
Informeren en beheren

Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en 

duurzaamheid van het archief- en informatie-

beheer van de gemeente Den Helder. 

Rekenkamercommissie Den Helder, 4 juni 2013



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Colofon 
Den Helder, 4 juni 2013 
Rekenkamercommissie Den Helder, 
  
Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA (voorzitter) 
drs. R.J. Morée MBA 
mr. K.A.J.E. Kirpensteijn 
drs. ing. G.J. Braas 
Mw. D.E. Pater 
F.C. Klut 
T. Rijnten 
 



 

Conclusies en aanbevelingen 



INFORMEREN EN BEHEREN 

 
Onderzoek naar de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het 

archief- en informatiebeheer van de gemeente Den Helder 
 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Uitgangspunt 
 
Een goed informatie- en archiefbeheer is voor een gemeente van groot belang, 
zowel voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid als bij het afleggen van 
bestuurlijke en politieke verantwoording en het tonen van transparantie. 
Goede dienstverlening aan de burgers vereist een effectieve informatievoorziening. 
Relevante informatie moet snel beschikbaar zijn. Veel taken van de gemeente 
vereisen een efficiënte informatie-uitwisseling, zowel binnen de gemeentelijke 
organisatie, als met de omgeving: burger, bedrijf, ketens en netwerken. 
 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de 
duurzaamheid van de inrichting van het (digitaal) archief- en informatiebeheer van de 
gemeente Den Helder. Op basis van de bevindingen komt de commissie tot de 
volgende conclusies en aanbevelingen. 
 
Conclusies 
 

1. De kwaliteit van het archief- en informatiebeheer van de gemeente is op 
onderdelen niet toereikend. Zowel de betrouwbaarheid als de duurzaamheid 
van het archief schieten op onderdelen tekort. Er zijn geen concrete plannen 
bekend om hier verbetering in te brengen. 

 
2. Er is geen duidelijk beleid met betrekking tot archief- en informatiebeheer. 

 
3. Er is geen duidelijke informatiestructuur (plaatsen, terugvinden en beheren). 

 
4. Er is geen beleid met betrekking tot de digitale duurzaamheid van het archief. 

 
5. Er is onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van het archief- en 

informatiebeheer. 
 

Deze conclusies kunnen leiden tot de volgende gevolgen: 
 

 De gemeenteraad beschikt niet altijd over volledige en actuele informatie die 
nodig is om haar controlerende taak goed te kunnen uitvoeren. 

 

 Het college van burgemeester en wethouders beschikt niet altijd over de 
volledige en actuele informatie om daarop beslissingen te baseren en 
daarover verantwoording af te leggen. 
 

 De huidige staat van informatievoorziening kan ten koste gaan van een 
efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering. 
 



 Het risico bestaat dat burgers en bedrijven zouden kunnen worden benadeeld 
als de gemeente beslissingen neemt op basis van onvolledige informatie, en 
doordat de informatievoorziening op onderdelen niet toereikend is voor een 
goede dienstverlening. 
 

 Ambtenaren kunnen hun dagelijkse werkzaamheden niet altijd goed uitvoeren, 
omdat zij niet altijd beschikken over volledige en actuele informatie. Het 
zoeken naar informatie leidt tot een inefficiënte werkwijze, waardoor tijd en 
dus geld verloren gaat. 

 
Aanbevelingen 
 

1. De Rekenkamercommissie acht het wenselijk dat de gemeenteraad het 
belang van de gemeentelijke informatievoorziening en van het 
informatiebeheer bevestigt ten behoeve van haar controlerende taak. 

 
2. Het college van burgemeester en wethouders wordt aanbevolen om 

informatie- en archiefbeheer niet vooral als een kostenpost te zien, maar als 
een elementaire voorwaarde voor 
- het democratisch verantwoordingsproces naar de raad; 
- een effectieve dienstverlening naar burgers en bedrijven; 
- een efficiënte bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie. 

 
3. Gezien de ambitie van de gemeente om een midoffice systeem en zaakgericht 

werken te introduceren, is een (tijdelijke) uitbreiding van de beheerorganisatie 
aan te bevelen. De huidige minimale bezetting is niet passend bij deze 
ambitie.  

 
4. Aanbevolen wordt om de lokale archiefverordening aan te passen en uit te 

breiden met het volgende artikel: 
Burgemeester en wethouders doen ten minste éénmaal per jaar aan de raad 
verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de 
Archiefwet. Zij leggen daarbij verantwoording af over de verslagen die door de 
archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer van de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden 
die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 
 

5. Aanbevolen wordt om op korte termijn beleid te ontwikkelen met betrekking tot 
archief- en informatiebeheer, informatiestructuur en de digitale duurzaamheid 
van het archief. Voor de ontwikkeling van dat beleid zijn door het 
onderzoeksbureau suggesties aangedragen, die als bijlage worden 
toegevoegd. 
 

6. Vraag het college periodiek te communiceren over de wijze en voortgang van 
uitvoering. Dat kan tijdens de behandeling in de raad of beter nog, na het 
aannemen van een besluit door de raad in een plan van aanpak. Daarmee 
maakt het college helder hoe de aanbevelingen worden uitgevoerd. De 
rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad in die gevallen dat het 
college afwijkt van de uitvoering van een door de raad vastgestelde 



aanbeveling, het college op te dragen om hierover te communiceren naar de 
raad en te onderbouwen waarom niet wordt overgegaan tot opvolging. 

 
======



Bijlage bij de conclusies en aanbevelingen 

 
Suggesties voor de ontwikkeling van een informatiebeleid 

 
Ten aanzien van de organisatie van het archiefbeheer en informatiemanagement 
worden de volgende suggesties gedaan: 
 

Richten Strategisch Waar wil de organisatie heen, en hoe kan de 
informatiehuishouding dat ondersteunen? 
(inclusief informatie- en archiefbeheer) 

Inrichten Tactisch Wat is er voor nodig om dat te realiseren? 

Verrichten Operationeel Hoe wordt dat uitgevoerd? 

 
Strategie 
Informatie- en archiefbeheer moet nu op operationeel niveau tot stand komen, omdat 
beleid voor informatiebeheer ontbreekt. Om verbetering te bereiken is het nodig dat 
de organisatie de volgende uitgangspunten onderschrijft en actief bevordert: 
1. Goed informatie- en archiefbeheer is een voorwaarde voor een goede 

dienstverlening richting burgers en bedrijven en voor een efficiënte bedrijfsvoering 
door ambtenaren, het college van B&W en de raad; 

2. Informatie- en archiefbeheer moeten een integraal onderdeel zijn van de 
uitvoering van de werkprocessen van de gemeente (dus direct meenemen bij 
nieuwe ontwikkelingen in uitvoering van de werkzaamheden, en niet pas achteraf 
oplossen); 

3. Het informatiebeleid moet daarom het kader bieden waarbinnen het informatie- en 
archiefbeheer gerealiseerd kan worden; 

4. Een samenhangende informatievoorziening,  inclusief het informatie- en 
archiefbeheer, komt op verschillende niveaus tot stand, en in de wisselwerking 
tussen die verschillende niveaus. 
 

Dat betekent niet dat informatie-en archiefbeheer eenzijdig top-down tot stand komt, 
maar dat de relatie tussen de ambities en de werkvloer actief moeten worden 
onderhouden. Er ligt nu een ambitie om zaakgericht te gaan werken, maar ‘op de 
werkvloer’ gebeurt er nog nauwelijks iets mee. Om dit te kunnen bewerkstelligen, is 
een plan van aanpak nodig die de verbinding legt tussen het beleid en de dagelijkse 
uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Zet een volgende stap in de ontwikkeling van een organisatiebrede visie op 
informatie en in het bewustzijn dat archief- en informatiebeheer in digitale tijden niet 
alleen op uitvoerend niveau tot stand kan komen.  
Deze visie moet zich niet alleen richten op de dienstverlening aan burgers en 
bedrijven, maar ook op de ondersteuning van sturende en ondersteunende 
processen. Ondersteunende processen zorgen ervoor dat de gemeente als 
organisatie kan functioneren en sturende processen  geven de richting aan waarin de 
gemeente zich ontwikkeld. Het is net zo belangrijk dat het bestuur van de gemeente 
beslissingen goed kan nemen en goed gecontroleerd kan worden , als dat de 
gemeente burgers en bedrijven goed van dienst is. 
 



Deze visie moet richting geven aan het informatiebeleid en –beheer voor de 
komende jaren en verbinding leggen tussen de ambities van de gemeente, de 
werkprocessen die binnen de gemeente worden uitgevoerd, en de informatie die 
daarvoor moet worden uitgewisseld en beheerd. 
 
Beleid informatie- en archiefbeheer 
Werk deze visie vervolgens uit in een nieuwe versie van het informatiebeleidsplan.  
Het informatiebeleidsplan is een uitwerking van de visie op informatie en biedt kaders 
en samenhang voor de ontwikkeling van de informatiehuishouding voor de komende 
jaren. 
 
