
“HET VERTREKPUNT WERD DE 

DIGITALE MAPPENSTRUCTUUR. VOOR 

DE ARCHIVARIS EEN PIJLER VAN 

DUURZAME DIGITALE ARCHIVERING, 

VOOR DE ADMINISTRATIE EEN 

DANKBAAR HULPMIDDEL BIJ GOED 

DOCUMENTBEHEER.”

Prinicipes van records management in overheidsadministraties: ervaringen uit de praktijk

Papieren chaos, digitale chaos.  
Papieren orde, digitale orde?

Tom Haeck, Archief OCMW Gent en Hermione L’Amiral, Archief Belgische Senaat

Is een duur geautomatiseerd Document Management Systeem (DMS), of nog liever een records-
managementsysteem eigenlijk wel nodig? Hoe ver komen we met onze huis-tuin-en-keuken 
Windows Verkenner en een goed gemotiveerde administratie? Maar zelfs dan raken we in de 
problemen door onze fundamenteel gewijzigde informatiehuishouding. We gebruiken niet 
alleen andere — meer technische — middelen. We gaan ook anders met informatie om. In de 
toekomst dient meer expliciet aandacht besteed te worden aan de veranderde verhouding 
tussen mens, techniek en informatie.

Als een parallel digitaal klassement in Windows Verkenner 

niet voldoet, moeten we dan toch maar overstappen op 

een DMS? Het tweede deel van dit essay toont aan hoe een 

DMS informatie op een fundamenteel andere manier benadert. 

De implementatie van een nieuw en onbekend systeem houdt 

risico’s in. Het essay sluit dan ook af met het doorprikken van 

enkele ballonnetjes qua maatwerk, medewerkers en … metadata.

DE PIJN VAN EEN ADMINISTRATIE 
Volgens een bepaald managementsprincipe 1 zouden mensen 

doorgaans pas tot verandering bereid zijn als de situatie waarin 

ze zich bevinden hen meer pijn dan plezier verschaft. Inderdaad, 

het documentbeheer van de dienst Algemene Zaken van de 

Senaat bezorgde de medewerkers vaak meer pijnlijke hoofd-

brekers dan plezierig nota-redactiewerk.

Aan het beheer van de wetgevingsdocumenten (wetsvoorstel-

len, amendementen, verslagen, …) wordt traditioneel veel aan-

dacht besteed. De documenttypes die voortkomen uit de klas-

sieke beheerstaken van de administratie, o.m. door de dienst 

Algemene Zaken, raakten daardoor wat op de achtergrond. Ook 

daar had zich in stilte een digitale evolutie voltrokken. Met bijge-

volg de klassieke documentbeheersproblemen: lange zoektijden, 

onduidelijk versiebeheer, wildgroei aan mappen, etc.

De nakende hervorming van de Senaat noopt tot bedacht-

zaam plannen. Het is zinloos om nieuwe Records Management 

Systemen (RMS) voor een aflopende administratie te ontwer-

pen. Daarnaast laat het besparingsregime nauwelijks marge voor 

nieuwe initiatieven. De ICT-dienst is bereid om ons bij te staan 

met advies, maar ondersteuning geven in het denk- en ontwerp-

werk is om praktische redenen uitgesloten.

We kozen ervoor de huidige situatie als testbed te beschou-

wen om meer inzicht te krijgen in de voorwaarden voor digitale 

archivering in de toekomstige Senaat, na 2014. Het vertrekpunt 

werd de digitale mappenstructuur. Voor de archivaris een pijler 

van duurzame digitale archivering, voor de administratie een 

dankbaar hulpmiddel bij goed documentbeheer. 

