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Samenvatting 

 

Gemeenten staan voor grote opgaven, zoals bezuinigingen en decentralisatie van taken 

(jeugdzorg, Wet werken naar vermogen, AWBZ). Deze bieden ook kansen en mogelijkheden om 

de gemeentelijke diensten beter en efficiënter te organiseren. Gemeentelijke diensten worden in 

toenemende mate online aangeboden. Deze digitale diensten dienen snel te worden verleend, met 

aandacht voor de veiligheid en de privacy van de burger. Dit stelt eisen aan de inrichting van de 

gemeentelijke informatiehuishouding. De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten, die KING in 

onze opdracht heeft ontwikkeld, is een handvat voor gemeenten om de informatiehuishouding in te 

richten en informatierisico’s te beheersen. Deze richtlijn  verbindt het informatiebeheer inclusief 

archivering met de doelstellingen en de werkwijze van een moderne, elektronische gemeente. De 

Baseline biedt een overzicht van normen en praktische instrumenten  en maatregelen om de 

normen te halen.  

 

Binnen de gemeente zijn de gemeentesecretaris en de gemeentearchivaris de eerstaangewezen 

functionarissen om de implementatie op te pakken in samenwerking met de hoofden van de 

afdeling Documentaire Informatievoorziening en van de afdeling Informatie en Automatisering. In 

het voorjaar van 2012 organiseert KING (een) informatiebijeenkomst(en) om de implementatie te 

ondersteunen. Daarvoor ontvangt de gemeente later een uitnodiging. 

   



 

 

 

 

Aan de leden  

 
 

informatiecentrum tel. 

 (070) 373 8020 
uw kenmerk bijlage(n) 

 

betreft 

Baseline Informatiehuishouding 

Gemeenten 

ons kenmerk 

BAOZW/U201200133 

Lbr. 12/018 

 

Datum 

9 februari 2012 

 

Geacht college en gemeenteraad, 

 

Gemeenten staan voor grote opgaven, zoals bezuinigingen en decentralisatie van taken 

(jeugdzorg, Wet werken naar vermogen, AWBZ). Deze bieden ook kansen en mogelijkheden om 

de gemeentelijke diensten beter en efficiënter te organiseren. Gemeentelijke diensten worden in 

toenemende mate online aangeboden. Deze digitale diensten dienen snel te worden verleend, met 

aandacht voor de veiligheid en de privacy van de burger. Dit stelt eisen aan de inrichting van de 

gemeentelijke informatiehuishouding. De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten is daarbij 

een hulpmiddel. Deze richtlijn verbindt het informatiebeheer inclusief archivering met de 

doelstellingen en de werkwijze van een moderne, elektronische gemeente. 

 

Doel van de Baseline  

De Baseline is ontwikkeld door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) in opdracht 

van de VNG en in samenwerking met gemeenten. De Baseline heeft tot doel de toegankelijkheid 

en de betrouwbaarheid van de informatie van de gemeente te bevorderen. Het is een handreiking 

voor gemeenten om grip en sturing te krijgen op het informatiebeheer. Risicomanagement en 

kwaliteitsbeleid vormen belangrijke uitgangspunten.  

 

De Baseline biedt een overzicht van de wet- en regelgeving, normen en standaarden die van 

toepassing zijn op de inrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding en geeft aan hoe die 

ingezet kunnen worden:  

 
- bij het meten en sturen van de kwaliteit van de informatiehuishouding;  

 
- bij de inrichting en verbetering van de informatiehuishouding;  

 
- bij de digitalisering van bedrijfsprocessen;  
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- als toetsingskader voor de gemeentelijke auditdiensten.  
 
Daarnaast bevat de Baseline praktische maatregelen en instrumenten die het management in 

staat stellen aan die normen te voldoen. De richtlijn geldt ook voor de uitvoerende diensten 

alsmede voor de samenwerkingsverbanden van gemeenten. 