Het informatiebeleid gaat over: 

- Hoe is de organisatie ingericht? (producten, diensten, processen, 
klantcontactcentrum) 

- Hoe wordt de informatie geordend? (Worden bijvoorbeeld ordeningsinstrumenten, 
zoals een zaaktypencatalogus, een documentair structuurplan en een 
metadataplan, gebruikt om documenten en dossiers toegankelijk te maken? Is er 
een overzicht van de gegevensverzamelingen in databases, zoals o.a. de 
kernregistraties, en is er hiervoor een gegevensmodel?)  

- Hoe wordt het applicatielandschap ingericht (frontoffice, midoffice, backoffice) 

- Welke ICT-infrastructuur is hiervoor nodig? 
 

Het informatiebeleid moet het kader bieden waarbinnen informatie- en archiefbeheer 
gerealiseerd moet worden. Voorbeelden van principes of richtlijnen die in het 
informatiebeleid zouden kunnen worden vastgelegd:  

- Het digitale archiefbeheersysteem (Corsa) is een organisatiebrede voorziening en 
moet daarom deel uitmaken van het midoffice systeem. 

- Voor nieuwe systemen wordt vooraf getoetst of ze aan het digitale 
archiefbeheersysteem gekoppeld moeten worden, of dat mogelijk is, en tegen 
welke kosten. Het doel hiervan is het voorkomen dat meerdere 
informatiesystemen met dezelfde of overlappende functionaliteiten binnen de 
gemeente gebruikt worden. Hierdoor kunnen kosten worden beheerst. 
 
  

Verantwoordelijkheden 
Een essentiële stap in de verbetering van de informatievoorziening is het vaststellen 
van de verschillende verantwoordelijkheden op alle niveaus 
(richten/inrichten/verrichten). Het is nodig om op alle niveaus 
(richten/inrichten/verrichten) duidelijk de verschillende verantwoordelijkheden te 
benoemen en toe te wijzen; 

- Wat is de rol van de raad, het college, de directie en MT, en de directeur 
bedrijfsvoering?  

- Wie stelt de organisatiebrede randvoorwaarden vast waarbinnen e.e.a. moet 
gebeuren? 
(Waar moet de organisatie aan voldoen?) 

- Wie stelt de interne kaders vast ten behoeve van het archiefbeheer, en wie 
adviseert daarover? 

- Wat is de rol van de proceseigenaren, en wat als het niet duidelijk is wie dat zijn? 

- Wie ziet toe op de naleving van beleid en afspraken? 

- Wat is de rol van ICT en IV? 



 
Capaciteit 
Bij het bepalen van de benodigde capaciteit ten behoeve van de inrichting van 
informatiesystemen moet een onderscheid gemaakt worden tussen: 

- Ontwikkeling of maatwerk (de gemeente heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk 
standaard applicaties van leveranciers afnemen i.p.v. zelf informatiesystemen te 
ontwikkelen of veel maatwerk te laten verrichten door softwareleveranciers); 

- Inrichting (een nieuw systeem zodanig inrichten, dat het gebruikt kan worden); 

- Beheer (technisch en functioneel); 

- Opleiding, training en ondersteuning van gebruikers. 
 
Op basis van de bestaande situatie moeten wij concluderen dat de bestaande 
capaciteit, zowel voor IV als voor het applicatiebeheer van Corsa bij ICT niet 
toereikend is. Zie onderdeel e. capaciteit van deel II (bevindingen) van dit rapport.  
 
Daarbij speelt mee dat de huidige beschikbare capaciteit ook is ingezet voor 
bijvoorbeeld:  

- het ontwikkelen van maatwerk door ICT; 

- het wegwerken van achterstanden door IV. 
 
Gezien de ambitie van de gemeente om een midoffice systeem aan te schaffen en te 
implementeren en zaakgericht werken te introduceren, is het aan te bevelen om één 
extra technisch applicatiebeheerder aan te trekken en drie tot vijf extra IV 
medewerkers (tijdelijk) in dienst te nemen of in te huren. Deze extra capaciteit is ook 
nodig om de verschillende aanbevelingen uit te kunnen voeren. 
 
Het documentmanagementsysteem (DMS/Corsa) 
Om het DMS beter te benutten worden de volgende acties geadviseerd: 

- Neem het DMS op in de architectuur. Als het midoffice daadwerkelijk wordt 
aangeschaft, adviseren wij om het DMS als een organisatiebrede voorziening aan 
het midoffice te koppelen; 

- Maak op korte termijn dossiervorming mogelijk, op basis van processen of 
zaaktypen; 

- Test de generieke case (zaakafhandeling) die beschikbaar is, en pas deze aan 
indien nodig, zodat deze vervolgens in gebruik kan worden genomen;  

- Ontwikkel een duidelijke informatiestructuur, die zowel de werkzaamheden als het 
archiefbeheer moet ondersteunen, en pas deze toe.  

 
Stel een ordeningsplan op en pas dit toe binnen het archief. Hiermee legt de 
organisatie ook de basis voor zaakgericht werken. In een ordeningplan worden alle 
werkprocessen van de gemeente opgesomd en omschreven. Aan elk werkproces 
worden gegevens, zoals de proceseigenaar en de vernietigingstermijn, verbonden. 
Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de documenten en dossiers in de papieren 
en digitale archieven vergroot, oftewel documenten en dossiers zijn sneller terug te 
vinden. Het ordeningsplan levert de dossierstructuur voor Corsa, de 
gemeenschappelijke schijven en de papieren archieven. Voor elke nieuwe zaak 
wordt een apart dossier aangemaakt, waarin de documenten van de concrete 
uitvoering van een werkproces opgeslagen worden. 
 
Ontwikkel en beheer een overzicht van alle archiefbestanden. 



 
Ontwikkel beleid met betrekking tot digitale duurzaamheid. Denk daarbij aan het 
bevorderen van open standaarden (overheidsbeleid: pas-toe-of-leg-uit), zodat de 
software van informatiesystemen onafhankelijk van de (failliete) leverancier kan 
worden beheerd, en denk aan beleid met betrekking tot conversie of migratie (het 
tijdig en correct overzetten van informatie voordat deze onbruikbaar wordt).  
 
Ontwikkel een kwaliteitssysteem, waarmee de kwaliteit van de informatievoorziening 
en van het informatiebeheer, regelmatig d.m.v. audits getoetst en waar nodig 
verbeterd wordt. De inrichting en het beheer van informatiesystemen en opleiding en 
training zijn daarbij aandachtspunten. 
 
(Deze suggesties voor de inrichting van een informatiebeleid zijn op verzoek van de 
Rekenkamercommissie opgesteld door het Adviesbureau VHIC) 

 
 
 
 
 



 

Bestuurlijke reactie 
 











 

Nawoord rekenkamercommissie 
 



Nawoord Rekenkamercommissie 

 

De rekenkamercommissie is het college van burgemeester en wethouders erkentelijk 

voor de uitgebreide bestuurlijke reactie op het rapport “Informeren en beheren”. 

 

Het college deelt de zorg van de rekenkamercommissie over de stand van zaken bij 

het gemeentelijk archief- en informatiebeheer en ontwikkelt nu beleid om de 

noodzakelijke verbeteringen door te voeren.  

 

Het college kan zich vinden in de door de rekenkamercommissie getrokken 

conclusies, ondersteunt de belangrijkste aanbevelingen en omschrijft het rapport als 

een stevige inhoudelijke ondersteuning van de ingezette aanpak. 

 

De rekenkamercommissie hoopt met de in het rapport geformuleerde aanbevelingen 

de raad behulpzaam te zijn om de informatievoorziening spoedig op orde te brengen. 



 

Nota van bevindingen 
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SAMENVATTING 

 

Waarom is informatie- en archiefbeheer van belang voor de gemeente? Een goede 

dienstverlening aan burgers en bedrijven vereist een effectieve informatievoorziening. 

Medewerkers die een klant moeten helpen moeten snel over alle relevante informatie kunnen 

beschikken. Veel taken vereisen een efficiënte informatie-uitwisseling, zowel binnen de 

gemeentelijke organisatie, als met de omgeving; burger en bedrijf, ketens en netwerken. 

De raad kan haar controlerende taak niet naar behoren uitvoeren als de informatie die daarvoor 

nodig is ontbreekt . Efficiënte bedrijfsvoering is niet mogelijk zonder een goede 

informatievoorziening. Digitaal informatiebeheer is nieuw en vereist daarom extra aandacht.  

 

De rekenkamercommissie heeft opdracht gegeven om de betrouwbaarheid en de duurzaamheid 

van het informatie- en archiefbeheer te onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 19 

september en 10 oktober 2012. In het kader van het onderzoek zijn 24 medewerkers 

geïnterviewd, verschillende werklocaties bezocht, en zijn gerelateerde documenten opgevraagd 

en geraadpleegd.   

 

Het onderzoek moest de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de inrichting van het (digitaal) 

archief en informatiebeheer van de gemeente Den Helder in beeld brengen. Op basis van het 

onderzoek worden de volgende bevindingen geformuleerd. 
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Deel I: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK 

 
In dit deel worden de opdracht, de onderzoeksvraag en de werkwijze toegelicht. 

