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JAARVERSLAG 2017 (WAARNEMEND) PROVINCIEARCHIVARIS 

 

Recent heeft de provinciearchivaris haar jaarverslag over 2017 afgerond. Samengevat constateert zij in dit 

jaarverslag dat de duurzame betrouwbaarheid en toegankelijkheid van de provinciale archieven in het geding zijn. 

Belangrijke opgaves zoals de invoering van de Omgevingswet en de naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), maar ook de dienstverlening (extern en intern) komen hierdoor in gevaar. Deze 

kunnen alleen maar slagen als het document- en archiefbeheer op orde is. 

 

Mede onder verwijzing naar het onderzoeksrapport Doorlichting van de functie informatievoorziening bij de 

provincie Utrecht uit 2014, vestigt de provinciearchivaris samengevat de aandacht op de volgende factoren die de 

kwaliteit van de informatievoorziening en daarmee ook de kwaliteit van het archiefbeheer negatief beïnvloeden: 

 Onduidelijke verantwoordelijkheden en gebrekkige sturing door onduidelijkheid en versnippering rollen en 

verantwoordelijkheden. 

 Gebrekkige verbinding tussen de organisatie van de informatievoorziening en strategische planvorming. 

 Geringe managementaandacht op aanspreken van medewerkers op naleven voorschriften dossier- en 

archiefbeheer. 

 Organisatie onvoldoende geëquipeerd voor integrale sturing op de informatievoorziening. 

 

Ondanks dat er investeringen zijn gedaan in de bemensing en organisatie van de i-kolom, dat er een nieuwe 

strategische i-visie in voorbereiding is en dat het besef doordringt dat integrale sturing op de 

informatievoorziening nodig is, is het noodzakelijk dat er andere oorzaken van de problemen worden 

weggenomen. 

 

De volgende aanbevelingen worden door de provinciearchivaris gedaan: 

 Maak van de realisatie van de i-visie een concernopgave waar het CMT integraal op stuurt. Betrek daarin 

ook de beoogde verbetering van de dossiervorming, de inrichting van het zaakgericht werken, de 

voorbereiding van het vervangingsbesluit archiefbescheiden en de vervroegde overbrenging van de  

papieren archieven van de provincie naar de provinciale bewaarplaats. 

 Zie erop toe dat het management stuurt op de naleving van de interne kaders en afspraken op het gebied 

van documentbeheer en dossiervorming.  

 Vraag de domeinmanager Bedrijfsvoering in 2018 een Tactisch Informatieoverleg in te richten waarin de 

verantwoordelijke teamleiders, de concernadviseurs en de informatiemanagers alle ontwikkelingen ten 

aanzien van het informatiebeheer met regelmaat bespreken.  
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MANAGEMENT REACTIE 

 

In de kadernota van 2016 zijn verbeteringen in het dossier- en archiefbeheer opgenomen en is gestart met een 

verbeteragenda rond het dossier- en archiefbeheer. Doelstelling van de verbeteragenda is om meer grip te krijgen 

op de kwaliteit van het informatiebeheer door: 

 Het bewust maken en instrueren van de medewerkers over het belang van actuele en complete dossiers. 

 Het adviseren over het in positie brengen van de proceseigenaren in hun rol als verantwoordelijke voor de 

kwaliteit van de dossiers van de betreffende werkprocessen. 

 Inventariseren en realiseren van quick-wins ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid van het 

archiefsysteem Documentum. 

 Het opstellen van een business case voor de structurele verbetering of vervanging van het archiefsysteem 

Documentum. 

 

Met de verbeteragenda is door DIV medewerkers gestart met bewustwordings- en voorlichtingssessies aan de 

gehele organisatie, worden workshops en themaweken georganiseerd en zijn verbeteringen doorgevoerd in het 

archiefsysteem Documentum. 

Daarnaast zijn de concern brede visies ontwikkeld op het gebied van document- en archiefbeheer en op het 

gebied van zaakgericht archiveren. De geplande businesscase voor het archiefsysteem Documentum heeft nog 

niet plaatsgevonden.  

