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Derde week van Grip op Informatie

Het programma in vogelvlucht
Donderdag 15 april 2021

Tijdens de derde week van grip op informatie wordt
door middel van verschillende webinars aandacht
gevraagd voor drie thema’s: informatiehuishouding
op orde, actief openbaar maken en duurzame
toegankelijkheid.

10.00 – 11.15 uur Een open overheid: inleidend webinar
13.00 – 14.00 uur Aansluiten op PLOOI
15.00 – 16.00 uur	Grip op de informatie positie in het lokaal
bestuur

Maandag 19 april 2021		
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 een procesbegeleider, die zoveel
mogelijk de gestelde vragen uit de chat in zal brengen.
–	Zoals u van ons gewend bent, kunt u de presentaties
en documentatie terugvinden op Kennisnetwerk
Informatie en Archief (KIA) en webinars terugkijken
op het YouTube kanaal van VNG Realisatie.

10.00 – 11.00 uur KIDO light in de praktijk
13.00 – 14.00 uur Bewaren bij de bron
15.00 – 16.30 uur	Hoe ziet de toekomst er uit van een
archiefinstelling?

Dinsdag 20 april 2021		
08.00 – 09.00 uur Ontbijtsessie: Vernietigen
10.00 – 11.00 uur Open WOB
13.00 – 14.00 uur Het inzetten van de selectielijst API

Woensdag 21 april 2021
10.00 – 11.00 uur Digitale toegankelijkheid
13.00 – 14.00 uur Archiveren van tekstberichten
16.00 – 17.00 uur	Grip op informatie: raadsleden aan het
woord

Donderdag 22 april 2021
10.00 – 11.30 uur Handreiking Wet Open Overheid

Derde week van Grip op Informatie

Donderdag 15 april
10:00 – 11:15
Teams Live Event Webinar

Een open overheid: inleidend webinar

In dit webinar geven we een toelichting op de Wet open overheid
en de aansluiting op PLOOI. Peter de Baat (Burgemeester van
Montferland) opent de derde week van Grip op informatie.
Peter is lid van VNG commissie informatiesamenleving en
voorzitter van de VNG archievencommissie. Juliette van de Jagt
(senior juridisch adviseur bij de VNG) geeft toelichting op de
Wet open overheid, met de focus op actieve openbaarmaking.
Dorien Rijkes (Strategisch adviseur bij de Gemeente Rotterdam)
vertelt hoe binnen de gemeente Rotterdam stappen worden
gezet om een meer transparante gemeente te worden. Afsluitend
licht Jelle Verburg (product owner PLOOI bij KOOP) in het kort
de voortgang van PLOOI toe.

15:00 – 16:00
Teams Live Event Webinar

Grip op de informatie positie in het Lokaal
Bestuur

In deze sessie wordt het gesprek gevoerd over de uitdagingen
voor politiek en bestuur om de ambities van Grip op informatie te
kunnen realiseren. Alexander Versteeg (onderzoeker/projectleider
bij VNG Realisatie) en Maike Popma (adviseur bij VNG Realisatie)
zijn auteurs van de publicatie ‘Tussen Thorbecke en filterbubbel’
en geven een inleiding. Vanuit de gemeente Utrecht wordt een
toelichting gegeven op hun praktijkervaring.

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Aansluiten op PLOOI

Het afgelopen jaar zijn verschillende praktijkervaringen opgedaan
om aan te sluiten op PLOOI. In dit webinar wordt een toelichting
gegeven op de vorderingen en wordt een demonstratie gegeven
van PLOOI. Jelle Verburg (product owner PLOOI bij KOOP)
licht de stand van zaken toe. Holger Peeters (informatieadviseur
bij gemeente Buren) deelt zijn ervaringen van het afgelopen
jaar omtrent het aansluiten op PLOOI. Maurice Veldhoven
(CIO Adviseur bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen) en Vincent Wiekenkamp lichten de ervaring
toe om RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) aan te sluiten op
PLOOI.
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Maandag 19 april
10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

KIDO light in de praktijk

Ruim 30 gemeenten zijn aan de slag binnen de werkgroep ‘KIDO
light’ om de lightversie van de handreiking Kwaliteitssysteem
Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) te implementeren en
actief ervaringen uit te wisselen. Eliane Schuurman (projectmedewerker
Data en monitoring bij VNG) licht KIDO light toe. Dave Eickhoff
(archiefinspecteur bij gemeente Veenendaal), Femke Hendrikx
(functionaris gegevensbescherming bij gemeente Veenendaal) en
Michiel Simons (senior adviseur informatiebeheer bij gemeente
Amsterdam) vertellen hoe ze binnen hun gemeente stappen zetten
om kwaliteitszorg ten aanzien van informatiebeheer op te zetten.

