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Inleiding

De Rijksoverheid verwerkt veel digitale informatie. Steeds vaker wordt overheidsinformatie opgevraagd, bijvoorbeeld  
voor Woo-verzoeken, de beantwoording van Kamervragen of een Parlementaire Enquête. Hierbij is het van belang dat de 
informatie die geleverd wordt juist en compleet is. Het probleem is dat deze benodigde informatie vaak verspreid staat 
over verschillende documentmanagementsystemen (DMS), netwerkschijven of e-mailboxen, waardoor het veel tijd kost 
om alles te verzamelen. Om deze informatie makkelijk én snel terug te vinden, biedt Doc-Direkt de functie Zoek en Vind aan. 

Deze factsheet, die RDDI samen met alle betrokken 
organisaties zoals Doc-Direkt en het Nationaal Archief 
heeft opgesteld, geeft een kort overzicht van de 
toepassingen van Zoek en Vind. Een Handreiking Zoek en 
Vind komt binnenkort beschikbaar die nader zal ingaan 
op de manier waarop rijksorganisaties dit instrument in 
de praktijk kunnen inzetten.

Wat is Zoek en Vind?

Zoek en Vind is een Enterprise Search applicatie. Dit bete-
kent dat Zoek en Vind in meerdere digitale bronnen grote 
hoeveelheden data doorzoekt en specifieke informatie 
vindt. Hierdoor kun je met één zoekopdracht informatie 
tegelijkertijd in alle aangesloten informatiedomeinen 
vinden. Onder andere DMS’en, oude postregistratie-
systemen, netwerkschijven, websites en e-mailboxen en 
het e-Depot van het Nationaal Archief zijn doorzoekbaar 
te maken; een zorgdrager kan zelf kiezen welke bronnen 
worden aangesloten. Zoek en Vind maakt het mogelijk 
informatie snel te zoeken, filteren en ordenen. Belangrijk 
hierbij is dat de autorisaties van de gebruiker behouden 
blijven: gebruikers kunnen geen documenten inzien waar 
zij geen toegang tot hebben.

Wat kun je nog meer met  
Zoek en Vind?

Zoek en Vind vormt een belangrijk onderdeel bij het 
 verbeteren van de informatiehuishouding en heeft  
naast de zoekfunctie de volgende toepassingen: 
• De monitor gevoelige informatie voorkomt dat gevoelige 

informatie op de verkeerde plek terechtkomt door 
hiernaar te zoeken en  een melding te maken; 

• Application Retirement maakt het mogelijk verouderde 
informatie veilig, duurzaam en toegankelijk op te slaan 
en doorzoekbaar te maken met Zoek en Vind; 

• De tool Netwerk Fileshare Analysis (NFA) geeft inzicht 
 in de mappenstructuur en autorisatie van de netwerk-
schijven om deze overzichtelijk te maken; 

• De Digitale Tas is een tool die ervoor zorgt dat relevante 
documenten altijd beschikbaar zijn, onafhankelijk van 
tijd, plaats en device.

• Virtueel dossier verzamelt alle links naar de met Zoek en 
Vind gevonden informatiebronnen. Hierdoor ontstaan 
geen onnodige kopieën, is alle benodigde informatie op 
één plek te vinden en kun je de informatie makkelijk 
delen met collega’s. Daarnaast wordt er automatisch 
een alert gegeven als er nieuwe resultaten zijn voor je 
zoekopdracht.

Waarom Zoek en Vind?

Met het generieke actieplan Open op Orde wil de 
Rijksoverheid de informatiehuishouding verbeteren en 
transparanter maken. De inwerkingtreding van de Wet 
open overheid (Woo) geeft extra relevantie aan het 
 terugvinden van informatie. Het is namelijk lastig voor 
rijksoverheidsorganisaties om aan de regels voor verant-
woording en openbaarheid te voldoen als de vindbaarheid 
van informatie achterblijft. Zoek en Vind maakt het ver-
zamelen van informatie sneller en makkelijker. 

Zoek en Vind en BODO

Binnen het RDDI-project Bevordering Overbrenging 
Digitale Overheidsinformatie (BODO) lopen twee pilots 
voor het uitbreiden van de toepassingen van Zoek en Vind. 
Deze pilots zijn er op gericht om Zoek en Vind nog beter 
toepasbaar te maken voor het op orde brengen van archie-
ven wat uiteindelijk ook ten gunste komt van het overbren-
gen van digitale informatie naar e-depots. De pilots lopen 
in Q3 2022 en zullen bij succes toegevoegd worden aan de 
beschikbare toepassingen binnen Zoek en Vind. 

Ervaringen met Zoek en Vind

Ministerie van Financiën: 
• Meerdere informatiebronnen? Zoek en Vind maakt het mogelijk 

hierin gelijktijdig te zoeken.
• Wanneer er voor een Parlementaire Enquête overzichtelijk 

documenten beoordeeld moeten worden op relevantie, dan heeft 
Zoek en Vind daar een handige tool voor: een Virtueel Dossier.
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Meer weten?

Zoek en Vind wordt rijksbreed geleverd door Doc-Direkt. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Doc-Direktrelatiebeheer@minbzk.nl of bezoek de 
producten- en dienstencatalogus op doc-direkt.nl.
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