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1. Managementsamenvatting 
Deze notitie is één van de gevolgen van de eind 2011 uitgevoerde review op DMS/Plato.  

Het heeft als doel:  

- duidelijke, richtinggevende kaders  te formuleren voor de (ontwikkeling van de) 

gemeentelijke documentaire informatievoorziening. 

 

In een afzonderlijke notitie worden de gevolgen van toepassing van deze kaders voor de huidige 

inrichting bepaald.  

 

De notitie is opgesteld vanuit de gemeentelijke architectuur werkgroep (AWG), waarbij in twee 

brede bijeenkomsten met DIV/DIM-adviseurs en informatiearchitecten is gekeken naar de huidige en 

gewenste situatie en het dichten van het gat ertussen. Er is zoveel mogelijk uitgegaan van hetgeen er 

al in landelijke/gemeentelijk verband beschikbaar is. 

Het beleidskader omvat een elftal beleidsuitspraken (principes):  

 Beleidsuitspraak Actor 

H1 De Documentaire Informatievoorziening is een interne 
bedrijfsfunctie  
 

Directeur 
Concernbedrijfsvoering 

H2 Gemeentelijke gegevensverzamelingen zijn beschikbaar voor 
alle gemeentelijke processen (principe 3 uit het 
standaardisatiehandboek) 
 

CIO 

H3 Informatie- en archiefmanagement is ingericht op basis van 
(inter)nationale standaarden en richtlijnen (op basis van 
principe 30 uit het standaardisatiehandboek) 
 

Gemeentearchivaris 
(archiefmanagement), 
CIO (informatie-
management) 

H4 Alle informatie elementen worden bij ontstaan en gebruik 
beoordeeld op duurzame bewaarbaarheid en zo nodig beheerd 
 

Gemeentearchivaris 

H5 Het beheer van nog niet overgedragen duurzaam bewaarbare 
informatie elementen (record management) wordt met een 
facilitaire voorziening (DMS)ondersteund 
 

Directeur 
Concernbedrijfsvoering 

H6 De gemeente past de Richtlijn Metagegevens 
Overheidsinformatie toe. 
 

Gemeentearchivaris 

H7 Een dossier is een (duurzaam bewaarbaar) informatie element 
 

Gemeentearchivaris 

H8 Een informatie element kan bij één of meer dossiers horen 
 

Gemeentearchivaris 

H9 De documentaire informatievoorziening  is service gericht  
 

CIO 

H10 Veranderen op basis van verwachte meerwaarde (business 
case) 

Directeur 
Concernbedrijfsvoering 

H11 Digitaal is leidend CIO 
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2. Inleiding 
 

a. Aanleiding 
Eind 2011 is een review uitgevoerd op het project DMS/Plato. Daarna heeft de stuurgroep DMS/Plato 

van eind maart 2012 besloten om onder meer het volgende advies  op te volgen:  

 Vaststellen van de precieze kaders waarbinnen het project DMS/Plato wordt uitgevoerd. 

Hiervoor moet een gemeentebreed documentmanagement- en digitaliseringsbeleid worden 

uitgewerkt, waarbij helder moet worden welke rol DMS/Plato als onderdeel van dit belei d 

vervult. Bepaald moet worden wie verantwoordelijk is voor vaststelling en naleving van deze 

kaders. 

b. Doel en doelgroepen: 
Deze notitie heeft als doel:  

 duidelijke, richtinggevende kaders  te formuleren voor de (ontwikkeling van de) gemeentelijke 

documentaire informatievoorziening. 

In een afzonderlijke notitie worden de gevolgen van toepassing van deze kaders voor de huidige 

inrichting bepaald.  

 

Een beperkte groep specialisten zal interesse hebben in de inhoud van en de overwegingen bij dit 

document. De managementsamenvatting is opgesteld met het oog op de stuurgroep DMS/Plato en  

leden van het COI.  In het algemeen zijn de elf beleidslijnen relevant voor projectleiders/beheerders 

die de ontwikkeling inhoudelijk vormgeven. 

c. Scope 
Gelet op uitgevoerde review is de scope hierbij beperkt  tot het hoofdproces van de documentaire 

informatievoorziening.  Zo wordt er bijvoorbeeld niet ingegaan op de producten voor auditoren of 

overzichten en functies voor het management en beheerders.  

Verder is de documentaire informatievoorziening beschouwd als een interne bedrijfsfunctie. In het 

volgende hoofdstuk is hier een afzonderlijke  beleidslijn over  opgesteld.  

d. Ontwikkeling 
In de aanpak is zoveel mogelijk uitgegaan van hetgeen in landelijk/gemeentelijk verband is 

opgeleverd.  

Er zijn twee  brede bijeenkomsten georganiseerd met vooral deelname van DIV/DIM-adviseurs en 

informatiearchitecten :  een eerste sessie gericht op de gewenste situatie,  de tweede gericht op de 

huidige situatie en het te dichten gat met de gewenste situatie.  

e. Beheer 
Het beheer van HADORA wordt belegd bij BSD/Concern/Bedrijfsvoering. Inhoudelijk zal dit steeds 

met de belangrijkste belanghebbenden worden afgestemd.  

HADORA maakt deel uit van de concernarchitectuur en zal daarom onderdeel zijn van het 

standaardisatiehandboek.  Ontwikkelingen bij diensten en concern worden hierop getoetst.     
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3. Beleidskaders van de documentaire informatievoorziening  
 

a. Inleiding 
De beleidskaders zijn gebaseerd op het gedachtengoed  van de Baseline Informatiehuishouding  

Gemeenten (KING, 2011). Veel begrippen zijn hier uit overgenomen, zie de begrippenlijst in bijlage I. 

De beleidskaders hebben de bestaande archiefwet- en regelgeving als uitgangspunt  (archiefwet, 

archiefbesluit, archiefverordening, besluit informatie- en archiefbeheer gemeente Den Haag).  

 

b. Beleidskaders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe H1 De Documentaire Informatievoorziening is een interne bedrijfsfunctie  

Omschrijving en implicaties: 

 Er wordt niet rechtstreeks geleverd aan bijvoorbeeld burgers,  ketenpartners of 

andere overheden. Zo is het proces dat burgers inzage geeft in informatie 

elementen van het archief een afnemend proces van de documentaire 

informatievoorziening en maakt het er geen deel van uit, totdat het gebruik leidt 

tot een nieuw informatie element.  

 Voorzieningen die informatie elementen digitaliseren (zoals de scanstraat van 

SZW, in gebruik bij een substitutieproces) zijn buiten scope. Dit geldt ook voor 

voorzieningen die zorgdragen voor de gegevensdistributie (zoals de Haagse 

Bron). 

Beweegredenen: 

 Aansluiting bij de huidige organisatie waar gemeentelijke processen zelf de 

contacten met de burger (gebundeld op basis van de één loket-gedachte) of 

ketenpartners (veelal per vakdienst) onderhouden.  

 Analogie met de interne positionering van de Haagse Bron. 

.    

 

Eigenaar van het principe: 

 Directeur Concernbedrijfsvoering 
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Figuur  1: Relatie tussen de bedrijfsfunctie van de documentaire informatievoorziening en de 

omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe H2 Gemeentelijke gegevensverzamelingen zijn beschikbaar voor alle 

gemeentelijke processen (principe 3 uit het standaardisatiehandboek) 

Omschrijving en implicaties: 

 De open beschikbaarheid wordt beperkt vanuit het oogpunt van privacy, gevoelige 

informatie etc. 

 Gemeentebreed gegevensbeheer, een gemeentelijk gegevenswoordenboek.  

 Toegankelijke gegevens.   

Beweegredenen: 

 Hierdoor wordt binnengemeentelijk ketengericht werken mogelijk. 

 Hierdoor kan de gemeente opereren als één organisatie.     

Eigenaar van het principe: 

 CIO 

Principe H3 Informatie- en archiefmanagement is ingericht op basis van 

(inter)nationale standaarden en richtlijnen (op basis van principe 30 uit 

het standaardisatiehandboek) 

Omschrijving en implicaties: 

 Het gaat om de volgende standaarden en richtlijnen: RGBZ (RSGB),  NEN-ISO 

15836  (De 'Dublin Core' verzameling metagegevens)en 23081 (Processen voor 

informatie- en archiefmanagement - metagegevens voor duurzaam bewaarbare 

informatie elementen).  Ook NEN-ISO 15489( kwaliteitsnorm voor informatie- en 

archiefmanagement) is relevant, zij het niet zo zeer als norm, maar als 

referentiekader met best practices.  Zie voor de implicaties van NEN-ISO 15836 en 

23081 principe H6 
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Beweegredenen: 

 Hierdoor wordt ketengericht werken mogelijk. 

 Bevordert hergebruik van bestaande oplossingen.  

 

Eigenaar van het principe: 

 Gemeentearchivaris (archiefmanagement) 

 CIO (informatiemanagement)  

Principe H4 Alle informatie elementen worden bij ontstaan en gebruik beoordeeld op 

duurzame bewaarbaarheid en zo nodig beheerd 

Omschrijving en implicaties: 

 Duurzaam bewaarbaar houdt onder meer in dat het informatie element niet meer 

mag en kan wijzigen en als zodanig wordt bewaard gedurende een bepaalde 

termijn.  

 In de huidige praktijk zijn de meeste ambtenaren geïnstrueerd (en 

ondersteunende applicaties ingericht) om duurzaam bewaarbare informatie 

elementen te herkennen en als zodanig te behandelen.  Wat hoort in het dossier 

voor het archief en wat niet?     

