digitalisering en informatisering

Digitaal hardlopen op
(SSV*VERW7QMX
Digitalisering biedt gebruikers de mogelijkheid om
zonder fysiek sjouwwerk of andere menselijke tussenkomst archiefmateriaal te kunnen raadplegen. De
reden daarvoor is dat in de digitale wereld informatielogistiek en goederenlogistiek van elkaar gescheiden zijn. In de analoge wereld was dat niet zo. Om
informatie te verschaffen moest de informatiedrager
fysiek vervoerd worden. Dat bracht een grote hoeveelheid regels, procedures en gewoontes met zich
mee die in een digitale omgeving niet meer nodig
zijn. In de digitale wereld is het Martini-principe
realiteit geworden. Informatie kan BOZUJNF BOZ
QMBDF BOZXIFSF geraadpleegd worden. In die wereld
is het informatiebeheer van de overheid echter nog
gebaseerd op uitgangspunten uit de analoge wereld.
Op de digitale snelweg knellen analoge schoenen
en geeft het gebruiken van een analoge bril een vervormd beeld. Het is mijns inziens nodig om nieuwe
rollen te onderscheiden: EFHFCSVJLFS EFWFSTDIBGGFS 
EFSFHFMHFWFS en EFIBOEIBWFS. Daarbij vervangt de
rol van verschaffer die van de traditionele archiefbeheerder.
Ruim twintig jaar geleden werkte ik als dienstweigeraar bij het Rijksarchief in Noord-Holland,
een voorganger van het Noord-Hollands Archief
in Haarlem. Een van de werkzaamheden die ik
in die tijd mocht verrichten werd omschreven
als 'studiezaaldienst'. Die bestond uit het verwerken van aanvragen voor inzage in archieven.
Een klant die informatie wilde raadplegen uit
een archief diende een aanvraag in door middel

Een archiefstuk opvragen met 'analoge schoenen'.

van een ingevuld briefje met dubbele doorslag.
Vervolgens werd de medewerker geacht het op
het briefje omschreven archiefmateriaal zo snel
mogelijk uit het depot te halen en aan de bezoeker te overhandigen. Nadat de klant het materiaal had ingezien moest deze het retourneren.
Vervolgens zorgde de studiezaalmedewerker er
dan voor dat het archiefmateriaal op de juiste
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plaats in het depot werd teruggezet.
Voordat de studiezaalmedewerker deze werkzaamheden kon uitvoeren diende de klant een
groot aantal handelingen te verrichten. Allereerst
moet hij weten wat voor soort archiefmateriaal
hij wilde raadplegen. Vervolgens moest hij weten
in welk gebouw, in welke archiefinstelling dus,
hij moest zijn. Beide benodigde gegevens kon
hij te weten komen door middel van eigen kennis, tips, bronverwijzingen of via de internetsite
van de instelling. Vervolgens moest de klant
goed aan kunnen geven wat hij wilde inzien. Dat
geschiedde meestal door het raadplegen van toegangen op het archief. Indien het de klant lukte
om deze toegangen goed te hanteren dan leverde
hem dat een nummer van het archief en een
nummer van de inventaris op. De klant diende
deze te gebruiken in zijn aanvraag. Het resultaat
van die aanvraag was een afwijzing (om welke
