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“De stukken 
moeten  

op orde zijn!”

Lieve lezer,

Na drie jaar komt het 
programma Stukken Beter 
tot een afronding. Als 
programmateam kijken we 
terug op drie mooie jaren, 
waarin we ongelooflijk fijn 
hebben samengewerkt met vele 
mensen binnen het ministerie 
en daarbuiten. Samen met al 
deze informatieprofessionals 
hebben we de informatie
huishouding van het ministerie 
stevig op de agenda gezet. Het 
is dankzij hen dat waar wij ons 
als programma voor inzetten, 
blijft doorgaan. 

In deze uitgave hebben 
we de leukste en meest 
inspirerende momenten 
van de afgelopen drie jaar 
bijeengebracht. In beeld en in 
artikelen die eerder in diverse 
media verschenen. We willen 
hiermee de professionals in de 
informatiehuishouding voor 
de laatste keer in het zonnetje 
zetten, zoals we als programma 
de afgelopen jaren vaker 
hebben gedaan. Heel hartelijk 
dank voor jullie inzet en ga door 
met jullie mooie en waardevolle 
werk!

GUINY KUSTNER

programmamanager Stukken Beter
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“Het programma Stukken Beter 
was een voorloper en 

bood inspiratie voor veel 
andere programma’s  

binnen het Rijk”

Informatie goed opslaan, zodat deze gemak

kelijk te vinden en te delen is, is essentieel voor ons 

werk. Een informatiehuishouding die op orde is, maakt 

onderdeel uit van de ministeriële verantwoordelijkheid, 

zo stelt de Raad van State. Daar ben ik het van harte 

mee eens. Een minister kan nooit zeggen ‘ik wist daar 

niets vanaf’. De stukken moeten op orde zijn!

Het programma Stukken Beter heeft de 

afgelopen jaren hard gewerkt om de informatiehuis

houding van ons departement en al haar taakorganisa

ties te verbeteren. Door achterstanden in de papieren 

archivering weg te werken. En door in te zetten op 

digitalisering, volgens een aantal nieuwe paradigma’s. 

Zoals ‘duurzaam opslaan is de norm’ en ‘toegang geven 

en informatie delen zijn het nieuwe hebben’. Zo kwam 

er een scanstraat bij Justitiële Informatiedienst, waar 

alle onderdelen van JenV hun achterstallige archieven 

laten digitaliseren en opslaan. Die scanstraat wordt 

bemenst door mensen met een afstand tot de arbeids

markt. Een dubbel mooi resultaat, dus.

Stukken Beter heeft de informatiehuis-
houding echt op de kaart gezet en dat vind 

ik een prestatie van formaat. Het programma stopt, 

maar de resultaten van het programma zijn geborgd 

en gaan ervoor zorgen dat de informatiehuishouding 

blijvend aandacht krijgt. Om een paar voorbeelden 

te noemen: de scanstraat is in bedrijf, een externe 

advies commissie zal ons ondersteunen bij complexe 

vraagstukken en bij de digitalisering van ons werk 

zal blijvend aandacht zijn voor het duurzaam opslaan 

van informatie. Ik vind het heel bijzonder wat Stukken 

Beter in een paar jaar voor elkaar heeft gekregen en wil 

Guiny Kustner en haar team heel hartelijk bedanken 

voor hun inzet.

RIC DE ROOIJ

plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie van Justitie en Veiligheid

Jacqueline Rutjens, directeur RDDI
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INFORMATIEFESTIVAL

Informatiefestival 2018 “Samen stukken beter worden, dat is de bedoeling,” zei 
plaatsvervangend secretaris-generaal Ronald Barendse 
tijdens de opening van het Informatiefestival Stukken Beter 
2018. Ruim honderd informatieprofessionals uit het hele 
land kwamen op dinsdag 30 oktober 2018 bijeen in de 
Fokker Terminal in Den Haag, om elkaar te ontmoeten en 
inspiratie op te doen in verschillende interessante workshops. 
Van het gebruiken van artificial intelligence tot het leren van 
briljante mislukkingen: allerlei onderwerpen kwamen aan 
bod. Het was een geslaagd festival, waar het mooie 
vak van de informatiehuishoudingsprofessional in 
het zonnetje werd gezet.

BEELD: FREEK VAN DEN BERGH

STUKKEN BETER 2020 | 7
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INFORMATIEFESTIVAL

Informatie    festival 2019 Wat hebben voetbal en de informatiehuishouding met elkaar 
gemeen? Best veel, zo bleek op het Informatiefestival dat 
op 29 oktober 2019 werd gehouden in het stadion van 
ADO Den Haag. Voormalig voetballers Lex Schoenmaker en 
Hans van Breukelen vertelden in hun welkomstwoord over 
het gebruik van informatie en data in hun voetbal carrière. 
Secretaris -generaal van JenV Siebe Riedstra vertelde de 
aanwezige informatiehuishoudingsprofessionals dat  
“informatie goed bewaren, zodat we het kunnen vinden en 
delen, van groot belang is voor hoe wij functioneren. Om 
in voetbaltermen te blijven: jullie zijn essentieel voor onze 
teamprestaties.” Ontwikkelingen in de informatiehuishouding 
werden in verschillende inhoudelijke workshops en discussies 
uitgediept. Natuurlijk was er ook tijd voor een rondleiding 
door het stadion, inclusief een groepsfoto op de middenstip. 

BEELD: FREEK VAN DEN BERGH

8 | STUKKEN BETER 2020
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TEKST: MARIEKE VOS BEELD: SHUTTERSTOCK

“I
k heb tien jaar niet ge
werkt en ik zag er best 
tegenop om weer te 
beginnen, ook al wilde 
ik het graag. Het is mij 

100% meegevallen,” zegt Mark. Zijn 
collega Benjamin: “Ik zat 6,5 jaar 
thuis en vind het een verademing 
om hier te werken. Financieel 
gezien is het fijn, natuurlijk, maar 
ook omdat het mij weer structuur 
en rust geeft. Het is goed voor mijn 
zelfvertrouwen.” Het team is bezig 
met het opschonen van dossiers, 
zodat die later gescand kunnen 
worden. “We hebben al aardig wat 
dossiers weggewerkt, ik denk in

middels zo’n 300 meter,” zegt Petra. 
Ook zij vindt het “mooi werk” om 
te doen. Het team is begonnen met 
het opschonen van dossiers, straks 
gaan ze het hele proces doen: van 
het opschonen van de binnen
gekomen dossiers tot het scannen 
en controleren van de gemaakte 
scans. Zodat die daarna het cen
traal digitaal depot in kunnen.

Archiefachterstanden  
wegwerken
Er staat binnen het ministerie  
een indrukwekkende papieren 
archiefvoorraad die weggewerkt 
moet worden: in totaal meer 

dan 500 kilometer aan papieren 
dossiers. Een belangrijke opdracht 
van het programma Stukken Beter 
is het maken van een begin van 
het wegwerken van die achter
stand. Guiny Kustner, programma
manager Stukken Beter, legt uit 
wat de aanpak is: “We gaan deze 
dossiers digitaliseren en onder
brengen in het edepot, het  
Centraal Digitaal Depot van de 
Justitiële Informatiedienst. Uitein
delijk, als de termijnen daar zijn, 
worden ze overgebracht naar het 
edepot van het Nationaal Archief.” 
Om deze dossiers digitaal te 
kunnen opslaan, moeten ze eerst 

Honderd-
duizenden 

nietjes

De mensen in de scanstraat van het 
programma Stukken Beter helpen het 

ministerie van Justitie en Veiligheid bij het 
wegwerken van kilometers achterstallig 

archief. Maar dat is niet het enige, want de 
scanstraat biedt mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt ook een fijne werkplek. 

Aanlevering
Er is 500 kilometer aan  
papieren dossiers binnen  
het ministerie van  
Justitie en Veiligheid.

Selecteren
Wat mag weg en wat moet 
blijven? De keuze wordt 
gemaakt op basis van de 
Selectielijst.

Schonen
Alle nietjes, paperclips  
en post-its worden uit de 
documenten verwijderd.1 2 3

HARD WERKEN IN DE SCANSTRAAT

SCANSTRAAT



STUKKEN BETER 2020 | 1312 | STUKKEN BETER 2020

dat is het zeker niet, zegt Jolanda: 
“Hoe beter je het opschoont, hoe 
makkelijker het straks gescand kan 
worden. Bovendien is elk dossier 
anders. Sommige hebben foto’s, 
andere honderdduizend nietjes.” 
Haar collega Liesbeth vult aan: 
“Er zit altijd wel iets in dat anders 
is dan anders. Sommige dossiers 
bestaan uit maar 1 velletje. Maar 
vaak zijn het dikke dossiers.” Ze is 
blij met het werk, zegt ze: “Ik zat 
twaalf jaar in de bijstand, dankzij 
deze baan ben ik daaruit.” Alleen 
die nietjes, kan daar niet wat aan 
gedaan worden, vraagt ze met 
een knipoog. Sommige mensen 

binnen het ministerie gebruiken 
de nietmachine kennelijk wel heel 
graag. Die nietjes moeten eruit, 
want anders kan het dossier niet 
gescand kan worden. Mark verza
melde eens alle nietjes die hij uit 
dossiers verwijderde: na een week 
had hij driekwart koffiebekertje vol. 
Jolanda: “Als ik thuis een nietje zie, 
dan grijp ik meteen naar de niet
tang. Die reflex zit er al in.”
Henk ten Harve is teamleider van 
de Stukken Beter scanstraat. Hij 
selecteerde samen met Esther de 
medewerkers van de scanstraat 
en zorgde ervoor dat er nu een 
gemengd gezelschap aan het werk 

is, dat elkaar goed aanvult. Mede 
daarom is de sfeer zo goed, zeggen 
ze. Mark: “We letten een beetje op 
elkaar en we hebben veel plezier 
samen.” Jolanda: “Ik vind het heel 
belangrijk dat ik hier mezelf kan 
zijn. Dat geldt voor iedereen hier.” ◗ 

Om privacyredenen zijn de  

medewerkers van de scanstraat alleen 

met hun voornaam genoemd. Dit 

artikel is in 2019 gepubliceerd op de 

interne kanalen van JenV en op de 

website van UBR – Binnenwerk.

worden gescand. Daarvoor is er  
de Stukken Beter scanstraat, die  
is gehuisvest bij de Justitiële  
Informatiedienst in Zutphen.  
Esther Dijkink, coördinator Digi
taliseringsdienst van de Justitiële 
Informatiedienst: “We hebben er 
de ruimte voor, hebben een goed 
toegankelijk gebouw en natuurlijk 
hebben we hier alle benodigde 
expertise voor het digitaliseren van 
dossiers. Dat doen wij met onze 
Digitaliseringsdienst al jarenlang 
voor verschillende onderdelen van 
Justitie. Dezelfde kwaliteit garan
deren we voor de scanstraat van 
Stukken Beter.” De taakverdeling 

voor de Stukken Beter scanstraat is 
als volgt: de Justitiële Informatie
dienst huisvest de scanstraat 
en is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit ervan, de medewerkers 
van de Stukken Beter scanstraat 
zijn in dienst bij Binnenwerk van 
het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en het programma Stukken 
Beter zorgt voor de aanvoer van te 
digitaliseren dossiers, vanuit het 
hele ministerie.