 De gemeente hanteert daarbij een selectielijst als instrument om te beoordelen of 

iets duurzaam bewaarbaar is.  Het uitgangspunt is dat met het te bewaren 

materiaal  het mogelijk moet zijn om een reconstructie te maken van de 

hoofdlijnen van het handelen van de overheid ten opzichte van haar omgeving, en 

ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en 

ontwikkelingen, voor zover uit archieven reconstrueerbaar.  

 Deze gemeentelijke selectielijst moet worden onderhouden en niet strijdig zijn 

metde vigerende landelijk voor gemeenten (door de VNG) ontworpen selectielijst. 

Toevoegingen betreffen bijvoorbeeld nadere duidingen wat onder ‘hoofdlijnen 

van overheidshandelen’ wordt verstaan, zoals plannen van aanpak van kleine 

projecten.  

 Het DSP beschrijft per proces welke informatie elementen op welk moment zich 

waar in de organisatie bevinden,  hoe de beoordeling plaatsvindt  en welke 

maatregelen zijn getroffen voor de duurzame opslag en toegankelijkheid.  

 De informatie elementen moeten zijn voorzien van de metagegevens van de 

generieke minimumset om de duurzame bewaarbaarheid te kunnen beoordelen 

(zie ook principe H6). Dit sluit aan op de huidige praktijk. 

 Het werkproces moet zo min mogelijk worden verstoord (dat ondermijnt het 

principe). 

 Een (duurzaam) bewaarbaar  informatie element dat in een proces door 

(her)gebruik een bewerking ondergaat is een nieuw informatie element en moet 

opnieuw worden beoordeeld op duurzame bewaarbaarheid. Meer versies van een 

informatie element kunnen duurzaam bewaarbaar zijn.   

 In bijlage III  zijn de hoofdprocessen weergegeven.  Deze zijn grotendeels 
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gebaseerd  op NEN ISO 15489,  de Nederlandse vertaling van de internationale 

ISO norm. Deze norm beschrijft onder meer processen van informatiebeheer.  

Beweegredenen: 

 Duurzaam bewaarbare  informatie elementen vereisen extra beheer: ze mogen 

niet worden overschreven.  Digitale verwijzingen naar gegevens elders worden 

door de gegevens zelf vervangen (of de duurzaamheid van de verwijzing wordt 

geborgd).    

 De authenticiteit, betrouwbaarheid en integriteit van de duurzaam bewaarbare 

informatie elementen moet  geborgd zijn.  

 De duurzaam bewaarbare informatie elementen moeten toegankelijk (NEN-ISO 

23081, besluit informatie- en archiefbeheer) en bruikbaar zijn (NEN-ISO 15489).  

 Het maakt reconstructie van de hoofdlijnen van overheidshandelen mogelijk.  

 Het houdt informatie in de toekomst beschikbaar die van cultuurhistorisch belang 

is.  

Eigenaar van het principe: 

 Gemeentearchivaris 

Principe 

H5 

Het beheer van nog niet overgedragenduurzaam bewaarbare informatie 

elementen (record management) wordt met een facilitaire voorziening 

(DMS) ondersteund  

Omschrijving en implicaties: 

 Proceseigenaren dragen zorg voor hun werkprocessen en de bijbehorende 

informatievoorziening.  Dit omvat zowel niet-duurzaam bewaarbare informatie 

elementen als duurzaam bewaarbare informatie elementen. Het beheer van de 

duurzaam bewaarbare informatie elementen is voor de verschillende processen 

vergelijkbaar en daardoor gemeenschappelijk in te richten.  

 De hiervoor te gebruiken voorziening (DMS) wordt facilitair bestuurd.  

 De gemeentearchivaris draagt zorg voor het beheer van de duurzaam bewaarbare 

informatie elementen zodra deze zijn overgedragen (e-depot, uiterlijk na 20 jaar).   

 In bijlage IV is een overzicht opgenomen van de verantwoordelijkheden binnen de 

hoofdprocessen van de informatievoorziening, afgeleid van archiefwet- en 

regelgeving. 

 

Beweegredenen: 

 Conform Besluit informatie- en archiefbeheer 
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Eigenaar van het principe: 

 Directeur Concernbedrijfsvoering 

Principe H6 De gemeente past de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie toe.  

Omschrijving en implicaties: 

 De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking van NEN-ISO 

23081 voor gebruik binnen de Nederlandse overheid, en maakt deel uit van de 

NORA. Het is een kader (het ‘metagegevensschema’) voor alle systemen waarin of 

waarmee overheidsinformatie wordt beheerd.  

 

De richtlijn is gericht op archivering van overheidsinformatie. Er is overlap met de 

Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)  die gericht is op publicatie via het 

Internet. OWMS is gebaseerd op de Dublin Core standaard (NEN-ISO 15836), er is 

rekening gehouden met uitwisselbaarheid van metagegevens met onder meer 

archieftoepassingen. 

 Opstellen van een eigen toepassingsprofiel voor alle hoofdprocessen van de 

documentaire informatievoorziening, waarin wordt vastgelegd hoe en met welke 

diepgang aan de Richtlijn gevolg wordt gegeven. De gemeente is hier vrij in, 

zolang de definities van de onderscheiden elementen niet worden aangetast, 

waardoor uitwisseling van informatie met andere organisaties mogelijk blijft.  

Analoog zijn er ook afspraken over afwijkende naamgeving en semantische 

invulling.  

In april 2013 is een toepassingsprofiel lokale overheden (TLO) opgesteld door het 

convent van regionale historische centra en het nationaal archief. Het gaat vooral 

om aanpassingen in de toelichtingen in de richtlijn.  

 Dit toepassingsprofiel omvat ook een verplichte minimumset van metagegevens. 

Deze gegevens zijn in alle gevallen essentieel om informatie te kunnen 

terugvinden en te kunnen duiden.  

 Aanvullende dienst/processpecifieke metagegevens zijn conform de richtlijn 

metagegevens overheidsinformatie en - indien ze buiten de scope vallen – 

conform NEN-ISO 23081. 

 Centraal gegevensbeheer voor de minimumset van metagegevens.  

 Decentraal gegevensbeheer voor de aanvullende dienst/processpecifieke  

metagegevens.  

 

Beweegredenen: 

 De Richtlijn maakt deel uit van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur 

(NORA), die beoogt de samenhang en samenwerking binnen de elektronische 

overheid te borgen. 

 Conform internationale standaard NEN ISO 23081 
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Eigenaar van het principe: 

 Gemeentearchivaris 

Principe H7 Een dossier is een (duurzaam bewaarbaar) informatie element 

Omschrijving en implicaties: 

 Informatie elementen worden  in een dossier volgens een ordeningsstructuur 

opgeslagen.  De duurzaam bewaarbaarheid van informatie elementen wordt daarbij 

in sterke mate door de metagegevens van het dossier bepaald.    

 Bij wijziging van een informatie element in een dossier moet niet alleen worden 

bekeken of het betreffende nieuwe informatie element duurzaam bewaarbaar is, 

maar ook het gewijzigde dossier.  

 Bij wijziging van de samenstelling van een dossier  moet worden bekeken of het 

nieuwe dossier ( als nieuw informatie element) duurzaam bewaarbaar is.  

 

Beweegredenen: 

 Dossiers kennen een eigen ordening, kunnen wijzigen.  

 Dossiers hebben een eigenaar en kunnen worden overgedragen aan  andere 

afdelingen of organisaties. 

 Aansluiting bij RGBZ:    

een belangrijk deel van de gegevens in het RGBZ betreft de kenmerken van de gehele zaak. 

Daarmee zijn het metagegevens voor alle inhoud van een zaakdossier. Ze worden op dat 

niveau per zaak eenmalig vastgelegd en via het ID van een zaak zijn ze toch gekoppeld aan alle 

informatie elementen in het dossier. 

 Dit ondersteunt enkelvoudig gegevensbeheer.  

 Aansluiting bij Baseline Informatiehuishouding: 

De Baseline gaat uit van een te creëren object zaakdossier (in sommige implementaties is dat 

een bij een zaak horende directory of folder). Dat past bi j de gedachte dat de informatie 

elementen in een dossier geordend, dat wil zeggen volgens een ordeningsstructuur worden 

opgeslagen. En het past bij het gegeven dat dossiers soms worden uitgewisseld en veel vaker 

nog in- of extern worden overgedragen aan een andere beherende afdeling of organisatie. 
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Eigenaar van het principe: 

 Gemeentearchivaris 

Principe H8 Een informatie element kan bij één of meer dossiers horen 

Omschrijving en implicaties: 

 De metagegevens-structuur  kan een informatie element aan meer dossiers (en 

processen) relateren.   

 Bij verwijderen van het informatie element uit één van de dossiers, moet worden 

bekeken of:  (1) het gewijzigde informatie element  en (2) het gewijzigde dossier 

een duurzaam bewaarbaar informatie element is.  

Beweegredenen: 

 Zaak- en procesgericht werken conform GEMMA:  “een document wordt eenmalig 

digitaal opgeslagen, ook al hoort het bij meerdere zaken. Van ieder document is 

bekend bij welke za(a)k(en) het hoort.”   

 Enkelvoudig beheer van gegevensobjecten en/of informatie elementen 

 Conform internationale standaard NEN ISO 23081: 

In eerste instantie definiëren metagegevens het archiefstuk (in HADORA: 

duurzaam bewaarbaar informatie element)  op het moment dat het wordt 

opgenomen zodat het in de desbetreffende bedrijfscontext wordt gefixeerd en het 

onder beheer wordt gebracht. Tijdens het bestaan van archiefbescheiden of 

aggregaties hiervan, zullen nieuwe lagen metagegevens worden toegevoegd 

omdat ze opnieuw worden gebruikt in andere bedrijfs- of gebruikscontexten. Dit 

betekent dat metagegevens in de loop der tijd aangevuld blijven worden met 

informatie over de context van het informatie- en archiefmanagement en de 

bedrijfsprocessen waarin de archiefbescheiden worden gebruikt en over de 

veranderingen in structuur van het archiefstuk of de verschijningsvorm ervan.  

