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Voorwoord
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Secretarieel.info. Secretarieel.info is de methode voor
de volgende opleidingen:
• Office assistant (niveau 3)
• Management assistant (niveau 4).

Informatiemanagement 2 bevat de Beter werken en Vakkennis bronnen van de leereenheden:
• Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief
• Ondersteunen bij het opstellen van rapportages
• Schrijven van webteksten
• Verwerken en voorbereiden van personeelszaken.

Daarmee dekt dit bronnenboek de theorie af van de werkprocessen B1-K1 werkproces 4 en 5.

De bijbehorende opdrachten staan in de onlineversie van Secretarieel.info waarvoor een licentie op het
leerwerkplatform 24boost is vereist.
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HOOFDSTUK 1
Onderhoudt en actualiseert

het (digitale) archief



1.1 VAKKENNIS - ARCHIEFBEHEER
Bedrijven hebben allerlei documenten die netjes moeten worden opgeruimd. Onder documenten verstaan we
meestal belangrijke papieren. Maar ook op bijvoorbeeld foto's, films, cd-roms en usb-sticks kunnen documenten
staan die voor het bedrijf belangrijk zijn. Ook hierbij geldt dat je alles zodanig moet opruimen dat het snel terug te
vinden is en dat je het ook netjes kunt houden. Dus: overzichtelijk en systematisch. Archiveren is het netjes opbergen
én beheren van documenten volgens een bepaald systeem. Met beheren wordt bedoeld dat je ervoor zorgt dat je
archief altijd netjes blijft en dat je inzichtelijk hebt wie wel of geen toegang heeft tot een archief.

ARCHIEFBEHEER
Onder archiefbeheer verstaan we de werkzaamheden om archiefbescheiden in een goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en te bewaren en om te zorgen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking
komende archiefbescheiden.

WEL ARCHIVEREN
Je archiveert alle stukken die volgens de wettelijke regels bewaard moeten worden of belangrijk zijn voor de
voortgang van de organisatie. Onder ‘stukken’ wordt verstaan: papieren en digitale stukken en e-mails.
Bijvoorbeeld:
• stukken die de organisatie en de werkwijze van de organisatie weergeven, zoals opdrachten, offertes,

contracten, overzichten van de inkomsten en uitgaven in de jaarrekening en jaarverslagen
• algemene beleidsstukken, zoals beleidsnota’s, regelingen, overzichten, verslagen en andere samenvattingen

van belangrijke gebeurtenissen/zaken en financiële en juridische stukken
• projectstukken: stukken die verband houden met projecten
• agenda’s en notulen van vergaderingen
• bestuursstukken: alle stukken die betrekking hebben op het bestuur van de organisatie.

NIET ARCHIVEREN
De volgende stukken archiveer je niet:
• documenten die geen betrekking hebben op taken en werkzaamheden van de organisatie
• folders en reclame-uitingen (ongeadresseerd drukwerk)
• kopieën, wanneer het origineel al is gearchiveerd
• offertes en sollicitaties die niet zijn doorgegaan
• onder andere documentatie, nieuwsbrieven, tijdschriften en jaarverslagen van externe partijen
• onder andere kattenbelletjes, datumlijstjes voor afspraken, bedankjes, brochures
• uitnodigingen voor tentoonstellingen en congressen, tenzij een lid van de directie deelneemt.

Niet archiveren betekent niet altijd ‘niet bewaren’. In principe mag je bewaren wat je wilt. Alleen de stukken
waarvan je zeker wilt zijn dat deze makkelijk terug te vinden zijn door jezelf, je leidinggevende of je collega’s
worden niet bewaard.
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ARCHIEFEISEN
Aan een goed georganiseerd archief mogen de volgende eisen gesteld worden:
• overzichtelijk

De archiefstructuur moet logisch zijn en de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de organisatie
weerspiegelen.

• toegankelijk
Het archief moet goed en gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat betekent een logische, eenduidige en heldere
indeling.

• volledig
In het archief moeten álle stukken worden opgenomen die voor de organisatie van belang zijn en wettelijk
gezien bewaard moeten blijven.

• betrouwbaar
Directie en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat het archief een volledig en actueel beeld
geeft van de stand van zaken.

• authentiek
Directie en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat de digitaal opgeslagen stukken authentiek
zijn. Dat wil zeggen: dat ze ongewijzigd en volledig zijn.