Ban de nietmachine
Het opschonen van dossiers mag 
misschien eentonig lijken, maar 

Er staat binnen het ministerie 
een indrukwekkende 

papieren archief voorraad

Scannen onder substitutie
De documenten worden  
gescand volgens de  
voorschriften uit het  
Handboek Digitaliseren. 

Controle
Is de scan exact hetzelfde 
als het papieren document? 
Controle op volledigheid en 
kwaliteit.

Verzenden
De digitale bestanden 
gaan naar het digitaal  
depot (het CDD+ van 
Justid).4 5 6 Vernietigen

De papieren 
dossiers worden 
vernietigd.7
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IHH-EXPERTS

“Het programma Stukken Beter was 
een voorloper en bood inspiratie 

voor veel andere programma’s 
binnen het Rijk. Met hun concrete aanpak, 
altijd gericht op samenwerking en met oog voor 
heldere communicatie over dit taaie onderwerp. 

Ik herinner me de inspirerende sessies op het 
Informatiefestival 2019. Ik vond het heel leuk om 
aan een sessie bij te dragen. En mooi om te zien 

dat op het festival de hardwerkende mensen aan 
de informatiehuishouding flink in het zonnetje 

werden gezet. Dat verdienen ze, want het is een 
prachtig vakgebied.”

“Onze opgaven in de informatiehuishouding 
zijn lastig en daarom is het heel belangrijk 
dat we als IHH-experts gebruikmaken van 
onze gemeenschappelijke denkkracht. We 
kennen elkaar dankzij de Stukken Beter 
IHH-expertgroep en daardoor zoeken we 
elkaar makkelijker op als we ergens tegenaan 
lopen. Expertise over digitaal 
informatiemanagement is 
essentieel voor het goed laten 
functioneren van een organisatie. 
Dat besef heeft het programma Stukken Beter 
op de bestuurlijke tafels gebracht en dat is mooi, 
want het brengt ons verder. Ik merk het zelf in 
mijn werk: ik krijg vragen van mijn CIO die ik 
voorheen niet kreeg.”

Fanny Wallenbroek, beleidsadviseur Informatievoorziening, directie Informatievoorziening en Inkoop, 
ministerie Justitie en Veiligheid, en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Jacqueline Rutjens, directeur Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale  
Informatiehuishouding (RDDI), ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aart van der Kooij, beleidsadviseur duurzaam informatiebeheer 
Politie en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Simone Hensen, informatiespecialist bij het COA  
en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

“Het is heel belangrijk dat we 
als IHH-experts vanuit alle 
onderdelen van het ministerie 
samenwerken aan een goede 
informatiehuishouding. Niet 
alleen voor onszelf, maar omdat 
een goed georganiseerde 
informatiehuishouding 
zorgt voor informatie die 
authentiek, duurzaam en 
toegankelijk is. En dat is een 
voorwaarde voor onze democratie.” 

“De informatiehuishouding 
is de grondstof voor een goed 

functionerende overheid. Niet alleen 
ondersteunt een betrouwbare informatiehuishouding 
het interne werkproces, het is ook een waarborg voor 

verantwoording, toegankelijkheid van de overheid 
en een belangrijke bron voor wetenschappelijk 

onderzoek. Stukken Beter heeft duidelijk gemaakt 
dat informatievoorziening geen sluitstuk is, maar 

onlosmakelijk is verbonden met het primaire proces.”
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“Als democratische instelling is de overheid 
verplicht transparant te zijn naar de inwoners 

van Nederland. Overheidsinformatie moet 
vindbaar en toegankelijk zijn, maar ook 

betrouwbaar, authentiek en volledig. Er is 
een enorme hoeveelheid overheidsinformatie 
opgeborgen in de vele kilometers archief. Dat 
archief beheren is duur, niet alleen het huren 

van de depotruimte maar vooral ook de kosten 
voor het bewerken van deze archieven. Stukken 
Beter heeft dit probleem goed in kaart gebracht 

en meegewerkt aan het zo efficiënt mogelijk 
oplossen van dit probleem.”

“Waar ikzelf het meest blij mee was, 
waren de Informatiefestivals die Stukken 
Beter heeft georganiseerd. Wij zijn als 
informatiespecialisten vaak bezig met de 
ondankbare taak om te blijven uitleggen 
waarom informatie goed bewaard moet 
worden. Dat vergt energie en geduld. Dan 
is het heerlijk om eens uitgebreid onder 
elkaar te zijn, waardering te krijgen en met 
gelijkgestemden ervaringen uit te wisselen. De 
festivals heb ik als zeer positief ervaren en ik 
hoop dat we een mogelijkheid kunnen vinden 
om die te blijven organiseren.”

Patrick ten Kate, ICT-adviseur, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, 
en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Otto Bos, projectcoördinator archiefbewerking bij Doc-Direkt

Jan Rooijmans, teammanager Advies Informatievoorziening (AIV), 
Programmamanager Samen Digitaal, ministerie Justitie en Veiligheid

Linda Smal, adviseur Informatievoorziening, Dienstencentrum, 
ministerie Justitie en Veiligheid

“We houden de aandacht voor de 
informatiehuishouding vast als we de 
voordelen van een goede informatie
huishouding aan de organisatie laten 
zien en deze door medewerkers laten ervaren. 
Aandacht voor informatiehuishouding is 
belangrijk omdat ‘informatie op orde’ bijdraagt 
aan efficiënt en prettig samenwerken voor 
de medewerkers in het hier en nu. Daarnaast 
draagt tijdig vindbare informatie bij aan goede 
besluitvorming en het beeld van de overheid 
als betrouwbare partij.”

“De informatiehuishouding is het 
geweten van de overheid. Deze moet 

niet alleen op orde zijn, maar voortdurend 
in ontwikkeling om toekomstbestendig te 

worden en te blijven. Stukken Beter maakte 
de contouren zichtbaar van georganiseerde 

professionele aandacht voor een in mijn 
ogen te vaak onderschat onderwerp.”
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TEKST: MARIEKE VOS BEELD: SHUTTERSTOCK

In drie jaar 
Stukken Beter

Het programma Stukken Beter werkte de afgelopen drie jaar aan 
het verbeteren van de informatiehuishouding van het ministerie 

van JenV. Samen met de specialisten informatievoorziening 
bij de taakorganisaties werkte het aan concrete resultaten en 
zorgde het ervoor dat het bewustzijn over het belang van de 

informatiehuishouding sterk is vergroot.

P
rogrammamanager Guiny Kustner vindt  
dat er nog veel te doen is, maar Stukken 
Beter heeft “een zetje gegeven”: “We heb
ben vooral het onderwerp op de agenda’s 
gekregen en dingen in gang gezet. Maar 

het zijn de specialisten informatiehuishouding bij  
alle onderdelen van JenV die daarmee aan de slag  
zijn gegaan. Zij hebben het opgepakt en verder  
gebracht. Dankzij hun inzet krijgt de informatie
huishouding nu de aandacht die het verdient.” Het 
programma is een voortzetting van de verkenning  
die in 2017 door de directie Informatievoorziening  
en Inkoop werd uitgevoerd naar de stand van de 
informatiehuishouding bij JenV. Het programma was 
drie jaar lang een onderdeel van het Informatieplan 
van JenV.

Kluwen ontwarren
Eén directe aanleiding voor het programma was er 
niet, het was meer een samenloop van dingen, vertelt 
Jacco den Dulk, strategisch adviseur informatie
voorziening en lid van het programmateam Stukken 
Beter: “Er waren alarmerende rapporten van onder 
meer de Erfgoedinspectie over de slechte staat van de 
archieven bij de overheid. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming werd ingevoerd, de nieuwe 
Archiefwet was in de maak en de Wet Open Overheid 
kwam eraan, die allemaal ingrijpen in de informatie
huishouding.” Gerben Kleine, coördinerend / specialis
tisch adviseur en lid van het programmateam Stukken 
Beter: “Deze ontwikkelingen leidden tot het besluit van 
het bestuur van het ministerie om het kluwen van de 
informatiehuishouding te ontwarren. De toenmalige 

INTERVIEW
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plaatsvervangend secretarisgeneraal Ronald Ba
rendse gaf die opdracht aan het programma Stukken 
Beter.”

Graven
Bijna het gehele eerste jaar besteedde het programma 
aan het boven water krijgen van de opgave, vertelt 
Guiny. Ze noemt dat “paleontologisch werk”: “Er lag 
iets begraven onder het zand. Hoe zag de informatie
huishouding eruit? Om hoeveel kilometers archief 
ging het eigenlijk? Was er een achterstand en hoe
veel? Hoe digitaal werd er al gewerkt? Toen we het 
skelet boven de grond hadden, was duidelijk wat  
er aan de hand was en daarop zijn we het tweede  
en derde jaar van het programma doorgegaan.”  
Met een duidelijke scope: het programma werkte  

voor 16 taakorganisaties en het bestuursdepartement. 
En met een duidelijke aanpak: in nauwe samenwer
king met de informatiehuishoudingsexperts (IHH 
experts) van al deze organisaties en hun bestuurders. 
Want het was vanaf het begin duidelijk dat hun inzet 
essentieel was om de grote opgaven op het gebied van 
de informatiehuishouding aan te gaan. 

