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The I of the Tiger 
Corona-Cadeautje!  

Zo reis je nog stad en land af op zoek naar 
gave gastorganisaties voor spraakmakende 
Heterdaadsessies, zo zit je noodgedwongen 
'thuis' en... kom je ogen te kort. In de lente is 
inspiratie alom!  

Wandelen is - na Tijgeren natuurlijk - zo 
ongeveer mijn favoriete bezigheid en met een 
iPad heb je je kantoor altijd bij je. Een paar 
versleten zolen later is er dit tastbare resultaat: 
een splinternieuw eMagazine! En... er staan er 
nog zo'n 10 op stapel. :-) 

Ja, de Queeste naar Eye Openers in 
Informatieland is nog maar net gestart! 

Het begon met: hoe kan ik ook op 'social distance' zinvolle dingen doen voor de 
leden van het Papieren Tijger Netwerk? Als je lid bent, dan mag je tenslotte ook 
iets verwachten. En er zijn nog zoveel waardevolle teksten en presentaties uit de 
recente sessies. Gaandeweg groeide het enthousiasme en ook de omvang van 
het project. Het klinkt gek in deze vreemde tijd, maar ik word iedere morgen 
supervrolijk wakker. Echt kicken! 

Een Nieuwe Lente, een Nieuwe Bloemlezing ;-) 
Van elke recente Heterdaadsessie verschijnt vanaf nu een uitgebreid verslag in 
een Heterdaad eDossier. Dat is inclusief bijpassende illustraties en links naar de 
onderliggende sheets, fotoreportages en andere handige achtergrondinformatie. 
Heterdaad eDossiers gaan gratis naar de deelnemers aan de betreffende sessies. 

Wat je nu leest is een bloemlezing uit die sessieverslagen plus enkele rubrieken: 
een Digitale Tijger Journal. Journals verschijnen ca. 4 keer per jaar en komen 
telkens beschikbaar voor alle leden van het Papieren Tijger Netwerk. Gratis. 

Waarom deze bloemlezingen? Ik wil inspiratie en kennis delen rond onderwerpen 
die zoal in sessies langskomen. En voordat je het weet heb je een ‘vakblad’… :-) 
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Alle publicaties zijn exclusief voor leden. De eDossiers vertegenwoordigen elk 
een waarde van € 95, de Digitale Tijgers € 49. Maar... vanwege Corona worden 
twee Digitale Tijgers gratis beschikbaar gesteld aan niet-leden. Ter kennismaking 
en verstrooiing. En natuurlijk omdat het onderwerp Hotspot nu Hot is. :-) 

Voor het geval dat je het niet weet: 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! 

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 focust op een aansprekende organisatie met een spraakmakende 
case en vindt plaats 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 vanaf nu verschijnt dus 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. 

Digitale Tijger Journals zijn bloemlezingen uit eDossiers. Exclusief en gratis voor leden. 

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 en de Sentimental Journey.  

En zo brengt Corona 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, maar... ze zijn ook te koop als je 
geen lid bent, want door aanschaf word je lid (1e jaar lidmaatschap is 
inbegrepen in de prijs). 

P.P.S.  Mocht je zelf ook een interessant artikel hebben dat je met vakgenoten wilt 
delen, ik neem het - na redactie - met alle plezier op in een Digitale Tijger 
Journal. Uiteraard met bronvermelding! 

P.P.P.S. Verslagen van de allerlaatste sessies zijn doorgaans een stuk uitgebreider 
en leveren langere, diepgravender artikelen op, maar ik zet ook kortere in 
een Digitale Tijger als die een aardige inkijk geven in de materie. 
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1. Hotspots / Vereniging Nederlandse Gemeenten 
Arnoud Glaudemans - Archiefinspecteur van het 
Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum en lid 
van de VNG Adviescommissie archieven over 
hotspot archivering - stelt de hamvraag: Wat is een 
hotspot eigenlijk? Extra interessant natuurlijk in deze 
Corona-tijden... 

Zijn leidraad is de Handreiking Periodieke Hotspot-
monitor decentrale overheden. Een hotspot is een 
opvallende of intensieve gebeurtenis of een kwestie 

waardoor ‘interactie’ ontstaat: tussen overheden, tussen overheid en samenleving 
of tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling. Het gaat dus om een 
belangrijke of opvallende gebeurtenis, waarbij het van belang is of kan zijn ‘alles’ 
hierover te bewaren.  

Dat is geen geringe opgave, want rampen of andere gebeurtenissen die 
maatschappelijke beroering veroorzaken zijn van dermate bijzondere betekenis 
voor burgers dat ze veel aandacht trekken, ook in de media. Het lastige is dat 
informatie erover - hoe veel ook - verloren kan gaan of incompleet kan worden als 
die in te vernietigen aangemerkte archiefbescheiden zit.  

Voorbeelden die naar voren komen zijn de ziekte en het overlijden van Eberhard 
van der Laan, de MH17 (beide 2017) en de perikelen rond de Betuwelijn 
(1989-2007 plannen en aanleg spoorlijn van Rotterdam naar het Ruhrgebied). 
Maar ja, zijn dit wel goede voorbeelden? Immers, met hotspots wordt ook vaak 
gekeken naar lokale gebeurtenissen in plaats van regionale of landelijke.  

Waar ligt de Grens? 
Een vraag die naar voren komt is of je je eigenlijk uitsluitend moet willen richten 
op ‘gebeurtenissen’. Ook als er ‘niets bijzonders’ gebeurt, kan het immers van 
belang zijn toch veel informatie te bewaren. Denk aan de Tweede Wereldoorlog. 
Moet je alleen alles bewaren rondom deze oorlog? Ook de geschiedenis ervoor 
en erna is van belang. Bovendien kunnen mensen in de toekomst zo de indruk 
krijgen dat geschiedenis alleen bestaat uit ‘incidenten’ of specifieke belangrijke 
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gebeurtenissen. Soms kun je al van te voren zien aankomen dat iets een hotspot 
kan worden. Denk aan het eerdergenoemde voorbeeld over Eberhard v.d. Laan. 

De hotspot-monitor focust op het identificeren van hotspots in het 
werkingsgebied van een zorgdrager. Periodiek wordt beoordeeld of zich in de 
achterliggende periode nieuwe hotspots hebben voorgedaan. De hotspot-
monitor wordt achteraf toegepast: pas ná een gebeurtenis kan bepaald worden of 
er sprake is van een hotspot. De periodieke hotspotmonitor is integraal onderdeel 
en aanvullend instrument van een formeel vastgestelde selectielijst. 

 

Handreiking 
Kortom: vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de archieven 
over hotspots veilig te stellen en te bewaren. De Handreiking Periodieke hotspot-
monitor decentrale overheden is specifiek hiervoor ontwikkeld. Hij is bedoeld 
voor decentrale overheden: provincies, waterschappen, gemeenten, 
gemeenschappelijke regelingen en benoemt criteria voor vaststelling van 
hotspots. Hij geeft inzicht in de toepassing van een hotspotmonitor en bevat een 
stappenplan en een handvat om de monitor decentraal uit te voeren met inzet van 
het Strategisch Informatieoverleg. 

Hij beschrijft daartoe een eerste opzet van de monitor & periodieke herhaling 
ervan, doet suggesties voor het proces van vaststelling (o.a. expertbijeenkomsten, 
Strategisch Informatieoverleg etc.) en geeft voorbeelden uit verrichte pilots. Er 
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worden in de Handreiking criteria genoemd, maar hier wordt verschillend mee 
omgegaan.  

We hadden het al over de vraag of een hotspot altijd lokaal is. Hoe ga je om met 
regionale of zelfs landelijke hotspots? Van de eerdergenoemde voorbeelden is er 
één in ieder geval landelijk (MH17), en één zowiezo regionaal (Betuwelijn). En 
rond de Betuwelijn zijn tussen verschillende gemeenten afspraken gemaakt 
rondom het bewaren van stukken. 

Elementen uit de Handreiking 
Ter substantiëring enkele hoofdlijnen uit de handreiking: 

Alvorens een organisatie besluit een hotspot-monitor te gaan uitvoeren, is het 
verstandig om na te denken over een aantal zaken. Tot welke periode beperken 
we ons? Hoe vaak passen we dit instrument toe? Wie is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van het project? Welke experts gaan we uitnodigen? Wie stelt het 
resultaat vast? De gemaakte keuzes worden vastgelegd in het procesvoorstel. 

De periodieke hotspot-monitor gaat uit van het werkingsgebied van de 
zorgdrager. Niet alle hotspots houden zich echter aan gemeente-, provincie- of 
waterschapsgrenzen. Zorgdragers (dus ook gemeenschappelijke regelingen) 
kunnen ervoor kiezen de periodieke hotspot-monitor samen uit te voeren. Op het 
moment dat er hotspots worden benoemd die betrekking hebben op meerdere 
zorgdragers, is het van belang om de betreffende bescheiden bij alle 
archiefvormers uit te zonderen van vernietiging. 

Research en de inzet van interne en externe experts zijn van belang. Ter 
voorbereiding op de bijeenkomsten met de experts kan er nagedacht worden 
over mogelijke hotspots. Uit het geheugen van de organisator van de bijeenkomst 
zullen vast al een aantal mogelijke hotspots naar voren komen. Daarnaast dienen 
andere bronnen geraadpleegd te worden. Te denken valt aan kranten, 
jaaroverzichten of knipselkranten.  

Na afloop van de bijeenkomst(en) is duidelijk welke hotspots zijn benoemd. De 
volgende stap is dat de hotspots ook een officiële status krijgen door 
besluitvorming in het Strategisch Informatieoverleg (SIO) of een gelijkwaardig 
overlegorgaan. Bij de rijksoverheid is publicatie van vastgestelde hotspots een 
standaardonderdeel van de procedure. 
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De volgende stap is net zo belangrijk: het toepassen van de hotspotstatus op de 
betreffende archiefbescheiden. Oftewel: de daadwerkelijke selectie van de 
informatie.  

