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Tweede week van Grip op Informatie

Na een geslaagde eerste week van Grip op Informatie
in mei 2020, nodigen wij u nu graag uit voor de tweede
week van Grip op informatie. Tijdens deze tweede
week gaan wij dieper in op de verschillende projectgroepen en proeftuinen, waarin zo’n 70 gemeenten
sinds het najaar van 2019 actief participeren.
Om de voortgang van hun werk te presenteren,
organiseren we in deze week verschillende webinars en
digitale workshops onder de titel ‘grip op informatie’.
Alle projectgroepen lopen nog, dus naast gebruiksklare
producten is de aandacht ook gericht op de ideeën
en concept-producten. Waar mogelijk vragen wij
een actieve bijdrage 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 het terrein van
informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale
duurzaamheid.

Voor het overzicht geven wij op maandag 23 november
in het webinar ‘Grip op Informatie’ een algemene
toelichting op de projectgroepen die zijn gestart ten
behoeve van de Wet open overheid en de initiatieven
in het kader van digitale duurzaamheid.
Een aantal praktische opmerkingen vooraf
–	Voor de webinars en workshops waar u zich voor heeft
aangemeld, heeft u een digitale locatie ontvangen
middels een link in uw mail;
–	Tijdens de webinars kunt u de vragen via de ‘chat’
stellen;
–	Mocht u ons van feedback willen voorzien, dan wordt
dat zeer gewaardeerd. Achteraf zult u een
feedbackformulier ontvangen voor het delen van uw
ervaringen.
–	Bij alle webinars zal de opening en het gesprek geleid
worden door Jeroen Jonkers. Jeroen is projectleider
Grip op informatie bij VNG Realisatie en zal tijdens de
webinars gestelde vragen uit de chat inbrengen.
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Het programma in vogelvlucht

Donderdag 19 november

Donderdag 19 november
10.00 – 11.00 uur Webinar actieve openbaarmaking
13.00 – 14.00 uur Informatiebeheerplan

Vrijdag 20 november
Het boekje Grip op Informatie verschijnt als bijlage bij VNG Magazine

Maandag 23 november
10.00 – 11.30 uur Webinar ‘Grip op Informatie’
13.00 – 14.00 uur Wegwijzer Grip op Informatie
15.00 – 16.00 uur Metadata met behulp van MDTO

10:00 – 11:00 Teams Live
Event Webinar

Actieve openbaarmaking

Dit webinar is een algemene toelichting op de Wet open overheid
en de initiatieven in het kader van digitale duurzaamheid.
Juliette van de Jagt (senior juridisch adviseur bij de VNG) geeft
toelichting op de Wet open overheid, met de focus op 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. Susan Balster (informatiestrateeg
bij de gemeente Hengelo) licht het ‘0-meetinstrument’ toe om als
gemeente zicht te krijgen op de huidige situatie.

Dinsdag 24 november
10.00 – 11.00 uur Webinar ‘Aansluiten op PLOOI’
15.30 – 16.30 uur Architectuurprincipes
16.45 – 17.45 uur Digitale borrel

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Informatiebeheerplan
Woensdag 25 november
10.00 – 11.00 uur Webinar ‘Archief kpi’s’
Drie onderzoeksrapporten van de studie
13.30 – 15.00 uur	
Archiefwetenschap (UVA Amsterdam)
16.00 – 17.00 uur	Webinar voor bestuurders en
gemeenteraadsleden

Donderdag 26 november
10.00 – 11.00 uur	
Dimpact en informatiebeheer
13.00 – 14.00 uur Rol/taak van de archiefinstelling
16.00 – 17.00 uur Webinar ‘vernietigen’

Wat is een informatiebeheerplan? Een informatiebeheerplan
is een instrument waarmee je een overzicht creëert van de
huidige inrichting en status van het informatiebeheer binnen een
(verzameling) werkprocessen en waarmee je, door een (risico)
analyse, aanbevelingen kan doen om de informatiehuishouding
te verbeteren. Zo klinkt het formeel, maar in het webinar wordt
het een stuk praktischer! Niels Schelstraete (senior adviseur
informatievoorziening bij de gemeente ’s Hertogenbosch) en
Peter Rietman (beleidsmedewerker DIV bij de gemeente Leiden)
lichten het concept van het informatiebeheerplan toe en geven
tips over hoe je als gemeente hiermee aan de slag kan gaan.
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Maandag 23 november
10:00 – 11:30
Teams Live Event Webinar