  

1. Inleiding  

 

In opdracht van de rekenkamercommissie heeft VHIC onderzoek  verricht naar de 

betrouwbaarheid en duurzaamheid van de inrichting van het (digitaal) archief en 

informatiebeheer. Als in dit rapport gesproken wordt over „de kwaliteit van het archief- en 

informatiebeheer‟ wordt daarmee zowel de betrouwbaarheid als de duurzaamheid van het 

beheer bedoeld.  

 

Tijdens eerdere onderzoeken van de rekenkamercommissie is gebleken dat documenten niet 

altijd leverbaar of moeilijk te vinden zijn, ook als duidelijk was dat de betreffende documenten 

aanwezig moesten zijn. Bij verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat informatie 

verspreid is binnen de organisatie en/of onvolledig werd aangeleverd. Naar aanleiding van deze 

signalen heeft de rekenkamercommissie dit onderzoek laten verrichten. 

 

Met het onderzoek wil de rekenkamercommissie op hoofdlijnen in beeld krijgen hoe de huidige 

situatie is op het gebied van de informatievoorziening en het archiefbeheer ten behoeve van de 

verschillende betrokken partijen: burgers en bedrijven, de gemeenteraad en de ambtelijke 

organisatie. De rekenkamercommissie heeft gevraagd daarbij aan te geven, welke normen 

kunnen daarbij gehanteerd worden, en in hoeverre daar aan wordt voldaan. 

 

Het doel van het onderzoek is om op hoofdlijnen in beeld te krijgen waar de belangrijkste 

verbeterpunten liggen. De commissie wil geadviseerd worden over de aanbevelingen die zij 

daarvoor kan geven. Het onderzoek kan de basis leggen voor verbetering van de 

informatievoorziening binnen de gemeente.  
  

2. Onderzoeksvraag 
 

Onderwerp van dit onderzoek is de betrouwbaarheid en duurzaamheid van het archief van de 

gemeente. In dit hoofdstuk worden de begrippen archief, betrouwbaarheid en duurzaamheid 

toegelicht.  

 

Archief 

Het archief omvat alle informatie die is vastgelegd of ontvangen bij de uitvoering van de 

gemeentelijke taken, ook als deze taken door derden worden uitgevoerd.  

 

Het archief is nodig: 

 Voor de ondersteuning van het uitvoeren van gemeentelijke taken; 

 Voor de verantwoording aan burgers en bedrijven, aan de gemeenteraad, binnen de 

ambtelijke organisatie, en als juridisch bewijs; 

 Voor de verantwoording naar controlerende instanties, zoals: ministeries, 

accountantsdiensten, commissies uit de gemeenteraad, de gemeentelijke griffie; 

 ten behoeve van het culturele erfgoed. 
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Toelichting: Het archief omvat alle informatie die wordt vastgelegd bij de uitvoering van de 

gemeentelijke taken. Daarbij gaat het niet alleen om de dienstverlening maar ook om 

ondersteunende en sturende processen binnen de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld: 

personeelsdossiers, interne besluiten of richtlijnen, onderhoudscontracten. 

 

De vraag hoe lang informatie bewaard moet worden of wanneer vernietigd staat los van de 

vraag of iets in het archief hoort. Het archief omvat zowel permanent te bewaren stukken als 

stukken die na enige tijd vernietigd moeten worden.  

 

Naast inkomende en uitgaande stukken omvat het archief ook interne stukken.  De vorm 

waarin de informatie is vastgelegd is niet relevant voor de vraag of het wel of niet in het 

archief hoort. Het gaat dus niet alleen om de in- en uitgaande post, maar het kan evengoed 

om email gaan, of om de raadsvergaderingen die op video zijn vastgelegd. 

Archiefwet artikel 3:  De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende 

archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, 

alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende 

archiefbescheiden. 

 

 
Betrouwbaarheid 

Onder de betrouwbaarheid van het archief wordt verstaan dat het archief volledig en actueel is 

en zogenaamde authentieke documenten bevat, zodanig dat de bedrijfsvoering optimaal 

ondersteund wordt en voldaan wordt aan de (wettelijke) eisen.  

Dat wil zeggen dat alle documenten compleet, vindbaar en binnen hun context (dossier) zijn te 

raadplegen en te interpreteren en dat de documenten authentiek zijn; overeenstemmen met de 

oorspronkelijke. 

 

Om de betrouwbaarheid van dossiers en documenten te borgen gelden de volgende 

uitgangspunten: 

 Het archief moet in goede, geordende en toegankelijke staat verkeren om dossiers en 

stukken te kunnen raadplegen; 

 Archiefbescheiden kunnen niet ongeautoriseerd gewijzigd of verwijderd worden; 

 Archiefbescheiden moeten binnen hun context gevonden, geïnterpreteerd en beoordeeld 

kunnen worden (binnen een dossier, proces of zaak). 

 
Duurzaamheid 

Onder de duurzaamheid van het archief wordt verstaan; de beschikbaarheid, de bruikbaarheid 

en beheersbaarheid van het archief zolang als dit wettelijk vereist is, of vanwege de 

bedrijfsvoering. Het duurzame beheer van digitale informatie stelt specifieke eisen. 
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Het college dient er zorg voor te dragen dat archiefbescheiden beschikbaar en toegankelijk 

(te raadplegen) zijn totdat deze mogen (of moeten) worden vernietigd of overdragen. 

Voor digitale archiefbescheiden betekent dit dat deze tijdig moeten worden overgezet naar 

een ander systeem of in een ander bestandsformaat  als informatie verloren dreigt te gaan, 

bijvoorbeeld omdat de vereiste software niet langer beschikbaar is.  

(zie ook archiefregeling art. 25 lid 1). 

Bij duurzaamheid gaat het niet alleen om de digitale archiefstukken zelf (bijvoorbeeld een 

pdf-bestand) maar ook om de kenmerken die daarbij zijn vastgelegd om stukken aan de hand 

daarvan te kunnen vinden, interpreteren en beheren.  

 
Archief- en informatiebeheer 

Archief- informatiebeheer betreft processen die nodig zijn om: 

 De informatie te kunnen raadplegen zo lang dat nodig is; 

 Om daarbij de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van de informatie te borgen; 

 Informatie te vernietigen als dit wettelijk verplicht is (denk aan persoonsgegevens); 

 Om de sterk toenemende informatie beheersbaar te houden en de kosten van het 

informatiebeheer te beperken; 

 Om te voldoen aan wettelijke eisen. 

 

De term archief- en informatiebeheer is een vertaling van de term recordsmanagement.  

Bij digitaal archief gaat het niet alleen om het beheer van traditionele documenten, maar 

bijvoorbeeld ook om de software die nodig is en om extra informatie die nodig is om 

archiefstukken terug te vinden en te beheren. Het belangrijkste onderscheid met de traditionele 

wijze van archiveren is dat digitaal archiveren zo veel mogelijk voorafgaand aan de 

werkzaamheden georganiseerd moet worden. 
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3. Werkwijze 
 

Voor dit onderzoek zijn de volgende stappen gezet die hierna worden toegelicht: 

 Literatuuronderzoek; 

 Ontwikkeling toetsingskader; 

 Interviews; 

 Archiefonderzoek. 

 

Literatuuronderzoek 

Bij aanvang zijn documenten opgevraagd en bestudeerd ter voorbereiding. Tijdens het vervolg 

van het onderzoek kwamen nog andere relevante documenten ter sprake welke eveneens zijn 

opgevraagd en meegenomen in dit onderzoek. Bijlage C bevat een overzicht van de 

geraadpleegde documenten. 

 

Ontwikkeling van het toetsingskader 

Hoewel het wettelijke kader uitgebreid is en er een groot aantal normen beschikbaar is laat de 

toetsing daarvan vaak ruimte voor interpretatie. Tegelijk hebben concrete en toetsbare 

wettelijke eisen in het verleden niet altijd tot het gewenste resultaat geleid.  

 

Het onderzoek moet de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van het informatie- en 

archiefbeheer op hoofdlijnen in beeld brengen. Om deze vraag te beantwoorden zijn de 

volgende deelvragen geformuleerd.  

 Hoe heeft het informatiebeleid zich de afgelopen jaren ontwikkeld, en biedt dit beleid 

voldoende houvast voor het informatiebeheer?  

 Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk met betrekking tot de informatievoorziening 

en hoe worden die ingevuld? 

 Zijn procedures en afspraken toereikend en bekend en wordt hiernaar gehandeld? 

 Voldoet Corsa als archief- en informatiesysteem? (Corsa is het documentmanagement-

systeem dat de gemeente in 2005 in gebruik heeft genomen).  

 Hoe is de afstemming georganiseerd tussen Corsagebruikers en de ondersteuning daarbij 

door ICT en IV (Informatievoorziening)? 

 Worden de medewerkers voldoende begeleid, opgeleid en getraind?  

 Is de informatiestructuur toereikend? 

 Beschikt de organisatie over een overzicht (inventaris) van het te beheren archief? 