Eigenaar van het principe: 

 Gemeentearchivaris 

Principe H9 De documentaire informatievoorziening  is service gericht  

Omschrijving en implicaties: 

 Een service gerichte architectuur kenmerkt zich door herbruikbare generieke 

bouwstenen, services. Achterliggende ambitie is om op basis van ‘losse 

verbindingen’ de organisatie sneller en effectiever te ondersteunen.   

 Applicaties maken gebruik van de standaard faciliteiten van hun omgeving 
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c. Relevante beleidskaders vanuit de concernarchitectuur  
Principes uit standaardisatiehandboek  

1 De informatievoorziening moet enkelvoudig georganiseerd worden (content), niet 
alleen binnen de gemeente maar uiteindelijk voor de gehele overheid 

6 Inkomende en uitgaande formele communicatie met klanten wordt gearchiveerd. 
8 Gegevens, documenten en berichten worden voorzien van metagegevens. 
11 De door overheidsorganisaties gebruikte ICT oplossingen zorgen voor een 
 transparante, controleerbare en beheersbare verwerking van persoonsgegevens. 
18 De gemeente houdt bij de registratie van gegevens rekening met digitale 
 duurzaamheid. 
19 Elk gegeven kent een eigenaar en een beheerder.  
20 Binnen de gemeente worden gegevens die door meerdere organisaties gebruikt 
 (kunnen) worden zoveel mogelijk volgens (inter)nationale standaarden 
 gedefinieerd. 
27 Applicaties voeren services van slechts één functioneel domein uit. 
30 Applicaties maken gebruik van de standaard faciliteiten van hun omgeving 

 

In de concernarchitectuur zijn deze principes verder uitgewerkt en toegelicht. 

 

  

(principe 30 van het standaardisatiehandboek). Het beheer van de duurzaam 

bewaarbare informatie elementen is een gemeenschappelijke standaard faciliteit.   

 Applicaties voeren services van slechts één functioneel domein uit (principe 27 

van het standaardisatiehandboek). Relatief kleine applicaties ondersteunen de 

voordelen van ‘best of breed’. Indien metagegevens vanwege verschillen in syntax 

of semantiek niet gedeeld kunnen worden, dan is er sprake van meer functionele 

domeinen.  Zo verschillen ook de domeinen van meer gestructureerde processen 

(zoals dienstverleningsprocessen) van die van minder gestructureerde, ad-hoc 

processen (zoals beleidsprocessen).  

 Bijlage V bevat een overzicht van de onderscheiden applicaties/functionele 

domeinen in relatie tot de hoofdprocessen 

 

Beweegredenen: 

 Aansluitend op NORA, GEMMA, Haagse architectuur (o.m. de principes 16, 17, 27, 

28 en 30 van het standaardisatiehandboek) 

 Bevordert een beheersbare groei van de informatievoorziening , gecombineerd 

met de potentie om sneller te reageren op een veranderende vraag  

 Goede vervangbaarheid van applicaties/componenten, niet te veel complexe 

koppelingen 

Eigenaar van het principe: 

 CIO 
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4. Uitgangspunten bij  veranderingen in de documentaire 

informatievoorziening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe H10 Veranderen op basis van verwachte meerwaarde (business case) 

Omschrijving en implicaties: 

 Niet iets veranderen als er onvoldoende verwachte meerwaarde is (of de risico’s 

te groot zijn). Het gaat er om dat er een bijdrage is aan effectiever en/of efficiënter 

gemeentelijk handelen. 

 Dit betekent dat de volgorde waarin processen/systemen gebruik gaan maken 

van de daarvoor bedoelde/aangeboden gemeenschappelijke voorzieningen wordt 

bepaald door de meerwaarde die wordt verwacht.  Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn bij: 

- behoefte aan lagere beheerlasten informatiesystemen (bij bv. vervanging 

 van een informatiesysteem); 

- behoefte aan opslagruimte archief (bij volle papieren archieven); 

- het niet voldoen aan de eisen van duurzame bewaarbaarheid (archiefwet); 

- procesveranderingen, digitaliseringsambities (voor betere 

 dienstverlening, realiseren bezuinigingen etc)  

 

Beweegredenen: 

 De beleidskaders zijn geen doel op zich. 

Eigenaar van het principe: 

 Directeur Concernbedrijfsvoering 

Principe H11 Digitaal is leidend 

Omschrijving en implicaties: 

 Informatiestromen worden waar mogelijk en zinvol omgezet van analoog naar 

digitaal, worden meer gestructureerd/geformaliseerd  

 Bij veranderingen worden waar mogelijk en zinvol informatiesystemen ter 

ondersteuning van de processen ingezet.  
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Het programmaplan ”Aansluiting processystemen op DMS/Plato” geeft een belangrijke invulling aan  

de aanpak om de veranderingen door de te voeren.  Het gaat hierbij om een multidisciplinaire 

aanpak van processpecialisten, DIV/DIM-adviseurs en informatie adviseurs.    

  

Beweegredenen: 

 Efficiëntere bedrijfsvoering, ondersteuning bezuinigingsdoelstellingen.  

 Draagt bij aan het masterplan dienstverlening: “ Door het financiële perspectief is 

er de komende jaren bijvoorbeeld meer focus op efficiënte organisatie van onze 

dienstverlening. Informatievoorziening speelt hierin een belangrijke rol. 

Basisregistraties, digitale dienstverlening, of ‘zaakgericht werken’ zijn middelen 

die nodig zijn bij het op peil houden van de dienstverlening aan burgers en 

bedrijven. Meer dienstverlening via internet –in veel gevallen het meest 

kostenefficiënte kanaal- is daarom meer en meer nodig.”  

 

Eigenaar van het principe: 

 CIO 
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Bijlage I  Begrippenkader, geraadpleegde bronnen 

Begrippenkader  en bronnen HADORA  

Archiefbescheiden Synoniem voor Duurzaam bewaarbaar informatie element en 
Record 

Archiefbesluit 1995  Het Archiefbesluit is de voornaamste uitvoeringsregeling van de 
Archiefwet. Het geeft bijv. meer gedetailleerde regels mbt het 
opstellen en vaststellen van selectielijsten, het vervangen van 
archiefbescheiden door reproducties, het in eigendom 
overdragen van overheidsarchieven ('vervreemding') en het in 
goede, geordende en toegankelijke staat brengen en houden van 
archiefbescheiden. Daarnaast stelt het Archiefbesluit verplicht 
dat een overheidsorgaan over archiefbeheersregels beschikt 
alsook over voldoende en goed opgeleid personeel voor 
archiefbeheer. Ten slotte moet elk overheidsorgaan een 
archiefruimte hebben die aan alle eisen voldoet. 

Archiefregeling De Archiefregeling geeft nadere invulling aan het Archiefbesluit 
mbt de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat 
van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van 
archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. 

Archiefverordening (gemeente 
Den Haag) 

Archiefverordening betreffende de zorg van burgemeester en 
wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke 
organen en het toezicht door de gemeentearchivaris op het 
beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn 
overgebracht naar de archiefbewaarplaats 

Archiefwet 1995 Regelt het beheer en de toegang van overheidsarchieven. Schrijft 
voor dat alle informatie elementen die in een werkproces 
beschikbaar komen al bij voorbaat moeten worden bewaard, nog 
voordat een handeling is uitgevoerd. 

Architectuur Architectuur is een consistent geheel van principes en modellen 
dat richting geeft aan ontwerp en realisatie van de processen, 
organisatorische inrichting, informatievoorziening en technische 
infrastructuur van een organisatie. 

Archivering Zie de onder delen 2 en 3 van Documentaire 
Informatievoorziening 

Autorisatie Het proces  dat bevoegdheden delegeert en daarmee de toegang 
tot en de kennisname van een informatiesysteem en de 
informatie daarin beperkt tot een gedefinieerde groep 
gerechtigden 

Baseline Informatiehuishouding  
 
 

De baseline is onderdeel van de GEMMA en is beoogd als het 
algemene, voor alle gemeenten en voor alle onderdelen van de 
gemeente - ook samenwerkingsverbanden en uitvoerende 
diensten - geldende normenkader voor informatiebeheer, dat de 
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie 
bevordert. Het is een overzicht van bestaande kaders op dit 
gebied en geeft aan hoe die ingezet kunnen worden. 
http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-
nederlandse-gemeenten/over-king/nieuws/2011/nieuwe-
publicatie-baseline-informatiehuishouding-gemeenten 

Besluit Informatie- en 
archiefbeheer (gemeente Den 
Haag) 

Op basis van artikel 6 van de Archiefverordening:  het aanwijzen 
van de gemeentelijke archiefbewaarplaats, het toewijzen van de 
ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheren van 
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informatie, het in goede, geordende en toegankelijke staat 
brengen en bewaren van informatie.   

Document Binnen HADORA hebben we het over informatie elementen in 
plaats van documenten.  

Document Management Beheren van informatie elementen. Het gaat om het 
beschikbaar stellen, het beveiligen en het autoriseren voor van 
informatie elementen binnen een organisatie. 

Documentaire 
Informatievoorziening 

1.  Het binnen de context van lopende werkzaamheden, zoals 
het behandelen van een zaak, vastleggen, ordenen, beheren, 
bewaren en ontsluiten van voor die werkzaamheden 
relevante informatie opdat deze informatie beschikbaar is en 
gebruikt/hergebruikt kan worden voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Doel is ondersteunen van het werkproces. 