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Bewaren bij de bron

De afgelopen jaren zijn door het Nationaal Archief analyses gedaan
of en hoe bewaren bij de bron van data mogelijk is. Zo krijgen de te
bewaren data een andere bewaarplaats. Het Nationaal Archief heeft
een procedure gemaakt om te komen tot een dergelijke ontheffing.
In de afgelopen tijd is deze procedure doorlopen met bv het Rijk
(KOOP, officiële bekendmakingen), het Kadaster, CBS (statistieken) en
KNMI. Vooruitlopend op de nieuwe archiefwet en de Amvb wil de VNG
een concrete praktijktoepassing uitvoeren om ervaringen op te doen
om bij de ‘bron’ te archiveren bij gemeenten. Eunice Vink (projectleider
Grip op informatie bij VNG Realisatie) geeft een toelichting op
het proces van de werkgroep, waarna Remco van Veenendaal
(preservering officer bij Nationaal Archief) de eisen zal toelichten die
zijn bepaald op basis van eerste praktijkervaringen. Wouter Oenema
(adviseur digitale archieven bij de gemeente Amersfoort) sluit af met
praktijkervaring vanuit zijn gemeente.

15:00 – 16:30
Webinar met mogelijkheid tot interactie

Hoe ziet de toekomst er uit van een
archiefinstelling?

Een digitale sessie in samenwerking tussen KVAN en de VNG.
De sessie is onderdeel van de KVAN Archiefdagen en de 3e week
van Grip op Informatie.
De Wet Open Overheid en de Archiefwet hebben effect op de
archiefstellingen. Wat gaat dit betekenen en welke richting zou je
als archiefinstelling op kunnen gaan. Sigfried Janzing (directeur
streekarchief Midden-Holland) geeft middels het visiedocument
toekomstverkenning inzicht in de rol en taak die een archiefinstelling
op zou kunnen pakken als gevolg van de verschillende
ontwikkelingen.
Vervolgens vindt onder leiding van Benno van Tilburg (manager
Stadsarchief Amsterdam) het gesprek plaats met Sigfried en Ilonka
Sas (Manager collectie bij Gelders Archief), Margriet van Gorsel
(hoofd toezicht, beleid en advies bij Stadsarchief Amsterdam),
Joris Uilenreef (strategisch adviseur CIO Office bij gemeente
Utrecht) en Bert de Vries (directeur Stadsarchief Amsterdam).
Namens VNG Realisatie zal Jeroen Jonkers (projectleider Grip
op informatie) als sidekick van Benno optreden.
Link om aan te melden: https://www.formdesk.com/
hetbranchebureau/AanmeldformKVAN19APRIL21
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Dinsdag 20 april
08:00 – 09:00
Teams Live Event Webinar

Ontbijtsessie: Vernietigen

Vernietigen is nog lang niet overal goed geregeld. Hoe ga je om
met het vernietigen van Legacy? Hoe vernietig je over applicaties
heen? En is vernietigen ook echt weg? Kortom er is nog genoeg
te verbeteren. Het doel van de werkgroep is proefopstellingen
te realiseren bij gemeenten die samen met leveranciers ermee
aan de slag willen. Namens de werkgroep zullen Tessa de Vos
(teammanager bij gemeente Waalwijk) en Rens Ouwerkerk
(senior adviseur informatiebeheer gemeente Amsterdam) toe
lichten hoe ze binnen hun gemeente concrete stappen zetten om
te kunnen vernietigen en vertellen hoe ze de worsteling ervaren
met leveranciers. Tessie Schepman (archivaris bij het Zeeuws
archief ) kijkt met de bril van archivaris op waar gemeenten mee
worstelen in het vernietigingsproces.