Stapels papier
Een belangrijke ambitie van het programma was 
het begin maken met het wegwerken van de ach
terstanden in papieren archie ven. Die uitdaging is 
groot, letterlijk: afhankelijk van welke onderdelen van 
JenV worden meegeteld is er zo’n 500 kilometer aan 
papieren archief dat vernietigd of gearchiveerd moet 
worden. Voor de scope van het programma Stukken 

Beter (16 taakorganisaties) gaat het om 160 kilometer.
Op het Stukken Beter Informatiefestival 2019, dat in 
het ADOvoetbalstadion werd gehouden, verbeeldde 
secretarisgeneraal Siebe Riedstra het treffend: “Als 
we die 160 kilomter aan papieren archief hier zouden 
neerleggen, dan zou er op alle 15.000 stoelen in dit 
stadion een stapel van 10 meter hoog liggen.” Stukken 
Beter maakte een begin met het wegwerken hiervan. 
Door de inrichting van een scanstraat bij de Justitiële 
Informatiedienst, waar alle onderdelen van JenV hun 
achterstallige archieven kunnen laten digitaliseren en 
opslaan (zie hiervoor ook het artikel ‘Honderdduizen
den nietjes’ in dit magazine). En door het maken van 
een generieke selectielijst voor het gehele ministerie. 
Deze lijst helpt bij het selecteren welke informatie hoe 
lang bewaard moet worden. Hilmar Douma, adviseur 

informatiehuishouding en lid van het programma
team Stukken Beter, vertelt hoe complex die selectie 
kan zijn: “We deden in het programma een oefening 
met onder meer een taakorganisatie en kwamen 
erachter dat voor 100 meter archief zo’n 20 verschil
lende criteria van toepassing zijn. Die moet je allemaal 
langs lopen voordat je kunt bepalen of informatie 
bewaard of vernietigd kan worden.” Er is verschillende 
wet en regelgeving van toepassing op deze bewaar
termijnen en dat maakt de realiteit weerbarstig, zegt 
hij. “Stukken Beter heeft die complexiteit boven water 
gekregen en met de selectielijst een vereenvoudiging 
aangebracht. Diverse onderdelen van JenV zijn hier nu 
zelf mee aan de slag en hebben een plan van aanpak 
gemaakt om de archieven weg te werken.” Gerben: 
“De achterstanden bestaan nog steeds, die hadden wij 

Waar moet je op letten als je de 
informatiehuishouding op orde 
wilt hebben?
“Ik denk dat het heel belangrijk is dat 
mensen begrijpen waarom ze informatie 
toegankelijk moeten opslaan. Het moet 
geen corvee zijn, mensen moeten zich re-
aliseren hoe belangrijk het is om dit goed 
te doen. En het moet zo makkelijk moge-
lijk worden gemaakt. Het is essentieel dat 
je informatie goed vastlegt, niet alleen om-
dat je het dan zelf goed kunt terugvinden, 
maar ook omdat informatie het geheugen 
is van een organisatie. Systemen kunnen 
het vastleggen van informatie zo makkelijk 
mogelijk maken, maar het zijn wel mensen 
die het uiteindelijk moeten doen.”

Welke mooie ervaring over de 
informatiehuishouding wilt u met 
ons delen?
“Voor een criminologisch onderzoek heb 
ik met een team de bevolkingsadministratie 
van gemeenten doorgespit, op zoek naar 
de nazaten van jongens die in 1911 op 
een tuchtschool zaten. We wilden erachter 
komen of hun kinderen en kleinkinderen 
ook crimineel gedrag vertoonden. Veel 

theorieën over inter generationele patronen 
zijn gebaseerd op onderzoek dat kijkt 
naar de ouders en andere oudere familie-
leden van delinquente jongeren. Daarin 
wordt dan gesignaleerd dat een vader of 
oom ook een criminele geschiedenis heeft, 
maar er wordt niet gekeken naar familie-
leden die dat niet hebben. Wij hebben 
voor ons onderzoek vijf generaties familie 
van de jongens op de tuchtschool onder 
de loep genomen. We concludeerden dat 
nazaten van deze delinquenten weliswaar 
een verhoogd risico op crimineel gedrag 
hadden, maar de uitkomst was niet zoda-
nig dat je kunt stellen dat een delinquente 
voorvader altijd leidt tot meer criminaliteit 
bij zijn nakomelingen. Onze conclusie als 
het gaat om de informatiehuishouding was 
dat de bevolkingsadministraties die wij 
raadpleegden, onvoorstelbaar goed, ei-
genlijk perfect op orde waren. We hadden 
niet verwacht dat we voor alle jongens uit 
1911 een volledige familiestamboom kon-
den maken, maar dat was wel het geval. 
Het toont aan dat dat kan. En het laat zien 
hoe goed de generaties die na ons komen 
ook nog van zulke informatie gebruik 
kunnen maken.”

Wat zijn uw eerste ervaringen 
met de Commissie advies  
informatiehuishouding?
“Ik vind het bijzonder en verstandig van 
het ministerie dat deze adviescommissie 
er is gekomen. Het laat zien dat het 
ministerie dit onderwerp serieus neemt. 
We hebben sinds onze oprichting in 
2020 twee adviesvragen in behan-
deling genomen en kunnen ook zelf 
ongevraagd advies uitbrengen over de 
informatiehuishouding. Vanuit verschil-
lende perspectieven en expertises, die 
in de commissie zijn vertegenwoordigd 
(zie ook het artikel over deze commissie 
in dit magazine, red.). Elk onderdeel 
van JenV kan ons een adviesvraag 
voorleggen. We buigen ons over zaken 
die complex zijn. Bijvoorbeeld over het 
opslaan of vernietigen van informatie 
waar diverse belanghebbenden zijn. 
Wij proberen die belangen goed af  
te wegen en een advies te geven  
waarin deze tot hun recht komen. 
Daarmee kan het ministerie knopen 
doorhakken over lastige vraagstukken 
en zo de informatie huishouding verder 
verbeteren.”

De selectielijst 
vereenvoudigt de 

complexe opgave 
van archivering

‘Informatie is het geheugen van een organisatie’

Voorzitter van de Commissie advies 
informatiehuishouding van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, hoogleraar Me-
thoden en Technieken van Criminologisch 
Onderzoek aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en ook verbonden aan het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving en de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Catrien Bijleveld
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nooit in drie jaar tijd weg kunnen werken. Maar het 
fundament ligt er en er is een begin gemaakt met het 
wegwerken van de achterstanden.”

Vitaal
“Het belangrijkste resultaat vind ik dat een grote groep 
mensen de informatiehuishouding nu meer koestert. 
Dat ze begrijpen hoe vitaal het is voor ons werk en dat 
ze zich ervoor willen inzetten om het op orde te krijgen 
en te houden. En dan bedoel ik niet alleen de specialis
ten informatiehuishouding, maar alle professionals en 
de bestuurders van het ministerie,” zegt Guiny. Het pro
gramma heeft het onderwerp informatie huishouding 
op de bestuurlijke agenda’s geplaatst, zo stellen diverse 
betrokkenen bij het programma. “Toen we als program
ma begonnen, was informatiehuishouding iets van de 

operationele bedrijfsvoering. Nu is het onderdeel van 
de jaarplanafspraken en de bestuurders vinden er iets 
van. Dat is echt een grote verandering in de afgelopen 
drie jaar. Het komt niet alleen door het programma, de 
omstandigheden waren er ook naar, maar we hebben 
wel flink aan de boom geschud,” zegt Jacco.

Bewustwording
Het programma heeft hard gewerkt aan het creëren 
van bewustwording, onder meer door onderzoeken 
te doen naar de stand van de informatiehuishouding, 
door bewustwordingscampagnes te organiseren, door 
mee te doen met de jaarlijkse iTour en door elk jaar het 
Informatiefestival te organiseren. Er is nauw samen
gewerkt met collega’s binnen de Rijksoverheid die 
hetzelfde doel nastreven, zoals met het Rijksprogram

ma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding 
en het ministerie van OC&W, verantwoordelijk voor 
de nieuwe Archiefwet. Jacco: “We hebben heel goed 
contact gehad met deze ketenpartners. Zo goed zelfs, 
dat we het met hen voor elkaar hebben gekregen dat 
er in het wetsvoorstel voor de nieuwe Archiefwet een 
apart artikel is gekomen over ketenarchiveren. Dat wil
den wij graag, omdat ketensamenwerking en daarmee 
ketenarchivering heel belangrijk is voor JenV.”

Community
Het versterken van de IHHcommunity was een be
langrijk speerpunt van het programma. Dat was een 
reden om een jaarlijks Informatiefestival te organi
seren, waar specialisten op het gebied van de infor
matiehuishouding elkaar konden ontmoeten en in 
interessante workshops hun kennis konden vergroten. 
Neeltje van Kooten, senior adviseur programma Stuk
ken Beter: “Door de digitalisering verandert het vak 
van de IHH’er en komen er veel meer raakvlakken met 
ICT en communicatie. Daar hebben we vanuit Stukken 
Beter veel aandacht aan besteed, om hen hierin te 
ondersteunen.” Guiny noemt de maandelijkse IHHex
pertmeetings, waar specialisten uit de taakorganisaties 
en het bestuursdepartement elkaar ontmoetten en sa
men projecten oppakten: “Ik vond het heel mooi om te 

Wat is in uw ogen het belang
rijkste dat Stukken Beter heeft 
bereikt?
“Stukken Beter heeft de informatiehuis-
houding echt op de agenda gezet. Niet 
alleen bij de informatiespecialisten en 
de bestuurders, maar bij iedereen in het 
ministerie. Iedereen werkt met informatie, 
maar daar staan de meeste mensen  
niet bij stil. Dat heeft het programma 
veranderd: ze hebben het informatie-
bewustzijn bij iedereen vergroot.  
Mensen hebben meer in de gaten 
gekregen welke rol informatie speelt in 
hun werk. Dat je werk makkelijker en 
plezieriger wordt als je goed met infor-
matie omgaat. De paradigma’s die het 
programma formuleerde hebben aan dat 
bewustzijn bijgedragen. Bijvoorbeeld dat 
het belangrijk is dat informatie goed vind-
baar en deelbaar is. En dat dat nu vaak 
niet zo is, dat dat dus stukken beter kan. 
Die naam vind ik heel goed gekozen, 
want dat is echt waar het programma 
aan heeft gewerkt.”

Wat is nodig om de aandacht 
voor de informatiehuishouding nu 
vast te houden?
“Dat wordt best een uitdaging, wat dat 
betreft vind ik dat het programma te 
abrupt stopt. Ik begrijp dat een program-
ma tijdelijk is, maar ik zou het goed vin-
den als het op de één of andere manier 
een vervolg krijgt, om ervoor te zorgen 
dat er aandacht voor de informatiehuis-
houding blijft. Met dit soort onderwerpen 
ben je eigenlijk nooit klaar, je moet eraan 
blijven werken. Eigenlijk moet je over 
een aantal maanden peilen hoe het is 
gesteld met de belangrijke doelen van het 
programma, zoals het wegwerken van 
de achterstanden in het papieren archief. 
Zodat je kunt bijsturen, mocht dat nodig 
zijn. De huidige situatie, waarin veel men-
sen thuiswerken, is een goede aanleiding 
om dit onderwerp te blijven adresseren. 
Iedereen ondervindt nu hoe belangrijk 
het is dat je informatie goed opslaat en 
makkelijk met je collega’s kunt delen. Aan 
dat bewustzijn moet je blijven werken.”