 Is er voldoende personele capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) om het informatie- en 

archiefbeheer te realiseren? 

 

Interviews 

Gedurende twee werkdagen (20 en 25 september 2012) zijn 16 vraaggesprekken met 24 

medewerkers gevoerd. Daarbij waren de volgende onderdelen binnen de gemeente 

vertegenwoordigd:  

 Concerndirectie; 

 Concernstaf; 

 Facilitair Bedrijf  (IV en ICT); 

 Griffie; 

 Onderwijs, Welzijn en Sport; 

 Ruimte, Wonen en Ondernemen; 

 Stadsbeheer; 
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 Veiligheid, Vergunningen en Handhaving; 

 Werk, Inkomen en Zorg. 

De onderdelen zijn op verschillende niveaus vertegenwoordigd: 

 Concerndirectie, 2 vertegenwoordigers; 

 Afdelingshoofden,  4 vertegenwoordigers; 

 Teamleiders, 3 vertegenwoordigers; 

 Medewerkers/gebruikers: 15 vertegenwoordigers. 

 

Na afloop van de interviews hebben de betrokkenen een beknopt gespreksverslag ontvangen ter 

goedkeuring en eventueel ter aanvulling. Waar nodig zijn de verslagen aangepast. 

De goedgekeurde gespreksverslagen zijn ter beschikking gesteld van de rekenkamercommissie. 

 

Archiefonderzoek 

De laatste stap van het onderzoek was gericht op het onderzoeken van het archief. 

Dit deel van het onderzoek is uitgevoerd op 9 en 10 oktober, en daarbij zijn de volgende 

onderdelen bezocht: 

 Bestemmingsplannen; 

 Bezwaar en beroep; 

 Collegebesluiten; 

 Facturen; 

 Personeelsdossiers; 

 Raadsbesluiten; 

 Vergunning en handhaving; 

 WMO1 Clientdossiers. 

 

Bevindingen 

Op basis van het literatuuronderzoek, de interviews en het archiefonderzoek worden de 

bevindingen gerapporteerd. Daarbij wordt per deelvraag de norm beschreven die daarbij wordt 

toegepast. 

 

 

Toelichting: Eén van de uitdagingen met betrekking tot informatie- en archiefbeheer is de 

taal. Een deel van de onderwerpen is specialistisch van aard en er is veel jargon beschikbaar 

om de verschillende aspecten bespreekbaar te maken. In deze rapportage is geprobeerd om 

de belangrijkste onderdelen zo toegankelijk mogelijk onder woorden te brengen, maar er zijn 

onderwerpen „onder de motorkap‟ die genoemd en toegelicht moeten worden, als ze 

essentieel zijn maar niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: een informatiestructuur, 

ordeningsplan of metadata-plan. U hoeft niet precies te weten hoe het werkt, maar het is wel 

nodig dat u begrijpt dat een informatiesysteem zonder een informatiestructuur niet goed 

werkt.   

  
                                                
1 WMO: Wet maatschappelijke Ondersteuning 
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Deel II: BEVINDINGEN 

Voorgeschiedenis 

Rapporten en verslagen van onder meer de provinciale archiefinspectie geven een beeld van de 

kwaliteit van het archiefbeheer binnen de gemeente Den Helder in het (recente) verleden.  

 

Uit de interviews en het archiefonderzoek komt naar voren dat in 2004 of 2005 een 

digitaliseringsslag bij Werk, Inkomen en Zorg is mislukt, waardoor dossiers onvolledig gescand 

zijn, en de papieren dossiers in chaotische staat terug zijn gekomen. De betreffende digitale 

(onvolledig gescande) bestanden zijn medio 2011 als zijnde onbruikbaar vernietigd. 

 

Het verslag 2005-2006 van de provinciale archiefinspectie (PAI) vermeldt intensieve begeleiding 

door de PAI bij de bewerking van het secretarie-archief 1919-1994, van de gemeente Den 

Helder. “Het ging om een omvangrijk archief met een grote bewerkingsachterstand.  

De uitvoering van het project was in handen gelegd van onervaren en deels niet archivistisch 

geschoolde bewerkers…” 

 

Het rapport “Verbondenheid schept verantwoordelijkheid” (2008) van de rekenkamercommissie 

geeft aan “dat toezichthouders onvoldoende kunnen beschikken over de juiste informatie om 

effectief te kunnen controleren. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de inhoudelijke 

beleidsmatige verantwoordingsinformatie.” 

 

Het verslag 2009-2010 van de Provinciale Archiefinspecties vermeldt opnieuw grote 

achterstanden, die na eerdere inspecties en gesprekken zijn weggewerkt. 

 

In 2010 en 2011 zijn bouwvergunningen gedigitaliseerd door een externe partij. De door die 

partij opgestelde eindrapportage noemt de volgende oorzaken voor vertraging en uitloop van de 

werkzaamheden: 

 Onvoldoende voorbereiding door de gemeente Den Helder 

 Slechte toegankelijkheid van een deel van de bouwvergunningen (de Marine) 

 In een bouwvergunningendossier wordt schimmel geconstateerd   

 

In een verslag van het overleg met Facilitair Beheer en teamleider IV van 9 mei 2011 naar 

aanleiding van de inspectie 2008, meldt de Provinciale archiefinspectie het volgende: 

“De archiefinspecteurs concluderen dat de status „loopt‟ bij enkele actiepunten, drie jaar na 

rapportage niet acceptabel is. Er is sprake van taakverwaarlozing……”  

 

Het rapport „Helder zicht op zeestad” (rekenkamercommissie 2012) vermeldt: “De raad 

ontvangt veel informatie, maar de aard, status en samenhang van die informatie is niet 

eenduidig. Daardoor wordt aan de raad feitelijk onvoldoende de mogelijkheid geboden zijn 

controlerende taak adequaat uit te voeren. Pogingen van de raad om de kwaliteit van de 

informatie te doen verbeteren hebben nog onvoldoende tot resultaat geleid.” 

 

Bevinding:  

Er is een langdurige voorgeschiedenis waarbij vanuit verschillende invalshoeken tekortkomingen 

met betrekking tot het informatie- en archiefbeheer zijn gesignaleerd, en waarbij verschillende 

partijen waaronder de provinciale inspectie en de rekenkamercommissie concluderen dat er 

onvoldoende verbetering wordt gerealiseerd. 
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Ontwikkelingen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de afgelopen periode aandacht is besteed aan de 

verbetering van de informatiehuishouding. Er is momentum en het proces van bewustwording is 

in gang gezet. De meeste medewerkers van de gemeente Den Helder willen digitaal werken. De 

maatregelen die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen, worden hier kort 

weergegeven.  

 

De gemeente heeft te maken met bezuinigingen en extra taken en heeft zich genoodzaakt 

gezien om te bezuinigen, zij het niet op ICT vanwege de ambitie om de dienstverlening te 

verbeteren, maar wel op informatievoorziening. Door te saneren op het gebied van applicaties, 

wordt geld vrijgemaakt dat geïnvesteerd kan worden in nieuwe middelen voor het invoeren van 

zaakgericht werken. Het tempo waarin de informatiehuishouding wordt verbeterd blijft 

afhankelijk van de beschikbare financiële middelen.  

 

De directie heeft tijdens het onderzoek de intentie uitgesproken om een informatiemanager aan 

te stellen, die op strategisch niveau de afstemming tussen het primaire proces, ICT en 

Informatievoorziening tot stand moet brengen.  

Er is al een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het informatiemanagement van de gemeente,  

- rapporten en verslagen van de Provinciale archiefinspectie (2008 en 2011)  

- onderzoek TopForce naar het besluitvormingsproces, presentatie maart 2011 

- onderzoek “Van Zoeken naar Vinden”, Split-Vision, conceptrapportage september 2012 

 

Waar voorheen de samenwerking tussen ICT en team Informatievoorziening te wensen overliet 

is er nu structureel overleg tussen deze partijen. Het team Informatievoorziening heeft 

verschillende verbeterplannen opgesteld en voert een nieuwe werkwijze in. Medewerkers van 

het team hebben opleidingen gevolgd en team IV geeft aan dat registratieachterstanden 

gedeeltelijk zijn weggewerkt. Uit de gesprekken komt naar voren dat gebruikerstrainingen er 

aan hebben bijgedragen dat medewerkers beter kunnen omgaan met Corsa.  

 

Tijdens het onderzoek zijn echter ook verbeterpunten geconstateerd. Aan de hand van de in 

hoofdstuk 3 genoemde deelvragen worden de bevindingen gerapporteerd.  

 

a. Informatiebeleid 

Vraag: Hoe heeft het informatiebeleid zich de afgelopen jaren ontwikkeld, en biedt dit beleid 

voldoende houvast voor het informatiebeheer?  

 

Norm: ISO-15489 6.2: Er wordt aanbevolen dat organisaties beleid voor informatie- en 

archiefmanagement vaststellen en documenteren. Het doel van het beleid behoort te zijn de 

totstandkoming en het beheer van authentieke, betrouwbare en bruikbare archiefbescheiden, 

die bedrijfsfuncties en -activiteiten kunnen ondersteunen zo lang als nodig is.  