Grip op Informatie

Dit webinar is een algemene toelichting op de Wet open overheid
en de initiatieven in het kader van digitale duurzaamheid.
Jan Hamming (burgemeester van Zaanstad) verzorgt een
inleiding. Juliette van de Jagt (senior juridisch adviseur bij de
VNG) geeft toelichting op de Wet open overheid, de Archiefwet
en de voortgang hiervan. Sofie Bustraan (informatiecommissaris
bij de gemeente Amsterdam) vertelt hoe binnen de gemeente
Amsterdam stappen worden gezet om een meer transparante
gemeente te worden.Toelichting op voortgang van PLOOI door
Jelle Verburg (product owner PLOOI bij KOOP).
Eliane Schuurman (Projectmedewerker Data en Monitoring bij
VNG Realisatie) geeft toelichting op een aantal ontwikkelde
producten.

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Wegwijzer Grip op Informatie

Wat is er allemaal beschikbaar en waar je gebruik van kan maken?
Eliane Schuurman (Projectmedewerker Data en Monitoring bij
VNG Realisatie) geeft uitleg over de ‘wegwijzer’, waarbij helder
wordt welke instrumenten allemaal al beschikbaar zijn als je als
gemeente ‘grip wil krijgen’ op je informatievoorziening.
Marianne Loef (adviseur en specialist in informatiebeheer,
archiefrecht en privacywetgeving) geeft een korte toelichting
op de handreiking ‘Weten of vergeten? Handreiking voor het
toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming
in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van
het informatiebeheer bij de overheid ‘. Wilt u de handreiking
alvast doorlezen? Dat kan hier: https://vng.nl/nieuws/nieuwehandreiking-avg-en-archiefwet
Marcel Ras (Domeinmanager Digitaal Erfgoed) duikt in de
Duurzaamheidswijzer, waarmee gemeenten handvatten krijgen
voor het opstellen van beleid voor digitale duurzaamheid.

15:00 – 16:00
Teams Live Event Webinar

Metadata met behulp van MDTO

Wout van der Reijden (recordkeeping adviseur bij het Nationaal
Archief) geeft een toelichting op MDTO en geeft een toelichting
op de wijzigingen ten aanzien van TMLO. Metadata wordt steeds
belangrijker en het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale
Overheden (MDTO) kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
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Dinsdag 24 november
15:30 – 16:30
Teams Live Event Webinar
10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

Aansluiten op PLOOI

Binnen de proeftuin ‘aansluiten op PLOOI’ hebben vier gemeenten
verdere stappen gezet naar een open overheid door de
mogelijkheden voor aansluiting op het Platform Open Overheids
Informatie (PLOOI) te onderzoeken. In dit webinar wordt een
toelichting gegeven op de vorderingen en wordt een 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:
Jelle Verburg is product owner PLOOI binnen het Kennis- en
exploitatiecentrum voor Officiële OverheidsPublicaties van BZK
en vertelt de stand van zaken en geeft een demonstratie van
PLOOI. Holger Peeters (informatieadviseur bij gemeente Buren)
en Donovan Karamat Ali (informatiecommissaris bij de gemeente
Utrecht) vertellen hun ervaringen van het afgelopen jaar vanuit de
‘proeftuin aansluiting op PLOOI’.

Architectuurprincipes

Welke dilemma’s biedt architectuur en welke kansen geeft het
je als gemeente? Hoe ziet de ‘vernieuwde architectuur’ er uit?
Hoe kan je als gemeente aansluiten op Common Ground? En op
welke manier is duurzame toegankelijkheid en zaakgericht werken
verankerd binnen de architectuur?
André Plat (projectleider bij VNG Realisatie) en Ivo Hendriks
(expert architectuur en standaarden bij VNG realisatie) lichten
de architectuurprincipes van de VNG toe. Vervolgens vertellen
Patrick Castenmiller (architect bij gemeente Hoorn) en
Wijnand Hoek (adviseur informatievoorziening bij gemeente
Oosterhout) hoe ze binnen hun gemeente concreet omgaan met
architectuurprincipes.

16:45 – 17:45
Zoom

Digitale pubquiz en borrel

Na een enerverende dag met webinars is er tijd voor wat
ontspanning! Haal van tevoren uw favoriete drankje(s) in
huis en neem het optegen uw collega’s tijdens deze korte
pubquiz gevolgd door een borrel. Tijdens de borrel heeft u
de gelegenheid om na te praten met enkele sprekers en
met de andere deelnemers.
Het maximum aantal deelnemers is 40, dus wees er snel bij!
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Woensdag 25 november
10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

Webinar ‘Archief kpi’s‘

Het College van B&W legt (twee)jaarlijks in een verslag
verantwoording af aan de gemeenteraad. Hiervoor heeft de VNG
een model van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontwikkeld.
Deze zijn afgelopen jaar geactualiseerd.
Mathijs Timmermans (archivaris van de gemeenten Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Oosterhout) en
Arnoud Glaudemans (archiefinspecteur bij Streekarchief Gooi en
Vechtstreek) lichten de KPI”s toe en geven tips over hoe je deze het
beste lokaal kan toepassen.

