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Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie 

• Wat: Overheidsinformatie is vindbaar en bruikbaar voor 
iedereen die daar recht op heeft, vanaf het moment van 
ontstaan en voor zolang als noodzakelijk. 

• Verplichting al vastgelegd in Archiefwet 

• Herhaald in vele beleidsstukken 

• Is ook het doel van zoekdiensten als Google en Bing 



Welke informatie 
• Alle procesgebonden informatie (= archiefbescheiden): 

Ongeacht inhoud  

Alle formaten 
(bestanden, databases, websites, tweets, video, etc.) 

Alle applicaties 
(niet alleen DMS/RMA/e-Depot, ook databases, cloud, etc.) 

Alle fases  
(van creatie t/m vernietiging) 

Blijvend en tijdelijk te bewaren  
(niet alleen wat naar het archief gaat) 

• Dat wil niet zeggen dat alles bewaard moet worden!!! 

• DUTO: alleen digital born informatie 



Belang van duurzame toegankelijkheid 
• Burgers en bedrijven: 

goede dienstverlening 

rechtsvinding, bewijs, transparantie, verantwoording 

participatie 

erfgoed 

• Medeoverheden: 

ketensamenwerking 

• Eigen organisatie: 

effectieve en efficiënte dienstverlening 

business intelligence 

 



Basisprincipes voor gebruikers 

1. … is vindbaar 

2. … is beschikbaar 

3. … is interpreteerbaar 

4. … is betrouwbaar 

5. … is alleen afgeschermd wanneer nodig 

 

 

 

 

3 en 5 zijn aangepast in versie 0.2 



Basisprincipes onder de motorkap 

6. … is geïnventariseerd 

7. … is gewaardeerd 

8. … is voorzien van contextinformatie (= gelinkt) 

9. … is geclassificeerd (= gelabeld) 

10.… wordt, waar mogelijk, automatisch beheerd 

 

 

 

 

7 en 10 zijn aangepast in versie 0.2 

 



Status duurzame toegankelijkheid 
• Belang wordt onderkend en gevoeld  
(b.v. ‘Elias’, bonnetje, Digiprogramma, …) 

• Maar implementatie loopt achter, vooral digitaal 

• Passiviteit, willekeur en onzichtbaarheid 



Oorzaken (o.a.) 
• Denken vanuit papieren werkwijze 

• Veel meer digitale informatie dan papier 

• Nieuwe gebruikerswensen 

• Wet en beleid laten veel ruimte voor invulling 

• Business case vaak niet overtuigend, geen prioritering 

• Nieuwe kennis en vaardigheden nodig 

• Voortgang moeilijk te meten, maakt sturing lastig 

• IM en DIV/Archief zijn verschillende werelden 

• Vertaling van theorie naar praktijk lastig (implementatie) 

 



Gefaseerd vs. Continu beheer 
• Papier: gefaseerd beheer 

 

 

 

• Digitaal: continu beheer 

creatie 
dynamisch dynamisch 

archief 

semi-statisch semi-statisch 

archief 

statisch statisch 

archief 

procesapplicatie 

recordsmangement-/archiefapplicatie 



Normenkader DUTO 
• Uitgangspunt: toegankelijkheid ‘by design’ 

• Instrument voor ontwerpen van processen en applicaties 

Lijst met functionele eisen aan informatie(beheer) 

Beheerorganisatie (incl. support, kennisfunctie, etc.) 

• Niet:  

eisen aan besturing en organisatie 

eisen aan specifieke applicaties (DMS, RMA, e-Depot, …) 



Doelgroep 
• Organisaties: producenten van overheidsinformatie 

Rijksoverheid (rechtstreeks) 

Decentrale overheid (via VNG, IPO, UvW en Archief 2020) 

• Personen: ontwikkelaars processen en applicaties  

Bestuurders/managers als opdrachtgever/opdrachtnemer 

Ontwerpers/adviseurs  

 



Deel 1: algemeen 

Deel 2: specifiek 

geïsoleerde positie DIV/archief 



Waarom niet bestaand kader gebruiken? 
• Zoals:  

Baseline Informatiehuishouding (of vergelijkbaar) 

NEN/ISO 15489 

MoReq 2010 

• Combinatie van factoren: 

niet specifiek voor toegankelijkheid informatie 

niet concreet, of juist te concreet 

geen duidelijke checklist 

geen beheer en support 

baselines verschillend per organisatie 

• DUTO wel gebaseerd op bestaande kaders 

 



Opbouw DUTO (versie 0.2) 
• Deel 1: Strategisch normenkader (voor hele doelgroep): 

businesscase 

basisprincipes 

implementatiestrategie 

• Deel 2: Tactisch normenkader (voor specialisten): 

afgeleide principes (met toelichting en best practices) 

definities 

bronnen 

• Handreiking DUTO-scan 

• Handreiking waardering en selectie 

• Handreiking …. 