OPGERUIMD DIGITAAL ARCHIEF
Bepaal bij elk document dat je digitaal gaat opslaan of dat document daadwerkelijk gearchiveerd moet worden.
Doe dat aan de hand van deze vier criteria:
1. Is het nodig voor de bedrijfsvoering?
2. Is het nodig voor de financiële verantwoording (onder meer voor de fiscus)?
3. Is het wettelijk noodzakelijk (werk je bij de overheid of een zelfstandig bestuursorgaan, dan heb je te maken

met de Archiefwet)?
4. Heeft een document historische waarde voor de organisatie?

Indien je document voldoet aan één of meer van deze vier criteria, bewaar je het document. Zo niet, dan is het
meestal niet het bewaren waard.

ARCHIVEER!
Uitgangspunt bij digitaal archiveren is ‘eenmalige opslag -> meervoudig gebruik’. Gebruik daarom de
kantoorserver als je digitale archief. De kantoorserver is immers de plek waar ook je collega’s toegang hebben
tot documenten. Houd rekening met de volgende richtlijnen rondom de mappenstructuur:
• Maak nooit meer dan tien hoofdmappen. Tien bestandsnamen zijn door iedereen direct te overzien,

waardoor je de juiste keuze kunt maken. Met meer mappen verlies je het overzicht.
• Zorg ervoor dat je hoofdmappen onderscheidende namen krijgen.
• Maak per hoofdmap niet meer dan tien submappen.
• Elke submap is een detaillering van het hoofdonderwerp.
• Maak per submap niet meer dan tien subsubmappen.
• Maak je digitale structuur altijd samen met één of twee collega’s. Zo maak je gebruik van elkaars kennis

en zorg je voor draagvlak voor je nieuwe digitale archiefindeling.
• Benoem een beheerder voor je digitale archief (inclusief twee plaatsvervangers). Als iedereen namelijk de

rechten krijgt om nieuwe mappen aan te maken, creëer je gauw weer een digitale chaos.
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VERANTWOORDELIJK VOOR ARCHIEF
Als office assistant ben je verantwoordelijk voor je persoonlijk archief, maar ook vaak voor dat van je
leidinggevende. Jij beheert dus ook zijn archief. Het is dus noodzakelijk dat je je weg weet in beide archieven.
Je bent er verantwoordelijk voor, dus ook voor wat je selecteert voor anderen. Houd er rekening mee dat niet
alles voor andermans ogen bestemd is. Een archief dat onder jouw verantwoordelijkheid valt, houd je in eigen
beheer en laat je niet over aan anderen. Maak daar met je leidinggevende en eventueel directe collega’s
afspraken over.

INFORMATIE DIRECT BESCHIKBAAR
Zorg ervoor dat de gevraagde documenten direct beschikbaar zijn. Wanneer je leidinggevende een dag moet
wachten voordat hij krijgt waar hij om vraagt, loopt zijn werk spaak. Als je documenten niet terug kunt vinden
in het archief, betekent dit dat het archief niet goed geordend is. Daardoor creëer je een situatie waarin andere
medewerkers zelf ook geen moeite meer doen om het archief up-to-date te houden en schaduwarchieven gaan
creëren of informatie elders opslaan.

KNELPUNTEN BIJ ARCHIVEREN
In principe zijn er in grote lijnen vijf oorzaken van het niet kunnen terugvinden van documenten die zijn
opgeborgen of gearchiveerd:

Plaatsbepaling
Allereerst vraag je je natuurlijk af waar een document zich in de organisatie of op een server bevindt. Soms is
een gebrek aan inzicht in het doel en de structuur van de organisatie de oorzaak van een lange zoektocht. Een
dergelijk inzicht is onmisbaar bij het bepalen van de plaats van een document in de organisatie.

Onvolledige dossiers
De fysieke plaats van het document is bepaald. Het dossier is gevonden. Het stuk dat je zocht zou in het (digitale)
dossier moeten zitten, maar blijkt onvindbaar. Oorzaak hiervan kan zijn dat een document door iemand anders
uit het dossier is gehaald of verplaatst of dat het document nog niet in het (digitale) dossier is opgeborgen.

