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Aan : KMT/DB

Van : Monique Schapelhouman (adviseur informatiebeheer)

Cc. :

Betreft : Reactie op toezichtsverslag archief- en informatiebeheer 2019

Datum : 15 april 2020

Documentnummer : INT2020-2588

Dossiernummer : BBN19-23970

Inleiding

Op 5 maart 2020 ontvingen wij het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer over 2019 van onze 

archivaris. De toetsingscriteria van het toezichtsverslag Archief- en informatiebeheer 2019 is 

gebaseerd op de tien groepen van in totaal ongeveer 80 kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) van de 

VNG, die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving1).

Per groep kpi’s staat in het toezichtsverslag: 

 wat de aanbevelingen zijn, 

 wat de bevindingen zijn van de archivaris en de verbetersuggesties.

In deze reactie geeft informatiebeheer aan wat de stand van zaken op dit moment is betreffende deze 

verbetersuggesties. 

Stand van zaken

Kpi 1: Zijn de interne archiefregelingen voor de VRBN/BBN conform de wet opgesteld?

1. Opstellen beleidsplan informatiebeheer en (KPI 1):

 Aanbeveling: Om een basis voor informatiebeheer in de organisatie te verwezenlijken is een 

beleidsplan informatiebeheer nodig. 

 Bevindingen archivaris: Opstellen van het Plan van Aanpak Verbeteracties is gezien de korte 

tijd al een goede prestatie maar er is meer nodig. Het is noodzakelijk te denken vanuit de 

‘informatiehuishouding’: de architectuur, de afspraken, de bemensing en de wijze waarop 

informatie in de organisatie als belangrijk bedrijfsmiddel wordt beheerd, gebruikt en ingezet bij 

het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Verbetersuggestie: 

o Stel het beleidsplan informatiebeheer voor de periode 2020-2023 op en laat het 

vaststellen door het KMT uiterlijk eind 2020.

1 ) Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de VNG uit 2015

Bijlage 2: Reactie op toezichtsverslag
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 Stand van zaken nu: Dit beleidsplan is in afgeronde fase en zal in het tweede kwartaal van 

2020 vastgesteld gaan worden door het KMT. Tijdens de toetsing van het toezichtsverslag 

was dit beleidsplan informatiebeheer nog in een startfase. Het beleidsplan zal in de eerste 

plaats een groeiplan zijn, dat uitgaat van een praktische en bondige basis over de visie en de 

positiebepaling van informatiebeheer in de organisatie. 

2. Instellen van een Strategisch Informatieoverleg (SIO) en het benoemen van een Chief 

Information Officer (CIO) (KPI 1):

 Aanbeveling: De centrale rol van informatie in onze organisatie en de vraagstukken die 

daarmee samenhangen op strategisch niveau moeten geborgd worden. Het beleggen van 

verantwoordelijkheden en het instellen van een Strategisch Informatieoverleg kan zo een 

strategisch borging realiseren. 

 Bevindingen archivaris: 

o Benoem een lid van het KMT, bijvoorbeeld het hoofd bedrijfsvoering tot Chief 

Information Officer (CIO). 

o Stel zo spoedig mogelijk het SIO in en benoem dan tevens een CIO.

 Stand van zaken nu: Er is gekeken naar een passende structuur van ons SIO, wie daaraan 

deelneemt, in welke rol en met welke verantwoordelijkheden. Het opstellen van het 

aanwijzings- en benoemingsbesluit is gestart. Ook moet hiervoor een beheerregeling 

informatiebeheer opgesteld worden. Hierin staan mede de taken en bevoegdheden van een 

SIO. Ook dit is gestart en zullen beide in het tweede kwartaal 2020 vastgesteld gaan worden 

door het KMT.

Kpi 2: Werkt de VRBN/BBN structureel aan kwaliteitsverbetering van het informatiebeheer?

 Aanbeveling: Inrichten van een kwaliteitszorgsysteem

 Bevindingen archivaris: Kwaliteitsnormen benoemen gaat beter wanneer de 

informatiehuishouding op orde begint te komen. Op zich proberen de teamleden van I&A het 

werk naar behoren uit te voeren en de medewerkers van de VRBN/BBN, door deze op te 

zoeken, opmerkzaam te maken op het bestaan en de noodzaak van goed informatiebeheer. 