2.  Het binnen de context van lopende werkzaamheden 
vastleggen, ordenen, beheren, bewaren en ontsluiten van het 
handelen van de gemeente, opdat deze haar handelen 
zonodig tijdens of na afloop van de werkzaamheden kan 
reconstrueren in het kader van bewijsvoering of haar 
verantwoordingsplicht. Het doel is hier het mogelijk maken 
van reconstructie van uitgevoerde werkzaamheden achteraf. 
De selectielijst geeft als uitgangspunt  dat het gaat om de 
reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de 
overheid.  

3.  Het om cultuurhistorische redenen vastleggen, ordenen, 
beheren, bewaren en ontsluiten van informatie. Doel is het in 
de toekomst beschikbaar hebben van informatie die dan 
cultuurhistorisch gezien van belang is. 

Documentair Structuurplan 
(DSP) 

Het DSP beschrijft per proces welke informatie elementen op 
welk moment zich waar in de organisatie bevinden en welke 
maatregelen zijn getroffen voor de duurzame opslag en 
toegankelijkheid van die informatie elementen. 
 
Het is een ordeningstructuur, waarbij de gemeente in 2008 – net 
zoals de meeste andere gemeenten – heeft gekozen voor de BDI-
structuur.   

Dossier (Zaakdossier) Een Zaakdossier is de bundeling van alle informatie elementen 
die relevant zijn voor een Zaak. (Baseline Informatiehuishouding, 
deel 2b;  GEMMA) 

Dublin Core standaard Naam van NEN-ISO 15836 
Duurzaam bewaarbaar 
informatie element 

Is een (digitaal) informatieobject met inhoud die niet meer mag 
en kan wijzigen, dat de status heeft, dat voorzien is van 
metagegevens over de context, dat voorzien is van een 
bewaartermijn en dat expliciet als duurzaam informatie element 
voor de duur van de bewaartermijn wordt bewaard (bijvoorbeeld 
PDF-rapport, conform de desbetreffende richtlijnen voor 
archivering). In HADORA heeft dit begrip de voorkeur boven 
Archiefbescheiden of Record. 

Functioneel domein Context van een verzameling samenhangende acties en 
gebeurtenissen die door ICT-voorzieningen (kunnen) worden 
ondersteund. Zo is bijvoorbeeld een standaard voor een bepaald 
functioneel domein geldend.  
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Voor een service gerichte architectuur mogen applicaties en 
services slechts voor één functioneel domein gelden. Anders 
wordt de informatiehuishouding te complex 

Gegevensobject Is een geheel van gegevens bestaande uit kenmerken 
(attributen) die een object beschrijven, maar zonder dat dat 
geheel een zelfstandige vorm heeft en zonder dat dat geheel de 
structuur bevat die nodig is om de gegevens te kunnen lezen 
(bijvoorbeeld een rij met statusgegevens in een databasetabel).  
Anders dan bij een informatieobject, zoals een document met 
tekst, een spreadsheet of een databasetabel, dat een eigen vorm 
en structuur heeft, ontbreekt die eigen vorm en structuur bij een 
gegevensobject. 
Een soort informatie element. 

Gemeentelijk Model 
Architectuur (GEMMA):  

http://www.kinggemeenten.nl/king-kwaliteitsinstituut-
nederlandse-gemeenten/e-dienstverlening-verbeteren/gemma 

Haagse Bron Haagse voorziening voor distributie van kern- en basisgegevens. 
Is/wordt binnen het programma  Stelsel van Kern- en 
basisregistraties ontwikkeld. 

HADORA domeinarchitectuur 
voor het gemeentelijk 
documentbeheer 

Een Haagse documentaire referentiearchitectuur die duidelijke, 
richtinggevende kaders biedt aan de (ontwikkeling van de) 
gemeentelijke documentaire informatievoorziening 

Hoofdprocessen Bundelingen van bij elkaar behorende processen. In paragraaf 
2.B zijn deze voor HADORA beschreven.  

I-visie De I-visie, met de titel “Get connected - Sluit je aan”, bevat een 
perspectief - op hoofdlijnen - over de volle breedte van de ICT 
van de gemeente. In de visie is de ambitie op het gebied van 
hoogwaardige digitale dienstverlening, moderne en uniforme 
bedrijfsvoeringssystemen en digitale veiligheid verwoord. 
 

Informatie element Basale eenheid die bewaard of vernietigd moeten worden. We 
maken een onderscheid in: 
1. Een gegevensobject 
2. Een informatieobject 
3. Een duurzaam bewaarbaar informatie element 

Informatieobject Is een geheel van gegevens met een zelfstandige vorm en een 
eigen structuur om die gegevens te kunnen lezen (bijvoorbeeld 
een brief, formulier, email of XML-document).  
Een informatieobject kan als een zelfstandige eenheid van 
informatie worden behandeld. Informatieobjecten zijn voorzien 
van metagegevens. 
Een informatieobject kan wel of niet een status ‘te bewaren’ 
hebben, met dien verstande dat we een informatieobject met 
die status benoemen met de term 'duurzaam bewaarbaar 
informatie element'.  
Een soort informatie element. 
Synoniem voor document in RGBZ en NEN-ISO 15489 

Metagegevens Metagegevens zijn gegevens over de inhoudelijke en overige 
context (waaronder de authenticiteit en beheergeschiedenis) 
van gegevensobjecten, informatieobjecten, duurzaam 
bewaarbare informatie elementen (vormen inhoud van een 
dossier) of van een dossier (en daarmee van alle inhoud van het 
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dossier). Zie ook Richtlijn Metagegevens  
NEN-ISO 15489 de Nederlandse vertaling van de internationale ISO norm. Betreft  

beleid, verantwoordelijkheden, implementatie van de standaard, 
processen van informatiebeheer, kwaliteitsbewaking, auditing en 
opleidingen. Norm van de overheid. 

NEN-ISO 15836 standaard ontwikkeld voor het ontsluiten van informatie 
elementen, die in de NORA is opgenomen:  Binnen e-overheid 
wordt de “Dublin Core Government standaard” en de hieraan 
gekoppelde afspraken over de toegestane inhoud gebruikt voor 
het ontsluiten van informatie. 

NEN-ISO 23081 NEN-ISO 23081 gaat over de principes die metagegevens ten 
behoeve van informatie- en archiefmanagement schragen en 
bepalen. Deze principes zijn door de tijd van toepassing op: 1) 
archiefbescheiden en de bijbehorende me-tagegevens; 2) alle 
processen die hierop van invloed zijn; 3) elk systeem waarin ze 
huizen; 4) elke organisatie die verantwoordelijk is voor het 
beheer van deze archiefbescheiden en de bijbehorende 
metagegevens. 

NORA De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat 
principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het 
ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. 

(nog niet) Overgedragen 
duurzaam bewaarbaar 
informatie element 

Duurzaam bewaarbaar informatie element dat als het nog niet 
is overgedragen valt onder de verantwoordelijkheid van de 
proceseigenaar en qua openbaarheid onder de WOB. Na 
overdracht is de gemeentearchivaris verantwoordelijk en valt het 
onder de Archiefwet 

Overheid.nl Web Metadata 
Standaard (OWMS)   

Standaard voor metagegevens, gericht op publicatie via het 
Internet. OWMS is gebaseerd op de Dublin Core standaard (NEN-
ISO 15836)  

Primaire processen Ketens van activiteiten die gericht zijn op het leveren van 
producten aan de (interne) klant.  Ze zijn nodig voor het bereiken 
van het doel en de missie van een organisatie.  
Bij HADORA gaat het om de processen die nodig zijn voor het 
leveren van informatie elementen aan de omgeving.  

Record Synoniem voor Duurzaam bewaarbaar informatie element en 
Archiefbescheiden 

Record Management Beheer van ‘duurzaam bewaarbare informatie elementen’. Het 
doel is het documenteren van het werkproces oftewel het 
handelen van een organisatie. De zorg voor duurzaam 
bewaarbare informatie elementen begint zodra informatie 
beschikbaar komt. Direct moet duidelijk zijn wat de waarde, het 
belang en de context van informatie is. Alleen dan kan vanaf het 
moment van ontstaan van informatie juist worden gehandeld in 
termen van vastleggen, beheren, bewaren en ontsluiten van die 
informatie. 

RGBZ Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken 
Richtlijn Metagegevens 
Overheidsinformatie (V2.5, 
2009) 

Metagegevens, ofwel informatie over de informatie, vormen een 
belangrijk aspect van record management. Internationaal 
bestaan er inmiddels talloze schema's en sets voor 
metagegevens en ook in Nederland wordt er sinds kort aandacht 
aan besteed, vooral binnen de overheid. Daarbij zijn twee 
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aspecten belangrijk: 1) informatie moet vindbaar zijn; 2) 
informatie moet geïnterpreteerd en (her)gebruikt kunnen 
worden. 
 
De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie is de uitwerking 
van NEN-ISO 23081 voor gebruik binnen de Nederlandse 
overheid, en maakt deel uit van de NORA. Zie ook TLO 

Selectielijst Selectielijst voor duurzaam bewaarbare informatie elementen 
van gemeentelijke en intergemeentelijke organen (2005), als 
uitwerking van de archiefwet.  In 2012 is de ‘Geactualiseerde 
selectielijst (inter)gemeentelijke archiefbescheiden’ door de 
staatssecretaris vastgesteld.  De lijst is een overzicht van 
informatie elementen met de bijbehorende  geldende 
bewaartermijn.  

Standaardisatiehandboek Alle voor de Gemeente Den Haag vastgestelde ICT-standaarden 
staan in het Handboek ICT-standaarden. Deze is op intranet 
raadpleegbaar: 
http://intranet.denhaag.nl/smartsite.dws?id=213917 
Het handboek bevat ook de principes van de concern 
informatiearchitectuur. 