Fout gearchiveerd
Veelgehoorde klachten in dit verband zijn: ‘Als een ander iets opbergt, kan ik het nooit meer vinden.’ De oorzaak
hiervan is dat te veel of ongeautoriseerde medewerkers toegang hebben tot het digitaal archief. Raadzaam is
dan om het aantal personen dat (belangrijke) bedrijfsstukken mag opbergen in het digitaal archief te beperken.

Onduidelijke classificatie en codering
Behalve de hiervoor genoemde zaken kan er nog iets anders aan de hand zijn: een onduidelijke
classificatiemethode. Knelpunten kunnen zijn:
• Twee methoden worden naast elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld stukken opbergen naar hun vorm (zoals

rapporten en verslagen) én naar hun inhoud.
• De gehanteerde classificatiemethode is te ingewikkeld. Denk aan dossiers met nummers als 853.900-027.
• De codering of de titels van de dossiers zijn niet eenduidig en afkortingen worden niet consequent gebruikt

en geregistreerd in het classificatieschema.
• De codering of de titels van de dossiers zijn niet leesbaar of onduidelijk.

Onvoldoende afstemming
Een andere oorzaak van het hanteren van een verkeerde classificatiemethode is nauwelijks of geen afstemming
met de gebruiker. Er zijn prachtige uniforme classificatiemethoden toe te passen. Maar als degene die de
stukken moet archiveren er niet mee uit de voeten kan, werkt het niet. Een classificatie moet aansluiten bij de
dagelijkse praktijk van de gebruiker.
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1.2 VAKKENNIS - CODEREN VAN DOCUMENTEN
Binnen een bedrijf worden veel documenten fysiek (op papier) of digitaal bewaard. Om al die documenten snel
terug te kunnen vinden, is het noodzakelijk om hiervoor een goed systeem op te zetten. Maar hoe pak je dit aan?
De belangrijkste doelstelling van archiveren is alles zodanig opbergen dat iedereen het makkelijk terug kan vinden.
Hiertoe is het van belang om een uniform systeem te hanteren. Dit doe je door de documenten te coderen.

SORTEREN
Sorteren is het indelen in groepen en eventueel rangschikken van groepen volgens een vooraf bepaald criterium.
Sorteren wordt vaak voorafgegaan door een vorm van classificeren.

CODEREN
Coderen is het rangschikken van onderwerpen waardoor documenten geordend worden naar hun inhoud.

RANGSCHIKKEN
Rangschikken doe je door een serie onderwerpen onder elkaar te zetten. Deze onderwerpen kunnen zich
vervolgens weer splitsen in afgeleide onderwerpen. Zorg altijd voor een logisch verband tussen de onderwerpen.

UITGANGSPUNTEN VAN CODEREN
• Alle onderwerpen die bij elkaar horen, staan bij elkaar.
• Een classificatieschema heeft een logische en overzichtelijke opzet en kan op basis daarvan verder worden

uitgebreid.

CLASSIFICATIESCHEMA
Bij het opstellen van een classificatieschema stel je allereerst een aantal hoofdrubrieken vast. Misschien heeft
het bedrijf waar je werkt al een logisch of vast classificatieschema. In dat geval hanteer je dat schema. Bepaal
per hoofdrubriek een verdere onderverdeling van rubrieken en subrubrieken. Je werkt dus eigenlijk trapsgewijs.
Gebruik niet meer hoofdrubrieken, rubrieken en subrubrieken dan je écht nodig hebt, anders maak je het
onnodig ingewikkeld. Zorg er bij het rubriceren voor dat je rubrieken maakt die elkaar uitsluiten. Met andere
woorden: die eenduidig zijn en elkaar niet overlappen. Hoe je een classificatieschema kunt opzetten, lees je
hierna.
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Stap 1 Hoofdrubrieken
Je begint met een overzicht te maken van alle onderwerpen die in het bedrijf voorkomen. Van die onderwerpen
ga je na wat bij elkaar hoort, met andere woorden: je gaat ze rubriceren. Maak niet een enorme waslijst aan
hoofdrubrieken, want dat werkt niet handig. Geef elke hoofdrubriek een omschrijving die duidelijk en eenduidig
is, maar die wel zo algemeen is dat alle onderwerpen die je eronder wilt rangschikken erin passen. Dit zou er
bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

1. Algemeen
2. Directie
3. HRM
4. Financiën
5. Commercie
6. Marketing
7. Facilitair
8. Social media

Uiteraard is deze indeling maar een voorbeeld. Een dergelijke indeling wordt een functionele indeling genoemd.
Hoe zo’n indeling er uiteindelijk moet uitzien, hangt sterk af van de aard van het bedrijf en vooral van de
informatiestromen binnen het bedrijf.