De archivaris adviseert de inrichting van een kwaliteitssysteem te parkeren totdat het 

informatiebeheersbeleid echt van de grond komt.

 Stand van zaken nu: In een later stadium op gaan pakken. 

Kpi 3: Is de ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid planmatig 

geregeld?

 Aanbeveling: Breng op basis van de al verzamelde informatie in beeld waar welke informatie 

zich bevindt en in welke staat die verkeert: bewerkt of onbewerkt. En wie die beheert. Bepaal 

ook de authenticiteit en context en of het materiaal toegankelijk is.
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 Bevindingen archivaris: De medewerkers informatiebeheer hebben tal van zaken al in beeld, 

zij het nog niet afgerond op schrift. Naar schatting zijn circa 25% van de werkprocessen qua 

informatiebeheer enigszins georganiseerd, want de stukken die daartoe behoren staan in 

Join. Verbeterpunten:

o Maak aan de hand van het overzicht van werkprocessen in 2020 

informatiebeheerplannen per werkproces, dan wel per organisatieonderdeel. Neem 

daarin ook risicoparagrafen op

o Betrek hierbij de leidinggevenden maar ook andere medewerkers, zoals secretariaten 

om de (digitale en analoge) documentaire neerslag in kaart te brengen

o Laat elke aan te schaffen of in te zetten applicatie vanuit archiefoogpunt beoordeeld 

worden door de informatiebeheerder.

 Stand van zaken nu: Er is een overzicht van de werkprocessen met daaraan het belang 

informatierisico. De informatiebeheerplannen per werkproces moet nog verder uitgewerkt 

gaan worden. Hier is al een start voor gemaakt. Er zal stapsgewijs en in samenspraak met 

proceseigenaren bepaald moeten worden van welke processen het opstellen van een 

informatiebeheersplan prioriteit moet krijgen. Als Join beter ingericht wordt kunnen we hier 

stappen in zetten.

Kpi 4: voldoet de VRBN/BBN aan eisen voor digitale archivering?

 Aanbeveling: Het spreken van ‘dezelfde taal’ op het gebied van informatie is een voorwaarde 

voor de uitwisseling van te bewaren archiefstukken naar de elektronische 

archiefbewaarplaats: het E-depot. Een metadataschema is een vastlegging van die 

‘gezamenlijke taal’. 

 Bevindingen archivaris: Deze aanbevelingen zijn niet gerealiseerd. Verbeterpunten:

o Stel een metadata schema voor de zaaksystemen en applicaties

o Ga in overleg met de projectleider E-depot van de gemeente ’s-Hertogenbosch om te 

overleggen welke en hoe digitale te bewaren bestanden naar het e-depot kunnen; pas 

eventueel de eigen applicaties daarop aan

o Maak helder aan de organisatie dat ook de Outlook en G-schijfbestanden en de 

inhoud van applicaties of zaaksystemen naast die in JOIN behoren tot de informatie 

van de organisatie en beheer vereisen, uit te voeren door deskundigen.

 Stand van zaken nu: In 2019 is begonnen met het opstellen van een metadataschema voor 

het systeem dat binnen informatie- en archiefbeheer wordt gebruikt. Implementatie en 

toepassing van dit schema in de vakapplicatie archief- en informatiebeheer moet nog volgen 

in 2020/2021. Metadatering dient inmiddels meer doelen dan alleen de uitwisseling van 

archiefbescheiden met E-depots, denk aan de uitwisseling van data tussen vakapplicaties. 

Over het thema metadatering: de impact ervan binnen onze organisatie zal team I&A een 

voorstel moeten vormen. Ontwikkelen van een generiek metadataschema voor de hele 

organisatie is één van de mogelijke uitkomsten. 
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Kpi 5: Werkt de VRBN/BBN zorgvuldig bij vernietiging, vervanging en vervreemding van 

archiefbescheiden en informatie?

 Aanbeveling: De vervanging van op termijn vernietigbare en over te dragen informatie kan 

snel via een generiek besluit van het bestuur geregeld kunnen worden. Bepaal om welke 

bestanden het gaat. De “digital born” bestanden vallen eveneens onder deze regeling 

wanneer die overgezet worden op andere dragers.