 

Zoals ook de provinciearchivaris in haar jaarverslag aangeeft is hiervan nog onvoldoende terug te zien in de 

organisatie. De redenen zijn gelegen in de volgende punten: 

 De bezetting van met name de i-onderdelen van de organisatie zijn nog niet volledig op sterkte, er wordt 

nog volop geworven. 

 De doorontwikkeling van de organisatie in brede zin is nog niet afgerond, belangrijke functies en rollen zijn 

nog niet ingevuld. Dit veroorzaakt onduidelijkheid en onzekerheid bij medewerkers. 

 De managementaandacht en bewustwording is nog niet voldoende aanwezig en de sturingsmechanismen 

zijn nog niet voldoende ingericht.  

 

De genoemde business case is uitgesteld vanwege het onderzoek in 2017 naar een samenwerkingsomgeving. 

Dit onderzoek is inmiddels afgerond; daarover zal separaat worden gerapporteerd en geadviseerd. Het opstellen 

van de business case kan nu ter hand worden genomen waarbij de resultaten uit het onderzoek naar de 

samenwerkingsomgeving een vertrekpunt zijn. 

 

Inmiddels is het AVG project voortvarend gestart. De AVG vergt ook dat het informatiebeheer op orde is om aan 

alle wettelijke eisen te kunnen voldoen zoals een goed archiefoverzicht, het correct hanteren van de selectielijst, 

tijdige vernietiging en juiste metadatering. Een correct document- en archiefbeheer draagt bij aan een soepelere 

uitvoering van de AVG. De aandacht die de AVG krijgt, fungeert ook als extra hefboom in de bewustwording van 

en verbeteringen in het document- en archiefbeheer. 

 

Voor het beter op orde brengen van de informatievoorziening is recent de doorontwikkeling van de concern brede 

i-opgave gestart. Deze opgave bestaat uit de onderdelen: 

 i-visie en strategie bepalen. 

 Centraal functioneel beheer inrichten. 

 Project- en portfoliomanagement professionaliseren. 

 Inrichten van de i-Governance. 

 

Een aantal aanbevelingen van de provinciearchivaris is geadresseerd in de doorontwikkeling van de i-opgave. Zo 

zullen in de i-Governance concern brede sturingsmechanismen zoals een SIO (strategisch informatieoverleg) en 

een TIO (tactisch informatieoverleg) worden opgenomen, wordt het gebrek aan integraliteit opgepakt door de 

nieuw te werven medewerker BIPM (business informatie- en procesmanager) die bij de domeinen wordt 

gepositioneerd en wordt het verder professionaliseren van portfolio- en projectmanagement opgepakt door de 

instelling van een Portfolio Board per domein en een Portfolio Raad als opvolger van het huidige i-overleg. 
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Medewerkers van DIV onderzoeken momenteel vier scanprocessen van papier naar digitaal opdat voldaan kan 

worden aan de kwaliteitsnormen voor scannen. Dit is een goede bouwsteen voor het vervangingsbesluit maar is 

niet voldoende. Om goed inzicht te krijgen in de aanpassingen die doorgevoerd moeten worden voor het 

vervangingsbesluit zal een risico- en impactanalyse uitgevoerd dienen te worden op vervanging met 

terugwerkende kracht vanaf 2011. Op basis van deze analyses kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden en 

veranderingen doorgevoerd  met als doel het vervangingsbesluit te verkrijgen. 

 

De (papieren) archieven van de provincie van de periode voor 1989 zijn in 2003 overgebracht naar het Utrechts 

Archief. Inmiddels is een volgend ‘blok’ toe om te worden overgebracht. In voorbereiding is de overbrenging van 

de papieren archieven tot en met 1997 uiterlijk in 2020. Hiertoe volgen twee medewerkers van DIV een opleiding, 

wordt een archiefbewerkingsplan opgesteld en zijn gesprekken met Het Utrechts Archief gestart. In het derde 

kwartaal van 2018 wordt een pilot archiefbewerking gedaan, zullen de kosten van de bewerking van het archief 

1989 - 1997 in beeld kunnen worden gebracht en is een plan voor de bewerking en overbrenging gereed. 

