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1. Samenvatting voorstel
Jaarlijks legt de VRHM, door middel van een Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)-verslag van de
archivaris van Leiden en Omstreken, verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur over het gevoerde
informatie- en archiefbeleid. Dit jaar is dit verslag voor het eerst opgesteld. VRHM scoort in 2018 in
het KPI-verslag oranje/oranje.
De verbeterpunten, die vermeld staan in het KPI-verslag, worden uitgewerkt in een Informatie
Beheers Plan (IBP) 2019-2023.
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3. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
Kennis te nemen van het KPI-verslag 2018, opgesteld door de archiefinspectie van Erfgoed
Leiden e.o. en de hierin opgenomen verbeterpunten;
2.
In te stemmen met het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok, waarin o.a. ook
de verbeterpunten uit het KPI-verslag 2018 zijn opgenomen;
4.
Het KPI-verslag en het IBP 2019-2023 aan te bieden aan Gedeputeerde Staten.

4. Toelichting
Het toezicht op het archief- en informatiebeheer bij VRHM is op grond van artikel 40, Archiefwet
1995, en artikel 10 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 belegd bij de
gemeentearchivaris van Leiden en Omstreken.
Het KPI-verslag wordt jaarlijks opgesteld door de archiefinspectie van Erfgoed Leiden e.o. in opdracht
van de archivaris.
Door middel van het KPI-verslag legt de VRHM verantwoording af over het informatie- en
archiefbeheer en wordt dit getoetst op 10 wettelijke uitgangspunten. Momenteel zijn we “OranjeOranje” gekleurd.

Het Dagelijks Bestuur van VRHM (DB) is als zorgdrager, conform artikel 41 van de Archiefwet 1995,
bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de VRHM.
Artikel 9 van de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 bepaalt dat het DB
tenminste eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan het AB over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering
van de zorg voor archiefbescheiden.
Het KPI-verslag geldt ook als informatiebron voor de externe toezichthouder (de Gedeputeerde
Staten) bij de uitoefening van haar toezichttaak. Na vaststelling door het DB zal het verslag met het
besluit van worden teruggekoppeld ter verantwoording aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Het Informatiebeheersplan (IBP) "De Kapstok" is bedoeld om als basis te dienen.
In het IBP staat beschreven hoe we informatiebeheer binnen VRHM willen vormgeven, hoe we
informatie gaan beheren en wie de verantwoordelijken zijn binnen dit proces. Als bijlage van het IBP
bieden we een planning aan hoe de verbeteringen worden opgepakt en wanneer de verbeterpunten
zijn afgerond. In hoofdstuk 6 Implementatie is dit overzicht inzichtelijk verwerkt per hoofdvraag.

5. Kader
Het KPI-verslag stelt de kaders op die van toepassing zijn in de archiefwet en het archiefbesluit.
Het IBP levert kaders op en geeft duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en het beheren/gebruik
van informatie binnen de VRHM. Het doel is om de kwaliteit en het gebruik van informatie samen op
orde te krijgen en te houden door jaarlijkse evaluaties. Hierdoor kunnen we gezamenlijk meer grip
krijgen op de processen en de daarbij behorende informatie.

6. Implementatie en communicatie
In het KPI-verslag zijn de resultaten opgesomd en hieronder zijn deze resultaten de te
ondernemen acties in een realistisch tijdschema weergegeven.
Niet elke hoofdvraag is van toepassing op de VRHM.
Hoofdvraag

Deelvragen

Verbeterpunten

Termijn KPI

1.Lokale regelgeving

- Besluit Informatiebeheer

Aanpassen m.b.t. de nieuwe organisatie

Q4 2019 – Q1

2.Interne kwaliteitszorg en

- Kwaliteitssysteem

Inrichten en toepassen van een intern

Q2 en Q3

kwaliteitssysteem (KIDO)

2019

Aanvullen van het reeds bestaande

Q3 2019 – Q2

context, toegankelijkheid en

samenhangend overzicht van

2020

duurzaamheid analoge en

archiefbescheiden met informatie uit de

digitale archiefbescheiden

overige applicaties

2020
toezicht
3.Ordening, authenticiteit,

4.Digitale archiefbescheiden

- Geordend overzicht

- Metadataschema

Vastleggen TMLO VRHM

Q1 – Q3 2019

- Invoering digitaal en

Implementeren zaaksysteem advies en

Q2 – Q4 2019

zaakgericht werken

toezicht RCB

- Invoering digitaal en

Implementeren zaaksysteem advies en

Q3 2019 – Q4

zaakgericht werken

toezicht RCB

2020

- Digitale beheeromgeving.