 

Om dat te bereiken (7.1) behoren organisaties een samenhangend beleidsprogramma voor 

informatie- en archiefmanagement op te stellen en uit te voeren… 

 

Bevindingen: 

Het directie-advies voor het vaststellen van het Informatiebeleid 2012-2015 gaat onder meer 

over de positionering van Corsa en vermeldt in de  samenvatting: “op dit moment ontbreken 
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duidelijke kaders en richtlijnen om verder richting te geven en keuzes te maken (met betrekking 

tot bedrijfsvoering en ICT). Er is te weinig samenhang in de projecten die we oppakken, het 

overzicht op ICT-investeringen ontbreekt en draagvlak in de organisatie ontbreekt.” 

 

De concerndirectie heeft het informatiebeleidsplan 2012 -2015 inmiddels vastgesteld, waarin 

o.a. de invoering van het zaakgericht werken, de criteria voor de aanschaf van nieuwe 

informatiesystemen en een overzicht van benodigdheden zijn opgenomen. Digitaal 

informatiebeheer wordt algemeen gezien als een voorwaarde voor zaakgericht werken.  

Het plan is opgesteld door het Facilitair Bedrijf, met het Team ICT.  

Het team Informatievoorziening is echter niet betrokken geweest bij het opstellen van het 

informatiebeleidsplan. Er ontbreekt een beleidsplan dat de vertaalslag maakt van het 

informatiebeleid naar het documentbeheer. 

 

Er bestaat onduidelijkheid met betrekking tot het archief. Formeel is het papieren archief nog 

leidend (er is geen vervangingsbesluit en geen machtiging tot vervanging). Toch denkt bijna 

iedereen binnen de organisatie aan Corsa als „het archief‟ ter sprake komt.  

 

ISO 15489 8.4: Identificeer en analyseer bestaande archiefsystemen en andere 

informatiesystemen om hun functioneren te meten tegen de eisen aan archiefbescheiden. 

Voor de aanschaf van nieuwe applicaties moeten businessplannen worden opgesteld. De 

noodzaak en de mogelijkheid om  met Corsa te koppelen wordt nu niet standaard als een van 

de criteria meegenomen.  

 

Op het moment van het onderzoek werd een marktverkenning uitgevoerd voor de aanschaf van 

een zogenaamd midoffice2 systeem. In de opdracht daartoe wordt niet expliciet een relatie 

gelegd met Corsa of met de digitale archieffunctie.  

In Corsa wordt nog niet zaakgericht gewerkt, met uitzondering van het Wabo-proces. Er wordt 

geen relatie gelegd tussen de ambitie om zaakgericht te gaan werken, de informatiestructuur 

die daarvoor nodig is, en digitale dossiervorming. 

 

De volgende beleidsinstrumenten ontbreken ten tijde van het onderzoek: 

 Een actueel Besluit Informatiebeheer; 

Het huidige besluit is vastgesteld in 2004 en is niet meer actueel.  

 Een organisatiebreed ordeningsmodel dat ook wordt toegepast voor de inrichting, gebruik 

en beheer van Corsa; 

 Een organisatiebreed overzicht of inventaris van alle bestaande informatie die beheerd moet 

worden; 

 Een concreet plan voor de ontwikkeling van zaak- of procesgericht werken; 

 Beleid met betrekking tot de (digitale) duurzaamheid van het archief;  

 Afspraken en/of procedures over versiebeheer in Corsa. 

 

De gemeente is herhaaldelijk en met klem op verschillende van deze aandachtspunten gewezen 

door de provinciale archiefinspectie. De bestaande verbeterplannen zijn naar het oordeel van de 

archiefinspectie onvoldoende SMART-gedefinieerd en moeten met de bestaande capaciteit 

gerealiseerd worden.  
                                                
2 Een midoffice moet de technische verbinding realiseren tussen de frontoffice waar de klantcontacten 

plaatsvinden, en de afdelingen (backoffice) waar specialisten werkzaam zijn.  
De midoffice moet het mogelijk maken om informatie te delen binnen de organisatie.  
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b. Taken en verantwoordelijkheden 

 

Vraag: Zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk met betrekking tot de 

informatievoorziening en hoe worden die ingevuld? 

 

Norm: ISO-15489 6.2: Er wordt aanbevolen dat organisaties beleid voor informatie- en 

archiefmanagement vaststellen en documenteren. Organisaties behoren te zorgen dat het beleid 

wordt bekendgemaakt en geïmplementeerd op alle niveaus in de organisatie. Het beleid behoort 

te worden aangenomen en gesteund op het hoogste beslissingsniveau en te worden bekend 

gemaakt door de gehele organisatie. De verantwoordelijkheid voor uitvoering behoort aan 

iemand opgedragen te worden. 

 

ISO-15489 6.3 Verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot informatie- en archiefmanagement 

behoren te worden vastgesteld en toegewezen en bekend gemaakt aan de gehele organisatie, 

zodat in geval een specifieke behoefte om archiefbescheiden te creëren en te archiveren wordt 

geïdentificeerd, het duidelijk behoort te zijn wie verantwoordelijk is voor het nemen van de 

benodigde actie.  

Deze verantwoordelijkheden behoren te worden opgedragen aan alle medewerkers van de 

organisatie, inclusief documentaire informatiespecialisten, verwante informatiedeskundigen, 

leidinggevenden, managers van organisatieonderdelen, systeembeheerders, en anderen die 

archiefbescheiden creëren als onderdeel van hun werk. … 

Specifieke hoofdverantwoordelijkheid en verantwoording voor informatie- en 

archiefmanagement behoort te worden opgedragen aan een persoon met het geëigende gezag 

binnen de organisatie. 

 

Bevindingen: Binnen de gemeente is een programmamanager dienstverlening en daaronder is 

een stuurgroep geplaatst. Naast de stuurgroep staat een regiegroep, die de aanschaf van 

nieuwe applicaties beoordeelt. De teamleider Informatievoorziening maakt formeel geen deel uit 

van de regiegroep.  

 

De afdelingshoofden zijn momenteel verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de processen, de 

producten van hun afdeling en voor de invoering van het zaakgericht werken.  

Het team ICT is verantwoordelijk voor de technische aspecten en voor het realiseren van de 

functionele wensen. De rol van IV en ICT ligt nu vooral op het uitvoerende vlak; het functioneel 

beheer van Corsa, het registreren van inkomende post, en het beheer van het centrale archief.  

IV heeft ook een rol in de kwaliteitsbewaking maar geeft aan daar niet aan toe te komen. 

 

De eindverantwoordelijkheid voor het archief ligt bij het college van B&W. 

De verantwoordelijkheid voor het beheer van het overgebrachte statische archief ligt bij de 

gemeentearchivaris (RHC Alkmaar). 

 

Het besluit informatiebeheer moet duidelijk maken hoe B&W de verantwoordelijkheden met 

betrekking de zorg voor het archief gemandateerd hebben. Het huidige besluit dateert van 2004 

en is niet meer actueel.  
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Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wie verantwoordelijk is voor het vaststellen,  

communiceren en handhaven van het organisatiebrede beleidskader waarbinnen de 

beheerseenheden hun archieven moeten beheren (inhoudelijk met betrekking tot archiefbeheer, 

qua ondersteuning, en budgettair) 

 

Het is nu niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de ordening van het archief waarbij een 

verschil moet worden gemaakt tussen de beslissing welke ordening wordt toegepast (beleid) en 

de toepassing van die ordening. Dit betreft zowel het papieren archief als Corsa.  

c. Procedures 

Vraag: Zijn procedures en afspraken toereikend en bekend en wordt hiernaar gehandeld? 

 

Procedures, afspraken of beleid met betrekking tot de toepassing van duurzame open 

bestandsformaten ontbreken. (zie voor de norm, onder j: digitale duurzaamheid) 

 

Norm: Archiefregeling artikel 17. Archiefbescheiden moeten binnen hun context (dossier, 

werkproces, zaak) geraadpleegd en geïnterpreteerd kunnen worden. 

Bevinding: Procedures, afspraken en beleid met betrekking tot dossiervorming in Corsa 

ontbreken. 

 

Norm: Archiefwet artikel 3: “De overheidsorganen zijn verplicht … zorg te dragen voor de 

vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.“ 

Bevinding: Procedures, afspraken of beleid met betrekking tot de tijdige vernietiging van 

digitale archiefbescheiden ontbreken. 

 

Norm: Archiefregeling artikel 16: De zorgdrager zorgt ervoor dat het beheer van zijn 

archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door hem toe te passen 

kwaliteitssysteem.  

Bevinding: Een procedure voor systematisch toezicht op de kwaliteit van de archiefvorming 

ontbreekt. 

 

Bevindingen: 

Vanuit team IV is aangegeven dat er onvoldoende kaders voor informatiebeheer zijn, en dat de 

de bestaande procedures verspreid zijn en onduidelijk. Team IV heeft ook aangegeven 

onvoldoende capaciteit te hebben om toe te zien op de naleving in het kader van 

kwaliteitscontrole.  