 

Onderdelen van de Baseline  

U kunt de Baseline downloaden vanaf http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/13/822.html 

De Baseline bestaat uit een managementsamenvatting, de inhoudelijke delen en bijlagen. De 

inhoudelijke delen zijn aan de  verschillende doelgroepen binnen de gemeente geadresseerd:  

 

 Deel 1: De Basis; beschrijft een algemeen normenkader voor de kwaliteit van de 

gemeentelijke informatiehuishouding. Het is strategisch van karakter en is bedoeld voor 

het algemeen management bij gemeenten. Zeven basale normen vormen het hart van de 

Baseline. Daarbij wordt aangesloten op de Baseline die het Rijk eerder voor de 

rijksinstellingen heeft ontwikkeld. 

 

 Deel 2a: Het Denkkader; biedt een denkkader waarin vakspecifieke theorieën, 

standaarden en normen aan elkaar worden geknoopt. Het is tactisch van karakter en is 

bedoeld voor afdelingshoofden en coördinatoren binnen het werkveld van de 

informatiehuishouding;  

 

 Deel 2b: Documentaire informatievoorziening en (digitaal) zaakgericht werken; 

verbindt de documentaire informatievoorziening inclusief archivering met zaakgericht 

werken en beschrijft dit vanuit de praktijk en de Archiefwet 1995.  Zaakgericht werken is 

een concept  voor gemeenten om de (online) dienstverlening en de inrichting van een 

digitale informatiehuishouding te verbeteren. Dit deel is eveneens bedoeld voor 

afdelingshoofden en coördinatoren binnen het werkveld;  

 

 Deel 3: De Praktijk; bevat een praktisch instrumentarium en gemeentelijke 

praktijkvoorbeelden. Dit deel is operationeel van karakter en is bedoeld voor medewerkers 

binnen het werkveld van de informatiehuishouding.  

 

Relatie met archiefwerk en archief KPI’s  

De Baseline Informatiehuishouding Gemeenten verbindt de werkvelden van Documentaire 

Informatievoorziening, het archiefwerk en de ICT binnen een gemeenschappelijk kader en in een 

gemeenschappelijke taal. KING heeft de Baseline ontwikkeld tezamen met een projectgroep 

bestaande uit deskundigen uit de verschillende werkvelden. Bij ledenbrief van 21 juli 2011 

(BAOZW/U201101357; Lbr. 11/049) hebben wij u geïnformeerd over de Kritische Prestatie 

Indicatoren (KPI’s) op het gebied van archieven. Deze KPI’s vormen een leidraad voor de 

(horizontale) bestuurlijke verantwoording van het college aan de gemeenteraad en provinciale 
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toezichthouders over de uitvoering van de Archiefwet 1995. De Baseline heeft een breder, 

gedetailleerder en meer operationeel karakter en vormt als zodanig daarvoor geen vervanging.  

 

Implementatie  

 

Lokale verantwoordelijkheid  

Het college van burgemeester en wethouders is  eindverantwoordelijk voor de implementatie van 

de Baseline binnen de gemeente en de daarbij behorende uitvoeringsorganisaties. Binnen de 

gemeente zijn de gemeentesecretaris en de gemeentearchivaris de eerstaangewezen 

functionarissen om de implementatie op te pakken in samenwerking met de hoofden van de 

afdeling Documentaire Informatievoorziening en van de afdeling Informatie en Automatisering. 

Eventueel kunnen uitvoerende verantwoordelijkheden conform de Archiefwet 1995 aan specifieke 

aandachtsfunctionarissen worden gemandateerd.   

 

Informatiebijeenkomsten  

Om u te ondersteunen bij de implementatie organiseert KING in het voorjaar van 2012 voor 

gemeenten (een) informatiebijeenkomst(en) over de toepassing van de Baseline. U ontvangt te 

zijner tijd daarvoor een uitnodiging.   

 

Vragen en informatie 

Het beheer en het up-to-date houden van de Baseline zijn belegd bij KING. Heeft u vragen over de 

Baseline, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met KING per e-mail via 

info@kinggemeenten.nl of telefonisch onder nummer 070 – 3738017. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans 

voorzitter directieraad 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 

 


