
 

 
              

       

      
 

  

 

  

Nieuwsbrief Rijk aan Informatie  

8 maart 2018  

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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Zaaien en oogsten 

 

RaI is in 2018 van start gegaan met goed nieuws; de e-

mailpilots zijn daadwerkelijk gestart. Van meer dan 250 

ambtenaren wordt tijdelijk de e-mail opgeslagen en 

geanalyseerd. Doel van het project e-mailarchivering is een 

eenvoudige oplossing te vinden om beter in staat te zijn 

informatie uit e-mails beschikbaar te stellen. De pilots zijn een 

praktijktest om de oplossing te toetsen en fijn te slijpen. In 

het tweede kwartaal zullen we aan de hand van de resultaten 

zien welke inzichten de pilots ons geven. 

  

Webarchivering is goed op stoom. De impactanalyse van de 

effecten van invoering van de handreiking die het NA 

ontwikkelt is in juni gereed. We kijken daarbij nadrukkelijk 

naar een vervroegde overbrengingstermijn, een wens die 

breed in de Tweede Kamer leeft. Waarom 20 jaar wachten als 

het eerder kan? 

 

De DIV-foto is bijna afgerond. Doel was te onderzoeken welke 

uitdagingen de Div’ers ondervinden in het digitale tijdperk en 

wat er nodig is om deze functie goed uit te kunnen oefenen. 

Binnenkort kunnen we jullie dus bijpraten over de eerste 

concrete resultaten van dit traject. 

 

Tegelijkertijd wordt een aantal nieuwe projecten voorbereid: 

digitale vernietiging ( Di-Stroy), Me(de)werker aan informatie 

(kennis en communicatie) en activiteiten in het kader van 

actieve openbaarmaking. Ook in de samenstelling van ons 

programma zijn wijzigingen. Sandra Lentjes heeft een nieuwe 

baan bij BZK en dat betekent dat Shanise Abhelakh nu MOOI 

vertegenwoordigt. De optimalisatie van de SWF staat even in 

de ijskast en dat betekent dat Raoul Zonnenberg ons 

programma heeft verlaten. Ook Suzie Kewal heeft ons 

programma verlaten. Zij heeft een nieuwe uitdaging bij BZK 

gevonden. Haar project webarchivering vordert goed en is 

overgedragen aan Jeanine van Dijk. We hebben ook een 

aantal adviseurs aan ons programma toegevoegd: Tim 

Berkelaar en Corine Pels Rijcken. Met hun expertise op het 

gebied van digitalisering en informatiehuishouding kunnen we 

onze opdracht en projecten extra kracht bij zetten. 

 

In deze nieuwbrief vind je de stand van zaken van onze 

projecten. Ook delen we goede voorbeelden, bijvoorbeeld 

over informatie delen in de keten. Hierover vertellen Kees 



 

Keuzenkamp en Marianne Zijderveld (J&V) en ook hoe zij dat 

bestuurlijk voor elkaar hebben gekregen. Tot slot vind je de 

link naar de animatie van de procesminingtool van de ADR. 

Een mooi instrument om meer grip te krijgen op processen in 

je informatiehuishouding en je de kans te geven binnen je 

organisatie in gesprek te komen over waar het beter kan. 

 

Veel leesplezier! 

Jacqueline Rutjens 

  

Stand van zaken MOOI 
 

 

Begin december heeft minBZK het eerste gesprek gevoerd 

met de initiatiefnemers met ondersteuning van MOOI en CZW. 

De initiatiefnemers zijn het ermee eens dat aanpassingen 

nodig zijn voor de uitvoerbaarheid en de kosten. Uiteindelijk 

moeten de aanpassingen wel het doel van de wet waarborgen, 

namelijk grotere transparantie. 

Het tweede gesprek heeft half februari plaatsgevonden 

waarbij dilemma’s van de Woo zijn besproken met de 

initiatiefnemers, betreffende de fasering, intern beraad, de 

registerplicht en vluchtige communicatiemiddelen zoals 

Whatsapp. Er is afgesproken om op ambtelijk niveau de 

oplosrichtingen van deze dilemma’s in te vullen voor het 

derde gesprek dat begin april plaatsvindt. 

Naast het rapport van ICTU, zijn inmiddels de twee 

onderzoeken afgerond waarbij internationale overheden zijn 

vergeleken met elkaar op gebied van (actieve) 

openbaarmaking. Deze zijn uitgevoerd door universiteit Leiden 

en Tilburg. 

Ook heeft KOOP/IMI onderzoek gedaan naar de 

informatiecategorieën om te bepalen welke 

overheidsinformatie met voorrang actief openbaar gemaakt 

moeten worden op basis van de behoefte. Er zijn 16 

informatiecategorieën geïdentificeerd als laaghangend fruit en 

wordt nu in samenwerking met RaI een plan van aanpak 

bepaald. 