Toetsen op beheersbaarheid volgens

Q3 – Q4 2019

KIDO cyclus
5. Vernietiging, vervanging

- Vernietiging analoge

Wegwerken achterstanden in en

Q1 2020 – Q1

en vervreemding

archiefbescheiden

vernietiging fysieke archieven op

2021

archiefbescheiden

kazernes
- Vernietigen digitale

Verwijdering en vernietiging van digitale

Q2 2019 tot

archiefbescheiden.

archiefbescheiden inrichten per applicatie

Q2 2023
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en opnemen in vernietigings- en
verantwoordingsprocedure.
6. Overbrenging

- Overbrenging

Zorgen voor vervroegde overbrenging

archiefbescheiden

archiefbescheiden

van archief Regionale brandweer

Afgehandeld

Hollands Midden over de periode 20032010.
7. Archiefbewaarplaatsen,

- Archiefruimten

archiefruimten en e-depots

Ruimten opheffen als archiefruimten en

Q2 2021

leegmaken. Wanneer men de ruimten
toch willen gebruiken voor het plaatsen
van archiefbescheiden zullen deze
moeten voldoen aan de eisen die de
Archiefwet stelt
Archiefbewaarplaats van

Aanpassen ramen in depottoren niet

Leiden

noodzakelijk

E depot

Verder ontwikkelen en inrichten van een E-

Voor ELO
Voor ELO

depotvoorziening door Erfgoed Leiden
8. Terbeschikkingstelling

Openbaarheidseisen

van naar archief-

Archiefwet

Voor ELO

bewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden
9. Rampen, calamiteiten

Calamiteitenplan

.

en veiligheid

archiefruimten

in gebruik zijnde archiefruimten.

Vaststellen calamiteitenplan voor alle

Ontruimingsplan en CHV-

Aanvullen wanneer er depotruimten extern

plan archiefbewaarplaatsen

bijkomen Erfgoed Leiden

Q2 2019
Voor ELO

van Leiden
10.Middelen en mensen

Archiefzorg en -beheer

Informatie-en archiefbeheertaak bij

Q2 2019 – Q4

medewerkers op vak afdelingen borgen,

2023

zorgen voor voldoende capaciteit en
kennis.

Communicatie:
Na de besluitvorming in het AB wordt het IBP geïmplementeerd.

7. Bijlagen
1. KPI-verslag van Erfgoed Leiden en Omstreken
2. Het Informatiebeheersplan (IBP) 2019-2023 “De Kapstok”

8. Historie besluitvorming
DB VRHM 6 juni 2019: conform voorstel.
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1 Managementsamenvatting
Iedereen wil dat informatie snel en eenvoudig vindbaar is. Dit kan alleen als we de informatie op een
eenduidige manier beheren in de juiste systemen.
Informatiebeheer is belegd binnen de afdeling Informatiemanagement met de functies
Informatiebeheerder en adviseur Informatiebeheer, maar de verantwoordelijkheid voor de processen
ligt bij de integrale managers. De medewerkers Informatiebeheer gaan de afdelingen van VRHM
helpen in het beheer van hun informatie. Het archiefbeheer (na afronding van het proces) is belegd bij
Informatiebeheer.
De organisatie moet zich er van bewust worden wat informatiebeheer inhoudt. Informatiebeheer gaat
op eenvoudige wijze zorgen voor die bewustwording.
Dit overkoepelende Informatiebeheersplan is een basisdocument en bedoeld als “kapstok”. Met de
sectoren en de afdelingen worden eigen Informatie Beheers Plannen ontwikkelt gaandeweg de
overgang naar het digitaliseren.
De Informatie Beheersplannen worden gemaakt en beheerd door de medewerkers Informatiebeheer.
De uitwerking van de Plannen per sector en afdeling is zowel voor de integrale managers1 als met de
medewerkers van essentieel belang en daarom doen we dit samen. De VeRA2 wordt het
uitgangspunt. De VeRA geeft kaders en richtlijnen mee om informatie optimaal in te richten
gerelateerd aan de benodigde metadata, bewaartermijnen, besluiten, richtlijnen, leidraden en
handreikingen.
De belangrijkste aanbeveling om dit plan werkend te krijgen is dat goed informatiebeheer bij het
postproces begint vanaf de binnenkomst van documenten (ongeacht de vorm) het ontstaan van
nieuwe documenten en de verzending ervan.

1 In dit document hanteren we de term ‘integrale manager’ ook waar integrale afdelingsmanager wordt bedoeld.
2 Veiligheidsregio’s Referentie Architectuur: Samenhang in informatievoorziening.
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2 Inleiding
Dit document is het overkoepelende Informatiebeheersplan (hierna IBP).

2.1 Doel
Dit document is bedoeld om als “kapstok”-document te fungeren voor de afdelings-IBP. Dit
overkoepelende plan levert de kaders voor de werkzaamheden van de medewerkers
Informatiebeheer, maar geeft ook duidelijkheid over de rol van de andere afdelingen in het beheren
van informatie.

