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Dit is de nieuwsbrief van het programma Rijk aan Informatie. Hiermee word je 

bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het programma en over andere 

projecten die bijdragen aan een robuuste en flexibele informatiehuishouding. 
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Op 28 november hadden we onze eerste Meet Up. Deze 

bijeenkomsten zetten we in om elkaar op regelmatige basis te 

ontmoeten, best practises te delen en te discussiëren over 

rijksbrede thema's. Dat er behoefte is aan dit soort 

bijeenkomsten, bleek uit het grote aantal bezoekers: we 

moesten er stoelen bij plaatsen. Deze keer vertelden directeur 

Informatisering Emine Özyenici en Gerben Kleine, senior 

adviseur automatisering, over de innovatieve manier waarop 

zij aan de slag zijn gegaan met de informatiehuishouding. Het 

verhaal sprak duidelijk aan en mondde uit in een discussie 

over het nut van wet- en regelgeving, actieve openbaarheid 

en vernietigingstermijnen. Tijdens de informatiemarkt van 

Rijk aan Informatie en de netwerkborrel werd volop verder 

gepraat. We kijken terug op een geslaagde middag en 

plannen in het voorjaar van 2018 is de volgende Meet Up. 

Wat de afgelopen weken ook onze aandacht heeft gehad, is 

het programmaplan. Dit is goedgekeurd door de stuurgroep. 

Wat vind je hier zoal in? We gaan door met de lopende 

projecten en hebben ook al nieuwe projecten op de plank 

liggen, zoals beleidslijnen voor het gebruik van persoonlijke 

kanalen als WhatsApp. Een van de projecten waar ik een 

voortrekkersrol ga spelen, is FutureLab. Een programmalijn 

om ons samen met de rijkscollega’s te oriënteren op de 

toekomst, hoe de informatiehuishouding daarop kan 

aansluiten. 

Last but not least: de pilot met e-mailarchivering start op 2 

januari start bij DG Politie van het ministerie van J&V en 

bij VWS. Rijksarchivaris Marens Engelhard en directeur 

automatisering Emine Özyenici van V&J praten jullie 

hierover in deze nieuwsbrief bij. 

Alvast gezellige feestdagen gewenst en ik kijk er naar uit in 

2018 samen met jullie de informatiehuishouding verder te 

verbeteren! 

Jacqueline Rutjens 

'We zijn goed op stoom' 
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Op 2 januari a.s. starten VWS en J&V met de pilot e-

mailarchivering. Maar waarom willen we e-mail anders gaan 

archiveren? En hoe gaan we dat doen? Rijksarchivaris Marens 

Engelhard: ‘Met de pilot willen we onderzoeken of 

automatische e-mailarchivering leidt tot betere en snellere 

informatievoorziening bij verzoeken om openbaarheid van 

informatie.’ 

Lees meer  

Emine Özyenici: 'de informatie-overload vereist een nieuwe manier van 

bewaren en vinden' 

J&V is een van de departementen waarbij de pilot e-

mailarchivering plaatsvindt. Waarom vindt J&V een nieuwe 

manier van e-mailarchivering belangrijk? Emine Özyenici, 

directeur automatisering bij J&V: ‘We hebben te maken met 

een informatie-overload die vereist dat er een nieuwe manier 

van bewaren en vinden komt. We zijn benieuwd of de nieuwe 

methodiek helpt onze professionals op het juiste moment van 

de juiste informatie te voorzien.’ 

Lees meer  

Stand van zaken MOOI 

Het initiatiefwetsvoorstel Open Overheid (Woo) stond (zoals 

werd gemeld in de vorige nieuwsbrief) op 31 oktober op de 

agenda van de Eerste Kamer. Echter, de behandeling is 

opnieuw opgeschort. Eerder gebeurde dit in afwachting van 

het onderzoek naar de impact van het voorstel (onderzoek 

ABDTOPConsult). Deze keer besloot de Kamer tot opschorting 

in afstemming met de indieners van het voorstel, vanwege 

het regeerakkoord waarin aangekondigd werd dat het kabinet 

in overleg met hen wilde treden, zie hier. 