 

De provincie wil in 2018 de samenwerking met Het Utrechts Archief (HUA) gaan bestendigen door toe te treden 

als partner tot de gemeenschappelijke regeling. Hierdoor kan de provincie gebruik gaan maken van de landelijke 

digitale infrastructuur die HUA samen met het Nationaal Archief en de andere Regionale Historische Centra in de 

provinciehoofdsteden ontwikkelt, beter bekend als het E-depot. Het E-depot geeft de provincie een mogelijkheid 

haar archiefstukken (documenten en dossiers) langdurig en duurzaam te bewaren. 

Voor de provincie betekent aansluiting op een E-depot een forse investering en een traject dat enige jaren in 

beslag gaat nemen. De provincie Utrecht staat hiermee net als de meeste provincies in de beginfase. Net als de 

AVG zal de aansluiting op het E-depot en de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve daarvan een gunstig 

effect hebben op de kwaliteit van het informatiebeheer en vice versa. 
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VOORSTEL 

 

Na een aantal jaren van taakstellingen en onzekerheden wordt de organisatie weer opgebouwd en wordt de infor-

matievoorziening concern breed in al haar aspecten ter hand genomen, met als doel om een hoger volwas-

senheidsniveau te bereiken opdat de rol van de provincie als adaptieve netwerkorganisatie kan worden 

waargemaakt. 

 

Het (digitale) dossier en gebruik daarvan ten behoeve van interne en externe dienstverlening is daar cruciaal in. 

In zowel de reeds gestarte initiatieven zoals de concern brede i-opgave, de verbeteragenda en de samenwer-

kingsomgeving, alsmede in de binnenkort te starten initiatieven zoals het E-depot en de realisatie van de i-Visie is 

het (digitale) dossier- en archiefbeheer prominent aanwezig.  

 

Aanvullend hierop stellen wij het CMT in lijn met de aanbevelingen van de provinciearchivaris het volgende voor: 

 

 Stel de concern brede Visie op documentbeheer & dossiervorming en het Kader voor Zaakgericht 

archiveren vast en beleg de sturing en monitoring hierop bij het te starten SIO en TIO. Dit legt gelijk de 

basis voor het kwaliteitssysteem archiefbeheer zoals vereist conform art. 16 van de Archiefregeling. 

 

 Stel een concern gerichte projectleider aan voor de volgende onderdelen en stel hiervoor middelen 

beschikbaar: 

 

Gereed in Q4-2018 

- Het opstellen van een business case voor de verbetering of vervanging van het archiefsysteem 

Documentum. 

- Het maken van een impactanalyse op het gehele koppelvlak voor de aansluiting van de provincie op 

het E-depot (HUA). 

 

Gereed in Q1-2019 

- De uitvoering van een risico- en impactanalyse als start voor de realisatie van het vervangingsbesluit 

(substitutie) voor het papieren archiefstukken. 

- Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem aan de hand waarvan de kwaliteit van het archiefbeheer 

kan worden afgemeten en deze gericht en structureel kan worden verbeterd. 

 

Gereed in Q2-2019 

- Vergroting bewustwording van de gehele organisatie van goed document- en archiefbeheer. 

 

De projectleider zal gezamenlijk met de provinciearchivaris halverwege het kalenderjaar rapporteren aan het CMT 

over de status en voortgang van de aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1. Visie op documentbeheer & dossiervorming. 

2. Kader voor Zaakgericht archiveren. 

3. Stand van zaken eerdere aanbevelingen en beleidsbeslissingen, jaarverslag 2017. 

4. Stand van zaken wettelijke vereisten, jaarverslag 2017. 

 

 

  



 
 
 
 

5 
 

Bijlage: Stand van zaken eerdere aanbevelingen en beleidsbeslissingen uit. 