Wat is in uw ogen het belang
rijkste dat Stukken Beter heeft 
bereikt?
“Het programma heeft de olifant die in 
de kamer stond maar die niemand wilde 
zien, zichtbaar gemaakt. Ze hebben het 
probleem van de informatiehuishouding 
benoemd. En toen het eenmaal zichtbaar 
was, hebben ze het in stukjes gehakt en 
kunnen we het stap voor stap aanpakken. 
Daarmee heeft het programma gezorgd 
voor meer en hopelijk blijvende aandacht 
voor de informatiehuishouding. Daar-
naast heeft het een aantal wezenlijke 
producten opgeleverd voor het versneld 
inlopen en oplossen van onze achterstan-
den op het gebied van papieren archi-
vering, zoals de generieke selectielijst. 
En ook in de voorbereiding van digitale 
archivering. Ik vind de kennisverspreiding 
en het bouwen van een community van 
informatiehuishoudingsprofessionals een 
ander belangrijk resultaat van Stukken 
Beter. Het is heel goed dat de mensen 
die zich met dit vak bezighouden, elkaar 
regelmatig ontmoeten en elkaar helpen 
en verrijken met hun kennis.

De strategische betekenis van het pro-
gramma is ook dat als de achterstanden 
in archivering eenmaal zijn weggewerkt, 
we als ministerie onze energie nog meer 
kunnen gaan steken in het toevoegen van 
waarde met informatie. Stukken Beter 

heeft laten zien wat de waarde van een 
goede informatiehuishouding kan zijn. 
Bijvoorbeeld voor nieuwe vormen van 
dienstverlening aan burgers en aan de 
maatschappij.”

Wat is volgens u nodig om de 
aandacht voor de informatie
huishouding vast te houden?
“We zijn bezig om dat wat het  
programma heeft bereikt, goed over te 
dragen aan de lijn. Zo komt de selectie-
lijst bij ons in beheer. De community 
van IHH- experts willen we organisato-
risch borgen, in welke vorm is nog niet 
helemaal zeker. Het is belangrijk dat 
deze blijft bestaan. Het inlopen van de 
achterstanden in de archivering en het  
op orde krijgen van de informatiehuis-
houding worden onderdeel van de  
planning- en controlcyclus, zodat we 
blijvend bestuurlijke aandacht voor  
dit onderwerp kunnen vragen. Ik denk 
dat we kunnen stellen dat de olifant  
voor een deel is opgegeten. En dat  
we weten hoe we het restant moeten  
aanpakken.”

‘De informatiehuishouding is nooit af’ ‘De olifant is zichtbaar geworden’

Hoogleraar Open Innovatie en Business 
Venturing aan Maastricht University, 
oprichter van het Instituut voor Briljante 
Mislukkingen en lid van de Commissie 
advies informatiehuishouding JenV.

Directeur van de Dienst Informatie-
voorziening en Inkoop bij het ministerie 
van JenV, en lid van de stuurgroep 
Stukken Beter.Paul Iske

Siebe Keulen
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hechte community 
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zien dat deze mensen er na een tijdje niet meer alleen 
vanuit hun eigen organisatie, maar namens heel JenV 
zaten. Deze groep is in de afgelopen drie jaar gegroeid 
tot een hechte community.”

Corona
Zoals voor veel organisaties was 2020 ook voor Stuk
ken Beter een bijzonder jaar. Van de ene op de andere 
dag werkten alle teamleden vanuit huis en werden 
bijeenkomsten vervangen door online evenemen
ten. Dat was even omschakelen, maar had zeker ook 
positieve kanten, vertelt Gerben: “Het derde Infor
matiefestival werd geheel digitaal gehouden, als een 
serie webinars. Daar keken ook mensen naar vanuit 
andere ministeries en gemeenten. Ineens hadden we 
een bredere doelgroep, dat was heel leuk.” Vincent 

Lageweg, adviseur informatievoorziening en lid van 
het programmateam Stukken Beter, zou bij de diverse 
taakorganisaties langsgaan om hen te helpen plan
ning en afspraken over het wegwerken van archie
fachterstanden in hun jaarplannen op te nemen, maar 
dat ging niet door: “In plaats daarvan overlegden we 
online met mensen uit de verschillende organisaties. 
Eigenlijk ging dat heel goed. Misschien zelfs wel beter, 
want door corona waren in maart en april de agenda’s 
iets leger en konden mensen snel afspreken. We heb
ben daardoor veel organisaties kunnen ondersteunen.”

Hoe nu verder
Een aantal resultaten van Stukken Beter blijft JenV de 
komende jaren helpen om de informatiehuishouding 
op orde te krijgen en te houden. Zoals de scanstraat, 
de generieke selectielijst en de Commissie advies 
informatiehuishouding JenV, waar alle onderdelen van 
JenV terecht kunnen met dilemma’s in de informatie
huishouding (meer hierover in het artikel ‘Hersenkra
kers over de informatiehuishouding’ in dit magazine). 
De CIOraad en de Strategische Bedrijfsvoeringsraad 
stemden in 2020 in met een aantal aanbevelingen van 
Stukken Beter, zoals het JenV breed gebruiken van  
het CDD+ van de Justitiële Informatiedienst / edepot 
van JenV en het opnemen van het wegwerken van ar
chiefachterstanden in de meerjarige planningscyclus 
van de taakorganisaties. Guiny en Hilmar gaan per  

1 januari 2021 voor in ieder geval een jaar bij de Justi
tiële Informatiedienst aan de slag en zullen van daaruit 
hun expertise inzetten voor heel JenV. 
Het werk waar Stukken Beter aan is begonnen, is nog 
niet af. En er komt een forse uitdaging aan, nu steeds 
meer volledig digitaal wordt gewerkt en ook die digitale 
informatie toegankelijk moet worden opgeslagen. “Ook 
daar gaan we aan werken,” zegt Guiny. Ze blikt net als 
haar teamleden met veel genoegen terug op drie jaar 
Stukken Beter: “Ik vond het een geweldige ervaring, een 
van de hoogtepunten in mijn loopbaan tot nu toe. Het 
was een vreselijk uitdagende opdracht, we hebben een 
zetje kunnen geven aan een taai onderwerp en hebben 
dat in een heel prettige samenwerking gedaan, binnen 
het team en met de hele grote community daarbuiten. 
Zonder hen was het nooit gelukt.” ◗

Wat is in uw ogen het belang
rijkste dat Stukken Beter heeft 
bereikt?
“Ik zie een paar belangrijke resultaten. 
Stukken Beter heeft ervoor gezorgd dat 
het vak van de specialisten informatiehuis-
houding verder is geprofessionaliseerd 
en dat er meer samenwerking is gekomen 
tussen deze specialisten. Het programma 
heeft daarnaast de problemen die er zijn 
in de informatiehuishouding beter op de 
kaart gezet en concrete hulpmiddelen 
gecreëerd die het ministerie gaan helpen 
om deze op te lossen. Zoals de generieke 
selectielijst en de scanstraat. En Stukken 
Beter heeft ervoor gezorgd dat er bestuur-
lijke aandacht is gekomen voor het thema 
informatiehuishouding.”

Wat is nodig om de aandacht 
voor de informatiehuishouding 
vast te houden?
“Nu het programma stopt is het belang-
rijk dat de lijn de diverse hulpmiddelen 
overneemt die het programma ontwikkel-
de. En dat die hulpmiddelen, zoals de  

generieke selectielijst, onderhouden 
worden. De CIO-raad kan ervoor zorgen 
dat de informatiehuishouding op de 
agenda blijft staan. Dat bijvoorbeeld het 
digitaliseren van het papieren archief 
daadwerkelijk in de jaarplanningen 
wordt meegenomen. Ik denk dat het zeer 
gaat helpen als de pSG hierbij betrokken 
blijft. Zijn steun heeft gedurende het pro-
gramma bijgedragen aan het vergroten 
van het bewustzijn over het belang van 
de informatiehuishouding, dat zal ook de 
komende jaren nodig zijn. Als CIO-raad 
ondersteunen we hem hierbij.
Bij de IND werken we digitaal en we 
merken de grote voordelen van de digi-
talisering van onze papieren archieven. 
De kosten van gedigitaliseerde archieven 
zijn bijvoorbeeld een stuk lager. Ik was 
sponsor van het programma Stukken 
Beter en heb mij ingezet voor het op orde 
krijgen en houden van de informatiehuis-
houding. Dat zal ik blijven doen, binnen 
de IND en vanuit mijn rol in de CIO-raad. 
De informatiehuishouding moet hoog op 
de agenda blijven!”

Wat is in uw ogen het belang
rijkste dat Stukken Beter heeft 
bereikt?
“De overheid wil volledig digitaal gaan 
werken, ook om aan te sluiten bij de digi-
talisering in de samenleving. Maar dat is 
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want 
het vraagt nogal wat van onder meer 
je informatiehuishouding. Stukken Beter 
heeft samen met alle taakorganisaties de 
informatiehuishouding op de bestuurlijke 
agenda gezet, een mooi resultaat. De tijd 
was rijp: de taakorganisaties zagen in 
dat het belangrijk was om het onderwerp 
te agenderen. Het draagvlak is nu groot 
en dat is goed nieuws. 
Met de inspanningen van een hele 
grote groep experts uit het veld is een 
belangrijke stap gezet om de digitalise-
ring van de overheid te realiseren. De 
archiefzorgdragers binnen JenV zijn 
bezig hun archieven in een ordentelijke 
en toegankelijke staat te brengen. Ook in 
de CIO-raad zijn gezamenlijk belangrijke 
beslissingen genomen op het terrein van 
de informatiehuishouding. Er worden nu 
in de planning- en controlcyclus doelen 
gesteld voor het wegwerken van papie-
ren archieven. Dat zijn mooie mijlpalen. 
En dan heb ik het nog niet eens over de 
andere concrete resultaten van Stukken 
Beter, zoals de scanstraat en de generie-
ke selectielijst.”

Wat is volgens u nodig om de 
aandacht voor de informatie
huishouding vast te houden?
“Dat het wegwerken van de papieren 
archieven nu wordt opgenomen in 
de jaarplannen is essentieel om deze 
aandacht vast te houden. Een goede 

informatiehuishouding is cruciaal voor 
een informatiegestuurde organisatie zo-
als JenV. Daarom moet het een integraal 
onderdeel worden van ieders werk en 
een standaard onderdeel van de begro-
ting. Het wegwerken van de papieren 
archieven zullen we moeten blijven 
agenderen en daar gaan we als Justitiële 
Informatiedienst de organisaties van JenV 
bij ondersteunen. Wij hebben deskundig-
heid op het gebied van archivering en 
ons digitaal depot CDD+ is aangewezen 
als het digitale archief van heel JenV. We 
zetten nieuwe technologie, zoals artificial 
intelligence, in om ervoor te zorgen dat 
informatie goed vindbaar is en blijft.
In het rapport van de Auditdienst Rijk, 
dat uitkwam in het voorjaar 2020, is op 
basis van interviews met CIO’s geadvi-
seerd een informatieknooppunt te behou-
den na de afronding van het programma 
Stukken Beter. Ik ga dit vormen bij de Jus-
titiële Informatiedienst. Wij hebben veel 
expertise in huis op het terrein van de 
informatiehuishouding. Guiny Kustner en 
Hilmar Douma komen ons in 2021 met 
hun expertise versterken, zodat wij als 
het aanspreekpunt voor heel JenV kunnen 
functioneren waar het gaat om complexe 
vraagstukken op het gebied van archive-
ring en digitalisering. Wij zetten op deze 
manier voort wat vanuit het programma 
Stukken Beter is aangezet.”