Daarbij is sprake van twee uitgangsposities: 

• het uitzonderen van vernietiging van als zodanig aangemerkte 
archiefbescheiden van de overheid (op basis van artikel 5 lid 1 sub e van het 
Archiefbesluit); en/of 

• het acquireren van particuliere archieven of archiefbescheiden daaruit voor 
zover deze informatie bevatten over de vastgestelde hotspots, die niet in de 
betreffende overheidsarchieven aanwezig zijn. 

We spreken over de periodieke hotspot-monitor en al in de eerste fase  is een 
interval gekozen waarbinnen de hotspot-monitor wordt uitgevoerd. Deze interval 
moet enerzijds lang genoeg zijn om nieuwe hotspots op te leveren, zonder 
beïnvloed te worden door de waan van de dag. Anderzijds moet de interval kort 
genoeg zijn om te voorkomen dat digitale archiefbescheiden al verloren zijn 
gegaan. Vanuit de pilotorganisaties wordt gesuggereerd een interval van één jaar 
aan te houden. 

Strategisch Informatieoverleg (SIO) 
Ook het al genoemde Strategisch Informatieoverleg heeft een relevante 
handleiding. SIO kan bijdragen aan het effectief inspelen van decentrale 
overheden op maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, aldus de VNG. Dit kan 
door de buitenwereld (burgers en bedrijven) en de binnenwereld (bestuur, 
interne ambtelijke organisatie) rondom informatiebeleid beter met elkaar te 
verbinden. De Handreiking Strategisch Informatieoverleg is bedoeld voor het 
management van onder andere de gemeente of het gemeenschappelijk orgaan 
dat belast is met strategisch informatiebeleid. 

Decentrale overheden hebben beleidsruimte bij de inrichting van het SIO. In de 
handreiking zijn verschillende varianten daarvoor uitgewerkt, als vertrekpunt voor 
de inrichting van een SIO dat aansluit bij de eigen situatie. 
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Links 
Heel wat info over hotspots, ook vanwege Corona:  
• Kennisplatform particuliere archieven (KIA) 
• Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden 
• Handreiking Strategisch Informatieoverleg 
• Presentatie Arnoud Glaudemans  
• Nationaal Archief over Hotspots COVID-19 (centrale overheid) 

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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2. Naar Digitaal en Papierloos Werken / Universiteit Leiden 
Ruud Veltmeijer, Programmamanager Digitalisering, 
geeft bij de Universiteit van Leiden vorm en inhoud 
aan het Programma Digitalisering. De Universiteit is 
met bijna 30.000 studenten en zo’n 7.000 
medewerkers één van de grotere in dit land. Ruud zit 
bij het bestuursbureau, dat zorgt voor de 
ondersteuning van het College van Bestuur (CvB) op 
een aantal vlakken, waaronder het gebied 
informatievoorziening. 

Men is al sinds 2016 bezig met nadenken over de digitalisering. Al in dat jaar is 
een visie opgesteld met de naam ‘Digitaal ontzorgd, verzorgd digitaal’. De 
doelstelling was om het werk van medewerkers te vergemakkelijken door de 
documentvoorziening te digitaliseren, maar tegelijkertijd ook te zorgen voor een 
goede ondersteuning, omdat het één niet zonder het ander kan. Inmiddels is 
besloten om een programma-manager te benoemen - Ruud -  met als opdracht 
om een bestuurlijk programmaplan op te stellen, de roadmap die er al lag nader 
uit te werken, te zorgen voor bestuurlijke borging van het programma én aan te 
geven welke middelen nodig waren om het programma in de volle breedte van 
de grond te krijgen. 

Roadmap 
Aanvankelijk was het plan om breed te gaan vissen: een sleepnet uit te gooien bij 
faculteiten om een grote vangst aan wensen en ideeën op te halen. De gedachte 
was dat men op de universiteit graag wilde gaan digitaliseren. Die visie stond al, 
omdat de klantorganisatie de behoefte heeft. Voordat de roadmap uitgewerkt 
ging worden, wilde Ruud graag weten wat de klantbehoefte precies is. Hij deed 
het voorstel om bij faculteitsbesturen langs te gaan, om daar te informeren wat 
precies de behoefte was.  

De directeur achtte het beter om eerst een tamelijk concreet uitgewerkt 
programmaplan op te stellen en op basis daarvan de discussie aan te gaan met 
de klantorganisatie. Binnen de universitaire context met veel diverse actoren, zou 
die aanpak beter werken.  
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Ruud was gewend om het anders aan te pakken, maar kon zich goed voorstellen 
dat dit binnen die context de juiste weg was. Hij heeft zich met een klein kernteam 
2 maanden opgesloten. Ze hebben zich georiënteerd op wat er daarvoor allemaal 
bedacht was en zijn een visie gaan opstellen. Ze hebben de roadmap nader 
uitgewerkt en hebben een voorstel gedaan voor governance. 

 

Een basisvraag kwam al snel op: We willen digitaliseren, maar wat bedoelen we 
nu precies? Dat gaat al heel snel alle kanten op. Hebben we het nu over écht 
digitaal werken, waarbij we de focus hebben op de processen? Gaan we 
proberen de processen te automatiseren en ook helemaal naar de workflow en 
alles kijken? Of is de focus op het vervangen en uitbannen van papier? Je kan het 
een natuurlijk niet los zien van het ander, maar het is wel goed om je af te vragen 
waarover je het in eerste instantie hebt. Doorvragen leerde: de focus ligt toch 
eerst op het uitbannen van papier. Op de lange termijn zou procesdigitalisering 
een belangrijkere rol gaan spelen. Daar zijn ze mee aan de gang gegaan met het 
programmaplan. 

Als je papier uit de organisatie weet te bannen, heb je al een aantal belangrijke 
voordelen bereikt. De omloopsnelheid van processen gaat vanzelf omhoog. Als je 
met papier werkt, moet je procesoverdracht doen. Als je papier uitbant houdt je 
snelheid. Als je informatie digitaal opslaat en uitwisselt, kun je ook veel beter - 24 
uur per dag, op elke plek waar je aansluiting hebt - bij de informatie komen die je 
nodig hebt voor je werk. Je deelt het makkelijker in de keten, binnen en buiten, en 
je hebt minder fysieke opslagruimte nodig. Dus als je papier al weet uit te bannen, 
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zonder dat je de processen volledig hebt gedigitaliseerd, heb je toch al een 
aardige slag gemaakt. 

Digitaal ontzorgd, verzorgd digitaal 
Dit programma stond niet helemaal op zichzelf. Er was bijvoorbeeld vanuit de ICT-
afdeling werk gemaakt van het inrichten van werkplekken met digitale 
hulpmiddelen. Er was al een programma voor het uitrollen van Office365 en 
Sharepoint over de hele organisatie. Er liep al een programma om de 
personeelsadministratie verregaand te automatiseren en digitaliseren. 
Studentendossiers werden al gedigitaliseerd. Men denkt ook na over een andere 
manier van huisvesting, waarbij meer gewerkt wordt met het flexibele 
werkplekconcept.  

De naam van het programma ‘Digitaal ontzorgd, verzorgd digitaal’ suggereert 
soms meer dan is waar te maken. Er wordt vanuit het programma niet alleen maar 
ontzorgd. Het gaat toch in belangrijke mate om beheersen en voldoen aan 
regelgeving. Die ontzorging, datgene wat de mensen leuk vinden, kwam voor een 
belangrijk deel uit een aantal van die andere programma’s: Sharepoint, 
workspace. Als je het hebt over ordening van de informatie–voorziening, gaat het 
niet altijd alleen maar over ontzorgen. Het gaat ook over compliancy, wet- en 
regelgeving. Als je met de gegeven naam op pad gaat, heb je heel snel iets extra’s 
uit te leggen. Daar zijn ze tegenaan gelopen. Ze hebben de naam niet veranderd, 
hij was nu eenmaal gevestigd. 

Welke stip aan de horizon is toen geformuleerd? Ze zijn begonnen met wat ze 
terugkregen uit de faculteiten, uit de klantorganisatie en van de zittende 
projectorganisaties. Het was handig om, binnen de universitaire context, te 
werken vanuit een aantal leidende principes. Wat vinden ze binnen de universiteit, 
welke waarden achten ze hoog, wat vinden ze belangrijk, wat is in architectuur 
vastgelegd? Het was handig dat min of meer kader stellend te gebruiken voor de 
inrichting van het programma. Leidende principes wil niet altijd zeggen dat je je 
er altijd helemaal aan moet houden. Het is een vertrekpunt, je kunt altijd afwijken. 
Het moet niet zo zijn dat het een absoluut keurslijf wordt. 

Op basis van de leidende principes is dit doel gesteld: er kan 24 uur per dag op 
elke plek in de organisatie worden gewerkt en samengewerkt aan documenten in 
een omgeving die mensen als gebruiksvriendelijk ervaren. Alle relevante 
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informatie die er is, en alle archiefbescheiden, wordt gestructureerd en digitaal 
opgeslagen. Dat gaat zoveel mogelijk automatisch en de compliancy met wet- en 
regelgeving wordt in ieder geval vergroot. Dat betekent voor hen niet dat ze de 
100% compliancy nastreven! 

 

DMS omgevingen 
Hoe zien ze gestructureerde opslag en beheer voor zich? Ze willen 3 
documentmanagement-omgevingen (DMS) creëren en voor zover mogelijk 
mensen in de dagelijkse praktijk met hun eigen concernsystemen laten werken. 
Het gaat om de neerslag van processen die groot in volume en te standaardiseren 
zijn. Ze willen het zaaksysteem (dat ze ook nog hebben) gebruiken voor de opslag 
van documenten die de neerslag vormen van een standaard proces, voor zover er 
geen concernsysteem beschikbaar is.  