DE NIEUWE ARCHIVARIS: PROGRAMMEUR OF 
SOCIAL ENGINEER?
De afwezigheid van ICT-hulpmiddelen deed de focus verschui-

ven naar ‘people management’. Ik had het getroden: de mede-

werkers waren klaar voor een nieuw systeem. Bovendien heeft 

de Senaat een traditie in klassiek — papieren — records manage-

ment. Deze kundigheid was de laatste jaren echter meer en 

meer onder druk komen te staan door de automatisering en 

het grotere informatievolume. 

De klassieke archivistische principes werkten ondersteunend: 

de functionele indeling van de mappenstructuur, op basis van 

taakgebieden, sloot aan bij de algemene visie van “samenwer-

ken aan een gezamenlijk doel”. Het mantra van de parallel tus-

sen digitaal klassement en papieren klassement was voor de 

medewerkers een aangename meevaller. De betrokkenheid van 

de archiefvormers bij het ontwerp van het digitaal klassement 

werd versterkt door hen tijdens het de ontwerpfase systema-

tisch feedback te geven.

In wezen verschilt dit project niet van degene die al onderno-

men werden in andere overheidsadministraties. Zie bijv. de pre-

sentatie van Katlijn Van Hee op Informatie aan Zee 2011 2 en van 

Caroline Vleugels op de BRAK-studiedag dit voorjaar. 3 

RESULTATEN NA ÉÉN JAAR ‘WET RUN’
Het nieuwe digitaal klassement van de dienst Algemene Zaken 

werkt goed. Deze nieuwe RMtaak 4 is wel erg arbeidsinten-

sief voor de archivaris. Permanent toezicht wordt nog nood-

zakelijker: het informatiebeheersplan moet up-to-date blij-

ven, zetten de medewerkers hun bestanden wel degelijk over 

naar het nieuwe systeem? Schonen ze ook edectief? Wordt 
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de mappenindeling en de bestandsbenaming gerespecteerd? 

Komen er taken of functies bij? Worden de selectieprocedures 

opgevolgd? 

Ook voor de administratie is het aanpassen. Het digitale RMS 

voorzag, om redenen inherent aan de werkprocessen binnen de 

Senaat, relatief vrije toegangsrechten. Die vergroten het risico 

op ‘per ongeluk deleten’ uiteraard. In het papieren tijdperk kon 

het ook wel gebeuren dat het verkeerde document door de ver-

snipperaar werd gehaald. Maar de kans dat een volledige map 

met dossiers van een half jaar werk verdwijnt bleef toch klein. 

Een snelle zoek-functie is veel aantrekkelijker dan de boom-

structuur taakgebied-gewijs af te dweilen, ook al is het risico 

groot dat je daarmee niet (of véél meer dan alleen) het juiste 

document vindt om te bewerken. Het overschrijven van een 

document is digitaal veel minder zichtbaar dan op papier. Als 

men nadien toch de eerdere niet-overschreven versie verkiest, 

is die niet meer zo gemakkelijk te reconstrueren. 

GELUKKIG IS ER DE RECORDS MANAGEMENT TOOL...
Die besognes kunnen opgevangen worden door “de digitale 

documentenhuishouding onder centrale regie te brengen” 5. 

Daarvoor zijn de laatste jaren verschillende records manage-

ment tools ontwikkeld. Je kan ermee beslissen welke informatie 

toegankelijk is voor wie, dubbels worden automatisch gede-

tecteerd, het versiebeheer verloopt automatischer, de dossier-

structuur ligt vast, selectieprocedures worden geautomatiseerd.

Zijn de steeds volatieler wordende informatiesystemen onze 

archivistische structuur- en selectieprincipes niet gewoon aan 

het ontglippen? Ter illustratie twee fenomenen die me tijdens dit 

experiment in de Senaat opvielen en waarbij het twijfelachtig is 

of een geautomatiseerd RMS het verschil zal maken. 