2.2 Aanleiding
De aanleidingen voor dit plan zijn:
- Noodzaak in verband met toenemende digitalisering;
- Het team Documentaire Informatie Verzorging (DIV) per 3 september 2018 is opgeheven en
als onderdeel van afdeling IM als (adviseur) informatiebeheer(der) is ondergebracht;
- Noodzaak tot positionering;
- De uitvoerende taken van het voormalige team DIV worden overgedragen aan de
organisatie. Het daadwerkelijk registreren en archiveren van zaken en documenten wordt bij
de procesverantwoordelijken binnen de VRHM gelegd;
- In het KPI-verslag (de archivaris van de gemeente Leiden, opgesteld door de
archiefinspecteur van de gemeente Leiden) is de stand van zaken met betrekking tot de
informatiehuishouding van VRHM vertaald in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Dit
verslag wordt in juni 2019 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de VRHM (zie 4.2
toezicht).

2.3 Scope van dit Informatiebeheersplan
Dit overkoepelende-IBP beperkt zich tot het vakgebied informatiebeheer. Het is daarbij van belang
om de raakvlakken met de teams binnen IM en de afdelingen van de VRHM goed in kaart te brengen.
Informatiebeheer is een onderdeel van de PIOFACH-taken. De “I- taak” is net als de andere
PIOFACH-taken belegd bij de integrale managers.
Buiten scope:
Dit overkoepelende-IBP gaat niet over de taken die bij de afdelingen zijn belegd (het registreren en
archiveren, alsmede het verzenden van documenten). Deze taken horen in het afdelings-IBP thuis.
Informatie in afdelingsspecifieke informatiesystemen heeft in eerste instantie nog niet de prioriteit en
aandacht van Informatiebeheer.
De inhoud van dit document zal worden bijgewerkt bij verandering van relevante wetten, regels en
richtlijnen.
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2.4 Relatie tot afdelings-IBP’s
Ieder sector/directie wordt als het ware een “hangertje” aan de “kapstok” en daaronder komen de
afdelingen. In het plan van “Risicoadvisering” bijvoorbeeld, worden afspraken gemaakt om informatie
van Risicoadvisering in een zaaksysteem integraal te kunnen beheren door de afdeling
Risicoadvisering zelf.
In het afdelings-IBP legt een afdeling vast in welk systeem zij haar informatie heeft opgeslagen en
ingericht en welke keuzes hierin gemaakt zijn. De informatiebeheerder adviseert en verzorgt de
kwaliteitscontrole naar aanleiding van de afspraken die zijn gemaakt. Hieruit vloeien, ter verbetering
van het informatiebeheer, acties voort. De afdelingsmanager dient deze acties uit te (laten) voeren.
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3 Waarom doen we aan Informatiebeheer?
Iedereen wil dat informatie snel en eenvoudig vindbaar is. Dit kan alleen als we de informatie op een
eenduidige manier beheren in de juiste systemen.
Onderzocht is dat we dagelijks 1 á 2 uur kwijt zijn aan het zoeken naar de juiste informatie om ons
werk te kunnen doen. In deze link wordt hier op in gegaan: https://www.vhic.nl/hoeveel-tijd-kostzoeken-naar-informatie-eigenlijk/.
Omdat iedereen er baat bij heeft om informatie snel te vinden, zijn we samen verantwoordelijk voor
het goed opslaan en het delen van informatie. Hierdoor wordt de kwaliteit van informatie verbeterd.
De informatie van de organisatie is een waardevol bezit!
Het doel van informatiebeheer is om de kwaliteit en het gebruik van informatie samen op orde te
krijgen. De Informatiebeheerders willen de integrale manager en andere collega’s helpen om
informatie eenvoudig te kunnen vinden en te gebruiken in een systeem. Concreet betekent dit dat het
IBP de basis vormt voor hoe we in de organisatie met documenten omgaan. Hiervoor willen we
gezamenlijk meer grip krijgen op de processen en de daarbij behorende informatie.
Informatiebeheer wil graag met de integrale managers de volgende doelen bereiken (die komen in de
afdelings-IBPs en in de jaarplannen terug):
- Meewerken aan het inrichten van processen;
- In samenwerking met de integrale manager zaak- en documenttypen vaststellen;
- In samenwerking met de integrale manager metadata vaststellen;
- In samenwerking met de integrale manager een vernietigings- en bewaarstrategie vaststellen.
Hiermee willen we voorkomen dat:
- Door de verkeerde dataopslag kan informatie niet beheerd worden door Informatiebeheer;
- De informatie is niet geordend en bij elkaar gebracht, waardoor de verbanden met eenzelfde
proces lastig wordt gevonden met de mogelijkheid op verkeerd beleid;
- Onzorgvuldigheid van de medewerkers bij het zelf registreren en archiveren van
zaken/mappen en documenten;
- Onvolledige digitale dossiers in een zaaksysteem belemmeren het overzicht op en de
betrouwbaarheid van de informatie.
Om dit te voorkomen of te verminderen, zullen goede afspraken worden gemaakt met de integrale
managers. Ook een goede begeleiding van de medewerkers is hierbij van groot belang.
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4 Wat is informatiebeheer eigenlijk?
Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden wordt eerst de kanteling van archief- naar
informatiebeheer beschreven. Deze kanteling is gebaseerd op het document van de GEMMA3, “De
kanteling van archief- naar informatiebeheer” én van de gemeente Utrecht, “Utrecht kwaliteitssysteem
Documentaire informatie”.
Archiefveld in beweging
De nieuwste ontwikkelingen in het archiefveld zijn een gevolg van de (verdergaande) digitalisering
van informatie. Het inzicht dat digitale informatie vluchtig is en daarmee kwetsbaar, doet de focus in
de werkzaamheden rond archivering verschuiven. Archivering na afloop van het werkproces maakt
plaats voor informatiebeheer vanaf het eerste moment dat informatie in een werkproces beschikbaar
komt. Ook informatie die niet in aanmerking komt voor archivering, krijgt daarbij aandacht. In de
volgende paragrafen wordt hier nader op ingegaan.
De kanteling
De kanteling is de overgang van archief- naar informatiebeheer: van archivering achteraf naar
archivering tijdens het proces.
Als specialisme is het inzichtelijk maken en bewaren van informatie lang iets geweest van DIV
(Documentaire informatievoorziening) en het Archief. Dat gebeurde onder de vlag van termen als
registratie, dossiervorming, archiefvorming en archiefbeheer.
Komt dit alleen voor in de papieren wereld? Nee, ook nu er digitaal wordt gewerkt, is dit patroon nog
te vaak herkenbaar.