Daarnaast is er nog een stroom niet-gestructureerde en niet-gestandaardiseerde 
documenten. Dat zijn onder andere documenten die de neerslag vormen van 
bestuurlijke processen. Daarvoor wordt een omgeving voor opslag gecreëerd, 
een DMS-omgeving, met behulp van Office365-functionaliteit. Daarnaast willen ze 
nog een recordbeheerfunctionaliteit (RMS) creëren, ook met behulp van 
Office365. In die omgeving worden dan te archiveren documenten opgeslagen, 
voor zover ze uit het DMS op basis van Office365 komen. Op dit ogenblik wordt 
er nog niet aan gedacht ook te kijken naar de concernsystemen of het 
zaaksysteem, of daar misschien documenten in zitten die blijven bewaard moeten 
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worden. Die moeten uiteindelijk ook wel in het RMS, of nog later in het e-depot, 
maar je kunt maar één ding tegelijk.  

Ze focussen zich eerst op de neerslag van het DMS in Office365. Wanneer 
documenten geplaatst worden in het archief vanuit Office365, willen ze in de 
oorspronkelijke samenwerking, aan de DMS-kant, een link achterlaten naar het 
gearchiveerde document. Zo kom je niet in een situatie van dubbele opslag. De 
archiefomgeving, dus niet de DMS-omgeving, wordt beheerd door de DIV-
afdeling. Dat beheer willen ze zoveel mogelijk gaan automatiseren. Ze willen 
uiteindelijk naar de situatie dat vanuit de archief-omgeving documenten worden 
vernietigd of overgebracht naar een e-depot, waar ze op dit moment nog geen 
aansluiting op hebben.  

 

Aandachtspunten op de langere termijn zijn de aansluiting op of ontwikkeling van 
een e-depot. Op dit ogenblik is daar nog zoveel discussie over gaande, het kan 
nog zoveel kanten op, dat de universiteit het idee heeft dat het voor hen geen 
kerndiscussie is. Als ze nog 2 tot 4 jaar wachten zijn de oplossingen misschien 
beter doordacht en kunnen ze gewoon ergens op aanhaken. Ze willen daarin niet 
vooroplopen. 

SharePoint 
De visie op samenwerken en archiveren met Office365 is gevat in een plaatje. In 
de loop van het voorjaar wordt door de ICT-afdeling Sharepoint breed over de 
organisatie uitgerold. Bepaalde groepen werken er al mee, maar de uitrol is er 
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nog niet, omdat de universiteit in dat opzicht niet zo vooroploopt. Vanaf dat 
moment wordt verwacht dat er van alle kanten bij ICT vragen zullen komen over 
teamsites. Dit is niet tegen te houden; als je gaat proberen dit te blokkeren, 
faciliteer je de klant niet. Dus dat laten ze gewoon lopen. Maar ze gaan wél (en 
daar zijn ze nu keihard mee bezig) een gestructureerde DMS bouwen met 
Office365-functionaliteit voor documenten die de neerslag vormen van 
belangrijke en risicovolle processen. Ze beginnen met de vergaderdossiers.  

 

De filosofie is: Alles wat echt heel erg belangrijk is komt vroeg of laat wel binnen 
het CvB in zo’n vergadering naar voren. Als we die informatie als eerste afvangen, 
als we daar een goede oplossing voor kunnen creëren, kunnen we later (dit gaat 
jaren duren) nog wat verder uitbouwen, maar dan hebben we de belangrijkste 
stroom in ieder geval te pakken. Daarnaast zijn ze op dit moment op zoek naar 
welke belangrijke informatie, welke risicovolle informatie er is die je misschien niet 
met de vergaderdossiers afvangt.  

Ze hebben de directie Vastgoed bereid gevonden mee te werken aan een pilot, 
om te kijken of ze voor hén, in die DMS-omgeving, gestructureerde dossiers voor 
bepaalde processen kunnen maken. Het idee is dat uiteindelijk die documenten 
die ze in het DMS opslaan, uiteindelijk op basis van te definiëren rules, afzakken 
naar de RMS-omgeving op basis van Office365. 
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Straks staat er basaal iets dat voor bestuurlijke documenten kan functioneren en 
dat ook voor vastgoed een oplossing biedt. Maar de komende jaren willen ze de 
oplossingen die ze nu aan het opzetten zijn, uitrollen over de hele organisatie. Als 
ze dat gaan doen, vergt dit heel veel van de DIV-club. Die club moet de komende 
tijd meer toegerust worden voor het verlenen van deskundig advies bij de 
inrichting van omgevingen voor documentbeheer. 

Registratie 
De Universiteit Leiden wil registratietaken zoveel mogelijk automatiseren. Maar 
resterend handmatig werk gaat zoveel mogelijk naar de business. Voorlopig zal er 
wel handwerk blijven dat iemand toch moet doen. Bij de universiteit is de situatie 
zo dat de DIV-club de bestuursdienst heel goed ondersteunt. Alle faculteiten en 
overige organisatieonderdelen doen het registratiewerk zelf, die hebben veel 
minder DIV-ondersteuning.  

 

Er wordt dus zoveel mogelijk registratiewerk geautomatiseerd, en de rest gaat 
naar de business, of beter gezegd, die blijft bij de business. Die deden het al, 
maar ze worden geholpen om het beter te doen met minder inspanning. Aan de 
andere kant hebben ze niet de illusie dat de DIV-club, straks Archief Shared 
Service Centre (ASSC), alle resterende registratietaken kan uitvoeren. Dat is 
gewoon niet te doen. In het hele traject moet je de voorlopers in het proces, de 
mensen die echt willen, wel meenemen. Je ziet vaak dat de focus is op de 
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achterblijvers en de voorlopers denken: “Ik wil meer, ik wil sneller, wanneer ga je 
mij nu uitdagen?” Die groep moet je ook meenemen. 

Wat belangrijk is in zo’n traject is dat je heel nauw samenwerkt met je ICT-club. De 
ICT zorgt voor de Sharepoint-omgeving en voor het inrichten van de digitale 
werkplek. Op basis van Office365-functionaliteit maakt DIV samen met ICT een 
DMS- en RMS-omgeving. Er wordt ondersteuning neergezet en daarmee willen ze 
dingen doen die de klant prettig vindt: zaakgericht werken, makkelijk vergaderen, 
voldoen aan de regelgeving, samenwerkingsfunctionaliteit (documenten delen en 
er samen aan werken), goed kunnen zoeken en vinden. Dit wordt gedaan voor de 
ondersteuning van de bedrijfsvoering, maar ook de kerntaken onderwijs en 
onderzoek zijn van belang. Je kunt niet alles tegelijk, dus de ondersteuning van 
de bedrijfsvoering wordt als eerste opgepakt. Als de ondersteuning hier eenmaal 
goed loopt, hebben mensen waarschijnlijk ook meer tijd voor onderwijs en 
onderzoek. 

Stakeholders 
In het najaar van 2018 was er een discussie over dit plan, over deze ambitie, met 
een aantal belangrijke stakeholders binnen de bedrijfsvoering. Daar is de ambitie 
en een eerste roadmap gepresenteerd. Er kwam een aantal belangrijke 
observaties uit. Men was niet tegen de voorgestelde projectkalender maar de 
echte belangstelling was er voor de spullen, de devices die je krijgt, voor wat je 
met Sharepoint kan, maar niet voor de archiefdingen waar zij mee kwamen. Ze 
hadden wel de samenwerking met ICT gezocht, op basis van het idee ‘wij zorgen 
voor de compliancy, jullie voor de verleiding’, maar tijdens die sessie ging het 
eigenlijk allen maar over de verleiding. Mensen waren vooral op zoek naar 
voorzieningen die ondersteunen bij samenwerking in de keten.  

Hoe staat het nu met het programma? Er is nog steeds discussie over de 
reikwijdte. Inmiddels is men concreet aan de slag gegaan met een aantal 
projecten. Het is ook nog zoeken naar de juiste aanpak. Er wordt nu gedacht aan 
het maken van kleine sprongetjes, meer Agile. Governance en besturing zijn ook 
nog aandachtspunten. De ambitie is nu kleiner dan aanvankelijk het geval was, 
maar er worden wel zaken concreet opgepakt.  
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Ruud’s Lessons Learned 
• Stel goed vast wat de vertreksituatie is (de "Ist").  
• Zorg zo spoedig mogelijk voor governance (mandaat/ stuurgroep) en voor een 

heldere projectkalender. 
• Rapporteren zorgt voor focus (een beetje PRINCE 2 kan geen kwaad) 
• Stem de ambitie af op het tempo van de organisatie 
• Plateauplanning richting bewegend doel maakt het mogelijk om flexibel 

gebruik te maken van opgedane ervaringen en inzichten en toch focus te 
houden op het einddoel. 

• Definieer heel scherp waarover het gaat en check regelmatig of iedereen 
hetzelfde bedoelt. 

Links 
• Presentatie Ruud 
• Universiteit Leiden 
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3. ECM en Digitale Archivering / ABNAMRO 
ABNAMRO, zo Hollandsch als de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Waarschijnlijk weet je nog hoe 
het de woelige baren bevoer, 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. Golf na golf werd getrotseerd. 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. Alleen: de laatste jaren wordt het echt menens voor 
de bijna 20.000 medewerkers. Inmiddels bankieren we zelfs via de smartphone en 
zijn ‘data’ de nieuwe ‘documenten’ aan het worden… Hoe gaan ze daar mee om in 
relatie tot archivering? Marinja Ketelslegers, Productowner Document & Records 
Management (DRM) licht een tip van de sluier. 

