De Week van Grip op
Informatie
11-05-2020 – 15-05-2020

Programma
#wvgrip

Voor u treft u het programmaboek aan van de week van ‘Grip op informatie’.
Sinds het najaar van 2019 zijn ca. 70 gemeenten actief in één van de projectgroepen of proeftuinen om ‘grip op informatie ‘ te krijgen in het kader van actieve
openbaarmaking (Wet open overheid) of in het kader van digitaal duurzame toegankelijkheid.
Om de voortgang hiervan te presenteren worden deze week verschillende webinars en digitale workshops gehouden onder de titel ‘grip op informatie’. Het
doel is om de voortgang met elkaar te delen van de verschillende projectgroepen. Alle projectgroepen lopen nog, dus de aandacht is vooral gericht op de
ideeën en concept-producten. Daar waar mogelijk wordt een actieve bijdrage gevraagd van u als deelnemer, zodat een concept-product getoetst kan worden.
De sessies zijn met name interessant voor collega’s die binnen een gemeente actief zijn op terrein van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale
duurzaamheid.
Om u mee op pad te nemen, zal op dinsdag 12 mei in de webinar ‘grip op informatie’ een algemene toelichting worden gegeven op de projectgroepen die zijn
gestart ten behoeve van de Wet open overheid en de initiatieven in het kader van digitale duurzaamheid.

Nog wat praktische zaken vooraf:
-

Voor de webinars en workshops waar u zich voor heeft aangemeld, heeft u een digitale locatie ontvangen middels een link in uw mail;

-

Neemt u deel aan een workshop (MS Teams workshop of Zoom Expertsessie), verzoeken wij u uw koptelefoon/headset/’oortjes’ mee te
nemen en in te pluggen tijdens de sessie;

‘chat’ stellen;

-

Tijdens de webinars kunt u de vragen via de

-

Mocht u ons van feedback willen voorzien dan wordt dat zeer gewaardeerd. Achteraf zult u een feedbackformulier ontvangen voor het delen
van uw ervaringen.

Het programma bestaat uit:
Maandag 11 mei
10.00 – 11.00 uur

Digitale workshop: Marktverkenning e-depots (maximaal 20 deelnemers)

13.00 – 14.00 uur

Webinar: De informatiehuishouding op orde, tussen droom en daad

15.00 – 16.30 uur

Expertsessie: ‘By design’, mode of mogelijkheid?

Dinsdag 12 mei
10.00 - 11.30 uur

Webinar ‘Grip op informatie’

11.30 – 12.30 uur

Webinar ‘Aansluiten op PLOOI’

13.00 – 14.00 uur

Digitale workshop: Preservatiebeleid en opzet beheersorganisatie: Hoe geef je dit vorm? (maximaal 20 deelnemers)

Woensdag 13 mei
10.00 – 11.00 uur

Webinar: ‘Vervroegde overbrenging in de praktijk’

11.30 – 12.30 uur

Webinar: ‘Archivering/open by design’

14.00 – 15.00 uur

Digitale workshop: Een bedrijfsprocesregister : praktijkverhaal uit Venlo (maximaal 20 deelnemers)

15.00 – 16.00 uur

Webinar Gemeentelijke selectielijst 2020

Donderdag 14 mei
10.00 – 11.30 uur

Webinar: ‘Informatiehuishouding op orde’

11.30 – 12.30 uur

Webinar: proeftuin actieve openbaarmaking

12.30 – 13.30 uur

Digitale workshop: Marktverkenning aanbieders search (maximaal 20 deelnemers)

13.30 – 14.30 uur

Digitale workshop: tonen en presenteren (maximaal 20 deelnemers)

Vrijdag 15 mei
15.30 – 16.15 uur

Digitale workshop: Opzet Leeromgeving om Zoeken en Vinden te kunnen borgen in de eigen organisatie (maximaal 20 deelnemers)

Producten & Presentaties
Maandag 11 Mei

10:00 – 11:00
MS Teams workshop

Marktverkenning e-depots

De werkgroep preserveren heeft een marktverkenning uitgevoerd onder Nederlandse en
Belgische aanbieders van e-depotsoftware. Het gaat zowel om partijen die een volledig edepot aanbieden als partijen die een component of bouwsteen van een e-depot aanbieden.
In deze workshop worden de eerste resultaten gedeeld.

Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.
Wouter Oenema is bij de gemeente Amersfoort sinds maart 2020 werkzaam als
adviseur digitale archieven.

13:00 – 14:00

Enterprise Grip op Informatiehuishouding, Wat en hoe realiseer je dat met tooling van VNG
Realisatie? En hoe kun je als gemeente aansluiten?