 

Meer informatie? Neem contact op met Shanise Abhelakh 
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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.. Op dit 

moment is ICTU bezig om de resultaten op zodanige manier te 

presenteren dat  de cijfers uit hun onderzoek in één oogopslag 

inzichtelijk zijn. De cijfers van Doc-Direkt worden daarin 

meegenomen. 

 

In het kwalitatieve onderzoek zijn verdiepende gesprekken 

gevoerd met de contactpersonen van de departementen. Het 

kwalitatieve rapport is gereed en wordt besproken met de 

voorbereidingsgroep DIV foto. 

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. 

  

Stand van zaken E-mailarchivering 

 

Begin januari zijn twee ministeries gestart met de pilot met e-

mailarchivering. In deze pilot wordt het volgende getest: 

1) draagt e-mailarchivering ertoe bij dat e-mails beter 

terugvindbaar zijn? 

2) kan het Nationaal Archief een reconstructie maken van 

dossiers op basis van e-mail van sleutelfunctionarissen? 

3) is de uitgedachte werkwijze in de praktijk goed 

uitvoerbaar? 

 

De pilot loopt volgens planning. 

 

Er is een klankbordgroep geweest van diverse departementen 

en medeoverheden om het traject te delen en af te stemmen 

op andere activiteiten. Daaruit kwam het verzoek medio 2018 

met kaders te komen. Ook medeoverheden zijn 

geïnteresseerd. Zij willen de Rijksaanpak graag inbrengen als 

richtlijn. Tot slot is er onderzoek gedaan naar het ontsluiten 

van de gegevens voor een informatieverzoek. De eerste 

resultaten zijn veelbelovend.  

 

April/mei zijn de pilots klaar en dan volgt de evaluatie. 
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Meer informatie? Neem contact op met projectleiders Jesper 

Harmes via Jesper.harmes@minbzk.nl en Richard Bor via 

richard.bor@minbzk.nl 

  

Stand van zaken webarchivering 
 

 

Uit het rapport “Webarchivering bij de centrale overheid” van 

de Erfgoedinspectie (2016) is gebleken dat de archivering van 

websites  onvoldoende op orde is. Het ontbreekt aan een 

beleidskader en handvatten voor het archiveren van websites. 

In opdracht van de minister van OCW heeft het Nationaal 

Archief (NA) daarom een handreiking Webarchivering voor 

overheden opgesteld. De conceptversie is nu opgeleverd. In 

het voorjaar volgt een nieuwe versie en de openbare review 

daar op, waarbij overheidsorganisaties van harte uitgenodigd 

zijn om hieraan mee te doen. (nadere informatie op 

Kennisplatform Webarchivering). Nadat de wijzigingen zijn 

doorgevoerd, biedt het NA de definitieve versie van de 

handreiking webarchivering voor overheden ter vaststelling 

aan bij de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief. 

  

Binnen het Programma Rijk aan Informatie is het project 

webarchivering Rijksoverheid gestart. Doel is om een 

implementatieplan webarchivering voor de Rijksoverheid op te 

stellen. Het implementatieplan bestaat uit 3 onderdelen: 

 Onderzoek naar het vervroegd overbrengen van 

webpagina’s naar het Nationaal Archief 

 Het opstellen van een richtlijn webarchivering 

Rijksoverheid. 

 Het inrichten van een centrale voorziening voor 

webarchivering voor de Rijksoverheid. 

 

De CIO Rijk is opdrachtgever voor dit project. 

 

Meer weten? Neem contact op met projectleider Jeanine van 

Dijk. 
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Kijkje in de keuken: Informatiedelen in de keten  
 

 

Kees Keuzenkamp, plaatsvervangend directeur Regie 

Migratieketen, en Marianne Zijderveld, enterprise architect 

Migratieketen, werken sinds 2012 samen aan het verbeteren 

van de informatie-uitwisseling in de Migratieketen. Een 

uitdagende klus, die mooie resultaten oplevert. Kees: ‘Dankzij 

goede bestuurlijke verhoudingen en een architectuur die staat 

als een huis, kunnen ketenpartijen nu tijdig beschikken over 

volledige en juiste informatie.’ 

Lees meer  

  

Projecten in voorbereiding 
  

Me(d)ewerker aan Informatie 

 

Het project Me(d)ewerker aan Informatie is gericht op de 

medewerkers van de rijksdienst en omvat verschillende 

producten en activiteiten die gericht zijn op het vergroten van 

bewustzijn en kennis met betrekking tot 

informatiehuishouding en openbaarheid, het ontzorgen van 

medewerkers door beter inzichtelijk te maken wat van hen 

wordt verwacht en informatiemanagement een vast onderdeel 

te laten worden van het ambtelijk vakmanschap. De 

verschillende producten, activiteiten en diensten komen 

samen in een zogenaamde ‘toolkit informatiehuishouding voor 

dummies’. 