Enterprise Content Management  
De digitale toekomst mislopen? No way! Binnen de ABNAMRO is Enterprise 
Content Management of ECM een belangrijk onderwerp. Alle content valt 
hieronder. Aan de Inputzijde gaat het dan om zaken als Smart Document Capture, 
Digital Document Exchange en zelfs Robot Process Automation. En daarbij spelen 
digitalisering, indexering, classificering, verrijking etc. uiteraard een cruciale rol. 
Hoe lastig het ook is om een leningaanvraag via een smartphone nog een 
‘document’ te noemen: zoveel mogelijk van dergelijke communicatie blijft digitaal 
en alles moet nog steeds gearchiveerd worden. Daarom is het archief zeker 
betrokken bij deze ontwikkelingen. 

Uniek: dat een bank - en nog wel de ABNAMRO - een inkijkje geeft in de eigen 
ICT-aanpak rond content- en recordmanagement. Marinja schetst allereerst een 
overbekend beeld, namelijk hoe in de businessprocessen aangekeken wordt 
tegen het archief:  

Een archief is dat wat je nodig hebt als het product of de klus ‘klaar’ is. 
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Er wordt zelden bij stilgestaan dat dat ‘klaar’-moment (het contract is gesloten en 
gefiled bijvoorbeeld) de start inluidt van iets nieuws. Immers, nu begint pas de 
levering, de service. 

Wekelijks Audits 
Het is bijna niet bij te houden hoe snel ontwikkelingen gaan in de bankwereld 
momenteel. Het lijkt een open deur, maar de snelheid - en wel op diverse fronten 
- blijft toenemen, niet alleen qua technologie. De klant is veeleisend, wil alles per 
mobiel en laat zo op allerlei plekken sporen na en alles maar dan ook ALLES moet 
reproduceerbaar zijn, alle bewijsstukken, ook de verstrekte informatie. En de klant 
moet dat ook nog eens zelf kunnen inzien. De wetgeving wordt strikter en het 
toezicht navenant.  

De bank krijgt letterlijk wekelijks aanvragen om dossiers te auditen. Binnen drie 
dagen moet dat opgeleverd. Ja, hoe digitaler hoe beter. De technologie, we 
weten het, alles gaat rap... maar hoe vang je zelfs de procesdata van je internet? 
Dat is wel even iets anders dan papier scannen... De digitale data neemt niet 
alleen in omvang toe, maar ook in verscheidenheid.  

 

Het klinkt gek, maar de hoge regelmaat van reorganisatie binnen de bank maakt 
het makkelijker om snel zaken te veranderen. Door een van die reorganisaties is 
Enterprise Content Management een stuk slagkrachtiger geworden. Eerst stond 
het organisatorisch haaks op de business, als een soort ‘breipen’ dwars door de 
processen heen, zonder productmanagement. Nu heeft het een echte plek, met 
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volwaardig productmanagement. En er wordt in een grid gewerkt waarin ICT en 
business bij elkaar zitten: de product owner (business) stuurt op ‘wat’ en de senior 
expert (ICT) op ‘hoe’. Er worden kleinere producten opgeleverd en vooral veel 
sneller. 

Smart Document Capture 
ECM gaat over input, output, management en search van documenten, dossiers, 
records. Dat is al prachtig om in 1 hand te zien. Smart document capture is 
natuurlijk fascinerend: snel op het paspoort het ID-nummer vinden en vast in de 
klantenadministratie zetten bijvoorbeeld. Ook een taak: het zorgen dat alle 
benodigde manieren om documenten met klanten uit te wisselen mogelijk zijn. 
De klant bepaalt zelf hoe hij of zij de output wil. En niet te vergeten: zo’n beetje 
alles is een bewijsstuk en moet dus bewaard worden en teruggevonden kunnen 
worden, ook in andere systemen (via elastic search).  

Al met al een aardige uitdaging voor Marinja als product owner: ze moet van alle 
business owners weten wat zij aan eisen en prioriteiten hebben rond document 
en recordsmanagement. En dat is niet mis, want die weten het zelf lang niet altijd. 
Alleen al de bewaartermijnen niet en die verschillen zelfs per land… 

 

Er zijn inmiddels diverse oplossingen binnen de bank voor het opslaan van 
records. Het doel is dat medewerkers - en op termijn ook klanten - via één 
gebruikersvriendelijk scherm inzicht in de klantdossiers hebben en een nieuw 
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applicatielandschap waardoor alle klantdossiers op één centrale plek worden 
onderhouden en voldaan wordt aan de eisen van de business en de risicopartijen.  

In kaart is gebracht welke handelingen er plaatsvinden rondom documenten en 
records. Die 15 handelingen (dossier openen etc) zijn vertaald naar generieke 
technische services die in ELK systeem van de bank aangeroepen moeten kunnen 
worden. Fantastisch, toch? Maar ja, en dit beeld kennen we ook maar al te goed: 
Gebruik is niet verplicht… 

Links 
• Presentatie Marinja 
• ABNAMRO 

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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4. Fusie en Samenwerking Informatiebeheer / Doc-Direkt 
Ministerieland staat bekend om zijn doordachte 
rapportages en visies. Maar ja, hoe essentieel 
strategieën ook zijn, de mensen moeten het doen. En 
als je wilt samenwerken loop je al direct aan tegen 
verschillen in cultuur. Kijk maar mee in de wondere 
wereld van fusie en samenwerking van het 
informatiebeheer van de ministeries van 
Binnenlandse Zaken (BZK), Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) en Financiën (FIN). Drie 

tamelijk verschillende bloedgroepen… Onze gids, Nicolette van ’t Wel, is 
teamleider gebruikersondersteuning en advies- en expertdiensten van Doc-
Direkt. Doc-Direkt is alweer sinds 2011 de interne dienstverlener op het gebied 
van informatiehuishouding voor de Rijksoverheid. 

Informatiebeheer, met al zijn ontwikkelingen - van omvallende papierbergen en 
uitfasering van werkzaamheden tot veranderende competenties - is een turbulent 
vakgebied. Voeg je dan ook nog drie bloedgroepen samen, dan sta je als Doc-
Direkt best voor een stevige uitdaging. Leerzaam hoe dat is aangepakt. 

De DIV van BZK is sinds januari 2012 bij Doc-Direkt ondergebracht en in april 
2017 kwamen daar de DIV-medewerkers bij van de ministeries van FIN en SZW 
naar Doc-Direkt. Een belangrijke reden was dat BZK, FIN en SZW hetzelfde DMS 
gebruiken (Digidoc2) en de krachten reeds gebundeld hadden op het terrein van 
de doorontwikkeling (en financiering) van deze applicatie. En... Doc-Direkt was 
betrokken bij de invoering van het DMS bij FIN en SZW. Het was dus een logische 
stap om de nauwe samenwerking op deze manier verder vorm te geven en zo een 
grote(re) efficiencyslag te maken. Bovendien was dit een periode waarin binnen 
de Rijksoverheid allerlei shared service organisaties op het gebied van 
bedrijfsvoering ontstonden. Deze transitie past volledig in die trend. 

Nu bedient Doc-Direkt drie verschillende klanten c.q. organisaties, met elk hun 
eigen bedrijfscultuur en werkwijze en elk in een verschillende fase van digitaal 
werken, en in een ander stadium van digitale volwassenheid. Alle drie de 
organisaties opereren in principe volgens hetzelfde concept van digitaal werken, 
maar doen toch andere dingen c.q. kennen andere benaderingen en werkwijzen 
om vraagstukken aan te pakken. 

24 Digitale Tijger - Lente 2020



Nicolette hierover: Dat is complex en dat is wennen, maar tegelijkertijd brengt het 
nieuwe kansen en mogelijkheden om werkwijzen waar mogelijk - en wenselijk! - te 
stroomlijnen. Je bent ook nooit ‘klaar’. Daarom meten we zowel klanttevredenheid 
als medewerkerstevredenheid vrijwel continu. Ze neemt ons mee in het 
transitieproces: ‘wat hebben we gedaan, waarom hebben we dat gedaan, en hoe 
pakt dat dan uit in de dagelijkse praktijk?’ 

 

Want ja, Doc-Direkt verwacht dat er in de toekomst nog meerdere, grote dan wel 
kleine, transities van andere organisaties naar Doc-Direkt zullen plaatsvinden, o.a. 
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 

Fusie & Aanpak 
Als het zo lastig is, waarom zou je zo’n fusie dan doen? Nog eens op een rijtje: 

• Er moest een bundeling komen van bedrijfsvoeringstaken van departementen 
• Deze departementen gebruikten al hetzelfde DMS: Digidoc 
• Er was al veel samenwerking bij het implementatie-traject van Financiën en SZW 

Hoe pakten ze het aan? De informele verkenning startte in 2014 (en eigenlijk al 
eerder), maar begin 2015 werd een heidag georganiseerd (nou ja, bij BZK) met als 
focus:  

• Wat willen we (ambitie)? 
• Wat hebben we nodig (wat uitzoeken)? 
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• Kernvraagstukken 
• Verhaal goed vertellen: waarom samenwerken; waarom bij DocDirect? 
• Waar willen we naar toe (stip op horizon)? 

In 2015 werd gestart met werkgroepen, een mix van medewerkers en adviseurs 
vanuit verschillende bloedgroepen. De insteek: Ieder heeft zijn inbreng, opdat we 
niks vergeten, maar natuurlijk ook: Kennis maken en samenwerken door samen 
leuke activiteiten te doen. Twee prangende vragen waren: Hoe zorgen we dat de 
medewerkers dicht bij de klant blijven, maar er ook een Doc-Direkt gevoel 
krijgen? En: Hoe borgen we de kwaliteit? Gelukkig was er tijd om dingen uit te 
werken, vanwege de vroege start. 