 

 

d. Overleg gebruikers, ICT en Informatievoorziening 

 

Vraag: Hoe is de afstemming georganiseerd tussen Corsa-gebruikers en de ondersteuning 

daarbij door ICT en IV (Informatievoorziening)? 

 

Norm: Voor de inrichting van een moderne informatiehuishouding is het opstellen, vaststellen 

èn het uitvoeren van een Informatiebeleidsplan essentieel. Voorwaarde om tot een plan te 
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komen is een verbetering van de onderlinge samenwerking  met en afstemming tussen IV en 

ICT.” (Verslag van de Provinciale archiefinspectie, 2011). 

 

Bevindingen:  

“ICT en IV zijn in afzonderlijke teams gesplitst onder de afdeling Facilitaire Zaken. Een op ICT 

uitgevoerde quick scan bracht aan het licht dat ICT nog sterk activiteitgericht is en dat de 

procesgerichtheid versterkt dient te worden. Vanuit IV komen bovendien signalen dat de 

samenwerking met ICT te wensen over laat. (Verslag van de Provinciale archiefinspectie, 2011). 

 

Onderdeel van het programma dienstverlening is de verbinding tussen de bedrijfsprocessen en 

ICT en de verbinding tussen ICT en Informatievoorziening. Op strategisch niveau is deze 

verbinding er nog niet, maar ICT adviseurs gaan momenteel naar afdelingsmanagers om 

ontwikkelingen en de bedrijfsvoering te bespreken. Niet met alle afdelingen en teams is er 

overleg over documentbeheer. Op uitvoerend niveau is er nu regelmatig overleg tussen ICT en 

IV. Er bestaat veel onvrede over de afhandeling van verzoeken en verbeterpunten in Corsa.   

e. Capaciteit 

Vraag: Is er voldoende capaciteit ten behoeve van de informatievoorziening, passend bij het 

ambitieniveau? 

 

Toelichting:  

Met capaciteit wordt het beschikbare personeel bedoeld, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Met betrekking tot de benodigde capaciteit is het zinvol een onderscheid te maken tussen 

capaciteit die tijdelijk nodig is om nieuwe systemen in gebruik te nemen of achterstanden weg 

te werken, en capaciteit die permanent nodig is om een bestaande situatie afdoende te beheren 

en te ondersteunen. Daarbij gaat het om: 

 Beleidsvorming (ICT en IV); 

 Advies en kwaliteitsbewaking;  

 Selectie, ontwikkeling en inrichting van (nieuwe) systemen (projectmatig); 

 Beheer (ICT en IV, applicatiebeheer, functioneel beheer, archiefbeheer); 

 Registratiewerkzaamheden (IV). 

 

Norm:  

Archiefverordening 2009 artikel 4. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling 
van voldoende, deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle 
gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingenongeacht hun vorm, voor zover 
deze nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Het onderzoeksbureau kan de volgende kengetallen toepassen voor het aantal FTE voor 

informatievoorziening in middelgrote gemeenten: 

 Op basis van het aantal inwoners: 11,12 

 Op basis van het totaal aantal FTE: 15,6  

 Op basis van het totaal aantal medewerkers: 16,4 FTE 

 

Bevindingen: 

De formatie van het team IV is in twee jaar gereduceerd van 16,8 fte in 2010 tot 11,6 fte in 

2012. Het aantal senioren is daarbij teruggebracht van vijf tot drie. Daarnaast wordt 1 fte 
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ingezet voor functioneel applicatiebeheer van Corsa. De huidige formatie IV zit met 11,6 dus 

aan de onderkant van de bandbreedte die op basis van de kengetallen is vastgesteld. 

 

Daarbij speelt mee dat (digitaal)archiefbeheer niet alleen op operationeel niveau tot stand kan 

komen. Er is behoefte aan verjonging van het team IV. De gemiddelde leeftijd binnen het team 

is 50 en sommige medewerkers zijn 20 jaar in dienst. 

 

De Provinciale Archiefinspectie heeft er herhaaldelijk (2008, 2011) op aangedrongen om 

voldoende capaciteit beschikbaar te stellen: 

 Voor het wegwerken van achterstanden 

 Voor de overgang van analoog naar digitaal 

 Voor structurele werkzaamheden 

 

We constateren dat de formatie desondanks ingrijpend is gereduceerd. Met betrekking tot de 

inrichting en het gebruik van Corsa komt duidelijk uit het onderzoek naar voren dat er de 

beschikbare capaciteit, zowel binnen IV als binnen ICT, door de gebruikers als onvoldoende 

wordt ervaren. Daarnaast vormt de afhankelijkheid van 1 persoon voor het technisch beheer 

van Corsa een risico. 

f. Opleiding en cursussen  

Vraag: Worden de medewerkers voldoende begeleid, opgeleid en getraind?  

 

Norm: ISO-15489 11 Opleiding 

Een organisatie .. behoort een permanent programma voor opleiding met betrekking tot 

informatie- en archiefmanagement op te zetten. Opleidingsprogramma‟s … behoren gericht te 

zijn op alle leden van het management, op werknemers, contractanten, …en alle andere 

individuen verantwoordelijk voor het geheel of een deel van de bedrijfsactiviteit van een 

organisatie, en aandacht te besteden aan hun rollen en verantwoordelijkheden bij het creëren 

van archiefbescheiden tijdens hun werk en bij het opnemen van deze archiefbescheiden in 

archiefsystemen. 

 

Bevindingen: Uit de interviews komt naar voren dat er meer behoefte is aan Corsa cursussen 

voor gebruikers, zodat medewerkers beter met het systeem kunnen werken. De cursussen die 

al zijn gegeven worden door sommigen als te beperkt ervaren. Er is bijvoorbeeld een training 

gegeven die gericht is op het bestuurlijke besluitvormingsproces.  

 

Voor het team Informatievoorziening is een opleidingsplan opgesteld en opgestart. 

 

Het is niet duidelijk welke opleiding of ervaring het management heeft met betrekking tot 

(digitaal) archiefbeheer en of dit toereikend is. (digitaal informatiebeheer moet ook op 

beleidsniveau tot stand komen en worden uitgedragen). 

 

g. Corsa  

Vraag: Voldoet Corsa als archief- en informatiesysteem?  
 

Norm: De NEN 2082 is een norm die aangeeft wat een informatiesysteem moet kunnen om 

geschikt te zijn als archiefbeheersysteem.  
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Toelichting: Corsa is gecertificeerd conform NEN2082 en wordt in veel organisaties gebruikt. Het 

feit echter dat een informatiesysteem technisch iets kan, betekent niet dat dit in de praktijk ook 

gebeurt. Een archiefsysteem moet bijvoorbeeld autorisaties (bevoegdheden) kunnen beheren en 

toepassen. Dat betekent niet automatisch dat een organisatie dit ook correct toepast.  

 

Bevindingen: 

Corsa is in 2005 als postregistratiesysteem in gebruik genomen. Formeel is het papieren archief 

nog leidend. Er is geen besluit genomen om Corsa als archiefsysteem in gebruik te nemen en 

leidend te laten zijn. 

 

TopForce concludeert maart 2011 met betrekking tot de besluitvorming dat Corsa onder de 

maat presteert, en baseert zich daarbij onder meer op de volgende bevindingen:  

 Corsa wordt als gebruiksonvriendelijk ervaren, door het ontbreken van eenduidigheid in 

termen en van een logische indeling.  

 Koppelingen ontbreken, inkomende post moet handmatig worden toegevoegd, en 

dossiervorming is problematisch.  

 De performance van Corsa is niet toereikend, er zijn te veel errors en bugs, en de wachttijd 

bij zoekopdrachten is te lang. 

 Het systeem is te vroeg ingevoerd, processen en inrichting waren nog niet klaar.  

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat het in het betreffende onderzoek ook gaat om de 

ondersteuning van de workflow bij de besluitvorming met Corsa Case en dus niet alleen om de 

archiefvorming. Dezelfde klachten komen veelvuldig terug in de gesprekken die voor dit 

onderzoek zijn gevoerd en in het rapport “Van Zoeken naar Vinden” (VZV) uit 2012. 

 

ISO-15489 8.2 geeft onder meer de volgende kenmerken van archiefsystemen: 

Een archiefsysteem moet routinematig alle archiefbescheiden …opnemen. 
 

Op basis van de gesprekken en voorgaande onderzoeken moet geconcludeerd worden dat dit 

niet het geval is. Formeel is het papieren archief nog leidend. Corsa is aangeschaft als 

postregistratiesysteem. Het is buiten DIV niet duidelijk welke archiefbescheiden in Corsa worden 

opgenomen en of dit routinematig gebeurt.  

 

De archiefbescheiden worden geordend op een manier die de bedrijfsprocessen van de 

archiefvormer weergeeft;  
 

Op dit moment wordt het papieren archief bij DIV geordend op basis van de Basisarchiefcode. 