Stap 2 Rubrieken
Vervolgens ga je de hoofdrubrieken verder uitsorteren naar verschillende rubrieken. Als voorbeeld nemen we
hoofdrubriek 3 (HRM):

3.0 Algemeen 3.1 Arbeidsvoorwaarden 3.2 Opleidingen 3.3 Personeelsvoorziening 3.4 Salarissen Enzovoort.

Stap 3 Subrubrieken
De rubrieken kun je weer verdelen in subrubrieken. Op deze manier kun je met een codering van maximaal
drie cijfers theoretisch een ordeningsplan maken voor wel duizend onderwerpen. Bijvoorbeeld:

3.2.1 Intern 3.2.2 Extern 3.3.1 In dienst 3.3.2 Uit dienst 3.3.3 Sollicitanten 3.4.1 Salarissen management 3.4.2
Salarissen managementondersteuners 3.4.3 Salarissen administratief dienstverlenend personeel 3.4.4
Salarissen overig dienstverlenend personeel Enzovoort.
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VOORBEELD CLASSIFICATIESCHEMA
De hoofdrubrieken, rubrieken en subrubrieken samengevoegd geeft het volgende beeld:

SubrubriekRubriekHoofdrubriek

1. Algemeen

2. Directie

3.0 Algemeen3. HRM

3.1 Arbeidsvoorwaarden

3.2.1 Intern3.2 Opleidingen

3.2.2 Extern

3.3.1 In dienst3.3 Personeelsvoorziening

3.3.2 Uit dienst

3.3.3 Sollicitanten

3.4.1 Salarissen management3.4 Salarissen

3.4.2 Salarissen managementondersteuners

3.4.3 Salarissen administratief dienstverlenend personeel

3.4.4 Salarissen overig dienstverlenend personeel

4. Financiën

5. Commercie

6. Marketing

7. Facilitair

8. Social media

ONDERVERDELING
Let er bij een verdere onderverdeling op dat:
• de code niet te lang is
• tussen elk cijfer een punt geplaatst wordt
• gewerkt wordt van grof naar fijn
• zo veel mogelijk hetzelfde nummer voor hetzelfde deelonderwerp gebruikt wordt. Dat bevordert de

herkenbaarheid.

VOORDELEN CODEREN
Er zit een logische opbouw in het systeem. Er bestaat een relatie tussen de plaats van de mappen of stukken
en hun inhoud. En de onderwerpen die met elkaar te maken hebben, blijven zo altijd bij elkaar opgeborgen,
want je kunt de code steeds verder uitbreiden als je dat wilt.
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TYPE CODERING
Je kunt verschillende soorten coderingen toepassen. In de voorbeelden in deze bron is uitgegaan van een
numerieke codering. Maar je kunt ook gebruikmaken van een alfabetische of alfanumerieke codering. Dit noem
je een codestelsel. Op welke manier je een code toekent, is aan jou, maar voer dit wel consequent door.

AFSTEMMEN CLASSIFICATIESCHEMA
Als je een classificatieschema hebt gemaakt, laat dit dan zien aan je collega’s en/of leidinggevende. Zijn zij het
eens met je voorstel en kunnen ze werken met de structuur en benamingen? Iedereen moet er uiteindelijk mee
kunnen werken.

ONDERHOUDEN CLASSIFICATIESCHEMA
Een classificatieschema staat niet voor altijd vast, maar moet je blijven aanpassen naar aanleiding van
veranderingen binnen de organisatie. Stel dat afdelingen veranderen of worden samengevoegd, de
dienstverlening anders wordt of jouw bedrijf gaat fuseren met een andere partij, dan is de kans groot dat je
classificatieschema aangepast moet worden. Dat hoeft niet elke maand. Maar bekijk elk jaar wel of je
classificatieschema nog actueel is. Dan houd je je digitale archief up-to-date.

1.3 VAKKENNIS - CODESTELSEL
VK - Coderen van documenten beschrijft hoe je een classificatieschema kunt aanmaken met hoofdrubrieken,
rubrieken en subrubrieken. Deze rubrieken kun je vervolgens coderen door het toekennen van codes. Dat systeem
noem je een codestelsel.