Eerste Resultaten 
Begin 2016 werden de resultaten gepresenteerd. Veel was nog niet duidelijk, 
maar het motto was: Niet eeuwig blijven denken, ook aan de slag. En: Je moet 
niet te veel in één keer veranderen. De bekende gezichten kunnen in ‘hun’ 
departement blijven, want mensen hebben behoefte aan nabijheid en willen 
vragen direct kunnen stellen. Dat leidt tot een andere goede vraag: Hoe zorg je 
voor een Doc-Direkt gevoel als je je collega’s niet dagelijks ziet? 

 

Later in 2016 was het tijd voor de Roadshows: langsgaan op de locaties. Het was 
tijd om mensen mee te nemen en vragen te (laten) stellen. 2017 werd het jaar van 
de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s*) en de matching, het 
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personeelsdraaiboek. En natuurlijk ook het jaar van het Feest: 1 april in 
Madurodam! 

Hindernissen 
En nu? Uiteraard was de fusie daarmee nog niet klaar. Er kwamen allerlei 
hindernissen om de hoek kijken: 
• Nieuwe medewerkers, teams en leidinggevenden 
• Werken vanuit 3 locaties: nieuwe werkplekken 
• As-is over, maar dat voelt anders 
• Relatie met ‘achtergebleven’ collega’s 
• Zelfde DMS, maar verschillende afspraken, werkwijzen, etc. 
• Het spel van opdrachtgever versus opdrachtnemer 
• Balans vinden tussen alles en niets afstemmen 
• Suboptimale overlegvormen 
• SZW-FIN-BZK denken 

 

De vraag was dus: hoe worden we één Doc-Direkt? Bijvoorbeeld door te werken 
met best-practices, te leren van elkaar, elkaar te helpen en de kracht van de ene 
klant te benutten voor de andere. Maar ook door de verschillen te accepteren, de 
tijd te nemen en elkaar te verrassen met kunde en kennis.* 
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En natuurlijk zijn er de nodige metingen gedaan, zoals een 
werkbelevingsonderzoek, een 0-meting** en een 1-meting. En die onderzoeken 
geven een hoopvol beeld van de stand van de fusie. Zo doet 63% van de 
medewerkers mee en geven ze een 7,4 gemiddeld voor Werken bij Doc-Direkt. 
Werkplezier en waardering scoren best hoog en er zijn handvatten om te werken 
aan verbetering, vooral qua informatie en contact met leidinggevende en team. 

Links 
• Presentatie Nicolette 
• Doc-Direkt 
• Doc-Direkt over AVG 

* Opdrachtgevers (bijv. hier de Ministeries van Fin en SZW) verlenen aan 
Opdrachtnemer (dienstonderdeel van een ander ministerie, hier: BZK Doc-
Direkt) opdracht tot het verrichten van Diensten.  

** Zie Digitale Tijger Journal #0. 

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. Zaaksysteem OneGov / Gemeente Doetinchem 
Gemeente Doetinchem telt zo'n 500 medewerkers en 
huist in een compleet gerenoveerd en tamelijk 
digitaal gemeentehuis. Maar dat was niet altijd zo. De 
afdeling Documentaire Informatie (DI) had moeite 
met aanhaken in de digitale stroomversnelling. De 
renovatie resulteerde in flexwerken - want niet voor 
iedereen een werkplek - dus was starten met digitaal 
en zaaksgewijs werken een must! Met alle 
consequenties voor DI. Dat registreerde in 2016 zo’n 

130.000 documenten. Dit aantal was in 2010 bij de start van digitaal werken nog 
45.000 documenten.  Daarnaast was er een forse achterstand in het papieren 
archief. De eerste stap was een samenvoeging met Informatiemanagement. DI 
onderging een metamorfose, inclusief de vervanging van Corsa door OneGov, 
zoals Manon Ebbers uitlegt. 

Het Proces... 
Zoals eerder bleek* heeft Gemeente Doetinchem een OCR-scanstraat in 
productie en wordt automatisch gemetadateerd. Maar ook is er sprake van 
gemeentebrede vervanging, wordt het vervangingsproces met 1 druk op de knop 
in gang gezet, is een E-depot pilot uitgevoerd, is net 64 jaar archief overgedragen 
naar het streekarchief, worden email èn post geregistreerd door het Klant Contact 
Centrum (KCC), 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. Het contact met de 
organisatie loopt verder 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. En… Corsa is opgevolgd door 
OneGov. 

OneGov helpt om de burger digitaal meer producten te laten aanvragen en zelf 
de status te zien. De burger staat centraal in de visie op de dienstverlening.  
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Manon beschrijft het proces van een poststuk dat de organisatie ingaat: 

• Routeren 
• Scannen 
• Registreren 
• Controleren 
• Vervangen 
• Archiveren 
• Ontsluiten 
• Vernietigen  

Een groot voordeel van deze werkwijze met ‘automatisch’ scannen/registreren: de 
controle verschuift van achteraan het traject naar voren toe. Het scanplatform 
scant de analoge post, zet het om naar PDF/a en exporteert naar OneGov. De 
registrator opent in OneGov een te verwerken poststuk en gegevens als NAW, 
datum, kenmerk en onderwerp worden nu herkend en de registrator valideert of 
past aan.  

Voor post die in grote hoeveelheden binnenkomt en een gestructureerd formaat 
heeft zoals E-formulieren of analoge formulieren wordt intelligentie toegevoegd. 
E-formulieren bijvoorbeeld kunnen dan zonder tussenkomst van een registrator 
als zaak worden opgenomen in het zaaksysteem. Helemaal mooi: digitaal de 
organisatie in, geen papier meer. 

SharePoint, DMS en RMA 
Wat ziet de medewerker zoal? Zie hieronder het basisscherm van het 
zaaksysteem. In het zaaksysteem zit de workflow EN de documentopslag, het 
archief. Voor het archief start je dus niet een andere applicatie. Hier zie je ook je 
documenten: lopende zitten in het DMS, na afsluiting en eindcontrole gaan ze 
naar het RMA. Hoewel ze allemaal binnen SharePoint zitten, blijf je toch als 
gebruiker binnen dit zaaksysteem. 

De belangrijkste knoppen zijn voor de gebruiker: Doorzetten en Actie Uitvoeren. 
Helaas kunnen al die andere knoppen niet verwijderd worden... Dat is een 
consequentie van zo’n generiek systeem. Een zaak bevat berichten en in een 
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bericht zitten 1 of meerdere documenten. Die structuur is handig als het een 
uitgebreide zaak betreft. 

Dagelijks krijgt het KCC 500-600 telefoontjes per dag. Die worden allemaal 
geregistreerd: wie is het, hoort het bij een bestaande zaak, is het doorgezet naar 
de organisatie of afgehandeld? Ook baliebezoek wordt inmiddels vastgelegd.  

Ook wordt gemaild buiten het officiële mailadres van de gemeente, dus 
medewerkers moeten ook zelf een zaak kunnen starten vanuit zo’n mailtje (in 
plaats van dit eerst moeten doorsturen naar DIV). Hiervoor wordt sjablonenpakket 
SmartDocuments gebruikt. 

 

‘Een Zaak’ 
Technisch gezien is elk klantcontact een eigen zaak, dus inclusief de post en 
mailtjes 1000+ per dag. In de praktijk wordt het om spraakverwarring te 
voorkomen niet een zaak maar ‘een registratie’ genoemd. Alleen als er een 
document aan gekoppeld is dat gearchiveerd moet worden, wordt het ‘een zaak’. 

De medewerkers zijn geïnformeerd door per afdeling de boer op te gaan en het 
systeem in 1 uur tijds uit te leggen, dus niet via een intensieve training. Voor 
sommigen duurt het te lang voordat zo’n training in de praktijk kan worden 
toegepast. Ook is alle informatie op het intranet geplaatst in de vorm van 
beknopte stukjes in wiki’s en in de vorm van how-to video’s. Dan heeft men alle 
info als men het nodig heeft. En... in elk team zijn ambassadeurs getraind 
gedurende 2 uur, vooral in het gebruik van de twee knoppen. 
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SharePoint & de brug te ver 
SharePoint 2013 blijkt prima te werken voor de productaanvragen van klanten, 
dus voor zaken, in samenwerking met het Microsoft CRM systeem (Customer 
Relationship Management). Maar het realiseren van een standaard template voor 
samenwerkingsomgevingen met automatische archivering van bijvoorbeeld 
beleids- en vergaderstukken zou een extra laag over SharePoint vergen en dat 
was een brug te ver: uit ervaring was al gebleken hoeveel gedoe die extra lagen 
opleveren bij migraties. Ook blijkt dat lang niet alle leveranciers klaar zijn voor de 
eisen aan correcte metadatering (conform Toepassingsprofiel Metadatering 
Lokale Overheden).  

Al eerder bleek SharePoint zo zijn eigenaardigheden te hebben: na de migratie 
van Office naar versie 2013 vertikte SharePoint het om goed te werken. Dat betrof 
niet de vele koppelingen naar alle backoffice systemen, want die functioneerden, 
maar uitgerekend de samenwerking tussen Office en SharePoint zelf. Dat raadsel 
hield Microsoft-experts een half jaar bezig totdat de boosdoener - 'één van de 
1000-en vinkjes in Sharepoint' - werd gelokaliseerd en omgezet. ;-) 

Links 
• Afspeellijst van werken in OneGov 
• Gemeente Doetinchem 

* Zie Digitale Tijger Journal #0. 

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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6. Bonus: Case Koninklijke Bibliotheek 
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. Elsbeth Kwant, strategisch adviseur van 
de KB-directie, is bij uitstek in staat dit toe te lichten. 

Er is 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. 

