
Bijlage 4 Verbeterplan informatiebeheer 2018-2022
Informatiebeheer is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Het ontvangen, vastleggen en delen van informatie behoort tot de kerntaken van informatiebeheer en is van toepassing op alle
werkprocessen in de organisatie. Dit verbeterplan is gevormd op basis van het toezichtsverslag dat de archivaris jaarlijks schrijft vanuit zijn toezichtsrol. De verbeterpunten zijn ondergebracht onder

meer algemene thema's. Verder is benoemd bij welke getoetste KPI het actiepunt hoort, wat de status is en wie actiehouder.
Afgerond, loopt volgens planning Statussen
Gestart en loopt volgens planning
Nog niet gestart of ligt achter op planning

Thema Actiepunt Planning KPI no. Status 08-'19 Actiehouder stand van zaken
Beheer op informatie', richtlijnen en kaders

Opstellen beleidplan informatiebeheer 2020-2022: realiseren van een praktische en
bondige basis voor informatiebeheer in de organisatie. Welke uitgangspunten
hanteren we om informatiebeheer blijvend te positioneren in de organisatie. Wat is
de samenhang met andere beleidsstukken en wat is er nodig om het beleid tot
uitvoering brengen? En tenslotte, hoe positioneren wij ons binnen de organisatie. 

Q2-2020 KPI 1 Adviseur
informatiebeheer

Beleid is in een afgeronde fase.
Moet nog vastgesteld worden.

Archiefverordening: de geldende archiefverordening dateert uit 2011. In het kader
van de omslag van archief- naar informatiebeheer en de verregaande digitaliering is
het aan te raden de verordening te actualiseren. 

2021 KPI 1 Adviseur
informatiebeheer

Wordt opgepakt nadat de
archiewet 2021 wordt
ingevoerd.

Strategische Informatieoverleg (SIO) en Chief Information Officer (CIO): hoe borgen
we binnen de organisatie strategisch niveau het thema informatie (en daarmee
informatiebeheer). Stellen we hiervoor een CIO in of regelen we dit op een andere
manier. In de tweede helft van 2019 gaat team I&A zoeken naar een passende
structuur van een SIO binnen onze organisatie evenals het beleggen van de rol van
CIO. Product is in eerste instantie een advies aan het KMT waarna de uitvoering in
een vervolgstap volgt. 

Q2-2020 KPI 1 Korps Management
Team
(besluitvormend),
I&A adviserend /
informerend. 

Aanwijzingsbesluit wordt
uitgevoerd. Is in afrondende
fase. Moet nog vastgesteld
worden.

Werkprocessen in kaart brengen: welke processen vinden er plaats binnen de
organisatie en van welke processen moeten wij de documentaire neerslag beheren?
Eind 2019 ligt er een eerste inventarisatie van werkprocessen in de organisatie met
daarbij een risicowaardering. 

Gerealiseerd KPI 3 Informatiebeheer Er is een informatiebeheerplan
m.b.t. de werkprocessen met
daaraan het belang
informatierisico. Nu verder met
inzichtelijk maken waar de
neerslag zich bevind



Thema Actiepunt Planning KPI no. Status 08-'19 Actiehouder stand van zaken
Informatiebeheersplannen maken per werkproces: werkprocessen waarvan het
belang / risico groot is moeten het eerste onder beheer komen. Dit doen we aan de
hand van een informatiebeheersplan wat opgesteld wordt in samenspraak met de
proceseigenaren. Het analysren van het proces, gebruikte systemen en
(archiefwaardige) documentaire neerslag zijn een aantal zaken die moeten
gebeuren bij het opstellen van een informatiebeheersplan. 

2020-2023 KPI 3 Adviseur
informatiebeheer en
proceseigenaren

Verder uitwerken van
bovenstaand
informatiebeheerplan. Per
proces analyseren met
proceseigenaren. Welke
systemen worden gebruikt
maar vooral ook welke
archiefwaardige documenten
zitten erin. Al een start
gemaakt. Maar zijn heel veel
processen dus blijft doorlopen.
In combinatie met inrichten
JOIN.

Metadatering (organisatie): een metadataschema is een belangrijk middel om
informatie te structureren en overzicht te creëren. Metadatering is daarmee een
thema voor de hele organisatie niet alleen informatiebeheer. Vanuit team I&A
willen we de discussie rondom metadatering voeren. Met name om te kijken of dat
een uniform metadataschema meerwaarde heeft in de organisatie. 

