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Informatie 
governance
VJK-congres, 22-09-22

onze visie op de informatiehuishouding
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Alles begint met informatiebewust zijn
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Governance

Onderschrijf het belang van 
informatiehuishouding bij uitvoering taken 
en verantwoording

Maak sturing en beheersing 
informatiehuishouding expliciet onderdeel 
van governance

Sluit met informatiehuishouding naadloos 
aan op processen van de organisatie

Stel vast welke informatie essentieel is 
om taken te kunnen uitvoeren en te 
kunnen verantwoorden

Information Governance: informatiehuishouding 
is voorwaarde voor goed digitaal bestuur

https://theinformationlab.nl/2020/10/20/wat-is-governance-en-heeft-mijn-organisatie-dat-nodig/
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Wat is er mis?

1. Informatiehoeveelheid is exponentieel gegroeid en er is te weinig vernietigd

2. We dachten het zonder informatieprofessionals te kunnen, de medewerker zou 
het zelf wel oplossen 

3. IT-systemen sluiten niet aan op elkaar en op de manier waarop mensen werken

4. Te weinig sturing op de informatiehuishouding

Te beheren informatie

Beheerde informatie

1960
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Te beheren informatie

Beheerde informatie

2021 -

Archiefwet 2023
Wet modernisering 

elektronisch bestuurlijk 
verkeer 2022

Wet open overheid 
2022 vervangt WOB

Wet hergebruik 
overheidsinformatie, 

sinds 2016

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, 

sinds 2018

Wet elektronische 
publicaties: in werking 

op 1/7/2021

Wat zegt de wetgeving
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Informatie verstrekken in elektronische vorm

In machineleesbaar, open formaat

Samen met de metadata

Binnen 2 weken na ontvangst of vaststelling actief openbaar maken

Een goede, geordende, toegankelijke informatiehuishouding: meerjarenplan

Anonieme openbaarmaking van persoonlijke beleidsopvattingen

Informatie zal door tijdsverloop korter geheim mogen blijven

Zelfs geldende weigeringsgronden kunnen mettertijd relevantie verliezen

Documenten actieve publicatie op PLOOI

Verwachting: Woo zal aanzuigende werking hebben, meer verzoeken genereren

Wet open overheid kent de zorgplicht voor de 
informatiehuishouding

Algemene Verordening Gegevensbescherming
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Archieven in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren en behouden

Archiefwet

Kader normen en standaarden

NEN-ISO 15489:2016 -
Kernconcepten en 

uitgangspunten voor het 
aanmaken, opnemen en 

beheren van 
archiefstukken.

NEN ISO 16175 -
Functionele eisen voor 
recordmanagement

KIDO

KIDO-light

MDTO - Metagegevens 
Duurzaam Toegankelijke 

Overheidsinformatie

BIO - Baseline 
Informatiebeveiliging 

Overheid miv 1/1/2019

DUTO - Normenkader 
Duurzaam Toegankelijke 

Overheidsinformatie
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Wat zegt ISO 15489

Een organisatie dient beleid te hebben om de informatiehuishouding op orde 
te brengen en te houden. Er is een zorgplicht voor de informatiehuishouding 
(Woo!)

De medewerker is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn/haar 
werkproces, dus ook voor de verantwoording daarvan. Daarom is zorgvuldig 
documenteren van zaken noodzakelijk

De manager ziet erop toe dat de medewerker dit zorgvuldig doet

De informatieprofessional ondersteunt manager en medewerker hierbij

De ICT-medewerker zorgt voor een goed werkend netwerk en dat informatie 
beschikbaar is en toegankelijk. 

ALLE systemen die in de organisatie gebruikt worden

ALLE koppelingen met informatie van buiten

ALLE mensen die de informatie gebruiken

ALLE bestanden die worden bijgehouden

ALLE informatie die kan dienen als bewijs en voor verantwoording dat, en hoe, 
bepaalde werkzaamheden zijn uitgevoerd hoort tot het organisatie-
informatie/archiefsysteem.

Deze informatie kan zich overal in de organisatie bevinden-

Als we deze niet structureren!

Een informatiehuishouding is groter dan 
gedacht
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Zaak-, proces- en projectgericht werken

Geef alle documenten in een zaak hetzelfde zaaknummer 

Bepaal samen welke overige metadata nodig zijn om een bericht terug te zoeken

Houd per applicatie een overzicht bij van alle zaken (een zakenregister)

Houd dit bij in een documentair structuurplan/informatiestructuurplan

Per werkproces: het beheersen van de 
levensloop van een document
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De lopende band: eerst
handwerk, nu robots

Dit gebeurt in kantoren ook, onder invloed van 
de computer. Zo ontstaan kantoorfabrieken.

Voor overzicht over alle gegevensbestanden: de 
informatieplattegrond

Overzicht van afspraken over SPOTS

Overzicht bestaande gegevensbestanden

Overzicht informatiesystemen

Inzicht in het beheer

27

28



23-9-2022

13

Metadata wijzen de 
weg naar de records,
iso 23081/MDTO

• Informatie die duurzaam de creatie, het 
beheer en het gebruik van records mogelijk 
maakt.

• Gegevens over de records die 
(eigenschappen van) de records identificeren.

DMS is niet de oplossing: er is overzicht nodig
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We zien het bos
niet meer:
selecteren voor 
vernietiging is: 
waarderen van 
informatie, kiezen
wat  je bewaart,  
hoe lang en hoe dit
organiseren.