Cijfers… 
Inmiddels ligt 120 km bibliotheekmateriaal onder de grond, dat wil zeggen in de 
kelders van de KB. Twee voetbalvelden groot. Maar het gaat echt niet alleen om 
de collecties, natuurlijk ook om het gebruik. Vanaf 2015 heeft de KB een 
spilfunctie voor de openbare bibliotheken, naast de rol met wetenschappelijke 
bibliotheken. Uiteraard is daar het jaarbudget op aangepast, nu bedraagt dat € 89 
miljoen, en het aantal medewerkers: ca. 500 (350 fte). 

Maar er zijn meer getallen. Wat dacht je van: 
• 18% bereik in Nederland  
• 3 miljoen ebooks uitgeleend  
• 16 miljoen sessies digitale diensten  
• 50 miljoen artikelen  
• 62 miljoen gedigitaliseerde pagina’s  
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De huidige visie is dat interactie met geschreven woord mensen slimmer, 
vaardiger en creatiever maakt. En juist dat wil de KB teweeg brengen, voor 
Nederlanders van elke levensfase, ook laaggeletterden en mensen zonder 
digitale vaardigheden.  

Dit alles vergt enorm veel aan de achterkant, onder de motorkap. Het leggen van 
verbindingen tussen al die mensen en informatie is het doel van de Nationale 
Digitale Bibliotheek. Zoveel mogelijk digitale content voor de klant: zichtbaar, 
bruikbaar maar ook houdbaar. Het is duidelijk dat niet 1 organisatie dat allemaal 
alleen kan bewerkstelligen. Daarom wordt samengewerkt in een uitgestrekt 
netwerk van nationale en internationale partijen. En toch moet de klant niks van 
die complexiteit merken. :-) 

 

Nationale Digitale Bibliotheek 
Dienstenmanager & Informatiemanager Frank Bergsma belicht de Nationale 
Digitale Bibliotheek. Zoveel content, zoveel eindgebruikers. Ongelooflijk. Of je 
nou datawetenschapper bent of ‘gewoon’ OB-klant, het is voor iedereen. Dat 
vergt niet alleen al die digitale objecten, maar ook een hele grote back-office voor 
het traject van inkoop tot en met ontsluiting en natuurlijk marketing en... 
intermediairs (zoals Frank).  

De ambitie is fors en de roadmap weerspiegelt dat. Eerst de basis op orde krijgen 
en dan inspireren en participeren, Samen verder bouwen en... Iedereen zijn eigen 
bibliotheek. Ja ja, je Eigen Bibliotheek. Maar eerst de infrastructuur regelen, de 
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metadata afstemmen op de doelgroepen, derden de kans geven hun eigen 
producten te maken op grond van het KB-materiaal. En die Eigen Bibliotheek? De 
gebruiker moet zelf kunnen bepalen hoe hij of zij de informatie krijgt. Spannend. 
Bere-spannend. 

Welke bouwstenen kun je als KB bieden aan gebruikers zodat ze zelf hun eigen 
informatievoorziening kunnen inrichten? Vergelijk het met een auto: je kunt wel 
de wielen en carrosserie aanleveren, maar daar kan een gewone gebruiker niks 
mee. Geef hem de keuze uit een simpel product dat echt werkt en van waarde is 
voor de klant (Minimum Viable Product) of meer uitgebreide varianten. 

 

Al met al krijg je heel veel bronnen in 1 interface. Zo zal de aanvraag van een boek 
worden doorgelinkt naar de leverende partij, van een ebook naar de KB zelf, van 
een luisterboek naar een app. 

De score tot nu toe? De Nationale Digitale Bibliotheek bereikt 18% van de 
Nederlanders. In 2016 zijn er 16 miljoen sessies met digitale diensten geweest en 
voor 2017 is het doel 20 miljoen. 

Maar ja, niet alles is digitaal... 
‘Alles digitaal’ is het devies van Jasper Faase, Teamleider Uitgeversrelaties. En dan 
bedoelt hij: digitalisering van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften, 
zo’n 700 mln pagina’s. Maar ook toegang bieden tot zowel born digital als 
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gedigitaliseerde publicaties. En zeker ook: opslag van alle digitale bestanden op 
een solide wijze, om bruikbaarheid van de bestanden voor lange termijn te 
kunnen garanderen (maar dat wisten we al).  

Dit superproject startte in de jaren 90 met digitalisering van ‘highlights’: visueel 
aantrekkelijke bronnen en Geheugen van Nederland. In 2000-2010 kwamen de 
massadigitaliseringsprojecten. Daarmee gepaard gingen een nadruk op 
kwantiteit, standaard OCR kwaliteit en hoogwaardige beeldkwaliteit. Denk maar 
aan Staten-Generaal Digitaal 1814-1995 (2,3 mln pagina’s) en Databank Digitale 
Dagbladen 1618-1995 (9,5 mln pagina’s/1 miljoen kranten).  

Sinds 2010 zijn er minder projectgelden en wordt ingezet op public-private 
partnerships, maar is tegelijkertijd ook het digitaliseringsprogramma 
opgeschaald. Samen met Google bijvoorbeeld: de UKB collectie vanaf 1550 tot 
1900. Maar ook met UB’s. En Metamorfoze: het Nationaal Programma voor de 
conservering van papier. 

 

Welke standaarden gebruikt men zelf? Voor de massadigitalisering zijn dat: 

• Preservation Imaging (”light”); JPEG2000 
• ALTO/Mets; MPEG21 DIDL 
• Ruwe OCR 
• Kranten; artikelsegmentatie 
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Verder zet De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) in op 
XML (100% corrected OCR) and TEI. Ook is inmiddels gewerkt aan: 

• Backlist digitalisering met uitgevers (pilots) 
• Digitization on Demand 
• Fondsenwerving digitalisering na 1960 
• Artikelsegmentatie voor tijdschriften 
• Start download Googleset 

En de Toekomst? R&D! 
Het werkterrein van de KB is zoals beschreven continu in ontwikkeling, dus de 
organisatie moet bijblijven. Nee: voorop lopen, want anders sukkel je continu 
achter de feiten aan. Bovendien zijn er allerlei terreinen waarop het wiel nog moet 
worden uitgevonden. Vandaar dat veel onderzoek nodig is, maar ook veel 
ontwikkeling op basis van dat onderzoek. Martijn Kleppe, Adviseur Digital 
Scholarship & Internationale Samenwerking, weet daar alles van. 

De afdeling Onderzoek heeft daartoe 3 uitgangspunten & fases: 
• Experimenteren & verkennen 
• Samenwerken met opdrachtgevers & Uitvoeren 
• Kennis delen 

Martijn geeft de Digital Humanities als voorbeeld, het op digitale wijze onderzoek 
doen naar de geesteswetenschappen. Je speurt bij Humanities-onderzoek in 
allerlei bronnen en dat zijn projecten die vele jaren kunnen duren met heel veel 
handwerk. Stel dat je dat digitaal kunt doen en ook nog allerlei bronnen met 
elkaar kunt koppelen. Dat levert enorme tijdwinst op en vele nieuwe 
mogelijkheden, zoals het vinden van die ene quote in een database met digitale 
TV-programma’s. Een voorbeeld dat hij geeft is het koppelen van informatie uit de 
Staten Generaal met onder andere uitgeschreven ANP-radiobulletins. Dat opent 
nieuwe mogelijkheden voor zoeken en verrijking. 

Met 15 m/v heeft de afdeling Onderzoek veel vrijheid en tijd voor experimenteren 
binnen de gestelde doelen. Het is wel zo dat er altijd een opdrachtgever moet zijn 
voor een onderzoek. Essentieel is ook de resultaten te delen met de organisatie. 
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Men weet natuurlijk dat er ‘supertoffe dingen gebeuren’, maar wat precies? Dat is 
erg belangrijk. 

En voor wie doe je het allemaal? Voor die paar honderd datawetenschappers die 
professioneel onderzoek doen? Nee, ook voor dat miljoen andere speurders en 
de miljoenen OB-gebruikers. Er is namelijk ook veel te leren van die 
datawetenschappers. En dat wordt gestimuleerd, via een jaarlijkse Hackaton 
bijvoorbeeld. En door symposia te organiseren om te achterhalen wat anderen 
doen met de KB-data. Tip van Martijn: de expertise achter Blendle. 

 

En dan kom je op interessante projecten zoals computers trainen om zelf artikelen 
te classificeren. Of historische foto’s in gescande artikelen automatisch te 
omschrijven, mits er tekst bij staat. En wat denk je van een Ngram Viewer die 
aangeeft hoevaak een specifiek woord voorkomt in de loop der jaren? Boeiend 
voor onderzoek, bijvoorbeeld om een keer te checken of de Beatles nou echt 
populairder waren dan Jezus zoals John Lennon opperde. :-) 

Links 
• Presentatie Elsbeth 
• Presentatie Frank 
• Presentatie Jasper 
• Presentatie Martijn 
• Metamorfoze: het Nationaal Programma voor de conservering van papier 
• De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren 
• Koninklijke Bibliotheek 
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7. Tijgernootjes (column)  
Eigen bijdrage aan het corona-archief van persoonlijke belevingen.  

Corona en de Noodzaak van Pizza’s Bakken 
Hoe snel slijt absurditeit? Traag, heel traag. Geen marcherende laarzen in de 
nacht, geen gierende bommen uit de lucht, geen anonieme graven in een 
grasveld. Godzijdank niet. En laat het vooral zo blijven. Maar wel lege scholen, 
lege schappen, lege kantoren en lege snelwegen. En natuurlijk een ongekende, 
onverzadigbare informatiehonger plus een mammoettanker vol overheidssteun. 
En vergeet vooral de ontreddering, het verdriet en de doden niet. Begin vorige 
maand was zoiets nog science fiction. Hoe absurd wil je het hebben? En in de 
tussentijd moet je ook nog werken. Thuis natuurlijk!  