Substitutie Het vervangen van papieren duurzaam bewaarbare informatie 
elementen door digitale, conform de eisen in de concernbrede 
richtlijn ‘vervanging van archiefbescheiden’ 

TLO Toepassingsprofiel Lokale Overheden, in april 2013 opgesteld 
door het convent van regionale historische centra en het 
nationaal archief. Het gaat vooral om aanpassingen in de 
toelichtingen in de Richtlijn Metagegevens 
Overheidsinformatie. 

Zaak Een zaak is "een samenhangende hoeveelheid werk met een 
welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd 
eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt 
moeten worden".   
Naast zaken voor dienstverlening kan het ook gaan om het 
maken van een milieubeleidsplan, het ontwikkelen van een 
bedrijventerrein of het verzorgen van de catering van een 
vergadering. (Baseline Informatiehuishouding, deel 2b) 

  

http://intranet.denhaag.nl/smartsite.dws?id=213917
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Bijlage II  Deelnemers sessie HADORA  

De sessies zijn op 21 augustus en 22 oktober georganiseerd. Niet alle deelnemers hebben aan beide 

sessies kunnen deelnemen.  

Dienst Deelnemer 

BSD Mieke Kruijskamp 
BSD Annemarie de Reijger 
BSD/CB Brenda de Graaf 
BSD/CB André Scheer 
BSD/HGA Hans Peter Ros 
DPZ Hindrik Jongeling 
DPZ Menno Stigter 
DPZ Toni Stoops 
DPZ Remy Tjoen-a-Choy 
DSB Wouter Brunner 
DSB Dick Kwabek 
DSO Paul Lamfers 
DSO Jan van Langeveld 
DSO Karin Verstraaten 
HGR Jean Louis Visser 
HGR Peter van Winden 
IDC Bert van Arkel 
IDC Lenie den Heijer 
IDC Hugo Mostard 
OCW Sergio Richardson 
OCW Gerda Versluis 
OCW Peter Visser 
SZW Klaas Eldering 
SZW Leo de Jager 
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Bijlage III Hoofdprocessen van de documentaire informatievoorziening 

In onderstaande tabel zijn de hoofdprocessen weergegeven.  Deze zijn grotendeels gebaseerd  op 

NEN ISO 15489,  de Nederlandse vertaling van de internationale ISO norm. Deze norm beschrijft 

onder meer processen van informatiebeheer.  

Het gaat om de ‘primaire processen’, niet om kaderstelling, aansturing en toezicht.  De onderlinge 

relaties zijn in de tekening onder de tabel aangegeven.  

Het  hoofdproces ‘toevoegen metagegevens  aan informatie elementen’  heeft geen basis in de NEN-

ISO 15489 norm.  De reden om het toch in de bedrijfsfunctie op te nemen is dat de metagegevens 

essentieel zijn voor  het bepalen van de bewaarbaarheid van informatie elementen . Het ondersteunt 

het doel om het overheidshandelen op hoofdlijnen te kunnen verantwoorden.   

 

De hoofdprocessen m.b.t. het beheren van al dan niet overgebrachte duurzaam bewaarbare 

informatie elementen zijn gescheiden van elkaar opgenomen omdat dit in de Archiefwet (artikel 12 

en 13) ‘overbrenging’ een belangrijk onderdeel is. In de archiefverordening is dit onderscheid ook 

gemaakt.  

Hoofdproces Omschrijving 

Toevoegen 
metagegevens aan 
informatie elementen 
 
 

Toevoegen van metagegevens aan informatie elementen, ter ondersteuning 
van de werkprocessen en ten behoeve van ‘bepalen bewaarbaarheid informatie 
elementen’  (waardebepaling, registratie, classificatie).  
 
Dit proces moet voor de kwaliteit zo mogelijk bij het ontstaan van informatie 
elementen plaatsvinden. De metagegevens zijn nodig bij de beoordeling of het 
moet worden ingewonnen als duurzaam bewaarbaar informatie element.   
 
Indien een informatie element wordt geraadpleegd, dan is er feitelijk al sprake 
van het ontstaan van een nieuw informatie element, waarbij aan de 
metagegevens van het informatie element de gebruiksgegevens zijn 
toegevoegd.  
Het gaat hier dus om alle statusveranderingen van de metagegevens, m.u.v. de 
veranderingen die veroorzaakt worden door de processen van de documentaire 
informatievoorziening (beheeractiviteiten, technische conversies).  

Bepalen 
bewaarbaarheid 
informatie elementen 
 
 

Deel van proces NEN-ISO 15489, betreft: 

 beoordelen  en waarderen in welke mate  een informatie element 
duurzaam bewaarbaar is (a.d.h.v. selectielijst);  

 het bepalen van de functie en de waarde van een informatie element in 
een bepaalde context of samenhang en het vaststellen van de 
bewaartermijn; 

 het registreren van de unieke kenmerken; 
 het classificeren (koppelen aan processen, producten, handelingen, 

dossiers) 
Beheren niet duurzaam 
bewaarbare informatie 
elementen 

Maakt geen deel uit van proces NEN-ISO 15489, naar analogie:  

 opslag en behandeling (naar behoefte beheren en behouden, 
eventuele technische conversie van informatie elementen);  

 toegang (beschikbaarstelling), activiteiten gericht op het eventueel  ter 
inzage geven van duurzaam bewaarbare informatie elementen  

 naar behoefte volgen van verblijfplaats en gebruik van de informatie 
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elementen 

 het verwijderen van niet overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen ten behoeve van vervreemding, overbrenging of 
vernietiging. 

 
Zie voor een toelichting op het verwijderen de andere beheerprocessen 
(hieronder).  

Beheren (niet 
overgebrachte) 
duurzaam bewaarbare 
informatie elementen 
 

Deel van proces NEN-ISO 15489, betreft:  

 opslag en behandeling (beheren en behouden, eventuele technische 
conversie van informatie elementen);  

 toegang (beschikbaarstelling), activiteiten gericht op het op aanvraag 
ter inzage geven van duurzaam bewaarbare informatie elementen  

 volgen van verblijfplaats en gebruik van de informatie elementen 

 het verwijderen van niet overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen ten behoeve van vervreemding, overbrenging of 
vernietiging. 

 
Indien bij het  bepalen van de bewaarbaarheid een informatie element is 
beoordeeld als duurzaam bewaarbaar, dan worden bij het betreffende 
informatie element alle verwijzingen naar gegevens elders vervangen. De 
gegevens waarnaar werd verwezen worden opgenomen in het informatie 
element.   
 
De Baseline informatiehuishouding, 2b nuanceert hierbij: de grens leggen we bij 
een verwijzing zonder digitale link. Wordt de titel van een rapport genoemd 
zonder zo'n digitale link, dan behoort de titel van het rapport tot de inhoud van 
het dossier, maar het rapport zelf niet. 
Bij virtuele zaakdossiers wordt digitaal verwezen naar de bijbehorende 
informatie elementen.  Dit betekent dat bij een duurzaam bewaarbaar dossier 
alle bijbehorende duurzaam bewaarbare informatie elementen zijn 
opgenomen.  
 
Bij het verwijderen van niet overgebrachte  duurzaam bewaarbare informatie 
elementen  is er een vraagstuk hoe wordt omgegaan met informatie elementen 
die samengesteld zijn uit andere informatie elementen, zoals dossiers. Wat 
gebeurt er met een dossier als een onderliggend informatie element wordt 
verwijderd, en andersom: wat gebeurt er met een informatie element als het 
bovenliggende dossier wordt verwijderd?  
 
Het verwijderen van een informatie element veroorzaakt wijzigingen bij 
gerelateerde informatie elementen.  Alle gewijzigde informatie elementen 
moeten dan opnieuw op hun duurzame bewaarbaarheid worden beoordeeld. 
Verder moeten belanghebbenden van de informatie elementen (eigenaar, 
beheerder etc), zoals opgenomen in de metagegevens van de informatie 
elementen desgewenst hierover geïnformeerd worden (via een 
distributiemechanisme dat buiten scope is geplaatst). 
 

Beheren overgebrachte 
duurzaam bewaarbare 
informatie elementen 
 

Deel van proces NEN-ISO 15489, betreft:  

 opslag en behandeling (beheren en behouden, eventuele technische 
conversie van informatie elementen);  

 toegang (beschikbaarstelling), activiteiten gericht op het op aanvraag 
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ter inzage geven van duurzaam bewaarbare informatie elementen  

 volgen van verblijfplaats en gebruik van de informatie elementen 
 het verwijderen van overgebrachte duurzaam bewaarbare informatie 

elementen ten behoeve van vervreemding, overbrenging of 
vernietiging. 

 
Bij het verwijderen van overgebrachte  duurzaam bewaarbare informatie 
elementen (hetgeen beperkt voorkomt) is er een vraagstuk hoe wordt 
omgegaan met informatie elementen die samengesteld zijn uit andere 
informatie elementen, zoals dossiers. Wat gebeurt er met een dossier als een 
onderliggend informatie element wordt verwijderd, en andersom: wat gebeurt 
er met een informatie element als het bovenliggende dossier wordt 
verwijderd?  
 
Het verwijderen van een informatie element veroorzaakt wijzigingen bij 
gerelateerde informatie elementen.  Alle gewijzigde informatie elementen 
moeten dan opnieuw op hun duurzame bewaarbaarheid worden beoordeeld. 
Verder moeten belanghebbenden van de informatie elementen (eigenaar, 
beheerder etc), zoals opgenomen in de metagegevens van de informatie 
elementen desgewenst hierover geïnformeerd worden (via een 
distributiemechanisme dat buiten scope is geplaatst). 
 