Teams Live Event Webinar
• Werken onder GEMMA architectuur (gegevenslandschap/Common Ground en API ZGW
Ivo hendriks);

De informatiehuishouding op
orde, tussen droom en daad

• GIBIT toolbox voor ICT software en diensten;
• Bestektekst(en) uit de Softwarecatalogus, leveranciersoverzicht.

Andre Plat en Ivo Hendriks zijn beide adviseur bij VNG Realisatie en werkzaam bij
Veiligheid, Architectuur en Standaarden.

15:00 – 16:30
Zoom Expertsessie

‘By design’, mode of
mogelijkheid?

Alles lijkt tegenwoordig ‘by design’ te moeten. Privacy by design. Open by design, Security by
design. Archiving by design. Is dit een nieuwe hype in het openbaar bestuur of is er meer aan
de hand? Er zijn zeker goede argumenten om zaken ‘aan de voorkant’, bij het ontwerp van
processen goed in te regelen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wordt het dan niet erg druk
aan de voorkant? Staat open by design op gespannen voet met bijvoorbeeld privacy by
design, of kan een en ander elkaar juist versterken? Wat betekent dit in de praktijk en welke
stappen moeten dan concreet gezet worden?

Voorzitters: Guido

Enthoven (Rijksprogramma Duurzaam Digitale
Informatiehuishouding) en Jeroen Jonkers (VNG Realisatie).
Deelnemers: Peter Verhulst (Min BZK);
Annet van Veen (Min OCW), Marie Louise de Vries (Min BZK);
Maurice Veldhoven (Min OCW);
Rens Ouwerkerk (Gemeente Amsterdam);
Eric Saaman (Nationaal Archief), en;
Marco Klerks (Gemeente Rotterdam).

Dinsdag 12 Mei

Dit webinar is een algemene toelichting op de proeftuinen die zijn gestart ten behoeve van
de Wet open overheid en de initiatieven in het kader van digitale duurzaamheid.

10:00 – 11:30
Teams Live Event Webinar

Grip op Informatie

Juliette van de Jagt (senior juridisch adviseur bij de VNG) geeft toelichting op de
Wet open overheid en de voortgang hiervan.
De resultaten van de pilots binnen de gemeente Utrecht worden toegelicht door

Donoavan Karamat Ali (informatiecommissaris bij de gemeente Utrecht).
Toelichting op voortgang van PLOOI door Ard van der Heijden
(implementatiemanager bij KOOP).

Kees Groeneveld (projectleider DTOO bij VNG.

) geeft toelichting op de acties die

lopen ten aanzien van Digitale Duurzaamheid.

Eliane Schuurman (Projectmedewerker Data en monitoring bij VNG) geeft
toelichting op hoofdlijnen van de proeftuinen Wet open overheid.

11:30 – 12:30
Teams Live Event Webinar

Aansluiten op PLOOI

Binnen de proeftuin ‘aansluiten op PLOOI’ zijn 5 gemeenten aan de slag om verdere
stappen naar een open overheid te nemen door aan te sluiten op het Platform Open
Overheids Informatie (PLOOI). In dit webinar wordt een toelichting gegeven op de
vorderingen en wordt een korte demonstratie gegeven van een conceptversie van de
PLOOI website, waarin alle documenten van aangesloten overheidsinstellingen vindbaar
worden. Het maximaal één uur durende webinar heeft als programma:
•

Opening en gespreksleider: Jeroen Jonkers (VNG);

•

Stand van zaken en demo PLOOI: Ard van der Heijden (KOOP).

Jeroen Jonkers is projectleder Grip op Informatie binnen de VNG
Ard van der Heijden is implementatiemanager PLOOI binnen het Kennis- en
exploitatiecentrum voor Officiele OverheidsPublicaties van BZK

13:00 – 14:00
MS Teams Workshop

Preservatiebeleid en opzet
beheersorganisatie: Hoe geef je dit
vorm?

In deze workshop wordt een kapstok aangereikt waarmee preserveringsbeleid opgezet en
geïmplementeerd kan worden in de eigen organisatie. Ook wordt ingegaan op het
opzetten van de beheersorganisatie.

Mathé van der Velden is adviseur en projectleider e-depot Regionaal Archief
Tilburg. Daar organiseert hij de digitale opslag, permanente beschikbaarstelling en
ontsluiting van relevante informatie (dossiers, bestanden en documenten) voor de
aangesloten gemeenten uit heel Midden-Brabant.

Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.

Woensdag 13 Mei

Binnen de proeftuin ‘vervroegde overbrenging in de praktijk’ zijn acht overheidsorganisaties
aan de slag om concrete toepassingen te creëren waar gemeentes mee kunnen werken.
Tijdens dit webinar wordt toelichting gegeven op de voortgang.