Ik ga er maar van uit dat ik niet de enige ben die totaal ontregeld is. Om te 
beginnen is er de hamvraag: hoezo werken? Hoe belangrijk is dat feitelijk? En: wat 
moet ik eigenlijk doen dan? Deze week zou ik met drie organisaties gesprekken 
hebben over de eerstvolgende Heterdaadsessie. Nu zou ik dus 
gespreksverslagen maken en misschien zelfs concept-programma’s en 
planningen. Ha! Het songfestival gaat niet eens door, laat staan die sessie of zelfs 
maar die voorgesprekken :-) Dus wat betekent nu ‘werken’?  

Toevalligerwijs ben ik ook aan het bijkomen van een hersenschudding, dus ben ik 
lief voor mezelf en gun ik me de ruimte om de bizarre situatie te laten inzinken. 
Terwijl de zorgen om de buitenwereld groeien en groeien - Italiaanse 
ziekenhuizen verzuipen, de beurscrash slaat alle records, zelfs Trump stopt met 
‘niks aan de hand’ roepen - beginnen binnenin kwartjes te vallen met betrekking 
tot mijn eigen rol. Ineens verandert de werk-vraagstelling in: ‘Wat kan ik met mijn 
tijd doen voor het netwerk?’ Het eerste constructieve idee komt zondagavond: dit 
ArchiveerEenDag initiatief. Numero twee volgt maandag: eDossiers.  

Uiteraard heb ik heel wat case-materiaal van al die vakgenoten die ik spreek en de 
Heterdaadsessies die we organiseren. Een tijdje terug publiceerde ik daarvan een 
eerste bloemlezing. Dat was erg leuk om te doen, maar ik was niet tevreden over 
pdf als formaat. Dat moet beter kunnen. Nu is er tijd om daar in te duiken, dus ik 
stort me op het uitproberen van software en formaten. Het blijkt weerbarstiger 
dan ik hoopte. Tegelijkertijd groeien echter ook mijn zorgen door een plots besef: 
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Betty behoort tot de risicogroep voor corona. Ze heeft sinds een paar jaar 
onduidelijke maar toenemende longproblemen. Ineens voelen we ons een beetje 
als opgejaagd wild. Naast de algemene onzekerheid en financiële spanning - tja, 
kleine zelfstandige... - doemt daar ineens een hele existentiële dreiging op.  

Het nieuws wordt grimmiger. Het virus overleeft tot 24 uur op karton en tot 2-3 
dagen op plastic en metaal. Pakjes van Amazon en bol.com een paar dagen laten 
liggen voor openen? Brieven openen, weggooien en handen wassen? En het 
karretje in de supermarkt dan? Boodschappen doen met handschoenen aan? Een 
vriendin van ons hoort terloops - als ze net terugkomt van een bezoek aan haar 
hoogbejaarde vader - van haar huishoudhulp dat die in contact is geweest met 
‘diverse besmette mensen’. En dat die hulp al een tijdje ‘verkouden’ is. En nog 
steeds koffie drinkt bij de buren. En... gewoon doorwerkte bij onze vriendin... 
Woorden schieten tekort. Pas over 2-3 weken weet ze nu zeker of ze misschien zelf 
dankzij haar ‘hulp’ haar vader en wellicht het hele verzorgingshuis heeft besmet.  

Inmiddels heeft Rutte gesproken - chapeau - en sluiten steeds meer bedrijven en 
winkels de rolluiken: ontbrekende onderdelen, haperende logistiek, zieke 
medewerkers, wegblijvende klanten. Ik vraag me af wie nog de discipline en 
overtuiging heeft om echt te werken, vooral als dat thuis moet. Misschien als je je 
nog jong en onoverwinnelijk voelt, maar ook als je in een andere kamer een 
verdacht geluid hoort - o nee, niest mijn partner? - of weet dat je moeder in een 
verzorgingshuis zit waar nu alle deuren op slot zijn?  

Dwaas. Absurd. Bizar, die hele situatie van nu. En toch: komt het ook binnen, dat 
besef van enormiteit? Ik zie mensen flippen, anderen halen hun schouders op, 
sommigen krijgen ineens een missie of gooien juist het bijltje erbij neer. Of ze 
maken zich onzichtbaar. Tijdens mijn dagelijkse wandeling zonet zag ik een paar 
hele gezinnen angstvallig proberen te verdwijnen in de groene achtergrond. Maar 
misschien projecteerde ik juist mijn eigen stemming, want hoewel ik kan bruisen 
van enthousiasme voel ik nu vaak een ademloze gelatenheid.  

Mijn Pizza Corona: een dikke laag berusting op 
een knapperige bodem van nerveuze spanning 
en dat alles besprenkeld met veelkleurige partjes 
hoop- en passievrucht. Het ene moment zie ik die 
vruchten als zoet tegenwicht voor alle bittere 
zotheid, het andere alleen maar als frivole 
garnering. Misschien tijd om te stoppen met 
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kijken en nu een hap te nemen. ;-)  

Gelukkig zijn er heel veel mensen die oog hebben voor de noden van anderen en 
doen wat er in hun vermogen ligt. En ook ben ik er volledig van overtuigd dat de 
hele maatschappij een enorme boost krijgt van deze periode: allerlei 
ontwikkelingen die stapsgewijs gingen, maken ongewild nu een sprong, denk 
maar aan afstandsonderwijs en milieubewustzijn. Een paar weken gesloten 
fabrieken en de luchtkwaliteit vertigvoudigt. En denk aan al die mensen die nu - 
wat moet je anders? - hun woning aan het opknappen zijn en thuis hun vakantie 
gaan vieren: ontdekken die nu hoe gezellig hun eigen nestje is en dat je niet altijd 
naar verre oorden hoeft te vluchten als je vrije dagen hebt?  

Enfin. Zie de lichtpuntjes. Eet vooral die pizza op en geniet van de vruchten. Of 
bak zelf een nieuwe. Je hele eigen pizza! Tijd zat. Waar wacht je nog op? Ik ben 
benieuwd hoe de jouwe oogt en smaakt!  

Straks ga ik weer verder met de eBooks: bloemlezingen van recente inspirerende 
cases rond document- en informatiemanagement. Mocht je boeiend eigen 
materiaal hebben, stuur het me toe en zo mogelijk verwerk ik het, met 
bronvermelding. Hopelijk publiceer ik - voor nop natuurlijk - komende week de 
eerste. Mits ik tenminste de discipline kan opbrengen en niet verdwaal tijdens 
mijn dagelijkse rondtrip langs al die nieuwssites. :-)  

P.S.  Toch verdwaald. Italië passeert China. Iran wankelt. Minister Bruins stort in. 
Trump en Johnson snappen het nog steeds niet, om over Bolsonaro maar te 
zwijgen... Hulde aan alle zorgwerkers! 

Simon Been, 19 maart 2020.  

Bovenstaande tekst was een bijdrage aan een initiatief op LinkedIn 
Schrijf geschiedenis. Doe je mee? Archiveer een dag! Elke coronadag is een unicum in 
onze historie. Je werk is anders, je sociale leven, je toekomstbeeld misschien.  

Neem een dag en noteer wat je doet en meemaakt, het verschil met ‘normaal’, waar het 
wringt en hoe het voor je is. Gewoon in je eigen stijl. :-)  

En publiceer het op LinkedIn of elders. Hopelijk kijken we eens - bladerend in dit archief - 
erop terug zoals op de autoloze zondag. ;-)  

Vermeld: #ArchiveerEenDag #CoronaMaart2020 #Corona 
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8. 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. Elk dossier geeft een impressie van 
zo'n historische sessie. Enig idee waar en wanneer deze was? Het antwoord staat 
op de volgende pagina ;-) 

 

Tip: Centraal stond De Nieuwe Rol van de Bibliotheek. Maar ook: Dossiers, 
Digitalisering, Taxonomie, Kennislink & hoe verder, incl. demo en film... 
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Waar was het nou...? 

 

Ja, misschien herkende je het logo al: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
De sessie was op 18 januari 2011. 

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 2011!) 
Het lijkt misschien simpel: bibliotheekmedewerker zijn - herstel: 
informatiespecialist zijn - bij een door-en-door kennisinstituut met 2400 
medewerkers. Het klinkt alsof je dan alles op een presenteerblaadje krijgt 
aangeleverd: aanzien, middelen, technologie... Niets blijkt minder waar bij het 
CBS: Bezuiniging alom. De IT infrastructuur barst uit zijn jasje (tijdens de 
presentaties merken we ’een typisch CBS-probleem’: kuren van fileservers en 
internet). De gemiddelde leeftijd van de interne klanten zorgt bovendien voor 
beperkte IT-affectie en... wat is nou twaalf FTE’s op 2400 man, verdeeld over 2 
locaties (Heerlen en Den Haag)? 

Bij de start van de bibliotheek in 1899 was het al vechten voor het bestaan (de 
ministeries deden hun statistieken liever zelf, dan hadden ze meer grip op de 
resultaten ;-), anno 2006 was het niet anders, vertelt Don Weyers, Manager 
Bibliotheek. De directie vroeg zich hardop af: waarom nog een eigen bibliotheek 
in het Google-tijdperk? Een extern bureau kwam met een opzienbarende 
ontdekking: een kennisintensieve organisatie kan niet goed zonder kennis- en 
informatiecentrum! ;-) Bovendien identificeerde het de primaire doelgroep: een 
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600-tal heavy-users binnen het CBS, echte kenniswerkers. Het opheffingsgevaar 
leek uit de lucht. Maar... dan moest er wel iets veranderen. 

Wat moest er veranderen? 
• Geen openbare functie meer 
• Digitaal, waar mogelijk 
• Ingrijpende aanpassing van competenties (actief de organisatie in) 
• Ander verwachtingspatroon bij de gebruikers wekken. 

Daarbovenop moest de halve collectie weg (3 km) wegens de beperkingen van 
de voorgenomen nieuwbouw. En: de collecties van Heerlen en Den Haag 
moesten ontdubbeld.  