‘Stukken Beter zorgde voor professionalisering  
van het IHH-vak’

‘Volledig digitaal werken kan alleen met  
ordentelijke informatiehuishouding”

Voorzitter van de stuurgroep en sponsor 
van het programma Stukken Beter, CIO 
van de IND en lid van de CIO-raad van 
JenV met informatiehuishouding in zijn 
portefeuille. 

Twan Erkens Algemeen directeur van de Justitiële 
Informatiedienst en lid van de stuurgroep 
Stukken Beter. “Een goede informatie-
huishouding is cruciaal voor een infor-
matiegestuurde organisatie zoals JenV.”

Wijnand Lodder
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wordt meer gekoesterd
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FEITEN & CIJFERS
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H
et programmateam 
Stukken Beter stond 
voor een forse uit
daging en ging die 
aan met een gezonde 

dosis energie en creativiteit. Vin
cent Lageweg, die in 2019 begon als 
stagiair en daarna bleef als advi
seur informatievoorziening: “Onze 
overleggen waren inhoudelijk en 
leuk, met altijd ruimte voor een 
kwinkslag.” Naomi van Tongeren, 
communicatieadviseur in de eerste 
anderhalf jaar van het programma: 
“We werkten als team heel serieus 
aan onze doelen en tegelijkertijd 
hebben we heel veel gelachen. In 
het team zaten allemaal slimme, 
humoristische mensen.” Leono
re Elias, programmasecretaris 
voor het programma in 2018: “We 
hielpen elkaar als het nodig was, 

we werkten hard en hadden veel 
plezier. Work hard play hard.”

Nachtwerk
Hoe de naam van het programma 
tot stand kwam is illustratief voor 
hoe het er in het team aan toe ging. 
Gerben Kleine, coördinerend/spe
cialistisch adviseur en de gehele 
looptijd lid van het programma: 
“We hadden vaak in de avonden en 
het weekend contact via onze app
groep en op zo’n avond hebben we 
onze naam bedacht. We waren aan 
het brainstormen, grappen makend 
en daar een draai aan geven en zo 
rolde ver na middernacht de naam 
Stukken Beter eruit. Dat is vaker 
gebeurd tijdens het programma, 
dat we vanuit spontaniteit, humor 
en energie tot creatieve ideeën 
kwamen.” Hannan Belamkadem, 

TEAMWORK

die als stagiair aan het program
ma werkte in 2019 en 2020: “Onze 
overleggen waren eigenlijk altijd 
een combinatie van gezelligheid 
en hard werken.”

Bevlogen
Jacco den Dulk, strategisch advi
seur informatievoorziening en tot 
2020 lid van het programmateam, 
kijkt terug op een “ontzettend leuke 
tijd”: “Ik heb veel van JenV gezien, 
heel veel geleerd en met hele 
leuke en bevlogen collega’s mogen 
samenwerken.” Hilmar Douma, ad
viseur informatiehuishouding en 
gedurende de hele looptijd lid van 
het programmateam: “We waren 
een heel divers team en vulden 
elkaar echt aan, dat vond ik het 
mooie ervan.” Het was niet niks wat 
het programma voor elkaar moest 
zien te krijgen: een onderwerp op 
de agenda’s zetten waar jarenlang 
weinig aandacht aan was besteed 
en dat nou niet bepaald sexy is. Dat 
het is gelukt, komt mede door de 
vasthoudendheid van het pro
grammateam, zegt programma
manager Guiny Kustner: “Iedereen 
in het team was erg toegewijd. We 
wilden er wat van maken en gin
gen ervoor. Eigenlijk waren we een 

soort keffertjes: we hingen aan je 
broek tot je er wat mee deed.” “Kef
fertjes? Zeg maar gerust pitbulls,” 
grapt Hilmar. 

Digitaal
Het laatste jaar van het program
ma speelde zich grotendeels af in 
coronatijd. Hilmar: “Dat was een 
flinke omschakeling, het was voor 
iedereen even zoeken hoe we ons 

werk het beste vanuit huis kon
den doen. Ik vind dat we onszelf 
behoorlijk goed herpakt hebben.” 
Ook hier vond het programma 
creatieve oplossingen. Neeltje van 
Kooten, in 2020 senior adviseur 
bij het programma, vertelt over 
een teamuitje voor de experts 
informatiehuishouding die aan 
het programma verbonden waren. 
“Ik vond een bedrijf dat volledig 
digitale escape rooms organiseerde 
en heb hen gevraagd of zij met ons 

een concept over de informatie
huishouding konden maken. Dat 
is gelukt, we hebben samen een 
spannende escape room gemaakt 
met twee verschillende teams. Het 
was echt een mooi spel, iedereen 
ging helemaal op in zijn rol.”
De teamleden kijken allemaal met 
veel plezier terug op hun tijd bij 
Stukken Beter. Shama Kalpoe, 
programmasecretaris van het 
programma in 2019 en 2020, werkt 
al zo’n 25 jaar voor de overheid en 
vertelt dat ze niet eerder zo’n bij
zondere sfeer meemaakte: “Ik heb 
nu een nieuwe functie en heb het 
heel goed naar mijn zin. Maar ik 
ben nog steeds lid van de appgroep 
van Stukken Beter.” ◗

Keffertjes? 
Pitbulls!

Het huidige tijdperk van informatie en digitalisering vraagt om 
een nieuwe inrichting van de informatiehuishouding. Uit de 
verkenning naar de informatiehuishouding in 2017 kwamen een 
aantal nieuwe paradigma’s, die Stukken Beter in overleg met de 
IHH-experts heeft verfijnd. Deze paradigma’s zijn de komende 

jaren leidend bij keuzes voor de inrichting van de informatiehuis-
houding:
• Toegang geven en informatie delen zijn het nieuwe hebben.
• Netwerken zijn de nieuwe ketens.
• Duurzaam opslaan is de norm.

De stuurgroep Stukken Beter heeft met haar deskun-
digheid en betrokkenheid ervoor gezorgd dat de 
informatie huishouding hoog op de agenda’s is gekomen 
binnen het ministerie. Guiny Kustner wil de huidige 
leden van de stuurgroep en hun voorgangers hartelijk 
danken voor hun inzet en steun: Twan Erkens, Siebe 
Keulen, Wijnand Lodder, Emine Özyenici, Maarten van 
Rooij, Dirk Scholten, Hylke Wierda en Johan Wiltvank.

3 PARADIGMA’S

STUURGROEP

Vertrouwen. 
Openheid. Humor. 

Een complementair 
team waarin iedereen 

in zijn waarde werd 
gelaten en elkaar hielp 
als dat nodig was. Het 

zijn omschrijvingen 
die de leden van het 

programmateam Stukken 
Beter geven op de vraag 

hoe de samenwerking in 
het team was. “Er werd 

heel hard gewerkt en 
tegelijkertijd werden er 

ongelooflijk veel grappen 
gemaakt.”

&serieus
Creatief  
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K
un je nog wel spreken 
over het vernietigen 
van informatie, als 
deze digitaal is? Wie is 
eigenaar van informa

tie die in een keten wordt gebruikt? 
Voor dit soort vragen is er de Com
missie advies informatiehuishou
ding JenV. Experts op het gebied 
van onder meer privacy, archive
ring, digitalisering, kunstmatige 
intelligentie, organisatie en veran
derkunde en informatiehuishou
ding buigen zich over prangende 
vragen vanuit het ministerie.
“Vragen over hoe lang en hoe we 
bepaalde gegevens moeten bewa

HERSENKRAKERS

Hersenkrakers

Een voorstel uit 1918 kan verrassend 
genoeg een antwoord geven op een 
prangend vraagstuk in de moderne 
informatiehuishouding, zo blijkt uit 
een gesprek met de Commissie advies 
informatiehuishouding van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid.

TEKST: MARIEKE VOS 

BEELD: GERBEN KLEINE & JACCO DEN DULK

over de informatiehuishouding

ren zijn er altijd geweest, digitali
sering maakt dat nu in sommige 
gevallen complexer. Er ligt veel 
vast in de wet, maar er zijn altijd 
casussen waarin het ingewikkeld is 
om deze vragen te beantwoorden. 
Voor dat soort vraagstukken  
is deze commissie,” zegt Catrien 
Bijleveld, voorzitter van de com
missie en hoogleraar Criminologie 
aan de Vrije Universiteit te Am
sterdam. De commissie bestaat uit 
acht leden (zie volgende pagina).

Hoe archiveer je in ketens? Wie 
is de eigenaar van de informatie, 
wie bepaalt hoe lang het wordt 

bewaard en wie is verantwoor-
delijk voor het bewaren? En hoe 
zorg je ervoor dat informatie 
toegankelijk blijft voor alle  
partners, ook nadat het is  
gearchiveerd?
Hans Waalwijk: “Als je het hebt 
over keteninformatisering, dan 
ga ik uit van eenmalige opslag en 
meervoudig gebruik van digitale 
informatie. In zo’n situatie zijn er 
meerdere eigenaars en geautori
seerde gebruikers van een stuk, 
kan een stuk verschillende doelen 
dienen en afwijkende bewaarter
mijnen hebben. Dat soort gegevens 
leg je vast in metadata. Een voor

waarde is wel dat alle eigenaars 
van de informatie overeenstem
ming bereiken wie het technisch 
beheer doet.” 
Charles Jeurgens: “Archiveren in 
ketens begint bij het vaststellen 
hoe processen en handelingen van 
verschillende actoren in een keten 
zich tot elkaar verhouden en welke 
informatie door die verschillende 
actoren op welke manier wordt 
gebruikt en gedeeld. Als je kijkt 
naar de justitieketen, dan gebrui
ken diverse instanties dezelfde 
informatie, maar zij hechten daar 
verschillende betekenissen en ver
schillende juridische statussen aan. 