Ten eerste is er de exploderende documentproductie. Het is 

pas als je eTectief probeert af te drukken dat je merkt hoe 

gigantisch de geproduceerde informatie is geworden. Het over-

kwam me met reeksen waarvan geen papieren equivalent meer 

beschikbaar is: het Staatsblad en de Schriftelijke Vragen van de 

Senaat. De betekeniswaarde van deze veelheid aan informatie 

moet wel verschillen van deze die vervat lag in de schaarse 

documenten van vroeger. Waarom blijven we ze dan volgens 

dezelfde principes (zij het geautomatiseerd) benaderen? 

Ten tweede zijn nieuwe documentsoorten ontstaan. De functie 

die ze binnen de administratie krijgen, verschilt — soms sub-

tiel — van die van de papieren documenten. Een e-mail is geen 

brief: de e-mailpingpongs vervangen vaak informatie die vroe-

ger mondeling werd gedeeld: een telefoontje, een informeel 

overleg of zelfs een territoriumgevecht tussen twee collega’s 

met de chef als scheidsrechter. Anderzijds vervangen de hand-

outs van een presentatie de klassieke toelichtingsnota die ‘door 

niemand gelezen werd’. Maar in die laatste stonden wel cruci-

ale preciseringen die nu enkel nog mondeling worden vermeld. 

Documenten en hun betekenis zijn veranderlijker dan ooit. De 

administratie is hierdoor onbewust anders gaan omgaan met 

haar informatie. Met andere woorden: de huidige documentbe-

heersproblemen duiden misschien op een nieuwe informatie-

huishouding die zich aan het ontwikkelen is.

Maar we blijven op de klassieke manier ordeningsschema’s 

opstellen, documenten definiëren en aanvullen met metadata, 

en daarop dan weer selectielijsten gaan opstellen — om ze van 

de weeromstuit ook weer aan te passen. 

HOE AMBTENAREN ZICH GEDRAGEN...
De afgelopen automatiseringsgolf ondergraaft de klassieke 

documentprocessen dieper dan we denken. Niet alleen het con-

cept ‘document’ staat onder spanning. In de informatiehuishou-

ding van de administratie wijzigt het hele samenspel tussen 

informatie, techniek en mens fundamenteel.

Misschien moeten we voor ons nieuw RMS eerst gaan zoeken 

naar de essentiële eigenschappen van ons digitaal informatie-

systeem. De archiefvormers zijn een betekenisvol element in dat 

systeem. Om het met een boutade te zeggen: digitale docu-

menten gedragen zich niet als papieren documenten; digitale 

ambtenaren gedragen zich niet als papieren ambtenaren. Moet 

het digitale RMS dan niet voldoen aan andere vereisten dan een 

papieren records management systeem? 

Hermione L’Amiral

Een IT-collega vertelde ooit dat er een vast principe is bij een 

helpdesk: “95% van de IT-problemen liggen aan de interface 

tussen het toetsenbord en de bureaustoel”. Anderen hebben 

het dan weer over een “incompetent user exception”. Typische 

IT-humor, maar het bevat een grond van waarheid. En eigenlijk 

is het van toepassing in om het even welk ‘systeem’. Ook in een 

RM-systeem is en blijft de mens de zwakste schakel.

Binnen het OCMW en de Stad Gent wordt op dit moment 

gebruik gemaakt van Windows Verkenner voor het beheer van 

digitale kantoordocumenten. Heel veel organisaties doen dat 

en wij als ‘informatiewerkers’ proberen dat dan ook in goede 

banen te leiden. We kennen allemaal de sterktes en vooral de 

zwaktes van dat stuk software. De problemen zijn gelijklopend 

met wat er in de Senaat werd vastgesteld. 

En dus ga je als archivaris dan maar aan de slag met een heel 

gedeelde schijven waar een kat zijn jongen niet in terugvindt, 

omturnen tot een organisatie met goed gestructureerde en 

doorzichtige digitale klassementen, die naam waardig. En dat 

met een Verkenner?