Digitaal Venster 

Dat werd een aardige klus. Die is als team opgepakt en leidde tot een formele 
reorganisatie (en passant kromp de afdeling van 22 naar 14) en diverse projecten. 
Zo was er een Digitaal Venster nodig, vond de bibliotheek, voor externe èn 
interne informatie, inclusief gerelateerd historisch materiaal. Ontsluiting moest zo 
mogelijk Full-Text, met alle consequenties van dien. Alle info via één venster, dus.  

Deze doelen resulteerden in indrukwekkende 
projectplannen conform Prince 2. Al snel 
bleken creativiteit en improvisatie on the fly 
minstens even belangrijk. Er werden geen 
grote conceptuele luchtkastelen 
voorgespiegeld, maar quick wins gerealiseerd 
voor de dagelijkse praktijk. De stakeholders 
werden geïdentificeerd en een Business Case 
werd uitgewerkt: waarom moet de organisatie 
in ons investeren? Zo kwam de financiering 
rond (en ook bij nieuwe fasen moet telkens de 
financiering worden onderbouwd). 

De interne klantenkring bestaat vooral uit Baby Boomers. Hoe krijg je die over de 
streep? Met een road show, iPads en e-readers en een soort guerrilla marketing... 
geef de Directeur Generaal een iPad mee naar een congres met daarop allerlei 
relevante visualisaties. Zijn collega’s waren ‘flabbergasted’ (goed engels voor 
‘verbijsterd’). ‘Blijf zichtbaar’, zegt Don. ‘Sluit aan bij wat er gebeurt!’ 
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Wat ook helpt: nieuwe dienstverlening, zoals: 
• Media monitoring voor Corporate Communications (CBS is dagelijks in het 

nieuws) 
• Rapportages voor het directieberaad 
• Samenwerking met Centraal archief (digitalisering en klantenontvangst) 
• Adviezen geven over digitalisering en archivering 
• Initiatieven ontwikkelen rond Kennisdeling en Social Media 
• Taxonomie ontwikkelen, voor ‘eigen’ content, maar ook voor intranet en internet 
• De totale collectie digitaliseren, uitgaande van de behoeften 
• Schermen in de leeszaal met actuele TV, CBS-nieuws en info van de bibliotheek 

zelf 

En... de bibliotheek (leeszaal) blijkt een prachtig decor voor de pers. Als er 
interviews of visuele verslaglegging plaatsvindt, gebeurt dat steevast op die plek 
waar je de kennis bijna kunt ruiken en aanraken... 

Toekomst 

Hoe nu verder? De kaasschaaf is bot en krimp blijft op het programma. Het wordt 
tijd voor keuzes. Het gaat pijn doen als de organisatie bepaalde dienstverlening 
moet missen. Laat de gebruiker maar beslissen of hij dat echt wil. Daarnaast is de 
toekomst aan de Digital Natives, de baby's met een digitale navelstreng naar hun 
laptop. Wat willen die toekomstige klanten van de bibliotheek? Mashed-up 
content? Op hun iPhone? Touch-gebaseerd? Of... Of... Nou, het antwoord is: Alles! 
En vooral gebruiksvriendelijk. En, o ja: NU! 

‘Wat we nodig hebben als bibliotheek’, zegt Don, ‘is lef. We moeten onorthodox 
zijn. Roldoorbrekend. Alert zijn op hoe we ons kunnen onderscheiden. En ons 
bewust zijn van onze meerwaarde voor de organisatie. Dat betekent een goed 
team dat bereid is zijn nek uit te steken. Te investeren, ook al weet je dat niet alles 
lukt!’ Klinkt goed. Met die attitude maakte Eppo van Nispen tot Sevenaer DOK de 
modernste bibliotheek ter wereld. 

KennisLink 

KennisLink - zegt Annemarie Koomen, Senior Informatiespecialist - is eigenlijk het 
gewenste Digitale Venster: interne en externe data worden ontsloten via één 
zoekactie. Dus of het nu gaat om CBS.nl, het intranet, de bibliotheekcatalogus, de 
historische collectie, Sharepoint of juist om E-journals, open accesinformatie en 
zelfs IBL... via de Federator zoek je in al die bronnen. Een linkresolver (WorldCat 
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LinkManager) neemt op de achtergrond de beschikbaarheid van documenten in 
E-journals, bibliotheek (catalogus) en open access voor zijn rekening en Picarta 
het IBL. Er zijn nog wel beperkingen en niet alle bronnen zijn voor 100% ontsloten, 
maar dat is de volgende stap. Het is namelijk een hele klus om al die bronnen aan 
elkaar te knopen, ook qua terminologie. 

Dossiers 

Die bronnen, maar vooral ook actuele informatie (kranten, rapporten, webnieuws, 
vakliteratuur en overheidsinformatie) worden automatisch afgezocht (via profielen 
en RSS) en op basis daarvan worden specifieke dossiers samengesteld. 
Samenwerking met partners zoals Infolook, Howards Home en LexisNexis is ook 
hier belangrijk. Er zijn nu 20 van die dossiers, gericht op speciale CBS-thema’s. 
Bibliotheekmedewerkers doen een redactieslag op de informatie voordat deze 
gepubliceerd wordt in de dossiers. Gebruikers kunnen zich abonneren op 
(deel)dossiers en hierin zoeken, maar ook een zoekvraag bewaren om later de 
geactualiseerde antwoorden opnieuw te bezoeken. In een volgende versie 
kunnen ze ook hun eigen dossiers samenstellen en delen.  

In april 2010 ging KennisLink de lucht in, met 
een ludieke campagne. Het hele dierenpark 
speelde hierbij een hoofdrol. Interessant is de 
spagaat waarin Don’s team zich sindsdien soms 
lijkt te bevinden: ze zijn zelf nog lang niet 
tevreden, maar de interne klanten beginnen al 
happy te worden. Tja, waarom zou de directie 
nog investeren als de interne klanten het al 
goed vinden, zo? Gelukkig zijn er ook klanten 
die aanvullende wensen hebben voor wat 
betreft de functionaliteit van KennisLink.  

Deze wensen zullen gaan dienen als fundament voor een nieuwe business case. 
Enkele van die nieuwe wensen - volgens Henk Laloli, Senior Informatiespecialist: 
• Toegang tot full text tijdschriften in het zoekresultaat 
• Delen van informatie door gebruikers 
• Zelf informatie toevoegen door gebruikers 
• Zoeken met bronselectie 
• Integratie van de taxonomie  
• Default zoeksysteem binnen CBS worden 
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Technologie en partners 

Een indruk van de partijen waarmee wordt samengewerkt: 
• LexisNexis – digitale kranten 
• HowardsHome - internetnieuws + parlementaire informatie 
• Infolook – leverancier redactie- en publicatietool mPublisher t.b.v. dossiers 
• Knowledge Concepts - leverancier en implementatiepartner van zoekmachine 

Exalead 
• VX Company - leverancier van de portal (Sharepoint 2007) 
• OCLC - Picarta en WorldCat Link Manager 
• Infor -  leverancier van cataloguspakket VUBIS 

Tips en Aanbevelingen 

De lessons learned bij de realisatie van KennisLink zijn: 
• Regie van en communicatie met meerdere leveranciers vergt veel tijd 
• Integratie zoekmachine, portal en webapplicatie blijft het issue (metadata, 

techniek) 
• Firewall problematiek: leidt tot complexere oplossingen (kwetsbaar) en trage 

voortgang 
• Beperk die complexiteit 
• Werkproces: veranderingen zijn ingrijpend   
• Management draagvlak houden   
• Korte mijlpaaltrajecten nodig 

Het Team 
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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? :-) 
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Over de digitale publicaties 
De focus van alle publicaties is de Queeste naar Eye Openers in Informatieland!  
Elk telt ca. 40 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 - 50 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 (sessie 2020, verschijning 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 (2019, 
verschijning 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 2020) 
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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. 

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

Planning: 

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 

2. Orde in de Informatiehuishouding / Samen Organiseren / Wegwijs in de Mist van 
Licenties / Archiveren by Design / GIBIT / SharePoint & E-depot/ Textdatamining & 
Information Extraction / Bonus… Case De Doetinchemse Aanpak. 

Voor niet-leden zijn Digitale Tijger Journals verkrijgbaar bij het Netwerk à € 49 via deze 
link of zaak@papierentijger.net. Let wel: je wordt dan automatisch lid (zonder kosten voor 
het lopende jaar). 
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Papieren Tijger Netwerk en Heterdaadsessies 
Het Papieren Tijger Netwerk is opgericht in 1998 en telt zo’n 700 eigenzinnige 
Informatieprofessionals (document, content, kennis, data…) met als missie: elkaar scherp 
houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en 
SharePoint-tijdperk. 

Een Papieren Tijger... 

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

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

Het Netwerk bevordert kennisdeling door Heterdaadsessies 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.digitalespin.nl (onze nieuwsbrief) 
www.papierentijger.net 

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. ;-) 
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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. 

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). 
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Alle bedragen in deze publicatie zijn ex BTW en gelden voor 2020. 

Over dit dossier 
De artikelen zijn gebaseerd op deze Heterdaadsessies: 
• Hotspots - VNG - 27 maart 2018 
• Digitale Afhandeling van Bedrijfsprocessen - Sessie bij Gemeente Zeist - 21 

maart 2019 
• Bibliotheek-R&D - Koninklijke Bibliotheek - 31 januari 2017 
• Zaaksysteem OneGov - Gemeente Doetinchem - 30 maart 2017 
• Fusie & Informatiebeheer - Doc-Direkt/Binnenlandse Zaken - 26 april 2018 
• ECM & Digitale Archivering - ABNAMRO - 21 september 2017 
• Bonus… Case Koninklijke Bibliotheek - zie boven 

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.  

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 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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