Figuur 2: archivering en archiefbeheer na het werkproces.
De kanteling stelt het begrip 'duurzaam toegankelijke overheidsinformatie' centraal. Het gaat daarbij
niet alleen over archiveren, maar over het betrouwbaar en duurzaam bewaren van alle digitale
informatie. Het doel hiervan is dat die informatie vindbaar, beschikbaar, toegankelijk, leesbaar en
bruikbaar is waar en wanneer dat nodig is. We noemen dat duurzame toegankelijkheid: informatie
blijft toegankelijk zolang deze bewaard wordt. Daarbij gaat het zowel om de beschikbaarheid voor en
het gebruik door de VRHM zelf, als ook voor burgers, bedrijven en instellingen. Actieve openbaarheid
van informatie is gebaseerd op het principe 'openbaar tenzij' 4.

3 GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. De
VeRA is hiervan afgeleid.
4 zie het bestaande landelijke beleid op dit punt in de Visie Open overheid van 2013
https://data.overheid.nl/sites/default/files/visie-open-overheid%20kopie.pdf en de discussies medio 2016 over het voorstel voor
de nieuwe Wet open overheid https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33328_initiatiefvoorstel_snels_en.

14 februari 2019
B.3.2 bijlage Informatiebeheersplan VRHM.docx

Pagina 8

Digitale duurzaamheid
De laatste jaren is het besef ontstaan dat digitale informatie vluchtig en daardoor kwetsbaar is.
Digitale informatie kan makkelijk verloren gaan en dat ook nog eens zonder dat het direct zichtbaar is.
Denk aan die oude cd met muziek die na jaren ineens niet meer afspeelbaar blijkt. Of floppy's in
kasten en dossiers die met de goede apparatuur misschien nog wel leesbaar zijn, maar wie heeft die
apparatuur nog? Zie ook de publicatie 'Gemeenten worstelen met floppy’s, tapes en cd-roms' 5. Dit
soort problemen leveren de vraag op hoe de VRHM haar digitale informatie zo kan bewaren en
beheren dat die niet alleen beschikbaar en toegankelijk is maar in de tijd gezien ook blijft. Het
(terug)vinden van digitale informatie is een uitdaging, onder andere door de groeiende omvang ervan.
In het geding is de betrouwbaarheid van het digitale geheugen van de VRHM.
Informatiebeheer
Door de beschreven ontwikkelingen is een nieuw en breder aandachtsgebied ontstaan. Dit
aandachtsgebied heet informatiebeheer. Informatiebeheer omvat mede het (oude) archiefbeheer en
heeft betrekking op alle informatie binnen de organisatie, met name op het bewaren van deze
informatie op een duurzaam toegankelijke manier. Dit ongeacht hoe lang we die informatie bewaren
en ongeacht de fase van het werkproces dat in beschouwing wordt genomen. Het is een
aandachtsgebied en tevens een specialisme waarvan de applicatieve functies al beschikbaar moeten
zijn vanaf het eerste stukje informatie dat in een werkproces beschikbaar komt. Figuur 3 visualiseert
dat in een eenvoudig conceptueel model. Wat archivering achteraf was, is nu gekanteld naar
informatiebeheer vanaf het allereerste begin van een werkproces, met duurzame toegankelijkheid
van informatie als doel.