 

 

Hoofdprocessen van de documentaire informatievoorziening 

 

Een concept dat veel wordt gehanteerd betreft de dynamische, semi-statische en statische fase van 

een dossier.  Hier wordt dit gerelateerd aan de hoofdprocessen.  

De Baseline informatiehuishouding, 2b geeft aan dat het gebruikelijk is om wat betreft de levensloop 

van een dossier drie fasen te onderscheiden: 
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1.  dynamische fase; dit is de actuele fase van een dossier, waarin het dossier frequent wordt 
geraadpleegd;  

2.  semi-statische fase; dit is de fase waarin een dossier niet meer frequent wordt geraadpleegd, 
de inhoud van het dossier nog berust bij een overheidsorganisatie, de inhoud niet standaard 
voor het publiek is ontsloten en de toegang tot de inhoud van het dossier nog valt onder de 

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB);  

3.  statische fase; dit is de fase waarin een dossier, waarvan de inhoud volgens de Archiefwet 
1995 in aanmerking komt voor ‘blijvende bewaring’, ontsloten wordt voor het publiek. De 
toegang ertoe is geregeld in de Archiefwet.  

Het begin van de statische fase is wettelijk bepaald. Dat is niet het geval voor het einde van de 
dynamische fase en het begin van de semi-statische fase. ..... Ter vervanging worden voor het 
zaakdossier - en dus binnen de context van zaakgericht werken - twee fasen benoemd met wel 

een duidelijk gemarkeerde overgang: (1) lopendezaak-fase;  (2) afgehandeldezaak-fase. 

...... De lopende zaak-fase begint al jd bij het registreren van een zaak en het openen of cre ren 
van het bijbehorende zaakdossier. Deze fase eindigt als de zaak is afgehandeld, alle in het dossier 
te bewaren inhoud is omgezet naar duurzaam bewaarbare informatie- elementen, dus naar de 

daarbij passende vorm, opslagformaat en status, en de zaak vervolgens is afgesloten. 

Op datzelfde moment begint de afgehandelde zaak-fase. Het einde van deze fase valt samen met 
het begin van de statische fase. Dat begin is wettelijk bepaald en volgt uit de aard van de zaak en 

de inhoud van het zaakdossier.  

In de statische fase worden dossiers ontsloten naar de maatschappij.  De toegang tot de inhoud 
ervan is geregeld in de Archiefwet 1995. Toegang tot de inhoud van zaakdossiers in de 
voorgaande twee fasen is geregeld in de WOB. 

In onderstaande tabel zijn enkele van de hoofdprocessen gerelateerd aan deze fasen. 

Zaak fase Inhoud Openbaarheid Hoofdprocessen 

Lopend gegevensobjecten 
informatieobjecten 
duurzaam bewaarbare 
informatie elementen 
 

WOB Toevoegen metagegevens aan 
informatie elementen  
beheren niet overgebrachte duurzaam 
bewaarbare informatie elementen 

Afgehandeld duurzaam bewaarbare 
informatie elementen 
 

WOB beheren niet overgebrachte duurzaam 
bewaarbare informatie elementen 

Statische duurzaam bewaarbare 
informatie elementen 
 

Archiefwet beheren overgebrachte duurzaam 
bewaarbare informatie elementen 
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Bijlage IV Verantwoordelijkheden in de documentaire informatievoorziening 

In onderstaande tabel zijn de verantwoordelijkheden in het kader van de documentaire 

informatievoorziening opgenomen. Deze zijn zoveel mogelijk gebaseerd op formele regelingen en 

vastgestelde beleidsstukken, bij de omschrijvingen wordt hier naar verwezen.  De tabel wordt 

gevolgd door een samenvattend overzicht.  

Functionarissen Verantwoordelijkheden in documentaire informatievoorziening 

Bestuur, College van B&W  
(zorgdrager) 

Zorgdragen inrichten en in stand houden van de 
archiefbewaarplaats (Archiefverordening). 
 
Zorgdragen voor het aanstellen van beheerders (proceseigenaren 
en gemeentearchivaris) en die faciliteren voor adequaat beheer 
(Archiefverordening) 
 

Proceseigenaren Zorgen voor het documenteren van hun werkprocessen. Zorgen 
dat de metagegevens van hun informatie elementen voldoen aan 
het afgesproken kwaliteitsniveau (betrouwbaarheid, integriteit, 
bruikbaarheid en authenticiteit).  Zorgen ervoor dat het vormen 
van adequate duurzaam bewaarbare informatie elementen en 
het opnemen daarvan in een veilige beheersomgeving is ingebed 
in de ict-systemen waarmee de processen worden uitgevoerd dan 
wel ondersteund (Baseline Informatiehuishouding, deel 2a). In 
het Besluit informatie- en archiefbeheer is dit uitgebreider 
omschreven. (hoofdprocessen:  toevoegen metagegevens aan 
informatie elementen en bepalen bewaarbaarheid  informatie 
elementen)  
 
Beheren van nog niet overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen die (in het kader van hun proces) zijn 
ontvangen of  gecreëerd. Verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn 
om informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te 
brengen en te bewaren (Besluit informatie- en archiefbeheer).  
Bevoegd om  de openbaarheid van nog niet overgebrachte 
duurzaam bewaarbare informatie elementen al dan niet te 
beperken.  (hoofdproces beheren van nog niet overgebrachte 
duurzaam bewaarbare informatie elementen)   
 
Namens de proceseigenaar is de behandelend ambtenaar tijdens 
de behandeling van een zaak verantwoordelijk voor de inhoud 
van het bijbehorende zaakdossier. Hij/zij draagt er zorg voor dat 
het zaakdossier tijdens de behandeling van een zaak tot en met 
het moment van afsluiten van een zaak en het overdragen van 
het dossier, actueel is en op orde zoals in de voorgaande 
richtlijnen beschreven. (Baseline Informatiehuishouding, deel 2b) 
(hoofdprocessen:  toevoegen metagegevens aan informatie 
elementen; verwijderen niet duurzaam bewaarbare, bepalen 
bewaarbaarheid en beheren nog niet overgebrachte   informatie 
elementen) 
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De proceseigenaar heeft in de praktijk zijn verantwoordelijkheid 
in de documentaire informatievoorziening vaak gedelegeerd aan 
een DIV/DIM-hoofd, bv. in een mandaatregeling.  
 

Gemeentearchivaris Beheerder gemeentelijke archiefbewaarplaats  (Baseline 
informatiehuishouding) 
 
Beheerder overgebrachte duurzaam bewaarbare informatie 
elementen (mandaatregeling gemeentearchivaris); en daarmee 
verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen en het 
aanbrengen van voorzieningen, die nodig zijn om informatie in 
goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te 
bewaren (Besluit informatie- en archiefbeheer)  en    
Bevoegd t.a.v. het stellen of weigeren te stellen van beperkingen 
aan de openbaarheid van overgebrachte archiefbescheiden 
(Mandaatregeling gemeentearchivaris, archiefwet). 
(hoofdproces beheren van overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen). 
Stelt lijst van vernietigbare overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen op.  
(hoofdproces verwijderen duurzaam bewaarbare informatie 
elementen) 
 
Toezichthouder op beheer van nog niet overgebrachte duurzaam 
bewaarbare informatie elementen  (Archiefverordening). 
Adviseert over substitutie en vervreemding (Besluit Informatie- 
en archiefbeheer). Beoordeelt lijst vernietigbare informatie.  
(toezicht op hoofdprocessen:  

 bepalen bewaarbaarheid informatie elementen   

 verwijderen niet duurzaam bewaarbare informatie 
elementen 

 beheren nog niet overgebrachte duurzaam bewaarbare 
informatie elementen)  

 
Auditor Toetst periodiek of aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en 

rapporteert daarover. De rol van auditor namens het college kan 
bijvoorbeeld worden ingevuld door de gemeentelijke 
Accountantsdienst of Rekenkamer.  
 

DIV/DIM-hoofden Proceseigenaren hebben in de praktijk hun verantwoordelijkheid 
in de documentaire informatievoorziening vaak gedelegeerd aan 
een DIV/DIM-hoofd. Zo is bij DSO in de mandaatregeling 
vastgelegd dat de verantwoordelijkheden gedelegeerd zijn naar 
hoofd DIV. 
 

Afnemers zijn Proceseigenaren 
 

Chief Information Officer 
 

De CIO stuurt de beleidsontwikkeling  binnen het ICT-vlak van de 
gemeentelijke informatievoorziening en ziet toe op de 
samenhang tussen de gemeentelijke ICT-systemen (I-visie). 
 
Deze verantwoordelijkheid raakt dus de verantwoordelijkheden 
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van bijvoorbeeld de lijnmanagers en de gemeentearchivaris voor 
het ICT-vlak van het bepalen van de bewaarbaarheid en beheer. 
 

 

Overzicht rollen van functionarissen 
in de hoofdprocessen van 
documentaire 
informatievoorziening. 
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Bestuurders, college van B&W E E E E E 

Proceseigenaren, Afnemers V V V   

Gemeentearchivaris  K K VK V 

Auditor     T 

Chief Information Officer  
NB: betreft ICT-aspecten van de 
processen 

K K K K V 

 

Afkorting/rol Omschrijving 

E: eindverantwoordelijke Degene die (eind)verantwoordelijk, bevoegd is en goedkeuring 
geeft aan het resultaat. 

V: verantwoordelijke Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering. 
Verantwoording wordt afgelegd aan de eindverantwoordelijke. 

K: kadersteller/toezicht houder Degene die kaders stelt  aan degene die verantwoordelijk is  en 
daarop toezicht houdt. Rapporteert aan eindverantwoordelijke.  

T: toezichthouder Degene die periodiek toezicht houdt. Rapporteert aan 
eindverantwoordelijke. 