Inmiddels heeft de minister van BZK, mede namens de 

minister van BVOM, het overleg geïnitieerd. 

Ondanks het uitstel van de behandeling was er toch aandacht 

voor openbaarheid in het parlement. In oktober heeft de 

minister van BZK op verzoek van de Tweede Kamer (op 

initiatief van GroenLinks) een brief en een schematisch 

feitenrelaas aan de TK gestuurd over het onderzoek van 

ABDTOPConsult. Het gaat daarbij in het bijzonder over de 

besluitvorming rond het starten van het onderzoek en de 

opdrachtformulering, zie hier. Daarnaast beantwoorde de 

minister van BZK, mede namens de Minister-president, 

Marens Engelhard: 'automatische e-mailarchivering voor betere en 

snellere openbaarheid' 
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vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het raadplegen 

van de informatie over de formatie op rijksoverheid.nl. Daarbij 

meldde de minister dat het formatie-archief op 15 november 

2017 geplaatst is op www.kabinetsformatie2017.nl. Zie ook 

de Kamervragen en beantwoording. 

Intussen werkte het programma Modernisering 

Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI) door aan het 

onderzoeken van mogelijkheden om tegemoet te komen aan 

de wens van meer openheid en transparantie, met 

nadrukkelijk aandacht voor uitvoerbaarheid en beperking van 

de kosten. Een verkenning van ICTU naar mogelijke inzet van 

nieuwe technologie bij het automatiseren van 

openbaarmaking is in december afgerond. Het rapport vind je 

op onze samenwerkruimte. Begin volgend jaar komen 

resultaten beschikbaar van een internationale vergelijking, en 

van een onderzoek naar haalbaarheid van actieve 

openbaarmaking van bepaalde informatiecategorieën. 

MOOI draagt ook bij aan diverse experimenten, onder andere 

bij een aantal gemeenten op het gebied van e-

mailarchivering. 

Meer informatie? Neem contact op met Sandra Lentjes. 

Stand van zaken DIV-foto 

Het kwantitatieve deel van het onderzoek is afgerond. Ter 

afronding van het kwantitatieve deel en ter start van het 

kwalitatieve deel, hebben alle departementen ‘pitches’ 

gehouden over hun beeld van de functie van de Digitale 

Informatievoorziening (DIV) en de toekomst daarvan. 

In het kwalitatieve onderzoek worden verdiepende 

gesprekken gevoerd met de contactpersonen van de 

departementen. Naar verwachting is het eindrapport begin 

2018 klaar. Vervolgens wordt gekeken welke conclusies eruit 

te halen zijn en wat voor vervolg dit project in 2018 moet 

krijgen. 

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Anita 

Lauret. 
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In het projectplan van de optimalisatie van de 

Samenwerkruimte stonden zeven verbeterstappen 

geformuleerd. Het goede nieuws is dat de eerste stap – de 

verbetering van user interface – is opgeleverd. Het slechte 

nieuws is dat we er voorlopig niets mee kunnen doen. De 

huidige SWF moet namelijk worden overgezet van versie 2013 

naar versie 2016 en daarnaast moet het worden gemigreerd 

naar het ODC. Dat krijgt prioriteit. 

Zodra dit gereed is, wordt de optimalisatie van de 

samenwerkruimte voortgezet. Er is namelijk grote behoefte 

aan een goede samenwerkingsfunctionaliteit, vooral 

omdat alternatieven minder veilig zijn. Naar verwachting 

krijgt dit project een vervolg in de tweede helft van 2018. 

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Raoul 

Zonnenberg. 