NUMERIEKE CODES
Bestaat een code alleen uit cijfers, dan noem je deze een numerieke code. Bijvoorbeeld: 001, 002, 003.

ALFABETISCHE CODE
Bestaat een code alleen uit letters, dan noem je deze een alfabetische code. Alfabetische codes worden vaak
gebruikt bij het aanduiden van een afdeling. Bijvoorbeeld: IN = inkoop, VK = verkoop, PZ = personeelszaken,
HR = human resources.

ALFANUMERIEKE CODE
Bestaat een code uit cijfers én letters, dan noem je deze een alfanumerieke code. Bijvoorbeeld: HR002, IN003.

VOLGORDECODE
Deze code wordt op volgorde toegekend aan een document. Bijvoorbeeld bij binnenkomst van brieven. Je kent
een volgnummer toe aan elke brief. Bijvoorbeeld: 001, 002, 003. Deze nummers hebben verder geen betekenis.
Ook bij bankafschriften en facturen wordt vaak met volgordecodes gewerkt.

ONDERVERDELINGSCODE
Om betekenis te kunnen geven aan een volgordecode, kun je werken met een opvolgende nummerreeks op
bijvoorbeeld jaartal. Deze noem je een onderverdelingscode. Bijvoorbeeld: 26.03.2017-001, waarbij de drie
getallen staan voor datum, maand en jaartal en het getal achter het streepje de volgcode aangeeft. Zo kun je
meerdere documenten coderen die op dezelfde datum binnenkomen.
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Factuur_26032017-001 Factuur_26032017-002 Factuur_26032017-003

CODESTELSEL KIEZEN
Het maakt niet uit voor welk codestelsel je kiest. Wel zijn daarbij enkele punten van belang:
• Gebruik eenvoudige en systematische codes.
• Gebruik codes die je makkelijk kunt sorteren.
• Gebruik geen heel lange codes.
• Gebruik unieke codes.
• Gebruik codes die je makkelijk digitaal kunt toepassen.
• Gebruik codes die je makkelijk kunt uitbreiden.

1.4 VAKKENNIS - DIGITAAL ARCHIVEREN
Bij bedrijven zijn veel documenten digitaal beschikbaar. Bijvoorbeeld brieven, vergaderverslagen, rapporten,
financiële rapportages en alle e-mailverkeer. Bij alle digitale stukken die je maakt of ontvangt, is het belangrijk dat
je je afvraagt hoe je deze gegevens toegankelijk kunt maken voor anderen en hoe deze informatie ook bij nieuwe
software en hardware toegankelijk blijft.

ARCHIEFMIDDELEN
Om te kunnen archiveren maak je gebruik van verschillende middelen. Dit kan variëren van ordners, archiefkasten
en kopieer- en scanapparatuur tot digitale toepassingen. De middelen die worden gebruikt, hangen sterk
samen met de aard van de organisatie waar je werkt. We zetten een aantal onderdelen kort op een rijtje.

Digitale informatiedrager
Een informatiedrager is elk medium waarop of waarin gegevens kunnen worden vastgelegd. Papier is een
informatiedrager, maar daarnaast zijn er veel digitale informatiedragers. Denk bijvoorbeeld aan usb-sticks,
dvd’s, externe harddisks en geheugenkaarten.

Digitale informatiedragers.
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Fysieke opberger
Hoewel digitaal archiveren steeds meer terrein wint, zijn altijd nog fysieke opslagmiddelen in een bedrijf te
vinden. Denk bijvoorbeeld aan kasten, laden, ordners en dossiermappen. Het is overbodig te zeggen dat een
office assistant zelf wel weet welke opbergmiddelen noodzakelijk en praktisch zijn in gebruik. Op internet zijn
voldoende bedrijven te vinden die doen in kantoorinrichting, mocht je zoeken naar een geschikt archiefmiddel.

Fysieke opbergers

Kopiëren, scannen, printen
De kopieerapparaten binnen bedrijven zijn bijna allemaal vervangen door de zogenoemde multifunctionals.
Dit zijn apparaten waarmee je kunt kopiëren, printen en scannen en waarmee je gelijk je documenten digitaal
kunt opslaan.