 Bevindingen archivaris: Er is geen besluit tot vervanging van archiefbescheiden genomen. Het 

huidige informatiebeheer strekt zich uit over wat er in JOIN zit en komt. Het informatiebeheer 

van ongeveer 25% van alle werkprocessen onder controle via de vakdeskundige 

informatiebeheerder, dus 75% niet. De ‘capture’ is dus ver onder de maat. De vernietiging van 

analoge stukken komt goed op gang, die van digitale bescheiden is nu niet geregeld. Dat 

moet ook opgepakt gaan worden, neem dit op in het informatiebeheersplan. Verbeterpunten:

o Maak een handboek vervanging, stel dat vast en besluit dat de gehele organisatie 

digitaal gaat werken

o Pak de vernietiging van digitale bescheiden op, begin ermee de aanpak vast te 

leggen in het informatiebeheersplan.

 Stand van zaken nu: Vervanging of substitutie is het proces waarin fysieke informatieobjecten 

volgens strikte eisen en procedures worden gedigitaliseerd en uiteindelijk ‘vervangen’. Door 

de vervanging wordt het digitale exemplaar het nieuwe origineel en kan het fysieke stuk 

vernietigd worden. Vervanging vormt een integraal onderdeel van het digitaliseren van 

documentstromen, werkprocessen en de uiteindelijke archivering daarvan. Een handboek 

vervanging stelt kaders en richtlijnen hoe archiefstukken worden vervangen maar ook voor 

welke werkprocessen dat geldt. In 2020 zal een handboek vervanging opgesteld moeten 

worden voor die archiefbescheiden die direct onder beheer vallen van- of verwerkt worden 

door medewerkers van informatiebeheer. Documentstromen en archiefbescheiden die niet 

onder centraal beheer vallen zullen parallel aan de inventarisatie van de werkprocessen 

stapsgewijs aansluiten op het handboek vervanging. 

 

Kpi 6: Brengt de VRBN/BBN op de juiste wijze bestanden over aan de archiefbewaarplaats?

 Aanbeveling: Leg vast om welke digitale bestanden het gaat in een inventaris, zorg voor een 

goede materiële staat en schoon ze desgewenst op. Maak een planning en stem die af met de 

beheerder van de archiefbewaarplaats. Houdt hierbij rekening met digitale overbrenging, 

waaraan andere eisen en kosten zijn verbonden.

 Bevindingen Archivaris: De eerste overbrengingsactie moet in 2031 plaatsvinden. Er is dus 

nog niets overgebracht, dus is er geen oordeel te geven over de wijze waarop dat gebeurt. 

Het is wel bekend wanneer welke analoge, papieren, bescheiden naar de aangewezen 

archiefbewaarplaats moeten komen, maar niet welke digitale bestanden te zijner tijd naar het 

e-depot van de gemeente ’s-Hertogenbosch moeten komen. Verbeterpunten:
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o Zorg in samenhang met kpi 3 voor helderheid waar de bestanden zich bevinden

o Bereid de overbrenging van digitale, maar ook de analoge bescheiden alvast voor.

 Stand van zaken nu: Kan pas gebeuren als inzichtelijk is waar al digitale informatie zich 

bevind. Dit vervolgtraject zal verder opgepakt moeten worden als het overzicht van 

werkprocessen en de informatiebeheerplannen per werkproces is gevormd. Wel is inzichtelijk 

dat veel digitale informatie niet geschikt is voor overbrenging omdat het niet in Join zit. Voor 

deze kpi geld dan ook hetzelfde als bij kpi 3.

Kpi 7: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

 Aanbeveling: Handhaaf de archiefruimte in het hoofdgebouw. Zorg dat er voldoende 

archiefruimte komt van het niveau van wat er op de eerste verdieping aan de Vogelstraat 

aanwezig is. Oriënteer alvast op wat een e-depot betekent, mede onder andere de 

uitplaatsing. Dat is het - op termijn - overbrengen van afgehandelde dossiers in het e-depot. 