Stand van zaken E-mailarchivering 

Op 2 januari 2018 start bij J&V en VWS de pilot met e-

mailarchivering. Lees voor meer informatie ook de interviews 

met Marens Engelhard en Emine Özyenici eerder in deze 

nieuwsbrief. Hieronder vind je meer algemene informatie over 

de pilot. 

Waarom een pilot? 

De huidige werkwijze vraagt van medewerkers elke e-mail 

individueel te beoordelen en op de juiste plek in het DMS te 

bewaren. Dat is een tijdrovend en vaak omslachtig proces. De 

huidige werkwijze is onvoldoende voorbereid op de 

ontwikkelingen van het digitale tijdperk, zo zijn de volumes 

van e-mail bijvoorbeeld sterk gestegen. In de pilot 

wordt gewerkt met een nieuwe werkwijze die gebaseerd is op 

de richtlijn die Rijk aan Informatie heeft ontwikkeld. Dit 

betekent dat verzonden en ontvangen e-mail automatisch 

wordt opgeslagen door de dienstverlener, die dat voor tien 

jaar bewaard waarna de e-mail wordt vernietigd. Per 

departement worden sleutelfunctionarissen benoemd. Van hen 

wordt de e-mail permanent bewaard, ook met oog op het 

overbrengen van relevante informatie aan het Nationaal 

Archief. De werkwijze houdt ook in dat niet alle e-mails 

worden bewaard. E-mails met privé-informatie, of e-mails 

Stand van zaken optimalisatie Samenwerkruimte 
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over lunchafspraken kunnen in de privémap worden geplaatst 

en dan worden ze niet als archief opgeslagen. 

Doel van de pilot 

Met de pilot wordt getest of: 

 WOB-verzoeken efficiënter en vollediger behandeld

kunnen worden doordat e-mails beter terug te vinden

zijn;

 het Nationaal Archief een reconstructie kan maken

van dossiers op basis van de e-mails van

sleutelfunctionarissen;

 de werkwijze in de praktijk goed uitvoerbaar is.

We toetsen de methode op twee manieren: we interviewen 

deelnemers voorafgaand en na afloop van de pilot. Hiermee 

krijgen we zicht op wat de effecten zijn van de werkwijze. Ook 

onderzoeken we de bewaarde e-mails op hoofdlijnen. In de 

onderzoeksfase krijgen bevoegde medewerkers toegang tot 

de e-mails. Voorafgaand aan de pilot wordt in overleg bepaald 

bij welke dossiers in de onderzoeksfase een fictief WOB-

verzoek wordt behandeld. 

In de voorbereiding van de pilots, kwam ook de 

privacydiscussie goed op gang. Daarom is besloten dat, 

ondanks dat de e-mails uit de pilot niet worden 

overgebracht, parallel aan de pilots wordt nagedacht over 

gerelateerde vraagstukken zoals de openbaarheidstermijn en 

privacy. 

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Jesper 

Harmes. 

Stand van zaken webarchivering 

Het nieuwste project van Rijk aan Informatie (RaI) is 

webarchivering. Webarchivering is belangrijk omdat uit het 

rapport van de Erfgoedinspectie is gebleken dat dit niet op 

orde is. Naar aanleiding hiervan werkt het Nationaal Archief 

aan een handreiking webarchivering, deze is bijna klaar. 

Hierin staan richtlijnen voor het archiveren van openbare 

rijkswebsites, niet over pagina's op Rijksportaal of niet-

openbare website. RaI wordt verantwoordelijk  voor de 

implementatie ervan. Cruciaal punt is vervroegde 
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overbrenging. Vanuit het perspectief van het NA zou een 

vervroegde overbrengingstermijn van 5 jaar behapbaar zijn. 

Voor DPC, die werkt met aanbestedingstermijnen van 3 jaar, 

zou een termijn van 3 jaar beter werken.In de eerste fase van 

het project zoeken het NA en DPC uit wat implicaties zijn van 

de ene of andere termijn. Hier willen we in ieder geval in het 

tweede kwartaal van 2018 antwoord op hebben. 