2020/2021 KPI 4 Team I&A Begonnen met opstellen
Metadata schema.
Impementatie en toepassing in
vakapplicaties moet nog
volgen. Dit in overleg met heel
I&A.

Metadering (informatiebeheer): in het kader van het overbrengen van te bewaren
archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats / E-depot is een metadataschema
voor informatiebeheer acuter dan voor de rest van de organisatie. Het opstellen van
een metadataschema en het invoeren daarvan in de vakapplicatie van
informatiebeheer (JOIN) zal daarom uitgevoerd gaan worden.

2020/2021 KPI 4 Adviseur
informatiebeheer

Mogelijkheid bekijken om het
metadataschema en de
impementatie ervan uit te
besteden. Het concept
wijziging archiefwet zegt dat de
overbrengingstermijn van 20
naar 10 jaar gaat. Digitaal
archief overbrengen in 2031.

Organisatie / dienstverlening /  taakuitvoering centraal
Bewustwording over het belang van informatiebeheer en de rol die eenieder daarin
heeft: wat is informatiebeheer en wat betekent het voor de gemiddelde
medewerker? Is dit voor iedereen hetzelfde of nemen we de tijd en ruimte om
maatwerk te leveren voor afgebakende werkprocessen.

2020-2021 KPI 10 Team I&A, Adviseur
informatiebeheer 'in
the lead'

Meenemen in opleiding en
training Join voor medewerkers

Postproces: beheer op informatie begint bij de bron. De ingekomen post onder
beheer brengen moet daarom prioriteit hebben. Via een voorstel aan het KMT
formuleren we uitgangspunten rondom het beheren van de ingekomen poststroom
en sorteren daar mee voor op het vervolg. Immers is de ingekomen post maar het
begin daarna volgt dossiervorming en het beheer van de documentaire neerslag van
het hele proces.

Q3-2019 KPI 3 Adviseur
informatiebeheer

Klaar.



Thema Actiepunt Planning KPI no. Status 08-'19 Actiehouder stand van zaken
Instructie, training en begeleiding: iedere medewerker is een
informatiemedewerker. Het begeleiden en trainen van mensen om deze
verantwoordelijkheid op te pakken is een taak van informatiebeheer. Zeker als we
van hen verwachten dat ze werken in en met de vakapplicatie van informatiebeheer.
Doel is een standaardtraining voor nieuwkomers te ontwikkelen en voor bestaande
medewerkers sessies te organiseren om ze bekend te maken met informatiebeheer.
Ook hier willen we proces voor proces aanpakken.  

Opzetten 2020.
Doorlopend
(standaardtraining /
uitleg) 

KPI 1 Informatiebeheer In samenspraak met
proceseigenaren. Proces voor
proces in kaart brengen en
inrichten Join. Andere opzet.
Zijn nu bezig met de afweging
om zaaksysteem anders in te
richten. Zaaktypecatalogus
inrichten Join.

Inrichten JOIN: de generieke applicatie die wordt gebruikt voor informatiebeheer is
in de basis ingericht. Afhankelijk van wensen uit de organisatie bij het opstellen van
de informatiebeheersplannen proberen we binnen de theorethische kaders rondom
informatiebeheer zoveel mogelijk maatwerk te bieden.  Ook de basisinrichting zal
opgeschoond moeten worden om duurzaam archiefbeheer in de applicatie te
faciliteren.

Doorlopend
maatwerk op
procesniveau,
basisinrichting medio
2021

Informatiebeheer /
functioneel
beheerder JOIN

Functioneel beheer JOIN. Moet
gebruiksvriendelijker. Project
opzetten met gebruik van
keyusers. Hierin zelf de training
verzorgen. Bezig met opzetten
trainingsplan.

Digitalisering en automatisering
Digitaliseren documentstromen: documentstromen zijn binnen de organisatie voor
een groot deel nog fysiek. Het digitaliseren van deze documentstromen is geen doel
op zich maar moet bijdragen aan het werkproces. Ook dit thema nemen we mee bij
het opzetten van informatiebeheersplannen per werkproces. 

2020-2021 KPI 5 Informatiebeheer en
werkvloer

Kolom opgenomen in
Informatiebeheerplan. Per
proces bekijken en vastleggen.

Vervanging: vervanging of substitutie is het proces van het digitaliseren van fysieke
stukken naar digitale vorm waarmee de digitale exemplaren nieuwe originelen
worden. Vooralsnog is het haalbaar een handboek vervanging en werkprotocol op te
stellen voor documentstromen die direct onder beheer vallen bij informatiebeheer.
Overige werkprocessen en de daaraan gekoppelde documentstromen volgen later. 