Het project wordt op dit moment voorbereid en zal bestaan uit 

een verkennende fase (ca 4 maanden), een productiefase (ca 

1 jaar) en een evaluatiefase (ca 4 maanden) 

 

Stand van zaken 

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de 

verkennende fase; de inventarisatie. Hier is vanuit 

verschillende hoeken interesse voor, onder andere bij het 

Platform Open Overheid en het programma Modernisering 

Openbaarmaking Overheidsinformatie (MOOI). 

De verkennende fase bestaat uit twee delen: 

1) we stappen in de schoenen van de rijksmedewerkers 

en inventariseren wat er allemaal op het gebied van 

informatiehuishouding op hem/haar afkomt. Dit levert een lijst 

op met alles waar een medewerker mee geconfronteerd wordt 

en op basis daarvan een overzicht van mogelijke producten 

die in de toolkit zouden moeten worden opgenomen. 
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2) we willen voorkomen dat we producten voor de toolkit 

bedenken die al bestaan of in ontwikkeling zijn. 

Daarom verkennen we ook welke producten en diensten er 

beschikbaar zijn bij verschillende rijksoverheidsdiensten. Tot 

slot nemen we eerdere onderzoeken ook mee in de 

verkenning. 

 

Ron Roozendaal (VWS) is gedelegeerd opdrachtgever voor dit 

project. 

 

Meer informatie? Neem contact op met projectleider Hella 

Borking via h.borking@minocw.nl 

  

Di-stroy: digitale vernietiging 

 

De hedendaagse informatieproductie van de digitale overheid 

vraagt om nieuwe oplossingen. Zo zijn overheidsorganen op 

grond van Artikel 3 Archiefwet verplicht om daarvoor in 

aanmerking komende archiefbescheiden aan de hand van een 

selectielijst te vernietigen. Deze vernietigingsplicht wordt 

echter ernstig bemoeilijkt doordat digitale 

informatieobjecten, zoals e-mails en documenten vaak op 

meerder plekken tegelijkertijd aanwezig zijn (back-ups, 

mailbox, afdelingsschijf, DMS etc). Op het moment dat van 

een formeel vernietigd informatieobject toch nog 

kopieën/duplicaten blijven voortbestaan, ontstaan serieuze 

compliance-issues, variërend van oneigenlijke verwerking van 

persoonsgegevens  (mogelijk zelfs datalekken), tot het 

mogelijk onjuist of onvolledig informeren van 

belanghebbenden. Doelstelling van het project Di-stroy is dan 

ook om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd 

uitvoeringsbeleid voor digitale vernietiging te komen. Het kan 

ook zijn dat we bestaande beleidsrichtlijnen moeten bijstellen 

en bijvoorbeeld gaan aanvullen met een concrete 

instructie/handreiking op basis waarvan op eenvoudigere 

wijze, binnen de huidige wettelijke kaders, invulling kan 

worden gegeven aan de archief-wettelijke vernietigingsplicht. 

 

Stand van zaken 

Op dit moment worden het projectplan en de white paper 

voorbereid zodat deze in de volgende stuurgroep (15 maart) 

ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd. Bij akkoord start 

het project.  
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Emine Özyenici (J&V) is gedelegeerd opdrachtgever. 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met projectleider Jos Boerties via 

jos.boerties@nationaalarchief.nl 

  

Goed voorbeeld: Grip op je proces met procesmining-tool 
 

 

In de vorige nieuwsbrief besteedden we al aandacht aan 

Procesmining’ van de Auditdienst Rijk. Deze tool helpt om 

inzicht te krijgen in je processtroom en geeft op die manier 

grip op je proces. Bij OCW wordt het ingezet het WOB-proces 

te verbeteren maar in principe kan de tool bij ieder proces 

worden ingezet. 

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

een goede systeemlogging. Inmiddels hebben we de werking 

van de procesmining tool ook zichtbaar gemaakt in een 

animatie. 

 

Wil je meer weten over de procesmining tool? Bekijk dan de 

animatie, neem contact op met Luciënne Saraber of Rijk aan 

Informatie en werk mee aan een robuuste en flexibele 

informatiehuishouding! 

  

Intussen online 
 

 

WhatsApp-business komt naar Benelux 

Rijksoverheid nu ook op Facebook 

Digicommissaris draagt stokje over aan staatssecretaris 

Ministers stemmen in met met voor digitale overheid 

Hoe zou informatie in ons werk beter georganiseerd kunnen 

worden? 

Nieuw: rijksbrede richtlijn berichtenapps 

  

Op de agenda 
 

 

15 maart        Stuurgroep Rijk aan Informatie 

31 mei           Dag van de Digitale Overheid 
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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.  

  

 
 

http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33303430310D33303338350D3334303437300D3134323233370D300D52336635323738683235616E0D310D0D300D3138363937310D372E372E302E31383939320D3132
http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/system/newsletter.asp?id=3834370D33303430310D33303338350D3334303437300D3130393039370D300D52336635323738683235616E0D310D0D300D3138363937310D372E372E302E31383939320D3133
mailto:r.a.m.vancann@minocw.nl
mailto:r.a.m.vancann@minocw.nl