 



Voorbeelden eisen 
• Er is een classificatieschema voor het indelen van 
werkprocessen naar de aard van de taak 

• Er is een metagegevensschema voor informatieobjecten 

• Er is een beschrijving van alle actoren binnen de 
organisatie 

• De metagegevens van een informatieobject bevatten 
beschrijvingen van de relevante entiteiten in de context  

• Er is een lijst van wettelijke gronden voor het beperken 
van openbaarheid 

• Een informatieobject heeft een uniek en onveranderlijk 
identificatiekenmerk 

• Er is een integrale zoekfunctie voor alle informatieobjecten 
van de organisatie 



Kader zelf inkleuren (DUTO-profiel) 



Implementatie 
• Werkproces als aangrijpingspunt, applicaties volgend 

• Wie: 

Opdrachtgever: proceseigenaren (daar zit het belang) 

Opdrachtnemer: informatiemanagement (daar zit de kennis) 

• Wanneer: 

Op moment van (her)ontwerp werkprocessen en applicaties 

Na ±10 jaar 80% van alle informatie duurzaam toegankelijk 

• Hoe: 

Prioriteiten stellen  risicomanagement 

Eisen stellen en controleren  kwaliteitsmanagement 



Risicomanagement 
• Praktisch onhaalbaar om altijd aan alle eisen te voldoen 

• Daarom onderscheid maken op basis van risico’s 

• Risico niet toegankelijke informatie = kans x impact 

Kans: wordt bepaald door implementatie DUTO-eisen 

Impact: analyse afhankelijk van proces en informatie 
(politiek/bestuurlijk, juridisch, maatschappelijk, uitvoering, …) 

• Idee: impact bepaalt mate en moment implementatie 

Hoog: maximale eisen, meteen implementeren 

Laag: minimale eisen, implementeren wanneer ruimte is  

• Systematiek moet nog nader uitgewerkt worden 

 



Kwaliteitsmanagement 

Plan 

Do 

Check 

Act 

DUTO-eisen 

beheerregimes 

bepaald door bepaald door 

DUTO-community 

bepaald door bepaald door 

organisatie 

bepaald door bepaald door 

opdrachtgever 

bepaald door bepaald door 

organisatie 

bepaald door bepaald door 

ontwerpers 

DUTO-scan DUTO-scan 

(of andere vorm) 



DUTO-scan 
• Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid informatie 

• Onderzoeksobject:  

informatie uit bepaalde werkprocessen van een organisatie 

bestaande of toekomstige situatie 

bij voorkeur als verandering aan de orde is 

• Resultaten:  

concrete aanbevelingen voor verbeteren informatiebeheer 

verbeterpunten en praktijkvoorbeelden voor DUTO 

vergroten kennis binnen en buiten de organisatie 

• Onderzoek, geen toets!  

• Gedurende project 10 tot 20 proefscans 



Sturing en afstemming 
• Projectsturing: Stuurgroep 

• Afstemming: Tactisch Beraad (adviseurs en experts) 

• Implementatieafspraken: ICCIO, MFG, VNG, IPO, UvW 

• Leveranciers: leveranciersbijeenkomst (ECP-NL) 

• Vaststelling als beleid: Nationaal Beraad Digitale Overheid 

• Voorschrift: n.t.b. wetgevingstraject 



Planning globaal 
02-2015: Bètaversie DUTO  

10-2015: Definitieve versie DUTO  

04-2016: Implementatieafspraken 

06-2016: Vaststelling DUTO als beleid 

XX-2016: Voorschrift (hangt af van nog te kiezen vorm) 

 

 



DUTO en NORA 
• DUTO vult deel van architectuur in: 

wel: principes, eisen en begrippen 

niet: modellen (beschrijving van systemen en hun samenhang) 

• DUTO heeft groot belang bij adoptie door architecten 

• DUTO biedt ook implementatieondersteuning 

• Mogelijke samenwerking: 

NORA gebruikersraad adviseert stuurgroep DUTO over inhoud 

NORA verwijst naar principes, eisen en begrippen uit DUTO 

Kennisontwikkeling en advisering architecten door DUTO 

• Wie maakt de modellen? 