Figuur 3: Informatiebeheer in relatie tot het werkproces.
Positionering en afbakening
Hoe positioneren we het aandachtsgebied informatiebeheer?
Voor het antwoord daarop moet de vraag worden gesteld welke processen worden ondersteund door
Informatiebeheer. Dat zijn alle bedrijfsprocessen waar informatie ontstaat of wordt verwerkt en
bewerkt. Deze informatie kan worden aangemerkt als archiefwaardig. Binnen processen ontstaat
nieuwe informatie doordat ze wordt gecreëerd of ontvangen. Deze informatie zal vaak kortere of
langere tijd bewaard moeten worden. Het aandachtsgebied informatie- en archiefbeheer draagt zorg
voor het ontsluiten en bewaren van de informatie, zowel aan de voorkant (metadata en
bewaartermijnen), als aan de achterkant (ontsluiting waar deze informatie (weer) nodig is).

5 https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/gemeenten-worstelen-met-floppy-s-tapes-en-cd-roms.9536121.lynkx

14 februari 2019
B.3.2 bijlage Informatiebeheersplan VRHM.docx

Pagina 9

In de werkprocessen ontstaat nieuwe inhoud. De inhoud van de informatie wijzigt hier dus
voortdurend. Daarentegen zijn de informatie- en archiefbeheerprocessen gericht op het ongewijzigd
bewaren van inhoud. Ontsluiting van informatie gebeurt binnen de VRHM zelf, ten behoeve van
raadpleging, hergebruik en informatieverwerking in werkprocessen. Buiten de VRHM wordt haar
informatie ontsloten door organisaties als klant, maar ook door de maatschappij als geheel; dit laatste
in het kader van openbaarheid en hergebruik van onze informatie.
Informatie in afdelingsspecifieke informatiesystemen wordt nog niet beheerd door de medewerkers
Informatiebeheer. Dit zal te zijner tijd wel gaan gebeuren nadat het digitaliseren is vormgegeven en er
bij de integrale managers begrip is ontstaan.
Hiermee is het aandachtsgebied informatie- en archiefbeheer én afgebakend (in bewaring geven, in
bewaring nemen, ongewijzigd en duurzaam bewaren en beheren en ontsluiten) én gepositioneerd
(ten opzichte van de op inhoud gerichte werkprocessen) als ondersteunende adviesrol.
Samenhang
Belangrijk bij het ontsluiten van informatie is dat deze wordt gepresenteerd in de samenhang die de
gebruiker wenst of nodig heeft. Die samenhang is alleen mogelijk als ook in samenhang wordt
bewaard. De consequentie daarvan is dat informatie- en archiefbeheer het opslaan, bewaren en
ontsluiten van digitale informatie niet alleen meer bekijkt en organiseert op het niveau van
afzonderlijke afdelingen of applicaties, maar op het niveau van de gehele organisatie of zelfs ketens.
Iedereen moet gezochte informatie in samenhang kunnen raadplegen.
Aandachtsgebieden, functies en verantwoordelijkheden
Voor de informatiebeheerfuncties zijn twee aandachtsgebieden benoemd en afgebakend:
• Het ondersteunen van de managers bij de inrichting van de informatiesystemen en het
helpen inrichten van de VeRA-processen;
• Het controleren, evalueren op inhoudelijke gerichte registraties, voortgangsbewaking en
archivering binnen de werkprocessen.
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5 Hoe gaan we informatie- (en archief)beheer doen?
Informatiebeheer en de integrale managers samen kunnen een mooi informatielandschap creëren,
beheren en verantwoorden. Wanneer we concreet aan de slag gaan, starten we vanuit het huidige
proces. Hierbij kijken we naar de poststromen en het ontstaan van (digitale) documenten.
Informatiebeheer gaat volgens externe kwaliteitsnormen adviseren, evalueren en toezicht houden.
Concreet toetsen we aan de hand van de KIDO (kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale
Overheden).
De onderstaande processen zijn nodig om aan het informatie- en archiefbeheer een gedegen
invulling te geven en deze in te richten. Dit is de manier waarop we willen werken. Met deze invulling
wordt informatie sneller, effectiever en vollediger gevonden.
Bepalen van methodiek (1 plan)
Binnen informatiebeheer werken we beleidsmatig. Op
basis van de uitkomsten van de evaluaties (5) kan beleid
worden aangepast. De verantwoordelijkheden, de taken
en rollen binnen de organisatie maakt ook deel uit van dit
onderdeel.
Ontwikkelen van methodieken (2 ontwikkel)
Methodieken worden door de adviseur informatiebeheer
ontwikkeld in samenwerking met de integrale managers.
De nieuwe ontwikkelingen worden opgenomen in de
afdelings-IBP’s.
Figuur 6: Levenscyclus informatiebeheer
Opnemen in afspraken en werkinstructies (3 beheer)
De wijzigingen worden door de adviseur Informatiebeheer in overleg met de informatiebeheerder
opgenomen in de afdelings-IBP’s en kunnen invloed hebben op de afspraken met de integrale
managers en hun medewerkers.
Beschikbaar stellen (4 distribueer)
De afspraken die gemaakt zijn (zie in beheer) binnen de organisatieonderdelen worden besproken
met de medewerkers en vertaald in eenvoudige presentaties. Vervolgens vindt de implementatie
plaats door de adviseur informatieheer in samenwerking met de integrale managers.
Toetsen en bespreken (5 evalueren)
Nadat de afspraken zijn gecommuniceerd en de implementatie is afgerond wordt (opnieuw)
geëvalueerd en besproken wat bijgesteld kan worden.
Zorgvuldigheid en betrouwbaarheid (6 behoud)
Goed beheren van informatie is nodig. We zullen daarom efficiënt en effectief omgaan met
beleidsinformatie en deze vastleggen in een informatiesysteem voor de geschiedschrijving en
onderzoek naar het handelen van de VRHM. Overige informatie wordt (na een impactanalyse)
vernietigd om het geheel van informatie te kunnen blijven overzien.
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6 Wie speelt een rol in Informatiebeheer?
