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Archiveren
Archiveren is niet hetzelfde als wegbergen, al is dat het
beeld dat veel mensen bij het lezen van dit woord zullen
hebben. Je archiveert documenten als je ze niet meer
nodig hebt, maar het, vaak om onduidelijke redenen
toch niet wilt weggooien. Een archief is zo vooral een
verzameling van paperassen die eigenlijk overbodig zijn,
althans geen direct dagelijks nut meer hebben. Anderen
zien hun archief toch wel als een soort geheugen, maar
dan wel vooral als een verzameling van interessante
zaken, en zelfs niet eens altijd een verzameling van
documenten. Het beeld blijft: een archief is vooral stoffig
en saai, misschien interessant voor wie in geschiedenis
is geïnteresseerd, of leuk voor de familie, maar voor een
resultaatgerichte organisatie een blok aan het been, dat
alleen maar geld kost.
De realiteit is anders. Een goed archief is actueel, onmisbaar voor de bedrijfsvoering en levert wel degelijk toegevoegde waarde op voor zijn eigenaar. Vooral digitale
archieven hebben de potentie een krachtige herinneringsmachine te zijn, 7 dagen per week en 24 uur per dag
beschikbaar. En als de informatie uiteindelijk voor de
eigenaar hun waarde hebben verloren (of die eigenaar
niet meer bestaat) hebben veel archieven, of tenminste
een deel ervan, nog betekenis voor de samenleving.
Medewerkers zijn 25 procent of meer van hun tijd bezig
naar documenten te zoeken die ergens op hun bureau of
in een kast slingeren. Dat is snel terug te verdienen met
een adequate archivering. Als je alleen die documenten
waarmee je echt bezig bent voor je hebt en de rest
bijvoorbeeld ordelijk in mappen zit, werk je veel efficiënter. Dit idee is niet nieuw, het zat vroeger ingebakken in
de administratieve discipline. Zeker tot ver in de jaren
vijftig van de twintigste eeuw kregen beginnende kantoorklerken een reprimande van hun chef als ze
’s avonds om vijf uur hun bureau niet netjes leeg gemaakt hadden. Waarom zou dat in een digitale werkomgeving anders zijn? De desktop van een PC raakt even
onoverzichtelijk als het bureau waarop die computer
staat.
Eén van de grote verschillen tussen die tijd van papieren
documenten en nu is de enorme toevloed aan verschillende vormen van informatie die mensen te verwerken
krijgen, zowel op het werk als privé. Het maakt daarbij
niet uit of die informatie op papier is of in digitale vorm.
Juist in deze tijd, waarin informatie zo’n grote rol speelt,
is goed archiveren een voorwaarde voor slagvaardig
opereren. Daarvoor zijn andere methoden nodig dan
voorheen, maar die methoden bieden wel meer mogelijkheden.

Als archiveren niet méér zou zijn dan het leeghouden van
het bureau, dan zou de toegevoegde waarde gering zijn.
Archiveren brengt informatie onder controle, zodanig
dat wie ze nodig heeft, ze snel kan vinden. Archiveren
betekent evengoed documenten weggooien die zonder
waarde zijn – of soms zelfs volgens de wet vernietigd
moeten worden. Elke Euro die is uitgegeven aan het
onnodig bewaren van documenten had beter besteed
kunnen worden.
Archiveren is een bewuste handeling, waarbij zelfs
eventuele risico’s van onterecht vernietigen van documenten ingebouwd kunnen zijn. Archiveren is gericht op
het verwachte gebruik van documenten, niet alleen op
het opbergen, volgens welk vernuftig systeem dan ook.
Archiveren zorgt er evengoed voor dat ze in de toekomst
nog leesbaar en begrijpelijk zijn.