reden dan ook) of de beschikbaarstelling van het
aangevraagde materiaal. Indien het materiaal
beschikbaar was dan diende de klant het mee te
nemen naar zijn werkplek in de studiezaal. Na
gebruik diende hij het aangevraagde terug te
geven in de staat waarin hij het ter inzage had
gekregen.
De hierboven beschreven activiteiten vormden
slechts het topje van de ijsberg. Want er moest
veel nauwkeurig werk verricht worden om überhaupt in de situatie te kunnen komen waarin
de logistieke medewerker de klant de gevraagde
informatie aan kon bieden. De wereld van dossiervorming, beheer van semistatisch archief, overdracht aan
de archiefinstelling, inclusief alle
bewerkingsslagen, toegankelijk
maken, toezicht, sjouwwerk en
transport, is vele lezers van dit
blad welbekend.
De Nieuwe Gebruiker
Digitalisering van informatie biedt de kans om vrijwel alle hierboven beschreven
werkzaamheden overbodig te
maken. Ze biedt de mogelijkheid
om zonder fysiek sjouwwerk of
andere menselijke tussenkomst archiefmateriaal
beschikbaar te stellen aan een gebruiker. Daarin
ligt ook de kracht van digitalisering: informatie
wordt beschikbaar volgens het Martini-principe:
anytime, anyplace, anywhere! In een wereld waarin
geen vrachtauto's, magazijnkarretjes en menselijke fysieke kracht meer nodig zijn om informatie op de juiste plaats te krijgen, is de nieuwe
gebruiker koning.
Zo kan de nieuwe gebruiker door middel van
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analoge schoenen
een generieke zoekmachine al vrij snel
concluderen waar zich informatie van
zijn gading bevindt. Hij kan via social
networking tools deelnemen aan discussies
over het onderwerp waar hij zich mee
bezighoudt. Dat kan via live chat,
videoconferencing,
discussiefora en
andere middelen.
Hij kan twitterend
mensen live op de
hoogte houden
van zijn vorderingen. Bovendien is
die nieuwe gebruiker lid van allerlei
communities waarin hij informatie
kan uitwisselen
met anderen. Hij
kan zich ook inzetten voor een (nog)
betere ontsluiting
door de informatie te taggen, door
die te catalogiseren op eigen sites
en daarmee ook
anderen snel deelgenoot te maken
van zijn bevindingen. De nieuwe
gebruiker smeedt
zelf de gevonden
informatie tot een
geheel waar hij
mee aan het werk
kan en dat hij eenvoudig kan delen
met anderen.
Hij kan er bij sommige instellingen
nu al voor zorgen dat op zijn
verzoek analoge
informatie wordt gescand, zodat deze
digitaal beschikbaar wordt voor toekomstige gebruikers. De Archiefbank van het
Stadsarchief Amsterdam is daarvan een
prachtig voorbeeld. Het zal denk ik ook
niet lang duren voordat de eerste archiefinstelling via persoonlijke internetpagina's
(PIP) en RFID-tagging de gebruiker gepersonaliseerde informatie kan aanbieden op
internet en op de fysieke locatie. En nieuwe intelligente Web 3.0-software zal er
in de toekomst ook voor zorgen dat deze