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe de VRHM het informatiebeheer organiseert. Er moet
duidelijkheid zijn over de rollen en verantwoordelijkheden en waar ze belegd zijn. Het besef alleen is
onvoldoende: er moet ook naar gehandeld worden. Als deze verantwoordelijkheden niet worden
genomen ontstaat een valkuil met als gevolg informatieverlies.
Zorgdrager (Dagelijks Bestuur)
Het Dagelijks Bestuur van VRHM (DB) is als zorgdrager, conform artikel 41 van de Archiefwet 1995,
bestuurlijk verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de VRHM. Deze verantwoordelijkheid
omvat het beheer van zowel de analoge als de digitale informatie.
Toezicht (Archivaris)
Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer is op grond van artikel 40, Archiefwet 1995 en artikel
10 van de Archiefverordening VRHM 2014 neergelegd bij de gemeentearchivaris van Leiden.
Conform artikel 15 van deze verordening brengt de gemeentearchivaris aan het DB verslag uit over
de uitvoering van het toezicht. Tevens rapporteert de gemeentearchivaris jaarlijks over het gevoerde
beheer van de archieven van de VRHM en haar voorgangers in de regionale archiefbewaarplaats van
Leiden.
Horizontale verantwoording (Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur / Provincie)
Op grond van de Wet revitalisering generiek toezicht (wet RGT) dient de VRHM de interne
horizontale verantwoording van het DB aan het Algemeen Bestuur (AB) te versterken. Artikel 9 van
de Archiefverordening Veiligheidsregio Hollands Midden 2014 bepaalt dat het DB tenminste eenmaal
per jaar verslag uitbrengt aan het AB over hetgeen het heeft verricht ter uitvoering van de zorg voor
archiefbescheiden conform artikel 40 van de Archiefwet 1995. Het DB voegt in dat kader het verslag
toe dat door de gemeentearchivaris aan hem is uitgebracht. Behalve voor de horizontale
verantwoording dient dit verslag ook als informatiebron voor de externe toezichthouder (de
provinciale archiefinspecteur) bij de uitoefening van zijn toezichttaak. Na vaststelling door het AB zal
het verslag aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden gezonden.
Directeur Veiligheidsregio
Het Dagelijks Bestuur wijst beheerseenheden 6 binnen de VRHM aan. De directeur van de
Veiligheidsregio is, volgens artikel 8 van het Besluit Informatiebeheer 2014, belast met de gehele
informatievoorziening voor de onder hem ressorterende taken evenals met het beheer van
documenten en informatiebestanden van de beheerseenheden, voor zover deze niet zijn
overgedragen naar de archiefbewaarplaats.
De sectordirecteuren
De directeuren van de sectoren binnen de Veiligheidsregio hebben de verantwoording om de
informatie, ongeacht de vorm en het informatiebestand, in geordende en toegankelijke staat te
brengen en te houden. De (concrete) uitvoering is belegd bij de integrale managers.
Integrale afdelingsmanagers
Belangrijk uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het beheren van informatie belegd is bij
de integrale afdelingsmanager en gaat over het verloop van het proces en voor de informatie die in
dat proces voorkomt.
6 Beheerseenheden zijn sectoren en afdelingen binnen organisaties.
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De registratie van documenten en het vullen van digitale dossiers (archiefvorming) valt dan ook onder
de verantwoordelijkheid van de integrale managers.
Coördinatoren
Onder aansturing van de coördinatoren zijn de behandelaars verantwoordelijk voor volledige en
betrouwbare dossiers.
Afdeling Informatiemanagement
De integrale manager IM is verantwoordelijk voor de kaderstelling, de ondersteuning aan en het
management van de VRHM-brede informatiehuishouding. Hieronder valt het laten vaststellen van
beleid en beleidsregels.
Informatiebeheer
De adviseur Informatiebeheer is verantwoordelijk voor adviezen, afspraken en procedures met
betrekking tot het gebruik en beheer van informatie binnen de processen en voor archiefzorg en –
beheer. De informatiebeheerder houdt toezicht op het gebruik van de informatie binnen processen en
toetst de gemaakte afspraken. Informatiebeheer is daardoor de “spin in het web”.
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7 Conclusies en aanbevelingen
7.1 Conclusies
Om informatiebeheer werkend te krijgen zal eenvoudig uitgelegd worden wat informatiebeheer
inhoudt, wat de medewerkers informatiebeheer doen en waarin ze kunnen adviseren en coördineren.
Informatiebeheer wil de integrale managers helpen bij het in kaart brengen van hun
informatiebehoefte. Daartoe worden ze bewust gemaakt wat archiefwaardige documenten zijn en
waarom deze documenten in een informatiesysteem beheerd moeten worden. De integrale managers
hebben daarbij een rol en zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen (digitale) documenten.
Gaandeweg de implementatie van digitaal werken wordt de organisatie stapsgewijs meegenomen in
het anders werken met informatie en in informatie gestuurd werken.
Het overkoepelende informatiebeheersplan (de kapstok) wordt uitgewerkt per organisatieonderdeel
met de daarin aanwezige processen, documenten, zaak- en documenttypen en checklijsten. Hierdoor
ontstaan afdeling gebonden IBP’s.
De integrale manager is daardoor volledig verantwoordelijk voor het registreren, het archiveren en het
beschikbaar stellen van informatie.
Informatiebeheer maakt gebruik van kwaliteitstoetsen en de PDCA-cycli om met de integrale
managers te evalueren en de IBP’s aan te passen naar de veranderende situatie of behoeften door
nieuwe inzichten.