10:00 – 11:00

Het maximaal een uur durende webinar heeft als programma:

Teams Live Event Webinar
Opening en gespreksleider: Jeroen

Vervroegde overbrenging in de
praktijk

Jonkers

Richard van den Belt (expert overbrenging en selectie archieven bij het
Stadsarchief Amsterdam) geeft toelichting op het overzicht van zaaktypes/processen die
vervroegd overgebracht kunnen worden.

Anette de Lange (gemeente-archivaris van Gemert-Bakel en archivaris voor de
peelgemeenten) geeft toelichting op de business case in wording: wat zijn de voor- en
nadelen van vervroegd overbrengen?

Henry van de Zwan (recordmanager binnen de gemeente Purmerend) geeft een
eerste inzicht in de rol en taak die een archiefinstelling op zou kunnen pakken als gevolg van
de Wet open overheid.

11:30 – 12:30
MS Teams Workshop

Binnen de proeftuin ‘archivering/open by design’ zijn 15 overheidsorganisaties aan de slag
om te bekijken welke concrete toepassingen opgesteld kunnen worden om ‘archive/open by
design’ in de praktijk vorm te geven. In dit webinar wordt een toelichting gegeven op de
vorderingen. Het maximaal één uur durende webinar heeft als programma:
Opening en gespreksleider: Jeroen

Jonkers

Wat is archivering/open by design?

Archivering/open by design

Camiel de Haas (consulent informatiebeheer bij gemeente Reusel-De Mierden) licht
een zelfevaluatietool toe die je zicht geeft op de op te pakken taakgebieden.

Emiel Mettes (Concernadviseur informatie, CIO office van de gemeente Den Haag)
geeft inzicht in de partners die je binnen de gemeente nodig kan hebben.

Jermaine Hoeven (Informatieregisseur Div bij de gemeente Woensdrecht) geeft
een eerste beeld van een praktijkvoorbeeld van een gemeente.

Meer evenementen op Woensdag 13 Mei op de volgende pagina

Woensdag 13 Mei

14:00 – 15:00

Binnen Gemeente Venlo is gekozen voor een bedrijfsprocesregister om grip te krijgen waar
welke informatie zich bevind. Deze manier van werken zou ook voor andere gemeenten zeer
interessant kunnen zijn.

MS Teams Workshop

Lisanne Hoogendorp is Recordsmanager bij de gemeente Venlo.
Een bedrijfsprocesregister:
praktijkverhaal uit Venlo

Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.
Let op: deze workshop heeft maximaal 20 deelnemers.

15:00 – 16:00
Teams Live Event Webinar

In één uur vertellen deze sprekers alle ins en outs van de nieuwe Selectielijst gemeenten en
intergemeentelijke organen en de hulpmiddelen van de VNG voor de toepassing hiervan,
waaronder de SelectTool en de Handreiking Selectielijst. Zij gaan daarbij ook in op de
plannen voor komend jaar.

Gemeentelijke selectielijst 2020
Kees-Jan Vermeulen is adviseur / expert gemeentelijke selectielijst bij
adviesbureau VHIC, en opsteller van de selectielijst voor de VNG Adviescommissie
Archieven.

Joost van Koutrik is archivaris/archiefinspecteur bij Het Utrechts Archief en lid van
de Adviescommissie.

Arnoud Glaudemans is archiefinspecteur bij de gemeente Hilversum en lid van de
Adviescommissie.

Donderdag 14 Mei
10:00 – 11:30
Teams Live Event Webinar

Proeftuin informatiehuishouding
op orde

Binnen de proeftuin ‘informatiehuishouding op orde zijn 15 overheidsorganisaties aan de
slag om te bekijken welke concrete toepassingen opgesteld kunnen worden om
‘archive/open by design’ in de praktijk vorm te geven. In dit webinar wordt een toelichting
gegeven op de vorderingen. Het maximaal anderhalf uur durende webinar heeft als
programma:

Niels Schelstraete zal een toelichting geven op het belang van een
informatiebeheerplan en doet een voorstel voor een mogelijke uitwerking en de
toepasbaarheid daarvan binnen uw gemeente.

Sjoerd Korsuize zal toelichten welke rollen, taken en verantwoordelijkheden
minimaal belegd moeten zijn bij diverse functionarissen om zodoende informatiehuishouding
op orde te krijgen.

Jaap de Jonge zal u vragen actief mee te denken in een door hen doorontwikkeld
toetsingskader voor de informatiehuishouding binnen de gemeentelijke overheid. Hierbij
komt ook de uitdaging van de praktische toepasbaarheid, waar mogelijk ondersteund door
best practises aan de orde.