De Rijksarchivaris, Marens Engelhardt, is gedelegeerd 

opdrachtgever voor dit project. 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Suzie Kewal. 

Goed voorbeeld: Procesmining-tool 

Rijk aan Informatie zet graag projecten en tools die bijdragen 

aan een robuuste en flexibele informatiehuishouding in het 

licht. Eén van die voorbeelden is de Procesmining’ van de 

Auditdienst Rijk. Deze tool helpt om inzicht te krijgen in je 

processtroom. Bij OCW wordt het ingezet om grip te krijgen 

op het WOB-proces. Luciënne Saraber begeleidt OCW bij de 

inzet van de procesmining-tool. Wij vroegen haar wat de 

voordelen zijn van deze tool voor het verbeteren van de 

informatiehuishouding. 

Hoe helpt de procesmining tool om inzicht te krijgen op 

je proces? 

Luciënne Saraber, senior adviseur ADR: ‘Het startpunt is het 

ideale proces. Dit ontwerp geeft de verwachte processtroom 

door de systemen weer. Vaak is de praktijk anders. De 

‘procesmining tool’ ‘leest’ de data uit de systemen en geeft 

deze visueel weer. Zo zien je hoe de processen in de praktijk 

verloopt. Élke uitzondering op het ideale proces wordt direct 

zichtbaar. Bij OCW hebben we dit onderzocht aan de hand van 

een concrete WOB-casus. Hierbij vielen direct een paar dingen 

op: de praktijk is veel ingewikkelder dan het ideale plaatje. 

Ook werd duidelijk dat, direct bij de start van het proces, er 

een enorme stagnatie was ontstaan. En op een andere plek 

liep het systeem vast in een ‘loop’. Tot slot zagen we dat de 

archivering het proces heel erg vertraagde. Dat werd duidelijk 

uit de lange doorlooptijd tussen de afloop van het inhoudelijke 

proces en de daadwerkelijke archivering. Kortom, dankzij de 

procesmining tool heeft OCW in één oogopslag zicht gekregen 

op verstoringen en systeemfouten.’ 
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Dat zijn nuttige inzichten! Maar wat kun je met deze 

informatie? 

Luciënne: ‘De informatie geeft kans op focus: welke 

verbetering pakken we eerst aan? Je kunt nu samen met 

betrokkenen op zoek gaan naar de verklaring en 

verbeterpunten. Op basis van feiten in plaats van meningen. 

Vervolgens kun je gaan bijsturen en monitoren, het mooie van 

het systeem is namelijk dat je op elk gewenst moment de 

proces-prestaties kunt bekijken.' 

Is procesmining ook geschikt voor iedere 

informatiehuishouding? 

Luciënne: ‘Elk proces kan in principe op deze manier worden 

geanalyseerd. 

Het enige wat je nodig hebt, is een volledig digitaal proces en 

een goede systeemlogging.’ 

Meer informatie 

Wil je ook bijdragen aan een flexibele en robuuste 

informatiehuishouding? 

Neem dan contact op met Luciënne Saraber of Rijk aan 

Informatie en doe mee! 

Intussen online 

Terugblik Up Rijk aan Informatie 

WhatsApp-berichten zijn te wobben 

Hoe zou ons eigen NA omgaan met de Nederlandse JFK-files? 

Interview met Jacqueline Rutjens 

Op de agenda 

25 januari     Stuurgroep Rijk aan Informatie 
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Meer informatie? 

Wil je meer weten over Rijk aan Informatie? Bekijk dan naar 

Rijksportaal of ga naar onze Samenwerkruimte. 

Wil je een abonnement op onze nieuwsbrief? Stuur dan een 

mail naar Rosien van Cann.  

Colofon 

Redactie 

Rosien van Cann-Hinke 

Communicatieadviseur 

06 18 16 8964 

r.a.m.vancann@minocw.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 

van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden 

van berichten. 
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