7.2 Aanbevelingen
Nadat dit plan is vastgesteld wordt het postproces per afdeling vanaf de binnenkomst van
documenten (ongeacht de vorm) en het ontstaan van nieuwe documenten tot en met de verzending
van documenten beschreven. Stap voor stap in kleine brokjes zullen samen met de integrale
managers de processen verder worden uitgewerkt.
Aanbestedingen
Binnen aanbestedingstrajecten voor informatiesystemen zullen de document- en archieffuncties van
deze systemen worden meegewogen. Te denken valt aan registratie en archivering van informatie,
het uitdraaien van vernietigingslijsten en de eenvoudige vernietiging of overdragen van informatie.
Archiefwaardige documenten
Dit zijn proces gebonden documenten die in afdelingsspecifieke informatiesystemen worden
geregistreerd, gearchiveerd en (tijdelijk) bewaard.
Documenten en informatie in afdeling gebonden informatiesystemen worden jaarlijks op vernietiging
gecontroleerd.
Besluit Informatiebeheer 2014
Het besluit informatiebeheer 2014 wordt herschreven, gericht op de nieuwe organisatie inrichting en
de verantwoordelijkheden zoals die nu in de organisatie zijn belegd. Dit gaat samen met de
vernieuwde Archiefwet in 2019.
Documentair Structuur Plan (DSP)
In een DSP wordt, in samenwerking met de integrale managers de processen, de bijbehorende
document- en zaaktypen, de bewaartermijnen en de verantwoordelijken beschreven.
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Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO)
Het kwaliteitssysteem KIDO wordt geïmplementeerd om te voldoen aan artikel 16 van de
archiefregeling en zorgt ervoor dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan de toetsbare
eisen.
Ontwikkelingen Informatiebeheer
Informatiebeheer zal, opdat dit plan goed kan werken, eerst zelf documenten en leidraden opstellen.
Tijdens het implementeren van informatiebeheer komen daardoor uniforme werkwijze tot stand.
Processen
We gaan uit van de hoofdprocessen die zijn ontstaan binnen het project “Adelaar” en gekoppeld aan
de landelijke VeRA 2.0 processen.
Verantwoordelijkheden
Informatie en informatiebehoefte zullen per afdeling anders zijn. Het raadzaam om de
verantwoordelijkheden te benoemen en de rol die daaraan gekoppeld zit met mandaten, zowel bij
Informatiebeheer als bij de integrale managers.