De documenten in Corsa worden nog niet geordend op basis van bedrijfsprocessen, ook wel 

zaaktypen genoemd.  

 

Het archiefsysteem biedt gemakkelijk toegang te bieden tot alle relevante archiefbescheiden… 
 

Uit de interviews komt duidelijk en nagenoeg unaniem naar voren dat dit niet het geval is. 

 

VZV blz.3 “ Er is veel ontevredenheid onder de gebruikers van Corsa, in relatie tot het „Vinden 

van Informatie‟. …Belangrijkste oorzaak is, dat er geen eenduidigheid is, in de dagelijkse 

registraties van ingekomen post die binnen DIV, en de registraties van uitgaande post die 

uitsluitend door de organisatie gedaan worden.” 
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Uit de interviews is het volgende naar voren gekomen: 

Binnen de gemeente is veel ontevredenheid over het documentmanagementsysteem Corsa. Het 

wordt als traag ervaren en de zoekfunctie voldoet niet. Documenten zijn vaak niet vindbaar 

vanwege slecht ingevulde kenmerkvelden of zelfs het ontbreken van documentkenmerken, 

waaronder de onderwerpsomschrijving. Niet alle documenten zijn zichtbaar vanwege de strak 

ingerichte vertrouwelijkheden, wat vooral problemen geeft bij afdelingsoverstijgende 

werkprocessen. Na afhandeling zijn documenten soms niet meer zichtbaar voor de opsteller als 

deze aangeeft dat de documenten vertrouwelijk zijn. Medewerkers kunnen geen documenten 

van andere afdelingen (in)zien. Er zijn veel vrije velden die handmatig moeten worden gevuld 

met kenmerken van documenten. Het toevoegen van bijlagen in Corsa wordt als omslachtig 

ervaren. Gebruikers kunnen nu alleen documenten zien en geen dossiers of 

dossieromschrijvingen, terwijl er wel behoefte is aan digitale dossiervorming.  

Er wordt geen nieuwe workflow in Corsa gebouwd. Corsa is onvoldoende geïntegreerd met 

andere informatiesystemen. 

Er is een analyse op Corsa uitgevoerd op basis waarvan een rapport met aanbevelingen is 

opgesteld. VZV blz.3 “Corsa kan in de basis een goed DMS zijn, mits goed ingericht, 

geïmplementeerd en afgestemd op het gebruik” 

 

Hoewel het product Corsa als archief- en informatiesysteem wellicht verbeterd kan worden, is 

het bij veel overheidsorganisaties waaronder gemeenten in gebruik, en is het gecertificeerd 

conform NEN2082. De wijze waarop de gemeente nu gebruik maakt van Corsa voldoet niet als 

archief- en informatiesysteem.  

 

h. informatiestructuur 

Vraag: Is de informatiestructuur toereikend ?  

 

Norm: Een informatiestructuur is volgens ISO-15489 onder meer nodig om informatie terug te 

vinden en duurzaam te kunnen beheren, om de juiste beveiliging en toegang van de informatie 

te regelen, en om de verschillende verantwoordelijkheden daarbij te kunnen vaststellen (ISO-

15489-11) 

 

Bevindingen:  

De gemeente beschikt niet over een ordeningsplan of documentair structuurplan, waardoor 

binnen Corsa geen duidelijke structuur wordt toegepast, en veel kenmerken van documenten 

handmatig moeten worden ingevuld. Documenten worden nog niet standaard aan processen of 

zaaktypen gekoppeld.  

 

Het gaat hierbij om twee verschillende functies: 

 Een overzicht van alle informatie die beheerd moet worden (de inventaris); 

 De ordening (structuur) die nodig is om de informatie te kunnen gebruiken en beheren. 

 

i. Overzicht 

Vraag: Beschikt de gemeente over een overzicht (inventaris) van te beheren archiefbescheiden? 
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Norm: De archiefregeling artikel 18 eist een actueel, compleet en logisch samenhangend 

overzicht van de archiefbescheiden, geordend volgens de ordeningsstructuur die op dat moment 

wordt toegepast. 

 

Toelichting: dit overzicht is nodig om te voldoen aan de wettelijke eis van de goede geordende 

en toegankelijke staat, en om informatie te kunnen vinden en te beheren. Het betreft zowel de 

analoge als de digitale informatie.  

 

Bevindingen: de provinciale archiefinspectie heeft dit in 2008 als actiepunt genoemd en geeft in 

haar verslag d.d. 16/9/11 aan dat dit een van de punten die nog open staan en waar meer 

prioriteit aan moet worden gegeven. De teamleider IV heeft tijdens het onderzoek aangegeven 

dat een dergelijk overzicht niet aanwezig is. Tijdens het onderzoek is ook niet duidelijk 

geworden dat er concrete plannen bestaan om een dergelijk overzicht te ontwikkelen. 

 

j. Digitale duurzaamheid 

Vraag: Op welke wijze wordt de duurzaamheid van de digitale archiefbescheiden geborgd? 

 

Toelichting: bij papieren archief zijn kwaliteit van het gebruikte materialen en archiefruimten 

van  belang voor de duurzaamheid. 

De duurzaamheid van digitale archiefbescheiden is lastiger. Dat gaat onder meer over hard- en 

software, over duurzame bestandformaten, conversie en migratie, en behoud van zogenaamde 

metadata (digitale kenmerken)  

 

Norm: De zorgdrager zorgt ervoor dat te bewaren digitale archiefbescheiden tijdig worden 

geconverteerd of gemigreerd, voordat deze onbruikbaar worden. (zie Archiefregeling artikel 25) 

 
Norm: Voor de (semi-)publieke sector geldt sinds 2009 een 'pas toe of leg uit'-regime.  

Overheidsorganisaties passen waar mogelijk open standaarden toe (Forum Standaardisatie).  

“Digitale archiefbescheiden worden, uiterlijk op het tijdstip van overbrenging, opgeslagen in een 

… bestandsformaat dat voldoet aan een open standaard, tenzij dit redelijkerwijs niet van de 

zorgdrager kan worden verlangd.” (Archiefregeling artikel 26) 

 

Bevindingen: Er is geen actief beleid met betrekking tot digitale duurzaamheid. Afspraken, 

procedures of richtlijnen met betrekking tot het hanteren van (open) standaardformaten, en de 

toepassing van conversie of migratie ontbreken. 
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BIJLAGEN 

A. Overzicht interviews  

De volgende personen hebben meegewerkt aan de interviews: 

 

1 Mevr. Christine Bakker Medewerker Griffie 

2 Dhr. Cors van Kruining Teamleider WIZ 

3 Dhr. Cock de Zeeuw A.I. Teamleider ICT 

4 Mevr. Ellen Manshanden Afdelingshoofd Fac. 

5 Dhr. Gerard de Vrome Teamleider OWS 

6 Mevr. Henny Kaag Afdelingshoofd RWO 

7 Mevr. Hilda Raasing Gemeentesecretaris 

8 Dhr. Iwan Vos Applicatiebeheerder/ontwikkelaar 

9 Mevr. Jane Dovator  Senior medewerker IV 

10 Mevr. Joke Menkveld  Afdelingshoofd OWS 

11 Mevr. Karin Atema Teamleider IV 

12 Mevr. Karin Bak Medewerker WIZ  

13 Dhr. Marco de Kruijs Medewerker Facilitair Bedrijf 

14 Mevr. Mariëlle Rodenburg  Medewerker VVH 

15 Mevr. Marjan van Dam Directeur Bedrijfsvoering 

16 Dhr. Menno Huisman Griffier 

17 Mevr. Monique Hagedoorn Medewerker OWS 

18 Mevr. Petra van der Kooy  Medewerker Facilitair Bedrijf 

19 Dhr. Pieter Hofstra Afdelingshoofd VVH 

20 Mevr. Rachna Bosman Medewerker RWO 

21 Dhr. Reinder Boersma Medewerker VVH 

22 Dhr. Renee Schuit Medewerker OWS 

23 Dhr. Wil Verschoor Medewerker WIZ  

24 Mevr. Yvonne Lamers Senior medewerker IV 

 

B. Archiefonderzoek 

De volgende onderdelen zijn bezocht in het kader van het archiefonderzoek. 