 

 

Enkelvoudige en meervoudige verantwoordelijkheid voor de hoofdprocessen  
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Bijlage V Applicaties/functionele domeinen per hoofdproces 

In onderstaande tabel wordt per hoofdproces de applicatieve ondersteuning omschreven.  

 
Hoofdprocessen Aapplicatieve oondersteuning overweging 

Toevoegen metagegevens aan 
informatie elementen 

Procesapplicaties 
 
 
Collaboratie/document 
management applicatie 

aansluiting bij processen en 
verantwoordelijkheden 
 
efficiënt voor vergelijkbare processen met meer 
eigenaren, bv. beleidsontwikkeling, 
bedrijfsvoering 
 

Bepalen bewaarbaarheid 
informatie elementen 

- bij meer gestructureerde processen gebeurt dit 
bij de inrichting van de koppeling met de 
“Document management applicatie met een 
gemeenschappelijke set van metagegevens” . Er 
is hiervoor geen specifieke applicatie.   
 
Minder gestructureerde, ad-hoc processen, zoals 
beleidsprocessen kunnen ondersteund worden 
met een toegankelijke ‘selectielijst’ .  
 

Beheren niet duurzaam 
bewaarbare informatie elementen 

Document management 
applicaties voor 
dienst/processpecifieke 
metagegevens 
 
 
 
Collaboratie/document 
management applicatie 
 
Minder wenselijk:  
- Procesapplicaties;  
- Document management 
applicatie met een 
gemeenschappelijke set van 
metagegevens  
 

aansluiting bij processen en 
verantwoordelijkheden, inzet document 
management applicatie voor de niet duurzaam 
bewaarbare informatie elementen en de niet 
gemeenschappelijke metagegevens van 
duurzaam bewaarbare informatie elementen 
 
efficiënt voor vergelijkbare processen met meer 
eigenaren, bv. beleidsontwikkeling, 
bedrijfsvoering 
 
indien efficiënter (afweging bij vervanging) 
indien efficiënter en geen 
proces/dienstspecifieke metagegevens 
meekomen 

Beheren (niet overgebrachte) 
duurzaam bewaarbare informatie 
elementen 
 

Document management 
applicatie met een 
gemeenschappelijke set van 
metagegevens  
 
 

 
Minder wenselijk:  
- Procesapplicaties;  
 

Gemeenschappelijk voor  
vergelijkbare processen met meer eigenaren, bv. 
beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering.  
 
Inzet voor de duurzaam bewaarbare informatie 
elementen met de bijbehorende  

gemeenschappelijke metagegevens  
 
Met name voor gegevens in databases (die in 
selectielijst staan) 
 

Beheren overgebrachte duurzaam 
bewaarbare informatie elementen 
 

Document management 
applicatie (e-depot) 

aansluiting bij verantwoordelijkheid 
gemeentearchivaris, enkelvoudig georganiseerd, 
openbaarheid op basis van Archiefwet 
 

 
Het begrip document management systeem  is hier generiek gebruikt. Het hoeft niet te betekenen 

dat één en dezelfde document management applicatie  meer hoofdprocessen ondersteunt.  

Sommige zijn sterk in de koppelbaarheid met andere applicaties, versiebeheer, routering  met 
voordelen voor de eindgebruikers in werkprocessen,  andere blinken uit in het beheerproces voor 

het borgen van de duurzaamheid, de context van het proces waarin een informatie element is 

ontstaan,  de samenhang met andere informatie elementen (voor reconstructie).    
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Hierbij:  
 zijn de processystemen meervoudig opgenomen omdat er veel verschillende processen zijn, 

met eigen wetgeving en verantwoordelijke proceseigenaren;  

 is de collaboratie/document management applicatie enkelvoudig opgenomen als generieke 
ondersteuning, zoals kantoorautomatisering; 

 zijn de document management applicaties voor de (processpecifieke) niet duurzaam 

bewaarbare informatie elementen meervoudig  opgenomen omdat er veel verschillende 
processen zijn, met eigen wetgeving en verantwoordelijke proceseigenaren 

 is de document management applicatie voor de duurzaam bewaarbare informatie elementen 

enkelvoudig opgenomen  voor de nog niet overgebrachte duurzaam bewaarbare informatie 
elementen met een gemeenschappelijke set van metagegevens  

 is de document management applicatie enkelvoudig opgenomen,  voor de overgebrachte 

duurzaam bewaarbare informatie elementen. 
 

Verdere overwegingen bij bovenstaande tekening zijn: 

 vraag: Waarom is er een onderscheid tussen de applicaties die het beheer van 
duurzaam bewaarbare informatie elementen ondersteunen?  

 antwoord: Twee wettelijke kaders zijn van toepassing op één systeem:  Wet 

Openbaarheid van Bestuur (WOB) en Archiefwet. De openbaarheid van 

informatie verschilt:  De WOB verplicht de bestuursorganen om de burger op 
verzoek informatie te geven,  en om uit eigen beweging informatie over hun 

beleid te verspreiden.  Bij de Archiefwet is de beheerder van een 
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archiefbewaarplaats niet verplicht actief informatie te verspreiden over 
bestuurlijke aangelegenheden.  

Dit kan invloed hebben op de te beheren metagegevens.  

 vraag: Waarom is er een aparte fase van beheer van nog niet overgebrachte 
duurzaam bewaarbare informatie elementen?  Kan na het bepalen van de 

bewaarbaarheid niet beter alles direct worden overgedragen?  

 antwoord: (1) Het verklaren tot duurzaam bewaarbaar informatie element heeft tot 
gevolg dat (in principe) alle verwijzingen naar relevante gegevens elders 

moeten worden vervangen. De gegevens waarnaar werd verwezen worden 

opgenomen in het informatie element.  Het draait om het borgen van de 
duurzame bewaarheid. Vaak zullen procesapplicaties voor de werkprocessen 

hier niet op zijn  ingericht/gebouwd.  (2) En als het direct wordt 

overgedragen aan het archief, dan geldt voor de openbaarheid het regime 
van de archiefwet i.p.v. die van de WOB.  

 vraag: Waarom zijn er bij de ondersteuning van de nog niet overgebrachte 

duurzaam bewaarbare informatie elementen aparte sets van metagegevens 
per proces/dienst? Die kunnen toch of in de gemeenschappelijke of in de 

procesapplicatie? 

 antwoord: Bij voorkeur zijn ze niet nodig. Indien de betreffende metagegevens 
essentieel zijn voor de duurzame bewaarheid dan kunnen ze doorgaans niet 

in de procesapplicaties achterblijven (meestal niet duurzaam). Vanwege de 

verschillende wettelijke kaders is niet zeker te stellen dat volstaan kan 
worden met een gemeenschappelijke set van metagegevens, vandaar dat ze 

niet zijn opgenomen in DMS/Plato. Het is de verwachting dat bij het 

ontwikkelen van het metagegevensbeheer de gemeenschappelijke set zal 
groeien.  Dan kan er meer door DMS/Plato worden beheerd (zonder dat 

DMS/Plato moeilijker te vervangen wordt). 
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Bijlage VI Vragen en antwoorden in HADORA 

De vragen zijn afkomstig uit de PID, paragraaf 3.4 ‘Op te leveren producten en diensten’. 

Vragen Antwoorden in HADORA 

Organisatie  
Welke verantwoordelijkheden zijn wettelijk 
belegd? (Archiefwet, WOB, WABO)  

Bijlage IV 

Wie bepaalt of een document 
registratiewaardig/archiefwaardig is? 

Proceseigenaar. Gemeentearchivaris heeft een 
kaderstellende rol (bijlage IV) 

Wie heeft er toegang tot de gebruiksgegevens 
van documenten (activity log en audit trail)? 

Een gebruiksgegeven is een metagegeven.  De 
beheerder van het betreffende informatie 
element bepaalt de toegang (bijlage IV) 

Wie vernietigt de daarvoor in aanmerking 
komende documenten? 

De beheerder (bijlage IV) 

Wie is verantwoordelijk voor het 
vormen/onderhouden van een dossier? 

Een dossier is een informatie element (H7). De 
betreffende proceseigenaar is verantwoordelijk 
(bijlage IV) 

Wie bepaalt/regisseert dat een dossier wordt 
gesloten, zodat de bewaartermijn gaat lopen? 
Wie regisseert dit (om te voorkomen dat 
dossiers permanent open blijven)? 

De proceseigenaar (bijlage IV) 

Wie mag een gesloten dossier heropenen? Een dossier is een informatie element (H7).  De 
beschikbaarheid wordt door de proceseigenaar 
bepaald. (bijlage IV) 

  
Producten en Diensten  
Welke producten en diensten moeten er 
wettelijk geleverd/bewaard worden 
(Archiefwet, WOB, WABO), classificatie: 
bewaartermijnen en beveiliging? 

Dit wordt in de gemeentelijke selectielijst bepaald 
(H4; advies 6). Deze heeft de landelijke lijst voor 
gemeenten als uitgangspunt. 

Welke producten en diensten willen we 
bewaren? Management info?, mails?, vergader 
info?, notities memo’s (versiebeheer) en 
documentatie (ontwerpen, configuraties, 
handleidingen en werkinstructies); persoonlijke 
informatie gebruikt bij het uitvoeren van werk 

Dit wordt in de gemeentelijke selectielijst bepaald 
(H4; advies 6). Deze heeft de landelijke lijst voor 
gemeenten als uitgangspunt.  

Wat is een document? Omvat de bedrijfsfunctie 
ook informatie (inclusief gestructureerde data 
in databases, en ongestructureerde data zoals 
websites) 

Een document is een informatie element (zie 
begrippenlijst). Een informatie element kan ook 
de genoemde voorbeelden betreffen. 

Levert de bedrijfsfunctie documentbeheer ook 
dossiers? 