 

 

Nr. Inhoud Verant-
woordelijke 

Status Toelichting 

1. Provincie brede beleidsvisie op 
de overgang van een papieren 
naar een digitale 
informatiehuishouding 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Niet 
gerealiseerd 

Ontwikkeling van de i-Visie van 
de provincie. Planning is Q2-
2018 

2. Langetermijnvisie met begroting 
voor het duurzaam beheer van 
het digitaal archief (d.w.z. voor 
aansluiting op e-
depotvoorziening) 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Niet 
gerealiseerd 

MJIP van i-Visie. Planning is 
Q2-2018 

3. Kwaliteitsverbetering digitaal 
dossierbeheer 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Gedeeltelijk 
gerealiseerd 

Vastelling van Visie op 
documentbeheer & 
dossiervorming en het 
Kader voor Zaakgericht 
archiveren door CMT op 28-03-
2018 
 
Uitbreiding traject 
bewustwording in 2018 
 

4. Realiseren aansluiting op e-
depot in 2018 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Niet 
gerealiseerd 

Impactanalyse aansluiting op E-
depot van HUA in 2018 
 

5. Voorbereiden besluit tot 
vervanging van papieren 
archiefbescheiden door digitale 
kopieën 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 

In 
voorbereiding 

Risico- en impactanalyse in 
2018 

6. Bewerking archieven voormalige 
Dienst Landelijk Gebied 

Domein 
Bedrijfsvoering  
(Team ICT 
Beheer) 
 

Loopt Overbrenging gepland in 2018 – 
2020 

7. Audit uitvoering 
Documentmanagementplan 
projectorganisatie Uithoflijn 

Provincie-
archivaris 

Niet 
gerealiseerd 

De audit wordt in 2018 
uitgevoerd door de 
provinciearchivaris in 
samenspraak met de 
projectorganisatie 
 

8. Veiligstellen archieven van 
semi-overheids- en particuliere 
organisaties die van belang zijn 
voor de provinciale historie; in 
overleg met HUA beleid 
ontwikkelen op dit punt 
 

Provincie-
archivaris 

Niet 
gerealiseerd 

In het SIO wordt de hotspot 
monitor geagendeerd en 
ontwikkelt de provinciearchivaris 
beleid in samenspraak met de 
provincie 
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Bijlage: Stand van zaken wettelijke vereisten. 

 

 

Nr. Inhoud Verant-
woordelijke 

Status Toelichting 

9. Kwaliteitssysteem met toetsbare 
eisen aan de hand waarvan de 
kwaliteit van het archiefbeheer 
kan worden afgemeten en 
gericht en structureel kan 
worden verbeterd 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Niet aanwezig Wordt gestart in 2018 

10. Strategisch Informatieoverleg 
t.b.v. 
regie en bewaking van de 
ketengerichte belangenafweging 
in de informatiehuishouding 
 

Provincie-
secretaris 
(beheerder) 

Wordt 
incidenteel 
gevoerd 

Zowel SIO als TIO worden in 
2018 gestart 

11. Actueel, compleet en logisch 
samenhangend overzicht van de 
bij een overheidsorgaan 
berustende archiefbescheiden 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 

Gedeeltelijk 
aanwezig 

In 2018 wordt in beeld gebracht 
in welke applicaties provinciale 
archiefbescheiden te vinden zijn 

12. Waardering en selectie  Domein 
Bedrijfsvoering 
(Team ICT 
Beheer) 

Kleine 
achterstand  

In 2018 worden de papieren 
dossiers in het archiefdepot 
Almere en de digitale dossiers in 
het DMS op de juiste wijze 
vernietigd 
 

13. Overbrenging 
 

Domein 
Bedrijfsvoering 
(Team ICT 
Beheer) 

Geen 
achterstand 

Project is inmiddels gestart 
(te bewaren archiefbescheiden 
ouder dan 20 jaren overbrengen 
naar provinciale bewaarplaats 
bij HUA) 
 

 

 

 

 