2020
(documentstromen
informatiebeheer)

KPI 4 Informatiebeheer Mogelijkheid bekijken om dit
uit te besteden.

Applicatiebeheer JOIN: hoe zetten de JOIN zo goed mogelijk in om het werkproces
te ondersteunen én informatie onder beheer te brengen. We streven naar
proffesioneel en betrouwbaar applicatiebeheer. Mensen moeten kunnen bouwen
op de applicatie en deze ook willen gebruiken. Applicatiebeheer moet ihkv
dienstverlening naar de organisatie een thema blijven dat de aandacht krijgt. Hierbij
borduren we verder op de lijn van het applicatiebeleid (juli 2019). 

2020 Adviseur
informatiebeheer

Hangt samen met opnieuw
inrichten JOIN. 



Thema Actiepunt Planning KPI no. Status 08-'19 Actiehouder stand van zaken
Sjablonen / iWriter: het beheer van het sjablonenprogramma iWriter is
ondergebracht bij informatiebeheer. Vooalsnog is het gebruik ervan beperkt. Ook
hier is het systeem niet leidend maar ihkv de proffesionalisering van bedrijfsvoering
is het denkbaar dat het gebruik van standaarden toe zal nemen. Aan ons de taak om
iWriter als middel te promoten en waar toepasbaar in te zetten afhankelijk van het
proces. 

2020 Adviseur
informatiebeheer en
lokale
applicatiebeheerders

iWriter, overeenkomst loopt af
18-07-2020. Overgenomen door
Templafy. Voortzetten
waarschijnlijk alleen in Cloud.
Draait nu op windows 365. In
toekomst waarschijnlijk op
andere windows dan geeft
InWriter problemen. Ook geen
ondersteuning meer.
Overweging ander
sjablonenprogramma.
Zaaktypecatalogus Join.

Adressenbeheer: JOIN beschikt over een adressenbestand dat tevens gekoppeld is
aan het sjablonenprogramma iWriter. Dit adressenbestand moet opgeschoond
worden. Daarnaast de vraag of dat we in de organisatie een centrale registratie
willen op het gebied van adressen. Naast JOIN zijn er namelijk nog meer applicaties
waarin adressen worden geregistreerd. Dit vraagstuk zullen we breder oppaken
binnen team I&A. 

Q4 2020 Eigenaar
adresgegevens (nntb)
en functioneel
beheerder JOIN

Opschonen adressen door
ondersteuning buiten
informatiebeheer.

E-depot: digitale permanent te bewaren bestanden moeten op termijn
overgedragen worden naar een E-depot. De gemeente 's-Hertogenbosch is op dit
moment bezig met een pilot. Wij gaan daar als Veiligheidsregio op aansluiten. De
eerste over te brengen archiefbescheiden zijn pas in 2031 te verwachten. Orienteren
en voorbereiden op (via inrichting systemen) dit E-depot heeft daarom in de
komende periode prioriteit. 

2021 KPI 6 Adviseur
informatiebeheer

Samenhang met metadat
schema. Uitbesteden?

Informatiebeheer in de praktijk
Selectie, vernietiging, vervreemding en overbrenging: achterstanden wegwerken
ten aanzien van verplaatsen dossiers naar semistatisch archief, vernietigingslijst 2019
en nagaan bewaarreeks of deze geschikt is voor overbrenging. 

2020 KPI 5 Informatiebeheer Vernietigingslijst 2019 en 2020
opgesteld. Nog verder
uitwerken. Planning
vernietiging 2019 en 2020 eind
jaar 2020 uitgevoerd te hebben.
Bewaarreeks daarna.

Archiefinventarissen: we beheren de archiefinventarissen nu nog via excel. Het
terugbrengen naar één inventaris bij voorkeur in het DMS geniet de voorkeur.
Nagaan of dit voor alle inventarissen geldt of alleen de meest recente. Daarna
uitvoeren wellicht met technische ondersteuning (samenhang met
metadataschema).

2021 KPI 3 Informatiebeheer in excel één nieuwe inventaris
lijst gemaakt i.v.m. verhuizen
archief. Nadat duidelijk is hoe
we het zaaksysteem gaan
inrichten de inventarislijst in
DMS invoeren. Planning  2021
gerealiseerd hebben. 