Op 17 oktober 2019 werd de Com-
missie advies informatiehuishouding 
geïnstalleerd door plaatsvervangend 
secretaris-generaal José Lazeroms.  
Op de foto, van links naar rechts:
Fanny Wallebroek, Charles Jeurgens, 
Paul Iske, Hans Waalwijk,  
José Lazeroms, Marcel Verburg,  
Catrien Bijleveld, Gerrit-Jan Zwenne.  
Frances Brazier ontbreekt op de foto.
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Ze kunnen niet zomaar bij elkaar in 
de systemen kijken. Je moet dan 
regelen dat zij bij de informatie 
kunnen die ze zelf nodig hebben.” 
Paul Iske: “Ik denk dat we veel kun
nen leren van blockchain. Niet de 
blockchaintechnologie op zichzelf, 
maar de manier van denken die 
erachter zit. De visie op informa
tie en gedeelde informatie. In het 
blockchaindenken is informatie 
uitwisselbaar, het kan op meerdere 
plekken staan en in verschillende 
vormen zijn opgeslagen. Een be
langrijke randvoorwaarde om deze 
manier van archivering werkbaar 
te maken, is dat er eenduidigheid 
is over de gebruikte begrippen, 
zodat alle gebruikers in de keten 
de informatie kunnen begrijpen 
en gebruiken. Het gaat dus vooral 
om het maken van eenduidige 
afspraken.” 
Hans Waalwijk: “En die afspraken 
in de metadata tot uiting laten 
komen.” 
Frances Brazier: “Daarbij is het be
langrijk dat je de metadata aanpast 
aan de dynamiek van informatie. 
Ook in metadata gebruik je labels, 

begrippen die op dat moment 
veelzeggend zijn maar over vijf jaar 
waarschijnlijk niet meer. Zoals het 
begrip ‘digitale snelweg’. Dat begrip 
lag tien jaar geleden ten grondslag 
aan allerlei overheidsstukken over 
de informatievoorziening, maar 
mijn zoon weet niet wat dat is. Dat 
soort begrippen moet je dus ook 
vastleggen.” 
Hans Waalwijk: “Het klopt dat je de 
metadata constant moet onder
houden. Daar moet je dus in de 
keten ook afspraken over maken, 
wie daarvoor verantwoordelijk is. 
Overigens zou ik er wel voor waken 
dat de metadata eindeloos groeien, 
het is een risico dat het een soort 
waterhoofd wordt.” 
Paul Iske: “Daarom is het belang
rijk dat je een goede informatie 
architectuur gebruikt die werkt 
met principes voor archivering. 
Archivingbydesign, dus, zodat 
je vooraf werkbare afspraken hebt 
over archivering.”

Kun je in een digitale 
informatie huishouding nog wel 
spreken van eigenaarschap? 

Paul Iske: “Eigenaarschap van 
informatie bestaat niet in keten
samenwerking. In plaats daarvan 
gaat het om het recht op toegang 
tot informatie.” 
GerritJan Zwenne: “Eigendom is 
een onhandige term als het gaat 
om informatie. We gebruiken de 
term omdat we er vertrouwd mee 
zijn, maar het is een concept uit de 
fysieke wereld dat niet werkt in de 
digitale wereld. Neem een ebook: 
dat kan ik eindeloos delen, terwijl 
het van mij blijft. Overdracht van 
informatie betekent in de digitale 
wereld vaak het delen van infor
matie. Daarom is het belangrijk om 
afspraken te maken over verant
woordelijkheid en zeggenschap.”

Informatie moet na een bepaalde 
termijn vernietigd worden, zo 
staat onder meer in de Archief-
wet. Maar kun je bij digitale 
informatie nog wel spreken van 
vernietigen?
Paul Iske: “Eigenlijk niet. Terwijl 
wetgeving, zoals ook de AVG, daar 
wel vanuit gaat.” 
GerritJan Zwenne: “Digitale in

formatie is fundamenteel anders 
dan papieren informatie, namelijk 
dat het altijd zal blijven bestaan.” 
Hans Waalwijk: “Een voorstel dat in 
het kader van de Archiefwet 1918 is 
gedaan kan verrassend genoeg een 
antwoord geven op deze vraag. De 
idee was dat ‘een stuk zijn functie 
als archiefstuk kon verliezen’. Dat 
idee is in 1928 verlaten, maar zou in 
onze huidige situatie van digitale 
informatie heel bruikbaar kunnen 
zijn. Je kunt dan in de metadata 
vastleggen dat het ‘doorknippen’ 
van een hyperlink een vorm van 
vernietigen is. Als de laatste hyper
link wordt doorgeknipt, dan wordt 
het stuk daadwerkelijk vernietigd. 
Althans, als dat kan, want niet zel
den kan een relatie tussen digitale 
stukken in bijvoorbeeld een data

base helemaal niet zo eenvoudig 
worden verbroken. Hoe dan ook: 
‘vernietigen’ kan worden begrepen 
als een concept in plaats van een 
specifieke handeling.” 
GerritJan Zwenne: “Dit zou een 
oplossing kunnen zijn in privacy
vraagstukken. Bijvoorbeeld waar 
het gaat om het verwijderen van 
persoonsgegevens, het zogeheten 
‘recht op vergetelheid’.

Hoe maak je informatie die 
wordt gemaakt in talloze  
informatiestromen duurzaam  
toegankelijk?
Charles Jeurgens: “De samen
leving en alle digitale middelen die 
mensen gebruiken om te commu
niceren, zal blijvend in beweging 
blijven. Duurzame toegankelijkheid 

is daarom niet iets dat je eenma
lig regelt. Het is een dynamisch 
concept. Hoe meer open je de 
informatiearchitectuur maakt 
die je nodig hebt om informatie 
duurzaam toegankelijk te houden, 
hoe makkelijker het wordt om 
informatie uit nieuwe bronnen op 
te nemen. Terwijl je tegelijkertijd 
informatie bewaart met hoe het in 
die tijd gebruikt werd. Ik denk dat 
designdenken steeds belangrijker 
wordt, dus dat je vooraf nadenkt 
over welke informatie je toeganke
lijk wilt houden.” 
GerritJan Zwenne: “Het is daar
bij belangrijk om met techniek 
neutrale regels aan de gang te 
gaan. Het gaat niet om een  
bepaald middel, maar om het 
concept van duurzame toeganke
lijkheid.” 
Paul Iske: “Daarmee zijn we terug 
bij het belang van een goede 
informatiearchitectuur voor het 
op orde hebben en houden van je 
informatiehuishouding.” ◗

Dit artikel is eerder gepubliceerd  

op www.ibestuur.nl.

“Overdracht van 
informatie betekent in 
de digitale wereld vaak het 
delen van informatie” 

LEDEN COMMISSIE ADVIES INFORMATIEHUISHOUDING JENV
Catrien Bijleveld, criminoloog, hoogleraar Methoden en 
Technieken van Criminologisch Onderzoek, Vrije Universiteit 
Amsterdam, directeur Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving [NSCR], lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen [KNAW] en  
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Hans Waalwijk, 
docent, historicus 
en onderzoeker 
archivistiek, 
Hogeschool van 
Amsterdam.

Frances Brazier, 
informaticus, 
hoogleraar Systems 
Engineering,  
TU Delft.

Paul Iske, theoretisch 
natuurkundige, hoogleraar Open 
Innovation and Business venturing, 
Universiteit Maastricht, Chief 
Failure Officer van het Instituut 
voor Briljante Mislukkingen.

Charles Jeurgens, archief-
wetenschapper, hoogleraar 
Archiefwetenschap, Universiteit 
van Amsterdam en adviseur 
Nationaal Archief.

Gerrit-Jan Zwenne, 
jurist, hoogleraar Recht en 
Informatiemaatschappij, 
Universiteit Leiden, 
advocaat-partner bij Pels 
Rijcken.

Marcel Verburg, jurist 
en rechtshistoricus, directie 
Bestuurs ondersteuning 
(DBO), ministerie JenV.

 Fanny Wallebroek, maatschappijhistoricus, 
beleidsadviseur Informatievoorziening, directie 
Informatievoorziening en Inkoop, ministerie JenV 
en secretaris van de Adviescommissie.
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Is informatievoorziening de ruggen
graat van de democratie? Daarover ging 
het laatste webinar van het Informatie

festival van Stukken Beter. In boeiende 
discussies werd gesproken over vertrou
welijkheid versus openheid van data, 
emmers vol ongefilterde informatie en de 
versnelling die corona heeft gebracht in 
de digitalisering van onze samenleving.

Vitaal
“Zonder een goede informatiehuishou
ding kan de overheid haar opgave niet 
volbrengen. Het is een vitaal onderdeel 
geworden van ieders werk,” zegt Guiny 
Kustner, programmamanager Stukken 

Beter, bij de opening van het webinar. 
Maar is het daarmee ook de ruggengraat 
van onze democratie? Siebe Keulen, 
directeur DI&I bij JenV, noemt het liever 
de bloedsomloop: “Want het is cruciaal 
dat we voor ons werk op het juiste mo
ment kunnen beschikken over de juiste 
informatie.” 
De hoeveelheid informatie waarover 
we tegenwoordig beschikken is gigan
tisch. Leidt dat tot meer kennis? Nee, 
zegt Frank Harmsen, hoogleraar Digitale 
Transformatie aan de Universiteit van 
Maastricht: “Informatieovervloed leidt 
zelden tot kennisvermeerdering. Het gaat 
erom wat je met die informatie doet.”

WEBINARS

Het was helemaal anders dan in voorgaande jaren, maar zeker 
niet minder interessant: het Informatiefestival 2020 van het 
programma Stukken Beter. Filter failure, inclusieve AI en de 

gunfactor in archiveren… het kwam allemaal voorbij in boeiende 
presentaties en discussies. In vier inspirerende webinars kwamen 

allerlei aspecten van werken met informatie aan bod. 

TEKST: MARIEKE VOS

Informatie
huishouding:  

ruggengraat en 
bloeds omloop

Van zaal  
naar digitaal

Radicaal open
Serv Wiemers, directeur Open State 
Foundation, pleit voor radicale openheid: 
alle data van de overheid zou open ter 
beschikking moeten zijn voor burgers en 
burgers zouden gedurende het hele pro
ces van besluitvorming moeten kunnen 
meedoen. Hoe vind je de balans tussen 
openheid en vertrouwelijkheid, vraagt 
gespreksleider Paul Iske. Catrien Bijleveld, 
hoogleraar Criminologie en voorzitter 
van de adviescommissie informatie
huishouding JenV: “Je helpt burgers niet 
door emmers vol ongefilterde informatie 
over ze uit te storen. Het is een proces en 
een uitdaging om erachter te komen wat 

cruciale informatie is en hoe je deze op
slaat en deelt. Daar is het ministerie mee 
begonnen en daar gaat het de komende 
jaren mee door.”