Toch maar liever niet. Zijn er geen andere alternatieven? Tuurlijk 

wel, maar dan komen we op het terrein van een document-

beheerssysteem of DMS. Is een DMS als Alfresco of OpenText 
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dan een zaligmakend product? Absoluut niet, je moet er goed 

over nadenken. Het kan je wel helpen om het eerder genoemde 

interfaceprobleem op te lossen. Een goed uitgedacht DMS kan 

heel handig zijn.

DMS VERSUS VERKENNER?
Een DMS kan helpen om je digitale informatie op een betere 

en meer doorzichtige manier te beheren. Een eerste bedenking 

die we hier kunnen maken, is of je als organisatie wel beter af 

zal zijn met een DMS. Enkele eenvoudige zaken zoals een uni-

forme bestandsnaamgeving en afspraken rond mapnamen kun-

nen je al redelijk verder helpen. Dergelijke maatregelen kunnen 

de aankoop van een DMS, onvermijdelijk een vrij dure aangele-

genheid, minder relevant maken. Een echt DMS biedt naar mijn 

mening toch enkele voordelen ten opzichte van de alomtegen-

woordige Verkenner.

Een eerste, enorm voordeel zijn de brede zoekmogelijkheden 

die je met een DMS hebt. Een documentbeheersysteem zal je 

documenten voorzien van gestandaardiseerde, organisatie-

brede gegevens of metadata. Je kan een divers scala aan infor-

matie gaan bijhouden, waar je dan ook op kan gaan zoeken. 

Afhankelijk van de ingevulde gegevens kun je dan gaan zoeken 

binnen een specifiek datumbereik, op basis van auteurs, … of een 

combinatie daarvan. Bijkomend is er vaak een full-text search 

die een stuk sneller werkt dan wat een Verkenner aanbiedt. Net 

zoals Google je kan helpen om een website-naald uit de gigan-

tische internet hooiberg te halen, zal een goed DMS je helpen 

snel binnen je eigen domein te gaan zoeken.

Een tweede belangrijk voordeel is het ingebouwde versiebeheer. 

Het maakt mogelijk om een document te bewerken, een nieuwe 

versie op te slaan, zonder zelf al te veel wakker te liggen van 

een versienummer. Bovendien worden je digitale dossiers niet 

vervuild met de zoveelste document minor- of majorversie van 

dezelfde nota. Vorige versies kunnen dan vrij eenvoudig op het 

scherm worden getoverd. 

De kracht van een DMS wordt echter vooral duidelijk als we gaan 

kijken naar de workflow, werkstromen in het Nederlands, die 

standaard aanwezig zijn. Waar we in een Verkenner-omgeving 

veel met mails moeten werken om te communiceren of docu-

menten door te spelen (al dan niet met een link), valt die nood-

zaak weg met de introductie van workflows. We kunnen taken 

toekennen aan anderen! Een document kan ter goedkeuring 

(al dan niet gepoold) worden voorgelegd, zonder een e-mail te 

gebruiken. Deze feature is in mijn ogen een van de meest inte-

ressante binnen een DMS: de mogelijkheid om minstens 50% 

van je e-mails te elimineren en te vervangen door iets dat veel 

doorzichtiger is (en niet hoeft geklasseerd te worden). Ik denk 

er zelfs aan om mijn takenlijst (nu een handgeschreven krabbel) 

om te zetten naar dergelijke taken als we ons DMS in gebruik 

gaan nemen.

Tot slot is het rechtenbeheer in een DMS stukken doorzichtiger 

dan in een Verkenner. We kennen allemaal de moeilijkheden van 

onze IT-dienst om het rechtenbeheer onder controle te houden. 

Bij een DMS lijkt dat alvast een stuk simpeler te zijn.

DE KEERZIJDE VAN DE MEDAILLE
Pleit ik voor een DMS? Je zou denken van wel. Persoonlijk ben ik 

eigenlijk wel verkocht voor het idee. De mogelijkheid om aan de 

hand van een goed uitgebouwd digitaal klassement, gekoppeld 

aan een systeem voor registratie van inkomende en uitgaande 

post, op termijn bijna volautomatisch te gaan ‘archiveren’ is 

aanlokkelijk. Toch zijn er valkuilen en risico’s. Die mag je ook 

niet uit het oog verliezen.