13:30 – 15:00
Teams Live Event Webinar

Drie onderzoeksrapporten van de studie
Archiefwetenschap (UVA Amsterdam)

In dit webinar presenteren drie vakgenoten hun scriptie
Mathijs Timmermans (archivaris van de gemeenten Dongen,
Drimmelen, Geertruidenberg, Loon op Zand en Oosterhout)
licht zijn afstudeerscriptie toe over archivering binnen het door
Common Ground gevisualiseerde en door VNG omarmde
gegevenslandschap. Is het haalbaar om van eenmalig opgeslagen
gegevens gebruik te maken in processen? Erin Jansen
(informatiebeheer officer bij de gemeente Almere) heeft een scriptie
geschreven met de titel “Een doel om na te streven”. Haar scriptie
gaat over de aard en effectiviteit van het archieftoezicht. Jan Koers
(strategisch adviseur bij de gemeente Emmen) licht zijn scriptie toe
over de eisen en kwaliteitskenmerken van open data.

16:00 – 17:00
Teams Live Event Webinar

Grip op Informatie: voor bestuurders en
gemeenteraadsleden

Als burgemeester, wethouder of raadslid wil je dat je organisatie
‘in control’ is en dat je mee gaat met de nieuwe technologische
ontwikkelingen.
Nathan Ducastel (directeur van VNG Realisatie en Directeur
Informatiesamenleving bij de VNG) geeft een korte inleiding over
het belang van informatievoorziening.
Kees Duijvelaar (gemeenteraadslid namens de VVD in
de gemeente IJsselstein) is VNG-ambassadeur voor Grip
op Informatie. Met zijn jarenlange professionele ervaring
op het gebied van informatiebeleid, zal hij zich in dit
webinar specifiek richten op bestuurders, directeuren en
gemeenteraadsleden. Kees zal aandacht geven aan de nieuwe
wet- en regelgeving zoals het wetsvoorstel Wet open overheid
(Woo), maar ook voorbeelden geven van hoe de gemeente
kan werken aan transparantie en het op orde brengen van de
informatiehuishouding
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Donderdag 26 november
13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar
10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

Dimpact en informatiebeheer

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 38 gemeenten.
Dimpact heeft in samenwerking met circa 30 gemeenten een visie
op informatiebeheer opgesteld. De visie is een basisdocument
dat elke gemeente naar lokaal kan toepassen.
Giovanni Wouters (gemeentesecretaris van Gemert-Bakel) opent
het webinar geeft kort het belang van Dimpact aan.
Jeroen van Oss (adviseur informatiebeheer gemeente
Rotterdam) en Annet de Lange (archivaris bij de gemeente
Gemert-Bakel) lichten het visiedocument toe.
Jeroen van Oss vertelt vervolgens over de ontwikkeling
rondom het e-depot en Anne Kuzema (beleidsmedewerker
DIV bij de gemeente Groningen) vertelt over de stappen die
in Groningen worden gezet en die aansluiten bij de proeftuin
‘informatiehuishouding op orde’.

Rol/taak van de archiefinstelling

De Wet open overheid en de Archiefwet hebben effect op de
archiefstellingen. Wat gaat dit betekenen en welke richting zou je
als archiefinstelling kunnen opgaan?
Thierry van Vugt (wethouder van de gemeente Gouda) doet
de aftrap. Dit mede vanuit zijn rol als voorzitter van de ‘Regeling
Streekarchief Midden-Holland’.
Sigfried Janzing (directeur streekarchief Midden-Holland) geeft
een inzicht in de rol en taak die een archiefinstelling zou kunnen
spelen als gevolg van de Wet open overheid.

16:00 – 1700
Teams Live Event Webinar

Webinar ‘Vernietigen’

Vanuit een projectgroep wordt bekeken of het (meer)
geautomatiseerd mogelijk is om te vernietigen, bij voorkeur
binnen meerdere gegevensbronnen ineens.
Rens Ouwerkerk (senior adviseur informatiebeheer bij de
gemeente Amsterdam) en Ivo Hendriks (expert architectuur en
standaarden bij VNG realisatie) vertellen alle ins en outs over
vernietigen en hoe je dat mogelijk geautomatiseerd kan doen.
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