Functies van archiveren
Een motief voor bewaren is dat de documenten het
tekort schietend menselijk geheugen helpen: hoeveel
jaar is een werknemer in dienst, wat is er destijds in een
vergadering besloten, of hoe is een ingewikkeld project
precies verlopen.
Geheugen betekent in dit verband niet alleen dat van
het individu, maar ook het gemeenschappelijke geheugen van de organisatie. De term geheugen wordt zo een
metafoor.
Gearchiveerde documenten vormen in bepaalde gevallen een belangrijke kennisbron. Daarom bewaart een
energiebedrijf zorgvuldig de tekeningen van het leidingennet, hoe zouden de technici anders een lek kunnen
opsporen? Daarom bewaren besturen de notulen van
vergaderingen, zodat ze zoveel mogelijk eenheid in het
beleid kunnen verzekeren. Daarom bewaren oliemaatschappijen de meetgegevens die ze voortdurend verzamelen. En daarom bewaart het KNMI weergegevens
over de afgelopen eeuwen. Om vergelijkbare redenen
houden gemeentesecretarieën zorgvuldig exemplaren
van de geldige gemeenteverordeningen bij de hand.
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Vaak, te vaak, wordt vergeten dat het archief een
kennisbron kan zijn. Na vijf jaar denkt niemand er meer
aan een projectdossier na te slaan op ervaringen van
destijds.
Sommige documenten worden vooral bewaard vanwege
hun bewijswaarde: contracten, koopaktes, schuldbekentenissen en aflossingsbewijzen, kwitanties, aanstellingsbrieven, gemeenteraadsbesluiten, de originele
en ondertekende exemplaren van wetteksten, of de
correspondentie over kritieke zaken. Veel documenten
van dit type zijn speciaal gemaakt om als bewijsstuk
te dienen en in de creatie ligt de bewaring al besloten.
Neem bijvoorbeeld documenten (akten) die een notaris opmaakt. In vrijwel alle gevallen moet het originele
document bij de notaris in bewaring blijven en krijgen
betrokkenen niet meer dan een kopie als geheugensteun
mee naar huis.
Documenten kunnen aantonen dat een activiteit is
uitgevoerd en dat de opdrachtgever het resultaat
heeft geaccepteerd. Daarom zal een aannemer de
ondertekende verklaring van oplevering van het bouwwerk in zijn archief opnemen.
Archiefdocumenten maken ook externe controle achteraf
mogelijk, dat is één van de redenen waarom de wetgever de overheid nadrukkelijk de verplichting oplegt zijn
archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te
bewaren, en waarom de wetgever ook aan particuliere
ondernemingen en private personen eisen ten aanzien
van de administratie oplegt.
Controle- en verantwoordingsprocessen vinden ook
binnen organisaties plaats. Werknemers rapporteren
aan hun chefs, chefs aan hun superieuren enz. Zulke
rapportages kunnen vele vormen aannemen, maar heel
vaak zal het een of ander document opleveren, dat
vanwege de controlemogelijkheid tenminste enige tijd
bewaard blijft.

Kwaliteit
Om de vooronderstelde functies te kunnen vervullen,
dient de informatie aan onderkende kwaliteitsnormen
te voldoen. De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft het belang van archivering voor
een goede bedrijfsvoering onderkend en een standaard
voor archiefbeheer (records management) uitgegeven:
ISO 15489. De ISO verbindt aan het verkrijgen van een
ISO 9000 kwaliteitsmanagementcertificaat onder meer
de verplichting tot het voeren van een goede administratie, en deze standaard voor archiefbeheer schetst
daarvoor de vereisten. Het Nederlands Normalisatieinstituut (NEN) heeft een vertaling van de ISO standaard
uitgebracht als Nederlandse norm, NEN-ISO 15489: 2001
informatie- en archiefmanagement. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hanteert
de norm als uitgangspunt voor de informatiehuishouding
van de rijksoverheid.
De noodzakelijke kwaliteit van documenten hangt af van
de eisen die de werkprocessen die ze gebruiken er aan
stellen. Toch kunnen we wel enkele algemene kwaliteitseisen formuleren. De norm noemt er vier: authenticiteit, betrouwbaarheid, integriteit en bruikbaarheid.

•
•

•

•

Authenticiteit: het document moet zijn wat het
beweert te zijn;
Betrouwbaarheid: de inhoud van het document
moet in overeenstemming zijn met de feiten, de
lezer moet er van op aan kunnen dat wat er staat
juist is;
Integriteit: het document moet volledig en onveranderd zijn, het moet dus alle noodzakelijke
vormelementen bevatten en er mag niet mee
geknoeid zijn;
Bruikbaarheid: het document moet kunnen worden
teruggevonden, gepresenteerd en begrepen; het
document moet technisch leesbaar zijn – alle
gebruikte symbolen (letters, cijfers, figuren, geluidsignalen etc.) moeten door de ontvanger waargenomen kunnen worden; tenslotte moet het
document geschikt zijn om aan de geadresseerde
te worden verzonden, danwel reeds zijn verzonden.
Voor zover ze binnen de organisatie blijven, moeten
ze geschikt zijn om ook door anderen dan degene
die ze heeft gemaakt, worden begrepen.