31

Vragen die 
hierbij worden 

gesteld:

Hoe lang moet 
de informatie 
nog worden 

gebruikt?

Hoe lang moet 
de informatie 

worden 
bewaard?

Hoe moet de 
informatie 

worden 
vernietigd (wie 
moeten daarbij 

een akkoord 
geven) 

De selectielijst
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De hotspotmonitor

Denk vanuit de totale 
informatiehuishouding

Hanteer eenduidige methodiek voor in 
kaart brengen organisatiebrede
informatiehuishouding

Hanteer eenduidige terminologie 
(werkproces, documenttype, 
naamgevingsregels, systeem, registratie 
etc). 

Maak medewerkers bewust van 
noodzaak kwaliteit gegevensbeheer en 
verantwoordingsplicht

Train iedereen in het gebruik van 
informatie en –systemen

Houdt hier continue aandacht voor

Hoe organiseren we dit?
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Een zaak is een eindigend complex van handelingen, gericht op een bepaald 
doel, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden

Geef elke zaak een afzonderlijk nummer
Neem zaken op in een zakenregister per werksoort, zodat alle belanghebbenden 
weten welke zaken er spelen en wat hun status is.

Basisprincipe

Gedragsregeling voor 
de digitale

werkomgeving

Regeling van 
september
2021, definitief
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Voor wie geldt de Gedragsregeling?

Scope: alle rijksambtenaren die gebruik maken van de digitale werkomgeving 
van de Rijksoverheid

Je niet aan de regels houden kan een blijk zijn van disfunctioneren, 
plichtsverzuim en niet-integer gedrag

Algemene regels:

2.1 Wees open en transparant

2.2 Maak informatie vindbaar en terugvindbaar

2.3 Hou je samenwerkingsruimtes en netwerkschijven op orde

2.4 Bestempel informatie als vertrouwelijk

2.5 Weet wat je moet doen in het archiveringsproces

Kennis en vaardigheden 
informatieprofessionals

Kennis en vaardigheden proceseigenaren 
in omgang met informatie

Toepassen selectie en vernietiging

Informatiestructuurplan 
Werkprocesinventarisatie – gekoppeld aan 
systeeminventarisatie (waar wordt 
informatie vastgelegd)

Uitgangspunten:

• Processen als basis

• Creëer single points of truth

• Enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik

Basis op orde
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Er is een model-dsp voor Nederlandse gemeenten dat overzicht biedt
DMS/ RMA

Zaaksysteem

Sharepoint

E-Depot

Broker

Procesapplicatie 

A
Systeem X, Y, 

Z…

Regel het informatiebeheer per SPOT vanaf het 
begin/ by design of redesign

Informatiebeheer 
regel je ‘aan de 

voorkant’

Bij reorganisaties of 
herstructurering

Bij het inrichten of 
aanpassen van 

processen

Bij 
opdrachtverlening, 
uitbesteding (eisen 

mbt IB)

Bij ontwikkeling, 
verwerven, inrichten 

van 
informatiesystemen
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4123-9-2022
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Bewaring van e-mailboxen
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Bewaring van chatberichten
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Samengevat:
Zonder goed ingerichte digitale 

informatiehuishouding geen 
verantwoord, integer bestuur.

Informatiehuishouding:

• Regels, afspraken

• Deelnemers

• Gegevens, informatie

• Applicaties

Duurzaam:

• Vindbaar

• Beschikbaar

• Leesbaar

• Interpreteerbaar

• Betrouwbaar

• Toekomstbestendig

Een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding 
realiseren, daar draait het om!
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Kies als uitgangpunt: eenvoud in archiveren, 
transparant, verantwoord bestuur

Zorgen dat informatie:

Eenvoudig kan worden opgeborgen

Eenvoudig teruggevonden

Bewijs en verantwoording mogelijk maakt

Juridische problemen voorkomt en verdediging vereenvoudigt

Steeds aanwezig is, op tijd, in de juiste vorm en samenstelling, voor de juiste personen

Tijdig wordt vernietigd, wanneer de doelbinding is verdwenen

Op tijd wordt veilig gesteld

Geef elke zaak een zaaknummer/projectnummer en volg dat met de documenten.

Begin met een informatieplattegrond/DSP

Overzicht van afspraken over SPOTS

Overzicht bestaande informatie

Overzicht systemen

Inzicht in het beheer

Elke zaak een uniek zaaknummer: we 
verzoeken u bij alle contacten dit 
zaaknummer te vermelden
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Koppel hieraan je kwaliteitssysteem
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AR16: de zorgdrager zorgt dat het beheer 
van zijn archiefbescheiden voldoet aan 
toetsbare criteria van een door hem toe 
te passen kwaliteitssysteem.

2016- KIDO

2022- KIDO light

Gericht op werkprocessen, dus: DSP

Nieuw: lifecycle-analyse uitvoeren!

Het IBA- framework

23-9-202254

Van model naar praktijk
DMS/ RMA

Zaaksysteem

Sharepoint

E-Depot

Broker

Procesapplicatie 

A
Systeem X, Y, 

Z…
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Gedragsregeling voor de 
digitale werkomgeving
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Een open overheid…….

55

56

file:///C:/Users/HeijstvanALM(Ad)/Videos/Open_overheid_20220922.mp4