Inclusie door delen data
Ric de Rooij, plaatsvervangend secreta
risgeneraal van JenV, vertelt tijdens het 
webinar wat Stukken Beter heeft bereikt 
en hoe het verder gaat met het borgen 
van de aandacht voor de informatie
huishouding, nu het programma eind 
december afloopt. Guiny besluit: “Alles 
wat wij hebben gedaan pakt zich samen 
in de paradigmashift die we binnen 
het ministerie in gang zetten: toegang 

geven en informatie delen is het nieuwe 
hebben.” De informatiehuishouding is 
cruciaal voor het werk van het ministe
rie. Dat geldt voor de hele overheid en 
daarmee ook voor de samenleving, zegt 
ze. Het doel moet zijn om zoveel moge
lijk informatie met burgers te delen. Niet 
alleen voor democratische controle, maar 
ook om hen bij het besluitvormingspro
ces te betrekken. “Het zou het toppunt 
van inclusie zijn als we dat bereiken.” ◗

 Het webinar is in zijn geheel terug te 
zien op het iTour kanaal op Vimeo: 
vimeo.com/473350673/9ff5d451f0
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Informatiefestival 2020:

Ric de Rooij Catrien Bijleveld Siebe Keulen (2e van rechts)Guiny Kustner

http://vimeo.com/473350673/9ff5d451f0
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AI inzetten 
voor gelijke 

kansen
Artificial Intelligence (AI) zonder 

vooroordelen, bestaat dat? Nee, 
maar je kunt het wel een stuk 

inclusiever maken. Sennay Ghebreab 
vertelt in zijn webinar hoe AI kan  
bijdragen aan meer welvaart, welzijn  
en gelijke kansen voor iedereen.
AI wordt steeds belangrijker in de infor
matiehuishouding. De overheid gebruikt 
het bij bijvoorbeeld de opsporing van 
fraude, het bedrijfsleven past het onder 
meer toe om processen te optimaliseren. 
Dat lijkt goed, maar hoe AI nu wordt ge
bruikt heeft ook een keerzijde: het werkt 
vaak ongelijkheid en discriminatie in de 
hand. Sennay vertelt in zijn webinar hoe 
dat komt. Met AI nemen computers hun 
eigen beslissingen, maar die beslissingen 
zijn wel gebaseerd op hoe mensen deze 
systemen voeden. Als je daar niet alert op 

bent, dan worden menselijke vooroorde
len door AIsystemen overgenomen en 
zelfs versterkt.

Vluchtelingen
Sennay vertelt in zijn webinar hoe je  
dit kunt doorbreken en AI zelfs kunt 
gebruiken om gelijkheid, welvaart en 
welzijn voor iedereen te bevorderen.  
“AI kan een vehikel zijn voor nieuwe, 
creatieve vormen die kansengelijkheid 
bevorderen.” Als inspirerend voorbeeld 
noemt hij een algoritme dat een multi
disciplinair team aan Stanford University 
ontwikkelt en waarmee de beste plek 
voor vluchtelingen wordt gevonden, 
op basis van onder meer het talent van 
een vluchteling en waar in specifieke 
landen behoefte aan is. “Dat creëert een 
winwinwsituatie voor zowel de vluch

Webinar over 
archiving  
by design 

Hoe zorg je dat informatie duurzaam 
toegankelijk blijft, ook als bijvoor
beeld de Archiefwet en de AVG  

tegenstrijdig lijken? Daarover vertelt  
Migiza Victoriashoop van het Kennis
netwerk Informatie en Archief. 
Nu er wordt geëxperimenteerd met de 
overdracht van digitale archieven naar 
edepots blijkt dat vaak tijdrovende en 
dure herstelwerkzaamheden nodig zijn 
om deze informatie duurzaam toegan
kelijk te maken, vertelt Migiza. Archiving 
by design kan daarvoor een oplossing 
bieden: “Dan houd je bij de aanschaf en 
inrichting van je systeem al rekening met 
de eisen die de archiefinstelling stelt.”

Vernietigingstool
Migiza bespreekt tijdens het webinar een 
aantal lastige archiveringsvraagstukken. 
Zoals hoe om te gaan met vernietiging 
van digitale informatie en wat te doen 
wanneer Archiefwet en AVG elkaar tegen
spreken. Overleg en samenwerking lijken 
het sleutelwoord. Samenwerking met 

andere specialisten, om ervoor te zorgen 
dat je de mogelijkheden van de wette
lijke kaders gebruikt voor het duurzaam 
toegankelijk houden van informatie. En 
samenwerking door overheid en leveran
ciers. Als voorbeeld noemt ze de werk
groep van de VNG, leveranciers en het 
Kennisplatform Informatiehuishouding 
Overheden, die werkt aan een centrale 
tool die bronnen kan bevragen en een 
vernietigingscommando kan afgeven.

Voorbij het dogma  
van het document

We hebben geen information 
overload, maar een filter failu
re. Lifehacker Martijn Aslander 

vertelt het helder in zijn webinar: als je 
het slim organiseert, dan kun je als ken
niswerker zoveel meer bereiken.

Oude sok
Het echte goud zit niet in documenten, 
maar in de hoofden van professionals, 
betoogt Martijn. Om al die inzichten, 
goede ideeën en interessante feitjes 
te kunnen gebruiken, moet je ze goed 
vastleggen. En dan niet in een opschrijf
boekje of in documenten op je harde 
schijf, want dat is net zoals geld stoppen 
in een oude sok. Op dat geld krijg je 
geen rente en die weggestopte informa
tie kun je niet gemakkelijk terugvinden 
en gebruiken. Dat voegt geen waarde 
toe en dat is nou net wat je als kennis
werker wel moet doen: “Iedereen die in 
documenten blijft hangen, wordt links 
en rechts ingehaald door mensen die 
hun informatie beter op orde hebben.”

De informatiehuishoudschool
Kenniswerkers hebben behoefte aan 
tools die informatie makkelijk opslaan 
en waarin je informatie kunt terugvin
den, ordenen, herordenen, metadateren 
en in seconden met anderen kunt delen. 
Bij voorkeur met een smartphone. De 
ITtoepassingen die we nu gebruiken 
voldoen hier niet aan, zegt Martijn. 
Hij laat een paar tools zien die dat wèl 
kunnen. Die “voorbij het dogma van het 
document” gaan. Dat soort tools moet je 
als kenniswerker onder de knie krijgen, 
zegt hij: “Bij de informatiehuishouding 
hoort een informatiehuishoudschool!” 
En denk niet dat je klaar bent als je er
mee kunt werken, want dan is er alweer 

een betere tool. “Digitaal werkgereed
schap muteert onder je neus. Wen er 
maar aan.”

Is dat wel veilig?
In de chat tijdens het webinar stellen 
deelnemers vragen over de veiligheid 
van deze tools. Hoe zit het met gebruik 
ervan in een grote organisatie als het 
ministerie van JenV? Martijn stelt een 
tegenvraag: hoeveel van de informatie 
waarmee je werkt moet 100% bevei

ligd zijn? “Dat is meestal maar een 
klein percentage, voor de gemiddelde 
beleidsmedewerker 8 tot 12%. Voor het 
overige deel kun je dus tools gebruiken 
die jou als kenniswerker in staat stellen 
om je werk goed te doen.” Zijn advies: ga 
ermee aan de slag. ◗

 Het webinar is in zijn geheel terug te 
zien op het iTour kanaal op Vimeo: 
vimeo.com/463830618/1e41f47b52

Het echte goud 
zit niet in 

documenten, 
maar in de hoofden 

van professionals

Wat te doen 
wanneer 

Archiefwet 
en AVG elkaar 

tegenspreken?”

Sennay GhebreabMigiza Victoriashoop

Gunfactor
“Archivering is niet het meest spannende 
onderwerp en krijgt vaak weinig aan
dacht, maar het moet wel gebeuren. Het 
loont om als informatiespecialist de sa
menwerking te zoeken en een gunfactor 
te creëren, zodat de vervelende dingen 
die je moet doen ook gebeuren,” zegt ze. 
Zou het niet helpen als de eisen aan  
archivering meer in samenwerking met 
de archiefvormer worden vastgesteld, 
vraagt een deelnemer in de chat. Migiza 
reageert positief: “Meer samenwerken 
kan helpen om als toezichthouder dich
terbij de praktijk van de informatiebe
heerder te komen. Ook daar is archiving 
by design een goed middel voor. Want 
daarmee kom je samen tot een goede 
informatie voorziening die relevant is 
voor de archiefvormer en voldoet aan de 
eisen van de Archiefwet.” ◗

 Het webinar is in zijn geheel terug te 
zien op het iTour kanaal op Vimeo: 
vimeo.com/470182929/2b6624aaee

teling als het land waar hij of zij terecht
komt.”
Kan AI ook helpen om archieven te 
structureren, zo wordt gevraagd in de 
chat tijdens het webinar. Zeker, antwoordt 
Sennay. Ook worden data uit archie
ven in toenemende mate in AI gebruikt 
om algoritmes te leren over de sociale, 
culturele en historische context van onze 
maatschappij, vertelt hij. Rijke, represen
tatieve data dragen eraan bij dat AI zo 
min mogelijk bevooroordelend werkt. 
Zodat deze technologie kan bijdragen aan 
een positieve en inclusieve ontwikkeling 
van onze samenleving. ◗

 Het webinar is in zijn geheel terug te 
zien op het iTour kanaal op Vimeo:  
vimeo.com/472194921/21dd431d8e

Martijn Aslander

http://vimeo.com/470182929/2b6624aaee
http://vimeo.com/472194921/21dd431d8e
http://vimeo.com/463830618/1e41f47b52
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IHH-EXPERTS

“Het is belangrijk om de digitale 
informatiehuishouding op orde te hebben om 

de efficiency en effectiviteit van de overheid 
te vergroten. Zeker in het nieuwe 

tijdperk van datagericht werken is 
het op orde hebben en houden nog 

relevanter! Zodat toekomstig beleid en 
beslissingen op basis van de juiste data worden 

opgesteld. Stukken Beter heeft veel aandacht 
gegenereerd voor de informatiehuishouding, 

heeft mensen een podium gegeven en ons 
als informatieprofessionals laten zien dat we 

niet alleen staan in deze ‘wedstrijd’ om de 
informatiehuishouding op orde te krijgen.”

“Stukken Beter heeft ons als 
informatiespecialisten van 
alle JenV-organisaties met 
elkaar verbonden. Onder meer 
door het organiseren van maandelijkse 
expertmeetings en natuurlijk de 
jaarlijkse Informatiefestivals. Het was 
heel fijn om over ontwikkelingen in de 
informatiehuishouding mee te denken 
en om onderling kennis en ervaringen te 
delen. Nu het programma stopt, is het des 
te meer onze taak als specialisten om de 
verbinding te blijven zoeken en samen 
te werken aan het vasthouden van de 
aandacht voor de informatiehuishouding.”

