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Voor wie mij nog niet kent … 

• Thuisbasis: KING 

– GEMMA-team 

– GEMMA Architectuurboard 

– Baseline Informatiehuishouding Gemeenten 

– dossiervorming, archivering en zaakgericht werken 

• NORA bij ICTU 

– (Zaakgericht werken) 

– Digitale duurzaamheid 



Inleiding (wat) 

• Een inkijkje: een paar modellen/platen 

• (een deel van) De eerste resultaten van de 

samenwerking 

• Met de status: ‘work in progress’ 



Inhoud (hoe) 

• De inhoudelijke aanloop naar de platen 

• Conceptuele plaat 

• Functionele plaat op hoofdlijnen 

• Enige detailuitwerking 



Aanloop naar de platen  vragen 

• Digitale duurzaamheid 

• Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie 

• Twee benamingen, één thema 

• Wat houdt de uitdaging in? (2) 

• Maar ook: wat is overheidsinformatie? (1) 

• En als ‘opslaan, bewaren, beschikbaar 

stellen’ = informatiebeheer  hoe dat 

afbakenen als aandachtsgebied + hoe dat 

positioneren? (3) 



Vraag 1: wat is Overheidsinformatie? 

• Alle procesgebonden informatie bij de uitvoering 

van overheidstaken 

 

 

• In control zijn 

 

• Is meer dan hetgeen je archiveert in de 

betekenis van  opname in ‘het archief’, ‘het e-

Depot’, ‘de digitale archiefruimte’, ‘de digitale 

archiefbewaarplaats’, als digitaal bewijs, als een 

snapshot, als – onder andere - documentatie 

van het handelen van de organisatie. 

 



Vraag 2: Wat is digitale duurzaamheid of … ? 

• Apparatuur, programmatuur en formaten 

veranderen 

• Digitale informatie toch leesbaar houden 

• Het ‘opslaan, bewaren en beschikbaar stellen van 

overheidsinformatie’ op een digitaal duurzame 

manier = het gewenste resultaat, ook in de tijd. 

 



Vraag 3: Informatiebeheer? 

• Duurzaam bewaren = ongewijzigd bewaren, met 

de functies ‘Opslaan, bewaren en beschikbaar 

stellen’ = Informatiebeheer. 

• Informatiebeheer ondersteunt het werkproces 

 

• Content wijzigen?  gebeurt in het werkproces  

informatieverwerking, informatiebewerking. 

 

 

 

• Conceptuele plaat. 



Conceptuele plaat Informatiebeheer  



Verdere uitwerking 

• Conceptuele plaat  functionele plaat op 

hoofdlijnen 

• in ArchiMate 



Functionele plaat Informatiebeheer (1) 

op hoofdlijnen 



Detailuitwerking 

• Van een deel van de functionele plaat op 

hoofdlijnen 



Functionele plaat Informatiebeheer details (1) 



Functionele plaat Informatiebeheer details (2) 



Vragen, opmerkingen, aanvullingen, 

meedenken? 
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Binnenkort ook met toelichtende tekst 

gecombineerd tot een notitie. 
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