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Het inzetten van de selectielijst API

Informatie- en archiefbeheer in een gegevenslandschap, hoe
ziet dat eruit? En welke componenten gebruiken we daarvoor?
Ivo Hendriks (expert architectuur en standaarden bij VNG
Realisatie) behandelt een aantal onderdelen die nodig zijn om
gegevens bij de bron duurzaam toegankelijk te bewaren en
beheren. Met de Selectielijst API kunnen Selectielijstresultaten
worden verbonden met resultaattypen bij zaaktypen om zo bij
iedere zaak de juiste bewaartermijn vast te leggen. En het
Archiefbeheercomponent wordt ingezet om zaken waarvan
de bewaartermijn is verstreken daadwerkelijk te vernietigen.
Vanuit de praktijk vertellen Rita Berghuis (informatie-adviseur
bij gemeente Delft) en Patrick Castenmiller (informatie-architect
bij gemeente Hoorn) hoe ze concreet handen en voeten geven
aan de selectielijst API.

10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

Open WOB

Patricia Gutterswijk (Open data coördinator / projectleider
Open Wob bij provincie Noord-Holland) licht de ‘handreiking
open Wob/Woo’ toe, die overheidsorganisaties kan helpen
om de WOB/Woo-documenten te openbaren. Sofie Bustraan
(informatie-commissaris bij gemeente Amsterdam) en Edwin
Rooke (bestuurlijk contactpersoon Wob bij concern afdeling
Financiën, Inkoop en Juridische Zaken bij gemeente Utrecht)
lichten toe op welke wijze binnen hun organisatie de eerste
stappen zijn gezet om de Wob (straks Woo)-aanvragen actief
te openbaren.
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Woensdag 21 april
10:00 – 11:00
Teams Live Event Webinar

Digitale toegankelijkheid
Het webinar richt zich op de samenhang van digitale
toegankelijkheid en actieve openbaarmaking. Olaf Schoelink
(trainee bij VNG) verzorgt een inleiding over het Tijdelijk besluit
digitale toegankelijkheid overheid met de wettelijke vereisten.
Patricia Bolink (adviseur digitale toegankelijkheid bij de
Gemeente Deventer) en Elyane Dickhaut (projectleider
Digitale Toegankelijkheid en adviseur procesmanagement bij
de gemeente Meierijstad) vertellen op welke wijze zij er binnen
hun gemeente mee aan de slag gaan.

16:00 – 17:00
Teams Live Event Webinar

Grip op informatie: raadsleden aan het woord
Waar lopen gemeenteraadsleden tegen aan in de
informatievoorziening van hun gemeente? Gemeenteraadsleden
Meis de Jongh (fractievoorzitter VVD in de gemeente
Bergen Noord-Holland), Joost Pals (VVD Gemeenteraadslid
in de gemeente Bergen op Zoom), Ralph Langendam
(gemeenteraadslid Burger Partij Amersfoort in de gemeente
Amersfoort) vertellen over hun praktijkervaring en geven tips
over hoe de informatiehuishouding beter zou kunnen.

13:00 – 14:00
Teams Live Event Webinar

Archiveren van tekstberichten

Het archiveren van tekstberichten en social media is een
verplichting bij de Archiefwet. Tot op heden gebeurt het
nauwelijks en al helemaal niet geautomatiseerd. Als je daarmee
aan van start wilt is dit de werkgroep om in de gaten te houden.
Vanuit de regio Twente wordt dit ook belangrijk geacht en
dus bundelen 17 gemeentes/gemeenschappelijke regelingen
hun kennis om hiermee aan de slag te gaan. Jan Huiskes
(Adviseur Informatievoorziening bij het Gemeenschappelijk
Belastingkantoor Twente) licht toe welke stappen ze zetten.
Tot slot vertelt Anneke Talens (beleidsmedewerker bij NoardeastFryslân) over de stappen die zij hebben gezet om tekstberichten
te archiveren. Aansluitend licht Arjan Rompelman (projectleider
bij RDDI) de eerste ervaringen met geautomatiseerd archiveren
van tekstberichten toe binnen de rijksoverheid.
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Donderdag 22 april
10:00 – 11:30
Teams Live Event Webinar

Handreiking Wet Open Overheid
Op verzoek van de VNG heeft advocatenkantoor Pels Rijcken
een juridische handreiking opgesteld voor de Wet open overheid.
De Wet open overheid zal de Wet openbaarheid van bestuur
vervangen. In dit webinar lichten Elisabeth Pietermaat en
Arno Geleijnse de handreiking toe. Zij bespreken de belangrijkste
wijzigingen van de Woo ten opzichte van de Wob.
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