14 februari 2019
B.3.2 bijlage Informatiebeheersplan VRHM.docx

Pagina 15

8 Bijlage: Samenwerking binnen de afdeling Informatie
Management (IM)
De integrale manager IM wordt ondersteund door de adviseurs Informatiemanagement en
Informatiebeheer (staf), het team ICT en het team IV.
Staf
De adviseurs binnen de staf adviseren over informatieplanning en informatiearchitectuur (richten). Ze
verrichten vooronderzoek en treden op als projectleider/adviseur (inrichten).
Informatiebeheer is nauw betrokken bij het opzetten van projecten en helpen met de juiste metadata
en het bewaarbeleid met betrekking tot archiefwaardige documenten.
ICT
Informatiebeheer werkt met ICT samen op het gebied van informatieverwerking en kwaliteitseisen. Dit
kan gaan over veilige opslagmethoden, het gebruik van printers en scanners of aanbestedingen voor
nieuwe informatiesystemen.
Informatiebeheer heeft ICT nodig voor conversie, migratie en opslag van data (zie het artikel in
hoofdstuk 4 over floppy’s), maar ook van websites en social media.
Daarnaast kan ICT helpen met het genereren van overzichten. Hierbij zal een informatiematrix
duidelijkheid scheppen over het soort informatie waarover we praten binnen het
informatiebeheersplan.
Informatievoorziening (IV)
Informatiebeheer maakt in samenwerking met functioneel beheer overzichten en neemt eenvoudige
archief gerelateerde taken van functioneel beheer over.
In samenwerking met Informatievoorziening wordt onderzocht in welke applicaties archiefwaardige
documenten worden opgeborgen.
Om informatie te beheren in die afdelingsspecifieke applicaties wil de Informatiebeheerder de
functionele werking weten van deze applicaties. Hiervoor is mandaat nodig van de verantwoordelijke
managers.
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9 Bijlage: Meerjarenplanning Informatiebeheer

2019
Q1

2020
Q2

Q3

Q4

Q1

2021
Q2

Q3

Q4

Q1

2022
Q2

Q3

Q4

Q1

2023
Q2 Q3 Q4

Realistisch actietermijn KPI
Hoofdvraag
1. Lokale regelgeving

Deelvragen
1.

Verbeterpunten

Archiefverordening

1.

--

--

2.

Aanpassen naar de nieuwe organisatie.

Q2 2019

Inrichten en toepassen van een intern kwaliteitssysteem.

Q1 2020

1. Aanvullen van het reeds bestaande samenhangend overzicht van
archiefbescheiden met informatie uit de overige applicaties

Q3 2019

2. Besluit
Informatiebeheer
2. Interne kwaliteitszorg en
Kwaliteitssysteem
toezicht
3. Ordening, authenticiteit,
context, toegankelijkheid en
1. Geordend overzicht
duurzaamheid analoge en digitale
archiefbescheiden
2.

4. Digitale
archiefbescheiden

Metadataschema

2.

1. Gefaseerde invoering
digitaal en zaakgericht werken.

6. Overbrenging
archiefbescheiden
7. Archiefbewaarplaatsen,
archiefruimten en e-depots

10.Middelen en mensen

RCB Q2 2019
overige Q3 2019-Q4
2020
Q3-4 2019

1. Vernietiging analoge
archiefbescheiden

1. Wegwerken achterstanden in en vernietiging van archiefbescheiden
op andere locaties dan de Rooseveltstraat 4a te Leiden.

Q1-4 2019

2. Vernietigen digitale
archiefbescheiden.

2. Verwijdering en vernietiging van digitale archiefbescheiden inrichten per
applicatie en opnemen in vernietigings- en verantwoordingsprocedure.

Q2-3 2019

Overbrenging
archiefbescheiden

Zorgen voor vervroegde overbrenging van archief Regionale brandweer
Hollands Midden over de periode 2003-2010.

4Q/2018

1. Ruimten opheffen als archiefruimten en leegmaken. Wanneer men de
ruimten toch willen gebruiken voor het plaatsen van archiefbescheiden zullen
deze moeten voldoen aan de eisen die de Archiefwet stelt.

Q2 2021

1.

3.

9. Rampen, calamiteiten en
veiligheid

Verder oppakken en uitrollen binnen organisatie

2. Toetsen digitale beheeromgeving.

Archiefruimten

2. Archiefbewaarplaats
van Leiden

8. Terbeschikkingstelling
van naar archief-bewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden

Q1 2019

Vastleggen metadataschema.

1.

2. Digitale
beheeromgeving.
5. Vernietiging, vervanging
en vervreemding
archiefbescheiden

Actietermijn in KPI

E depot

Openbaarheidseisen
Archiefwet
1. Calamiteitenplan
archiefruimten
2. Ontruimingsplan en
CHV-plan archiefbewaarplaatsen
van Leiden
Archiefzorg en -beheer

2. Aanpassen ramen in depottoren niet noodzakelijk

--

3. Verder ontwikkelen en inrichten van een E-depotvoorziening door Erfgoed
Leiden

4Q/2018

--

--

1. Vaststellen calamiteitenplan voor alle in gebruik zijnde
archiefruimten.

Q1 2019

2. Aanvullen wanneer er depotruimten extern bijkomen Erfgoed Leiden
Informatie-en archiefbeheertaak bij medewerkers op vak afdelingen borgen,
zorgen voor voldoende capaciteit en kennis.
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Q1 2019
Q1 2019 tot Q4
2020

RCB RCB

Q1

Q2 Q3

Q4