Hugo Kabos, senior adviseur bedrijfsvoering Doc-Direkt

Peter Nuijten, dienstcoördinator Dienstencentrum, ministerie van JenV,  
en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Eddy Machiela, proces/productcoördinator Documentaire Informatie Voorziening (DIV), 
Centraal Justitieel Incassobureau, en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Ernst Steigenga, senior adviseur informatievoorziening, Directie Informatievoorziening & 
Inkoop, ministerie Justitie en Veiligheid

“Het lijkt me wenselijk te voorkomen dat een 
organisatie afhankelijk is van het geheugen 
van haar medewerkers. Het geheugen van 
mensen is beperkt, gekleurd en zeker nooit 
volledig. Het belangrijkste van de informa-
tiehuishouding is toegang tot noodzakelijke 
informatie op het moment dat die informatie 
benodigd is. Voor een organisatie als JenV is 
het geheugen essentieel, en daarbij hoort ook 
dat informatie uit het geheugen verdwijnt. 
Het recht om vergeten te worden 
moeten we niet alleen opleggen 
aan de techgiganten maar ook 
aan ons ministerie!”

“Stukken Beter heeft veel aandacht gegenereerd voor 
verbetering van de informatiehuishouding bij JenV. 

Het werkterrein van JenV is veel te 
interessant om de informatie daarover 

voor de samenleving verloren te 
laten gaan. Blijvende aandacht voor een goede 

informatiehuishouding is daarom van belang. Als 
je op basis van risicomanagement spreekt over 

informatie die cruciaal is voor de bedrijfsvoering 
en verantwoording, dan krijg je van vrijwel alle 

betrokkenen aandacht voor dit onderwerp, zo is mijn 
ervaring.”
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“Informatiehuishouding is een 
onderwerp op de bestuurstafels 
geworden. Dat hebben we bereikt door 
als informatieprofessionals binnen JenV de 

krachten te bundelen en producten zoals de 
selectielijst in gezamenlijkheid te ontwikkelen. 

Er is de komende jaren nog veel werk aan 
de winkel om de werelden van organisatie, 

ICT, gegevensbescherming (privacy), 
informatiebeveiliging en archivering bij elkaar 

te brengen. We zullen als overheid veel beter 
in staat zijn om complexe vraagstukken op te 

lossen als we leren om vanuit die integraliteit te 
opereren.”

“Ik ben persoonlijk heel trots op de nieuwe 
selectielijst: JenV beschikt straks 

over één document waarin 
de bewaartermijnen voor 
informatie staan. Dat gaat helpen om de 

informatiehuishouding op orde te krijgen. Dat die 
niet op orde is, komt mede door de gebrekkige 
bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp. Er 
is bezuinigd op de vakinhoudelijke experts die 
er waren, terwijl het vraagstuk in complexiteit 

is toegenomen. Digitalisering biedt ons 
mogelijkheden maar kan bij slecht beleid ook leiden 
tot meer chaos. Ik vind het een belangrijk resultaat 
dat Stukken Beter dit besef op de bestuurlijke 
agenda heeft gekregen.”

Esther van Hofwegen, relatiemanager Nationaal Archief,  
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Robert Vrijland, informatiemanager Openbaar Ministerie  
en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Serge Boekhoorn, strategisch adviseur DIV, ministerie van Justitie en Veiligheid, 
en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

Jurgen Pauwels, archivaris bij de IND en lid van de departementsbrede IHH-expertgroep

“Aandacht voor de informatie-
huishouding is om meerdere 
redenen van belang. Onder meer omdat 
de afdeling advisering van de Raad van State 
in zijn ongevraagde advies over ministeriële 
verantwoordelijkheid van 15 juni 2020 aangeeft 
dat de informatiehuishouding van de overheid 
beter gestructureerd moet worden, zodat de 
informatievoorziening aan het parlement 
beter kan verlopen. Stukken Beter heeft hier de 
afgelopen jaren aan gewerkt en het is belangrijk 
dat dat wordt voortgezet.”

“Informatieprofesssionals moeten aansluiting en 
draagvlak blijven zoeken bij de primaire processen. 

Het is van belang om aan tafel te 
komen en te blijven bij diegenen 

die daadwerkelijk de beslissingen 
nemen. De beste manier om de aandacht voor 
informatiehuishouding op de agenda te houden, 

is ervoor zorgen dat de informatiehuishouding 
Chefsache wordt en blijft. En om te blijven 

investeren in kennis en vaardigheden van alle 
medewerkers over de omgang met informatie.”
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D
e informatiehuishouding van 
JenV is de afgelopen jaren ver
beterd maar is nog niet op orde, 
zo concludeerde de Auditdienst 
Rijk (ADR) in een rapport dat 

voorjaar 2020 verscheen. De ADR deed daarin 
een aantal aanbevelingen, die het programma 
Stukken Beter vertaalde naar concrete afspra
ken. De CIOraad en de Strategische Bedrijfs
voeringsraad (SBR) hebben deze afspraken 
inmiddels onderschreven. Het gaat om 
afspraken over onder meer het werken met 
een selectielijst en het JenVbreed gebrui
ken van het CDD+ / edepot van de Justitiële 
Informatie dienst. Ook is afgesproken dat het 
wegwerken van archiefachterstanden on
derdeel wordt van de meerjarige plannings
cyclus van de taakorganisaties.

Dit artikel is een bewerkte versie van een artikel 

dat in 2020 verscheen op Rijksportaal.

Het programma 
Stukken Beter heeft de 
afgelopen drie jaar veel 
in gang gezet voor het 
op orde krijgen van de 
informatiehuishouding 
van JenV. Vanaf 2021 is 
het aan de onderdelen 
van het ministerie zelf 
om dit voort te zetten. 
Drie CIO’s vertellen over 
wat het programma 
heeft bereikt en hoe  
het nu verder gaat.

“Met onze huidige achterstanden in archivering 
overtreden we als ministerie de wet. Dat kunnen 
we niet maken, want van burgers accepteren we 
dat toch ook niet?” zegt Leo Peereboom, CIO van 
de Justitiële Informatiedienst.. Het wegwerken van 
de achterstanden in archivering is een majeure 
opgave voor veel organisaties van JenV. Er staan 
kilometers en bij sommige organisaties zelfs tien
tallen kilometers aan papieren archief te wachten 
op verwerking. Daarom heeft de CIOraad besloten 
dat het CDD+ / edepot van de Justitiële Infor
matiedienst JenVbreed gebruikt gaat worden als 
digitaal depot. En dat het wegwerken van archief
achterstanden onderdeel wordt van de meerjarige 
planningscyclus van de taakorganisaties en daar
mee opgenomen in de jaarlijkse begroting. 

Bij de Justitiële Informatiediens is een 
scanstraat ingericht specifiek voor het wegwer
ken van deze achterstanden, vertelt Peereboom. 
In deze scanstraat werken mensen vanuit de 
Participatiewet, zodat deze scanstraat niet alleen 
bijdraagt aan het verminderen van de achterstan
den in archivering, maar ook aan het voldoen aan 
de afspraken die de Rijksoverheid maakte over 
het in dienst nemen van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Leo Peereboom besluit: “De 
scanstraat die we hiervoor samen met Stukken 
Beter inrichtten heeft overcapaciteit, er kan meer 
archief worden aangeboden.” ◗

Het stimuleren van de digitalisering van werk
processen is een belangrijke programmalijn van 
Stukken Beter. De aanbeveling om te komen tot een 
JenVbrede, gezamenlijke en meerjarige aanpak 
voor de transitie van papier naar digitaal is door de 
CIOraad en de SBR overgenomen. De migratie
keten zette deze transitie naar volledig digitaal 
werken een aantal jaar geleden al in. De CIO van de 
Dienst Terugkeer en Vertrek vertelt dat dit gebeurde 
met respect voor de eigenheid van elke deelne
mende organisatie. De ketensamenwerking werd 
gedigitaliseerd en ook geoptimaliseerd. Op een 
aantal gespecialiseerde onderwerpen, bijvoorbeeld 
het digitaliseren van archieven, ondersteunde het 
programma Stukken Beter hierbij. 

De CIO stelt dat er behoefte is aan het meer 
delen van dit soort expertise, zodat alle taak
organisaties deze transitie kunnen doormaken: 
“Het zou mooi zijn als er een plek komt waar 
we met specifieke vragen over de informatie
huishouding terechtkunnen. Het programma  
Stukken Beter functioneerde de afgelopen jaren 
als zo’n soort hub, het zou goed zijn als dat wordt 
voortgezet. Niet als een grote, nieuwe afdeling, 
maar als een klein clubje experts.” ◗

Wegens veiligheidsredenen publiceren we geen naam 

en foto.

“Het programma Stukken Beter heeft ons de 
afgelopen jaren goed geholpen met een aantal 
lastige vraagstukken over archivering. Ik vind het 
belangrijk dat die expertise op de een of andere 
manier centraal geborgd blijft en dat de verschil
lende experts op het gebied van de informatiehuis
houding bij de taakorganisaties van JenV elkaar 
blijven ondersteunen.” Dat zegt Benjamin Jansen, 
directeur Raad voor de Kinderbescherming, met 
informatievoorziening in zijn portefeuille. 

De Raad voor de Kinderbescherming bevindt 
zich als het gaat om archieven in een hybride  
situatie, vertelt hij: deels papieren dossiers, deels  
digitaal. “We willen naar volledig digitaal, inclusief 
digitale archivering. Daarvoor is het onder meer 
van belang dat we helderheid en eenduidigheid 
krijgen over bewaar en vernietigingstermijnen.  
Als je een papieren dossier nog maar een jaar  
moet bewaren dan kun je het beter zo laten. Maar 
als je het voor de komende jaren moet bewaren,  
is digitalisering een betere optie.”

Een conclusie in het ADR-onderzoek is dat de 
informatiehuishouding de aandacht van bestuur
ders verdient. Benjamin Jansen: “Dit is een on
derwerp dat niet automatisch op de bestuurs en 
directietafels ligt. Terwijl dat wel nodig is, want het 
op orde brengen en houden van de informatiehuis
houding is cruciaal voor het functioneren van onze 
organisaties. Het programma Stukken Beter heeft 
dit onderwerp op de bestuurlijke tafels gekregen. 
Het is nu aan alle onderdelen van JenV zelf om die 
aandacht vast te houden.” ◗

Verder met resultaten     Stukken Beter

CIO’S

Leo Peereboom, CIO Justitiële Informatiedienst

CIO Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Benjamin Jansen, directeur  
Raad voor de Kinderbescherming
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“Het programma  
Stukken Beter 

functioneerde de 
afgelopen jaren 

als een soort hub”
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Stukken Beter op de iTour
Het programma Stukken Beter leverde in 2018, 2019 en in 2020 een bijdrage aan de iTour. Sinds vijf jaar organiseert het ministerie 
van JenV dit evenement, waar in inspirerende workshops en plenaire discussies allerlei facetten van digitalisering en werken met 
informatie aan de orde komen. Met elk jaar een thema, zoals in 2018 ‘koersen als resultaat’ en de Formule 1 als inspiratiebron.  
In 2020 was de iTour wegens de coronacrisis geheel digitaal.

iTour 2018iTour 2018

iTour 2019

iTOURS
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Informatiefestival 2019
» Zie beeldreportage op pagina 8