Thema Actiepunt Planning KPI no. Status 08-'19 Actiehouder stand van zaken
Beheer en toezicht op archiefruimten / beheer- calamiteitenplan archieven: hebben
we genoeg archiefruimte? Wordt deze goed gebruikt en weten we wat ons te doen
staat als er zaken veranderen. Het gaat hier om alle ruimten of locaties waar we
archiefmateriaal opslaan. In 2019 is een begin gemaakt met een beheer /
calamiteitenplan. In 2020 dient dit plan afgerond te worden en kan het in het vervolg
dienen als een standaarddocument op basis waarvan we de archiefruimten kunnen
beheren.

Q4 2020 KPI 7
en 9

Informatiebeheer Nu nog 1 archief op
Vogelstraat. Clamiteitenplan
moet opnieuw gemaakt
worden. Was al gestart. Info
klopt niet meer i.v.m.
verhuizing archief. Aanpassen.
Planning klaar in Q4 2020.

Kwaliteit
Kwaliteitsmonitoring informatiebeheer: kwaliteit monitoren kan pas een thema
worden als er ook daadwerkelijk iets is om te controleren. Momenteel zit de
organisatie (met onderliggend verbeterplan) is een opbouwfase voor wat betreft
informatiebeheer. Richtpunt voor het thema kwaliteitsmonitoring op
informatiebeheer is de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Plevierstraat.  

2023 en verder KPI 2 Informatiebeheer Oppakken als
informatiebeheer loopt. Join
juist gebruikt wordt.
Controleren en eventueel
bijsturen. Bespreken in
overleggen keyusers. Dan pas
een kwaliteitzorgsysteem
inrichten.

Opnemen van een paragraaf informatiebeheer in het bedrijfsjaarverslag:
bedrijfsjaarverslag dat bedoeld is als interne verantwoording aanvullen met de
stavaza rondom informatiebeheer. Dit moet bijdragen aan het volwassenworden van
het vakgebied informaitebeheer. Koppelen aan SIO / CIO en het onderwerp zo
breder maken: 'informatie'. 

2021 KPI 1 Adviseur
informatiebeheer

Opzetten SIO. Daarna dit punt
oppakken.

Jaarlijkse rapportage archivaris / interbestuurlijk toezicht: voor 15 juli moet er in het
kader van het interbestuurlijk toezicht een voortgangsverslag (vastgesteld door AB)
ingediend worden bij de Provincie. Dit doen we op basis van het toezichtsverslag van
onze archivaris aangevuld met eigen stukken zoals dit verbeterplan. Archivaris houdt
vinger aan de pols maar zorg er voor dat uiterlijk in maart de tijdsplanning gemaakt
is. Terugrekenend vanaf de laatste vergadering van het DB vóór 15 juli. 

Jaarlijks KPI 1 Adviseur
informatiebeheer

vergaderplanning 2020, KMT 20-
4, DB 3-6 en AB 1-7 

Informatiebeheer 'by design': informatie vormt een onderdeel van vrijwel alle
bedrijfsprocessen. Welke eisen stellen wij vanuit informatiebeheer en welk effect
hebben die op het werk? Vanuit informatiebeheer moeten we ervoor zorgen dat we
aan de voorkant betrokken zijn bij processen waar informatiestromen aanwezig zijn.
Op die manier versterken we onze positie in de organisatie en implementeren we
informatiebeheer aan de voorkant. Betreft een doorlopend actiepunt maar moet
richting 2022 minder ad hoc en meer gestructureerd plaatsvinden. Hiervoor
aansluiten bij nieuwe (overleg) structuren in de organsatie maar vooral binnen team
I&A. 

Doorlopend KPI 3 Informatiebeheer /
team I&A

Meenemen in opleiding en
training Join voor
medewerkers. Samen met
bewustwording
informatiebeheer. Waarom
registreren wij. Samenhang
Beleid informatiebeheer.
Afrondende fase.
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Bezetting en kennisniveau: beschikt informatiebeheer over genoeg kennis en kunde
om het thema binnen de organisatie de plek te geven die we ambieëren? Naarmate
we meer resultaten boeken zal onze rol gaan veranderen. Het is van belang jaarlijks
bewust de vraag te stellen of dat de bezetting in het licht van ons takenpakket nog
toereikend is. Afhankelijk van het antwoord daarop de planning bijstellen (tempo
aanpassen aan organisatie) of formatie uitbreiden. 

Jaarlijks KPI 10 Adviseur
informatiebeheer /
teamleider

Advies informatiebeheer.
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