Archivering draagt in het bijzonder bij aan de integriteit
en de (duurzame) bruikbaarheid van informatie. Authenticiteit en betrouwbaarheid liggen primair in het domein
van de creatie van de documenten.
In complexe organisaties zijn verschillende personen
betrokken bij het maken van documenten. Nemen we
een gemeentelijke overheidsorganisatie als voorbeeld,
dan zien we in de eerste plaats de ambtenaar die een
zaak moet afhandelen, zoals de afgifte van een bouwvergunning. De behandelend ambtenaar beoordeelt de
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aanvraag op juistheid van de vorm, volledigheid van de
inhoud en de redelijkheid van de aanvraag, wint advies
in bij brandweer en commissie van welstand, bestudeert
de bestaande regelgeving, bekijkt wat in vergelijkbare
gevallen eerder besloten is, zorgt voor ter inzage legging
en publicatie, en stelt uiteindelijk een concept-besluit op.
Een adviesaanvraag zal in de regel gebeuren door middel
van een intern memo, met meezending van (een kopie
van) de aanvraag. Voor de toetsing aan de regelgeving
zal de ambtenaar een exemplaar van de betreffende
verordening gebruiken, waarvan hij of zij weet dat deze
betrouwbaar is. Het concept-besluit legt de ambtenaar
eerst voor aan de verantwoordelijke chef, die deze na
controle zal paraferen. Eventueel gaat het conceptbesluit
nog langs andere afdelingen voor een medeparaaf. De
secretarie zet vervolgens het concept-besluit over in de
vorm van een besluit van B&W, dat vervolgens in het college wordt vastgesteld. Van dat besluit wordt tenslotte
de vergunning gemaakt en aan de aanvrager gezonden.
In minder complexe en formele organisaties kan het een
enkele persoon zijn, die alle aspecten van een werkproces voor zijn rekening neemt. Een ZZP-er die in haar
eentje een onderneming runt, stelt zelf de inhoud van
een offerte vast, typt deze uit, ondertekent en verstuurt
hem – hetzij digitaal, hetzij per post. De verschillende
onderdelen van de handeling zijn evenwel ook hier te
onderscheiden. Als ze het drukker krijgt en een secretaresse in dienst neemt, zal ze de offerte globaal dicteren.
De secretaresse werkt hem dan verder uit en legt hem
ter ondertekening aan haar baas voor. Ze zorgt verder
voor de verzending en bergt een kopie op in het archief.

Archivering, hoe doe je dat dan
In welke vorm documenten ook zijn gemaakt, ontvangen, of verzonden, archivering moet er voor zorgen
dat de kwaliteit van documenten behouden blijft, in de
mate waarin en zolang als dat nodig is. Dat geldt voor
de kwaliteit van de afzonderlijke archiefdocumenten,
maar ook voor de kwaliteit van het archief van de
organisatie als geheel. Een goed archief is meer dan de
som van de delen. De vormgeving van de structuur, de
samenhang tussen de documenten waaruit het bestaat,
bepaalt voor een groot deel zijn kwaliteit. De functie die
voor de vorming en vormgeving van het archief verantwoordelijk is, noemen we de archiveringsfunctie, in feite
een bijzonder soort informatiesysteem. Dit systeem, een
deelsysteem van een organisatie, heeft als taak de noodzakelijke kwaliteit van archiefdocumenten en archief te
behouden.

Archiveren is een heel bewuste handeling, schreven we
hiervoor, maar zeker in een digitale werkomgeving hoeft
dat niet te betekenen dat het allemaal handmatig moet.
Digitaal archiveren kan heel goed door software worden
ondersteund en grotendeels automatisch uitgevoerd.
De vraag ligt dan ook voor de hand: Wat heb je er voor
nodig? Kun je ergens een archiveringsysteem kopen?
Applicaties voor archivering zijn er zeker in soorten en
maten. Maar archivering is geen eenheidsworst, omdat
elke organisatie nu eenmaal verschillend is, of tenminste
de processen op verschillende manieren kan hebben
ingericht en aan verschillende wet- en regelgeving moet
voldoen; met de andere woorden: de compliancy anders
zal invullen. Om medewerkers zo weinig mogelijk lastig
te vallen met archiveringsactiviteiten is het van belang
de archivering optimaal op werkprocessen te laten aansluiten en de activiteiten zoveel mogelijk ‘onzichtbaar’
op de achtergrond te laten uitvoeren. Archivering begint
al bij het maken, ontvangen en verzenden van documenten. Die visie vergt een doordacht systeemontwerp
en integratie van de onderscheiden componenten:

•
•
•
•
•
•

Het maken van documenten
Opnemen van documenten in het archief
Veilige opslag van documenten en de noodzakelijke
metadata
Onderhoud (preservering)
Bescherming tegen verlies en onbevoegd gebruikt
Retrieval

Voor elk van de bovengenoemde componenten zijn producten/systemen/oplossingen beschikbaar; welke kunnen het beste gekozen worden en hoe zijn ze het beste
te integreren in de informatie-architectuur. Het opstellen
van een archiveringsstrategie, waarin keuzes gemaakt
worden, gaat dan ook vooraf aan de implementatie.
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