Lianne Visser neemt u mee in een een toolkit die ontwikkeld wordt voor ambtenaren
die nog geen kennis opgedaan hebben van informatiebeheer en wil deze inhoudelijk bij u
toetsen.

Lisanne Hoogendorp zal aan de hand van de door hen ontwikkelde infographic
informatiebeheer met u bespreken, die het effect het vakgebied op de burger, voor de
behandelend ambtenaar en de organisatie toelicht.

11:30 – 12:30
Teams Live Event Webinar

Proeftuin actieve
openbaarmaking

In een gezamenlijk webinar zullen zeven sprekers de voortgang toelichten over de proeftuin
‘actieve openbaarmaking’ .

Kim Turk (juridisch adviseur bij de gemeente Druten-Wijchen) geeft aan de hand van
ambitieniveaus advies over de fasering en welke stappen gezet moeten worden om op dat
ambitieniveau te komen.

Tessa Huisken (juridisch medewerker bij de gemeente Hof van Twente ) geeft een
definitie van de aangewezen 11 categorieën, waarvan bij gemeenten geacht wordt stukken
actief openbaar te maken.

Dwayne van Haassen (Wob-coördinator bij de gemeente Zaanstad) zal

de rol en

taken van het ambassadeurschap ‘Grip op informatie/actieve openbaring’ nader toelichten.

Maudy Schinkel (adviseur juridische zaken bij gemeente Stichtse Vecht) gaat in op de
onderlinge samenwerking van verschillende rollen tijdens het implementatieproces. Daarbij
worden een aantal rollen uitgelicht worden en advies worden gegeven over die bij bepaalde
rollen komen te liggen.

Bart Hekkert (adviseur digitale archieven bij de gemeente Amersfoort ) werkt een
meetinstrument uit in de vorm van een inventarislijst om te bepalen wat een gemeente in
huis heeft. In dit webinar doet hij een oproep naar de andere gemeentes om naar de
inventarislijst te kijken, 1 categorie uit te kiezen en te testen gedurende en te retourneren als
gevolg van dit webinar.

Dominique de Graaf (adviseur informatievoorziening bij de gemeente Amsterdam)
en Sander Koops (adviseur I&A bij HLT-samen ) presenteren de gezamenlijke
vragenlijst opgesteld om het effect op burgers van het online toegankelijk maken van
gemeentelijke stukken en impact van de Wet Open Overheid te meten opgesteld door
gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam en HLT-samen.

Donderdag 14 Mei

12:30 – 13:30
MS Teams Workshop

Marktverkenning aanbieders
search

In dit webinar wordt een marktverkenning gepresenteerd van aanbieders van tools die de
mogelijkheid bieden organisatie breed te kunnen zoeken in zaaksystemen en eventueel
andere gegevensdepots van de gemeente. Een concept Pakket Van Eisen wordt
gepresenteerd.

Gerrit Vijlbrief is Informatiearchitect en projectleider voor de gemeenten
Bloemendaal en Heemstede.

Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.
Let op: deze workshop heeft max. 20 deelnemers.

13:30 – 14:30

In deze workshop wordt een toelichting gegeven op een overzicht van viewers die een
gemeente zou kunnen gebruiken om informatie gemeentebreed te ontsluiten. Tevens wordt
ingegaan op de minimale vereisten om te kunnen voldoen aan full data search inclusief ‘do’s
and dont’s.

MS Teams Workshop

Tonen en presenteren

Alexandra Jansen is Informatie regisseur bij Gemeente Coevorden.
Wouter Oenema is bij de gemeente Amersfoort sinds maart 2020 werkzaam als
adviseur digitale archieven.

Martijn Duim is informatiespecialist bij de gemeent Amersfoort.
Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.
Let op: deze workshop heeft max. 20 deelnemers.

Vrijdag 15 Mei

15:30 – 16:15
MS Teams Workshop

Opzet Leeromgeving om Zoeken
en Vinden te kunnen borgen in
de eigen organisatie

Welke vormen van opleiden kun je toepassen om Zoeken en Vinden te borgen in de eigen
organisatie: Welke afspraken maak je met elkaar. Hoe leidt je nieuwe medewerkers op om
volgens eenzelfde wijze te werken? En hoe doorbreek je bestaande, oude werkwijzen?

Laura van Schie is Projectmedewerker Archiveren en Bewaren bij de gemeente
Amersfoort.

Kees Groeneveld is projectleider DTOO bij VNG.
Let op: deze workshop heeft max. 20 deelnemers.

Heeft u vragen over dit programma? Voelt u zich dan vrij u te wenden tot Jeroen Jonkers, Kees
Groeneveld of Eliane Schuurman van VNG.