 

1 Bestemmingsplannen:  RWO - Nils Langedijk 

2 WMO Clientdossiers PBZ - Cors van Kruining 

3 Personeelsdossiers CS - Nicole van der Steen 

4 Vergunning en handhaving VVH - Reinder Boersma 

5 Klachten over de gemeente PBZ - Jeanne Mak 

6 Facturen: FB - Jeroen Machgeels 

7 Raadsbesluiten:  Griffie - Menno Huisman 

8 Collegebesluiten:  CS - Wendy Koedijk 

9 Bezwaar en beroep:  CS - Marloes Frederiks 

10 Corsa   IV - Jane Dovator 
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C. Bronnen: literatuur 
 

Voor dit onderzoek zijn de volgende bronnen aangeleverd en geraadpleegd: 

- Advies inzage stukken vanuit RHC Alkmaar, 2004 

- Analyse “Van zoeken naar vinden”, Split Vision, September 2012  

- Besluit archiefverordening 14/12/2009 

- Besluit informatiebeheer 1997 

- Bezwaarschriften memo PJ Centralisatie 

- Corsa aanpassingen registraties,  memo 

- Corsa registraties overzicht AK.xls 

- Directieadvies Centralisatie afhandeling bezwaarschriften, A12.00415 

- Facilitair Bedrijf, Team ICT, 5 december 2011 

- Format Regiegroepadvies / ICT Businesscase 

- Functieboek team IV 2010 

- Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, 3/2/2003 

- Helder zicht op Zeestad, Rekenkamercommissie Den Helder, 2012 

- ICT-IV Vergadering 2012 04 17 

- Informatiebeleid 2012-2015, Van visie naar realisatie, ID12.03032, Definitief versie 1.0,  

- Informatiebeleid 2012-2015, directieadvies, a11.01389 

- IV Nieuwe Stijl TAAK EN ZAAKGERICHT WERKEN 

- IV Nieuwe Stijl Taken  3 pijlers FD AP PAK 

- IV Nieuwe Stijl Mindmap team IV nieuwe stijl 

- IV Update van gister naar morgen 

- IV Van gister naar morgen kick off 

- IV Van gister naar morgen Overzicht Verbeterplannen IV 

- IV Van gister naar morgen Plan ALGEMEEN DVO 

- IV Van gister naar morgen Plan ALGEMEEN Frontoffice 

- IV Van gister naar morgen Plan DMS DIGITAAL Corsa 

- Medewerkersoverzicht DMS ICT 

- Meerjarig overzicht IV ftes 

- Nota Informatiebeveiligingsbeleid v0.7, 23januari 2007 

- Procedures, handleidingen, afspraken: 

o Scannen, inrichting, post sorteren, registreren, handleiding, faxen, groupwise 

o Inkomende / Uitgaande post / Zoeken / Zoeken bouwdossiers / Opslaan en registereren WOZ-

bezwaarschriften in Corsa, / archiveren documenten /  

o Klachten, digitale sollicitaties, registratie raadsvragen 

- Productinformatie 

- Formatieoverzicht team IV 

- Project Bewerken bouwarchief, eindrapportage 2011, AI11.10512 

- Projectopdracht marktverkenning midoffice 18092012 

- Provinciale archiefinspectie, Inspectierapport 2008, , A108.07882 

o begeleidende brief, samenvatting, archievenoverzicht, inspectie archiefruimten, bewaarplaats, 

inventarisatie, werkvoorraad DIV 

- Provinciale archiefinspectie, afspraken overleg verbeterplan, 2009 

- Provinciale archiefinspectie, afspraken overleg archiefinspectierapport, 2011 

- TopForce, Conclusies & Aanbevelingen Project Optimalisatie Besluitvormingsproces, 2011 

- Verbondenheid schept verantwoordelijkheid, Rekenkamercommissie Den Helder,  2008 

- Verslag vergadering ICT-IV 03092012 
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- Verslag vergadering ICT-IV 17042012 

- Verslag vergadering ICT-IV 27022012 

- Vertrouwelijkheid in Corsa,  directieadvies, a10.01725, 2010 

- Visiedocument ICT_2005_def, Het ICT- en informatiebeleid van de gemeente Den Helder: 

visie, toetsingskader en prioriteitsstelling, Vastgesteld Raad 7 november 2005 

 

Achtergrond: 

- DIV-monitor 2011, VHIC 

- Gescheiden archivering i.v.m. Wet dualisering gemeentebestuur, Doxis 2007 

- Tops, P.W., Den Helder: Doe normaal, 2004 

- Richtlijnen bij de uitvoering van onderzoek, Rkc  

- VNG, Kritische Prestatie Indicatoren gemeentelijke archiefketen, 

- LOPAI, Model archiefverordening gemeente met benoemde archivaris (2011)      

http://www.lopai.nl/pdf/modelbesluiten/model_archiefverordening_gem_met_benoemde_archivaris_dec_2011.doc     

- A.Korsten en M.Schoenmaker, Gezond bestuur en bestuurlijke probleemgemeenten, 

Bestuurswetenschappen, nr.3, 2011 
   

http://www.lopai.nl/pdf/modelbesluiten/model_archiefverordening_gem_met_benoemde_archivaris_dec_2011.doc


 

 

 Pagina 19 

D. Afkortingen 
 

DMS Documentmanagementsysteem 

DSP Documentair Structuurplan 

ICT Informatie- en communicatietechnologie 

IV Informatievoorziening    

KPI Key-performance indicatoren 

PAI provinciale archiefinspectie 

RODIN Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer  

WMO Wet maatschappelijke Ondersteuning 

 

E. Begrippen 
 

Metadata Informatie (kenmerken of gegevens) over andere informatie. Zoals bijvoorbeeld de 

afzender van een brief 

Midoffice Een midoffice moet de technische verbinding realiseren tussen de frontoffice waar 

de klantcontacten plaatsvinden, en de afdelingen (backoffice) waar specialisten 

werkzaam zijn. De midoffice moet het mogelijk maken om informatie te delen 

binnen de organisatie. 

DMS Een documentmanagementsysteem is een systeem waar 

 

F. Verslag Provinciale archiefinspectie, 2011 

 

In een verslag van het overleg met Facilitair Beheer en teamleider IV van de gemeente Den 

Helder van 9 mei 2011 naar aanleiding van de inspectie 2008, meldt de Provinciale 

archiefinspectie het volgende: 

   

“De archiefinspecteurs concluderen dat de status „loopt‟ bij enkele actiepunten, drie jaar na 

rapportage niet acceptabel is. Er is sprake van taakverwaarlozing……De prioriteit moet meer 

gericht worden op de uitvoering van de punten 5, 6, 17, 24, 25, 28, en 30. Een SMART 

omschreven horizon hiervoor ontbreekt echter.” 

 

Het betreft dus punten die in 2008 tijdens de inspectie als actiepunt naar voren zijn gekomen. 

 

Het verslag geeft een overzicht van 9 mei 2011 van de voortgang op de actiepunten uit 2008 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de punten waarop de inspectie -3 jaar na dato- 

alsnog op actie aandringt. 

 

# Actiepunt rapport 2008 Status 9 mei 2011 

1b Aanpassen Besluit Informatiebeheer Nog steeds niet gerealiseerd, gepland voor najaar 

2011  

4 Structureel voldoende middelen beschikbaar 

stellen voor zorg en beheer.  

Extra tijdelijke inzet gerealiseerd; structureel geen 

extra budget, uitvoering binnen bestaand budget 

5 Extra middelen beschikbaar stellen voor 

wegwerken achterstanden 

Door personeelskrapte en ziekte blijken ter 

beschikking gestelde middelen niet voldoende om 
achterstanden weg te werken. Achterstanden 

dreigen weer op te lopen. 
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6 DIV structureel op voldoende sterkte brengen 

m.b.v. kengetallen 

Blijft spanningsveld in verband met beperkt budget 

10a Opstellen projectplan voorkomen, 

wegwerken achterstanden dynamische 

en semistatische archieven en projecten 

Achterstanden zijn in kaart gebracht en aan 

individuele mdw‟s gekoppeld. Doelen onvoldoende 

SMART geformuleerd, middelen voor bijsturing 
ontbreken. 

10b Uitvoering 10a door inzet externe 
capaciteit 

 

11a Tijdelijke extra capaciteit voor overgang 
analoog-digitaal 

Blijft spanningsveld in verband met beperkt budget 

12 Ambities digitalisering vertalen naar 
informatiebeleidsplan of PvA op basis van 

DSP 

Wordt invulling aan gegeven. Echter beperkt 
budget aanwezig voor realisatie; samenwerking 

ICT en DIV laat te wensen over. 

17 Inhaalslag mbt registratie en afdoening 

poststukken 

Slechts gedeeltelijk gerealiseerd 

20a Inventarisatie werking Corsa en waar nodig 
aanpassen 

Nog niet afgerond 

20b  Opzetten training voor gebruikers Niet gerealiseerd 

21 Richtlijnen voor dossierbeheer actualiseren Niet gerealiseerd 

22 Inhaalslag, terughalen van ingeboekte 
poststukken en deze toevoegen aan de 

dossiers 

Niet gerealiseerd 
 

23 Uitlenen en retournering dossiers bewaken Niet gerealiseerd 

24 Opstellen archievenoverzicht Niet gerealiseerd 

Is voorwaarde voor goed archiefbeheer! 

27b Status wijzigen archiefbewaarplaats in 

archiefruimte 

Niet gerealiseerd 

28 Aanpassing archiefbewaarplaats Den Helder Niet gerealiseerd, afhankelijk van 27b 

30a Afstoten verspreide archiefruimten en 
bestanden verplaatsen naar SSA 

Niet gerealiseerd 

30b Aanpassing archiefbewaarplaats aan eisen 
archiefruimte. 

Niet gerealiseerd 

31 Beheer archiefopslag professioneel laten 

uitvoeren 

Niet gerealiseerd 

 

 

  