Een dossier is een informatie element (H7). De 
bedrijfsfunctie levert informatie elementen.  

Omvat het documentbeheer ook het e-depot 
voor de duurzame opslag en ontsluiting naar de 
burger van permanent te bewaren documenten 
(e-depot)? 

Ja. Advies 4 heeft hier op betrekking. 

Welke tussenstadia (van de wording van een 
document, informatie-object) moeten 
beschikbaar zijn? (tijdreizen/versies) 

De duurzame bewaarbaarheid kan ook 
tussenstadia van de cyclus van een informatie 
element betreffen.  

Activity log en audittrail: wat bewaren we over 
de creatie en het gebruik van documenten, hoe 

Het betreft metagegevens van informatie 
elementen. De bewaarduur is binnen de kaders 



 HADORA Pagina  
32 

5 juni 2013 
  

lang bewaren we het? van de selectielijst afhankelijk van de behoefte 
van het werkproces. 

Welke toegankelijkheid heeft de 
bedrijfsfunctie? (al dan niet gebruik van 
mappen, al dan niet toegestaan voor alle 
gebruikers)  

De bedrijfsfunctie is voor alle medewerkers 
toegankelijk.  De beheerder van een informatie 
element bepaalt de toegang (bijlage IV) 

  
Proces  
Wat moet van processen bekend en 
beschreven zijn? Welke kaders biedt het DSP? 

In HADORA is alleen ingegaan op het proces van 
de documentaire informatieverzorging. Dit start 
zodra een informatie element ontstaat.  
Een DSP is een instrument waarmee inzicht 
worden gegeven in de informatie elementen in 
relatie tot de werkprocessen.  

Is het zinvol om een onderscheid te maken 
tussen primaire processen, 
bedrijfsvoerings(secundaire)processen, 
beleidsvormingsprocessen en de eigen 
werkprocessen(werkomgeving) van de 
medewerkers?  

In HADORA wordt naast de hoofdprocessen van 
de documentaire informatievoorziening vooral 
een onderscheid gemaakt tussen meer of juist 
minder gestructureerde processen  

Hoe wanneer slaan we documenten op in het 
DMS? 

Duurzaam bewaarbare informatie elementen 
(=voldoen aan selectielijst) worden opgeslagen in 
DMS/Plato. Andere informatie elementen kunnen 
ook in DMS/Plato worden opgeslagen voor zover 
de vervangbaarheid van DMS/Plato niet nadelig 
wordt beïnvloed.  

Wat is de trigger om een dossier te sluiten, 
zodat de bewaartermijn gaat lopen?  

Bij het beoordelen of een informatie element 
duurzaam bewaarbaar is wordt de bewaartermijn 
bepaald.  Het sluiten van een dossier (door de 
proceseigenaar) zorgt voor een nieuw informatie 
element (een gesloten dossier). 

Mag een gesloten dossier heropend worden? Ja 
Zijn alle documenten procesgebonden? Of zijn 
er ook documenten die niet ontstaan in het 
kader van een werkproces? 

Een document is een informatie element.  
Informatie elementen kunnen gegevensobjecten 
(zonder context, proces) en informatieobjecten  
(met context, proces) betreffen.  De contextlaag 
betreft metagegevens. Een gegevensobject kan 
lagen met metagegevens hebben.  

Vernietigen we op documentniveau of op 
dossierniveau? 

Beide zijn denkbaar. Bij het vernietigen van een 
document dat deel uitmaakt van een dossier 
wijzigt het dossier. Bij het vernietigen van een 
dossier veranderen alle bijbehorende 
documenten: de laag van metagegevens die op 
het dossier betrekking heeft komt te vervallen.  
Dit is situatie afhankelijk. 

  
Medewerkers en applicaties  
Welke functionele domeinen kunnen worden 
onderscheiden? 

Bijlage V  

Wat kunnen DMS, de verschillende onderdelen 
van ODW, SharePoint betekenen voor deze 

Bijlage V 
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domeinen?  
Hoe verhoudt dit zich tot: intranet, collaboratie, 
e-mail, e-facturatie, registratieve functies 
(MHM, MHZ, IRS), BYOD en social media? 

Bijlage V 

Welke metadata moet in welk functioneel 
domein worden beheerd? (discussie wel/geen 
processpecifieke metadata in het DMS)   

Principe H6, paragraaf 4.c.i., bijlage V. In 
DMS/Plato worden duurzaam bewaarbare 
informatie elementen beheerd met de 
bijbehorende generieke metagegevens.  

  
Gegevens/berichten; gegevensuitwisseling  
Welke referentiekader gebruiken we voor de 
gegevensdefinities (syntax, semantiek)? 
(GEMMA/RGBZ) 

Principe H3, H6 

Welke definities worden nu in libraries 
gebruikt? 

De metagegevens in de library van DMS/Plato zijn 
afgeleid van de archiefkaders en bij de 
ontwikkeling in 2007 goed voorbereid (FO). 
DMS/Digi-As en DMS/ABBA kennen enkele 
processpecifieke afwijkingen.  

Maken verschillende sets van definities 
verschillende aanpakken noodzakelijk? 
(achtergrond: meer libraries nu) Is één 
metadatamodel voor alle diensten en 
processen zinvol/nuttig? 

De informatiehuishouding zou met één 
metadatamodel voor alle processen  een stuk 
eenvoudiger worden.  Het is echter moeilijk en 
kost veel  tijd om dat te realiseren (een 
droombeeld).  

Welke gegevens/elementen in het metamodel? 
(is daar een standaard voor?) 
- Hoe onderscheiden we in het DMS 

kopieën (waarvan een papieren origineel 
bestaat) van originelen (waarvan geen 
papieren origineel bestaat)? 

- Hoe weten vanaf wanneer een bepaald 
proces digitaal is? 

- Metagegevens m.b.t. dossiervorming? 
procesdossiers (in processystemen als die 
er zijn, anders in het DMS), zaakdossiers 
(in de zakenbank) en archiefdossiers (in 
het DMS).  

Voor de duurzaam bewaarbare informatie 
elementen is het metadatamodel van DMS/Plato 
een goede basis, maar zal verder in beheer 
moeten worden genomen. Zie voor standaarden 
de principes H3 en H6.  
 
Metagevens van het informatie element 
betreffen ook technische transformaties (media). 
 
Een DSP kan inzicht geven in de aard van de 
informatie elementen in relatie tot de 
werkprocessen. 
 
Dossiers zijn informatie elementen (H7) en 
hebben hun eigen metagegevens .   

Eenmalige opslag, meervoudig gebruik (waarbij 
gaandeweg is onderkend, dat er een 
tussenvorm is: één document kan in meerdere 
processen een  gelijkwaardige rol spelen; in dat 
geval is meervoudige opslag niet alleen 
toegestaan, maar zelfs vereist). 

Principe H8 

Uitwisseling op basis van concernbrede en 
centraal beheerde webservices?  

Principe H9 

  
Beveiliging  
Zijn documenten in principe ‘Open (of juist 
Gesloten) ... tenzij’? 

Principe H2 

Worden autorisaties verleend aan gebruikers, HADORA gaat niet specifiek op de soorten 
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(gegevens in) documenten en/of dossiers? autorisaties in.  
Door wie worden de autorisaties verleend? Wie 
bepaalt de toegang tot bv. de documenten 
behorende bij vergunningen? 

De beheerder van het betreffende informatie 
element bepaalt de toegang (bijlage IV) 

  
Toetsing huidige situatie  
In welke mate voldoet de huidige inrichting van 
de documentaire voorziening aan richtlijnen? 
Op welke gebieden wordt afgeweken en wat is 
de impact van deze afwijkingen?.  

Zie notitie: Toepassing van HADORA. 

Waar ligt bv. nu de verantwoordelijkheid voor 
dossiervorming? Aan de proceskant (wat 
logisch is, want alleen de proceseigenaar heeft 
kennis van zijn dossiers), aan de DMS kant 
(waar de verantwoordingsplicht ligt, ook op 
lange termijn), of aan de Zakenkant (waar iets 
voor te zeggen valt uit oogpunt van 
dienstverlening)? Of bij alledrie (Procesdossier, 
archiefdossier, zaakdossier)? 

Bijlage IV 

  
Migratie  
Hoe kan worden voorkomen dat de kaders voor 
het afnemen van de producten/diensten van de 
bedrijfsfunctie als te knellend worden ervaren? 

Facilitaire inrichting van het beheer van duurzaam 
bewaarbare informatie elementen, maar de 
wettelijke kaders blijven staan en het is een 
gemeenschappelijke faciliteit 

Aard van DIV en archiveringswerkzaamheden 
verandert. DIV activiteiten worden niet alleen 
meer aan het eind van het proces 
(archiveringsfase) uitgevoerd en verschuiven 
naar de behandelend medewerker. 

Dit wordt onderschreven (zie ook Toepassing van 
HADORA), maar niet verder uitgewerkt. Op het 
gebied van gegevensbeheer is overigens extra 
arbeid nodig. 

Hoe onderscheiden we gesubstitueerde 
originelen van digital born originelen? Of is dat 
niet nodig? 

Metagevens van het informatie element 
betreffen ook technische transformaties (media). 
 

Hoe voorkomen we een  hybride situatie, 
waarin sommige documenten digitaal zijn (in 
het DMS), en andere analoog (op papier)? 

Principe H11 is van toepassing, maar het is 
vooralsnog niet helemaal te voorkomen.  

Geleidelijke uitfasering van netwerkschijven 
voor documentopslag. 

HADORA gaat hier niet op in. HADORA geeft wel 
aan dat niet duurzaam bewaarbare informatie 
elementen in principe niet door DMS/Plato 
worden beheerd. 

 

 