gebruiker, al dan niet via het Semantisch
Web, pro-actief wordt ondersteund in het
vinden van nog meer informatie. Al die
tijd kan onze Nieuwe Gebruiker thuis zitten, op het werk, of eigenlijk overal waar
hij internet op kan.

De Nieuwe Gebruiker heeft de beschikking over vele
social networking tools (Frank Da Silva, 'My Cyber Social
Map' http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
deed.nl).

De analoge schoen wringt
Het informatiebeheer van de overheid is voor het overgrote deel echter
nog gebaseerd op uitgangspunten uit de
analoge wereld. Dat hoeft niet altijd een
hindernis te zijn, maar op sommige pun-
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ten verhindert de regelgeving een verantwoorde en soepele overgang naar het
digitale tijdperk. Een voorbeeld daarvan
is het idee van overbrenging (of: overdracht). De meeste lezers kennen uiteraard
het artikel uit de Archiefwet waarin overbrenging verplicht
wordt gesteld. Dat
deze processtap
uit de wereld van
goederenlogistiek
wordt verheven tot
wetsartikel is een
aanwijzing voor
het grote belang
van deze handeling. In de hierboven samengevatte
analoge procesgang is het dan
ook een essentiële
stap. De informatie
gaat door zoveel
handen, kan in
zoveel schadelijke
omstandigheden
worden bewaard,
kan zo makkelijk
tussentijds verdwijnen of worden
vernietigd, dat wettelijke vastlegging
van de verplichting tot overbrenging logisch is.
Maar wat is overdracht/overbrenging vanuit logistiek perspectief?
Het is een pakket
van maatregelen
en acties: conserveren, (opnieuw) toegankelijk maken,
transporteren,
plaatsen in depot, registreren, selecteren
en vernietigen, overdragen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en
wijzigen van de status van openbaarheid.
In de digitale wereld zijn in feite alleen de
laatste twee essentieel. Maar ze zijn dan
ook meteen extreem belangrijk. Want het
bewaken van privacy en het kunnen aantonen dat bepaalde informatie de juiste
informatie is, zijn op internet nog moeiLees verder op pagina 21
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lijker dan in de fysieke wereld. Transporteren?
Plaatsen? Registreren? Toegankelijk maken?
Conserveren? Die zijn óf niet meer nodig, óf ze
kunnen zonder een overbrenging naar
een archiefbewaarplaats ook wel goed
geregeld worden. Nieuwe oplossingen
op het gebied van digitaal informatiebeheer, bijvoorbeeld Enterprise Content
Management-systemen, kunnen het
hele beheerpalet van dynamisch, semistatisch en statisch archief tegenwoordig
prima aan. In een digitale wereld wordt
alles gedeconstrueerd tot de kleinst
mogelijke onderdeeltjes. Dat geldt dus
ook voor de regels uit de analoge wereld.
Die moeten gedeconstrueerd worden om
vervolgens te kunnen vaststellen welke
regels wel en welke niet behouden moeten worden.
Van beheerder naar verschaffer
Bij een aantal conventies uit de analoge wereld begint de schoen al behoorlijk te wringen. Naar mijn mening zijn
een nieuwe bril en nieuwe schoenen nodig om
als traditionele informatiebeheerder je waarde
in een gedigitaliseerde wereld te behouden. Een
startpunt voor het kijken door die nieuwe bril
ligt in het onderscheiden van een aantal rollen.
Mijns inziens zijn dat er vier: de gebruiker, de verschaffer, de regelgever en de handhaver. De betekenis van drie van die vier rollen blijven redelijk
gelijk aan die in de analoge situatie. Het grote
verschil zit in de rol van verschaffer. Een verschaffer zorgt ervoor dat opgeslagen informatie
in een historisch 'data warehouse' conform de
regels beschikbaar blijft op een voor de gebruiker
bruikbare manier.
Een verschaffer is niet per definitie gelijk aan een
beheerder. Een verschaffer kan het beheren van
informatie prima uitbesteden. En het kan zelfs
zijn dat een verschaffer in geslaagde concurrentie treedt met de archiefbeheerder als blijkt dat
eerstgenoemde betere diensten aan een gebruiker
levert. Een verschaffer kan ook informatie onttrekken uit andere bronnen om die aan te bieden
aan de gebruiker. Het gaat erom dat een verschaffer informatiediensten kan en mag verstrekken.
Digitale schoenen aantrekken
Naar mijn mening kunnen archiefbeherende
instellingen er niet meer omheen om op basis
van een grondige analyse hun positie als verschaffer in het digitale informatielandschap te
versterken. Na een dergelijke analyse heb je ste-

vige digitale schoenen aangetrokken om in volle
vaart in het heden en de toekomst mee te kunnen. Uitgaande van wat een gebruiker wil, wat
hij doet en wat hij daarvoor nodig heeft, kunnen
voor de andere drie rollen – op de niveaus van

visie, strategie, inrichting en uitvoering – onderling samenhangende diagnoses en maatregelen
vastgesteld worden. Dit moet mijns inziens met
een integrale digitale bril op. Digitaal denken en
werken vereist vaak een radicaal andere kijk op
producten, diensten en organisatie dan in het
analoge tijdperk.

Scanning on demand: analoge archiefinformatie wordt op verzoek van de gebruiker
gedigitaliseerd in de Archiefbank van het
Stadsarchief Amsterdam.

Lijden en geluk
Een dierbare herinnering aan mijn periode
bij het Rijksarchief in Noord-Holland is die keer
dat ik een bezoeker dolblij maakte, ofwel uit zijn
jarenlang lijden verloste. In een nog niet geïnventariseerd archief dat ik redelijk kende, vond
hij met mijn hulp het antwoord op zijn onderzoeksvraag. Hij was al jaren op zoek. In een digitale wereld waarin het archief gescand zou zijn
met OCR zou hij via een simpele full-text search
binnen een paar seconden de zo vurig verlangde informatie hebben kunnen vinden. Digitaal
hardlopen gaat anders dan een lange wandeling
op analoge schoenen.
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