Het technisch en archivistisch beheer is dan gewaarborgd, het inhoudelijke beheer blijft bij de 

VRBN/BBN.

 Bevindingen archivaris: Er is voldoende archiefruimte in de Vogelstraat. Verbeterpunt:

o Zorg voor beleid en uitvoering van het in goede, geordende en toegankelijke staat 

brengen en houden van digitale informatie 

 Stand van zaken nu: 

o Het complete archief (stond op verschillende locaties) is vanaf begin december 2019 

tot eind januari 2020 verhuisd en volledig opnieuw ingericht in de archiefruimte aan de 

Vogelstraat. De vele inventarissen die er bestonden zijn teruggebracht naar één 

inventaris voor vernietigbare archieven en één voor het te bewaren archief. Deze 

inventarislijsten gaan we implementeren in ons DMS. Realisatie in 2021. 

o Het beleidsplan is in afgeronde fase (zie kpi 1). In dit beleid is de uitvoering van het in 

goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van digitale informatie 

meegenomen. 

o De gemeente 's-Hertogenbosch is op dit moment bezig met een pilot. Wij gaan daar 

als Veiligheidsregio op aansluiten. Het Oriënteren van de overdraging naar een E-

depot kan pas als we meer duidelijkheid hebben over deze pilot. De archivaris heeft 

aangegeven dat gemeente ’s-Hertogenbosch hier nog geen duidelijkheid over heeft. 

De eerste over te brengen archiefbescheiden zijn pas in 2031 te verwachten. 

Voorlopig geen actie. 

Kpi 8 betreffen de werkzaamheden van de archiefbewaarplaats en vallen buiten het bestek van 

dit toezichtsverslag

Kpi 9: Rampen, calamiteiten en veiligheid: heeft de Veiligheidsregio plannen voor het behoud 

van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden?

 Aanbeveling: Opstellen van beheer en toezicht op archiefruimte in de vorm van een beheer-

calamiteitenplan archieven.
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 Bevindingen archivaris: Er is een plan in opbouw, veel elementen zijn daarin al opgenomen, 

maar nog niet gereed of vastgesteld door het KMT.

 Stand van zaken nu: Calamiteitenplan was al in een afgeronde fase. Moet aangepast worden 

i.v.m. de verhuizing van het archief naar één archiefruimte op de Vogelstraat. Planning 

gerealiseerd eind 2020.

Kpi 10: zijn voldoende mensen en middelen ingezet?

 Aanbeveling: Zorg ervoor dat er voldoende en voor de organisatie herkenbare 

informatiebeheerkennis aanwezig is, gerelateerd aan de informatiehuishouding. Schenk 

blijvend aandacht aan bij- en nascholing, want het vak is op dit moment onderhevig aan veel 

veranderingen en nieuwe ontwikkelingen. Aanbeveling is om onderscheid aan te brengen 

tussen dagelijkse, veelal basale archiefwerkzaamheden en de beleidsmatige activiteiten ten 

behoeve van awareness bevordering en inrichting van de informatiehuishouding volgens de 

geldende normen en wetgeving.

 Bevindingen archivaris: Er is herkenbare informatiekennis in de organisatie gekomen en met 

het vertrek van beide betrokkenen gecontinueerd in de aanstelling van opvolgers. Zij creëren 

awareness bij de collega’s, die doorgaans goed begrijpen waarom informatiebeheer nodig is 

maar niet komen tot de daadwerkelijke, pragmatische toepassing. Maar het doen van 

dagelijks terugkerende werkzaamheden en het opbouwen van een adequate 

informatiehuishouding kan niet door de huidige bezetting worden gerealiseerd. Mede daarom 

blijft de verdere ontwikkeling van het informatiebeheer tot een acceptabel niveau al enige 

jaren hangen. Verbeterpunten: 

o Bekijk nadat het informatiebeheersplan gereed is of dat aanleiding geeft om de 

formatie voor het informatiebeheer aan te passen (niveau, omvang)

o Maak een overzicht van middelen die aan informatiebeheer worden besteed

o Maak meer medewerkers bekend met informatiebeheer door cursussen en 

voorlichting te geven

 Stand van zaken nu: De formatie bij informatiebeheer is verwerkt in het plan van aanpak. 
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