Waar hou je dan best rekening mee? Ik kan louter meegeven 

welke lessen we in Gent hebben geleerd.

Hou je budget onder controle.

 Niets is zo duur als een DMS gaan implementeren. Out-of-

the-box doet dat ding vaak niet wat je wilt. Gelukkig is daar 

onze leverancier die meer dan bereid is om dat onding, waar-

van we zo veel verwachten, om te bouwen tot wat we willen. 

Maatwerk is echter duur en betekent dat je bij een upgrade 

naar een hogere versie nog maar eens extra gaat uitgeven. 

Probeer daarom zoveel als mogelijk out-of-the-box te gebrui-

ken en vermijd maatwerk zoveel mogelijk.

Hou je gebruikers in je achterhoofd.

 Je systeem staat of valt met de medewerkers die ervan gebruik 

maken. Maak ze het daarom dus zo gemakkelijk mogelijk. Een 

DMS gebruiken vereist een serieuze verandering van de stan-

daard gebruikers. Algemeen wordt het gebruik van een DMS 

als lastig ervaren. Zaken die in een Verkenner eenvoudig en 

simpel zijn, blijken moeilijker in een DMS en eisen meer acties 

van een gebruiker. Goed nadenken over automatisch invullen 

van metadata, vereenvoudigen van werkwijzen, … kan hel-

pen om de gebruikers over de streep te halen. Luister naar je 

gebruikers en implementeer een aantal van hun voorstellen 

(ook al is het maatwerk). Voortgaand hierop komen we op 

een volgende aandachtspunt.

Metadata zijn geen doel op zich.

 We kicken allemaal op metadata, hoe meer hoe liever. Hou er 

echter rekening mee dat die ook door iets of iemand moe-

ten aangevuld worden. En, zoals we eerder aantoonden, je 

gebruikers maken of kraken je systeem. Hen te veel zelf laten 

doen, kan nefast zijn, zeker als het over invullen van metadata 

gaat. Iedereen wil het, maar vult het liever niet zelf in. Om 

die eenvoudige reden hebben we beslist om voor ons DMS 

slechts drie verplichte velden te voorzien: documentdatum, 

documenttype en titel. De andere metadata zijn optioneel. 

We adviseren wel binnen de dienst afspraken te maken over 

het invullen van optionele metadata. Daarnaast streven we er 

naar om zoveel als mogelijk metadata automatisch te laten 

invullen op basis van input van de gebruikers. Je hoeft een 

ambtenaar niet de begindatum of de einddatum van een dos-

sier te laten invullen als het systeem dat voor je kan doen als 

die ambtenaar op een knop drukt om een dossier te openen 

of te sluiten. 

Tom Haeck

1 Zie bijvoorbeeld: http://www.onlinecoachingentraining.nl/2011/05/09/waarom-

mensen-jij-niet-natuurlijk-de-dingen-doen-die-ze-doen

2 “Archiefbeheer als sleutel van documentbeheer”; Katlijn Vanhee, Archivaris – 

Informatiebeheerder Vlaamse Overheid – Financiën en Begroting. (http://www.

slideshare.net/VVBAD/vanhee-katlijn-ppt, Informatie aan Zee 2011)

3 “Ontsnappingsroutes uit het digitale moeras”; Caroline Vleugels en Yehudi 

Bosmans, Stadsarchief Leuven. (http://www.slideshare.net/VVBAD/caroline-

vleugels)

4 Zie ook de opmerking van Caroline Vleugels hierover in haar besluit.

5 Zie bijvoorbeeld: http://www.vhic.nl/index.php?option=com_content&view= 

article&id=592&Itemid=167
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