Multifunctioneel kopieer-, scan- en printapparaat.
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Externe server
Documenten plaatsen op een externe server gebeurt steeds vaker. Zeker wanneer een organisatie
bedrijfskritische informatie heeft die altijd online beschikbaar moet zijn. Op deze manier worden bestanden
door een regelmatige back-up van het systeem veiliggesteld.

VPN-verbinding
Bij elk bedrijf ontstaat vroeg of laat de behoefte aan de mogelijkheid om thuis of onderweg door te kunnen
werken. In andere situaties is het voor management en werknemers gewoonweg prettig om vanuit huis of vanaf
een vakantieadres bij bedrijfsgegevens te kunnen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een VPN-verbinding (Virtual
Private Network). Een VPN zorgt ervoor dat je met een apparaat dat zich buiten het kantoornetwerk bevindt
(zoals je eigen een computer, laptop of tablet) verbinding kunt leggen met het interne netwerk binnen de
kantoormuren. Waarbij je vervolgens toegang hebt tot bestanden, programma’s en printers.

Cloud computing
Cloud computing is een verzamelnaam. In de basis komt het erop neer dat software en documenten die vroeger
op de pc stonden, verhuizen naar internet. Cloud computing is de laatste jaren sterk in opkomst. Er zijn inmiddels
al heel wat aanbieders waarmee je documenten in de cloud kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan Dropbox,
iCloud, SkyDrive, Google Drive en OneDrive. Zeker voor kleinere bedrijven die zich geen systeembeheerder
kunnen veroorloven, kan het handig zijn om onlinesoftware te gebruiken. En het is ook geschikt als je op afstand
wilt samenwerken en documenten wilt kunnen raadplegen.

Cloud computing.

TOEGANKELIJKHEID
Als je digitale bestanden opslaat, moet je goed letten op de toegankelijkheid daarvan voor anderen. Sla je alles
op in je eigen werkmap, dan is de kans groot dat anderen daar niet bij kunnen. Gevolg is dan dat informatie
die digitaal beschikbaar is, geprint wordt en wordt opgeslagen in een ordner, terwijl dit ook anders kan. Zorg
er dus voor dat je informatie die beschikbaar moet zijn voor anderen, opslaat op een plek waarvoor die specifieke
groep gebruikersrechten heeft. Mogen collega’s informatie alleen inzien, zorg er dan voor dat de map of het
bestand alleen leesrechten heeft of sla een document op als (beveiligd) pdf.

ORIGINELE DOCUMENTEN
Digitale documenten zijn makkelijk te manipuleren, ofwel te veranderen. Je opent een document, verandert
de inhoud en slaat het op in een andere map of onder een andere naam. Je loopt dan het risico dat, mochten
documenten later nodig zijn voor (juridisch) bewijs, je niet een authentiek en oorspronkelijk document in
handen hebt. Zorg er dus altijd voor dat documenten die niet veranderd mogen worden, voorzien zijn van een
wachtwoord.
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GESTRUCTUREERD OPSLAAN
Zorg ervoor dat je de documenten die je maakt, zoals brieven, notulen, rapporten, sollicitaties en e-mails, op
een eenduidige en gestructureerde manier opslaat. En wees consequent. Je zorgt daarmee voor een
overzichtelijke mappenstructuur.

Zorg dat je documenten overzichtelijk opslaat.

DIGITAAL ARCHIEF
Steeds meer organisaties werken met een volledig digitaal archief. Gebruikers hebben direct toegang tot
bestanden. Documenten waarvan geen digitaal exemplaar beschikbaar is, worden gescand en toegevoegd aan
een digitaal archief. Er zijn inmiddels veel systemen voor digitaal archiveren. Deze systemen noem je
documentaire informatiesystemen (DIS). Het werken met een documentair informatiesysteem heet document
management.

Documentaire informatiesystemen
Een documentair informatiesysteem helpt bij het beheer en onderhoud van documenten, boeken, tijdschriften,
artikelen, beeld en geluid. Een documentair informatiesysteem helpt je snel zoeken naar de gewenste informatie,
onder meer door het gebruik van trefwoorden. Dit soort systemen worden gebruikt in organisaties waarin veel
documenten verwerkt worden, bijvoorbeeld bij verzekeringsmaatschappijen en overheden. Voor fysieke opslag
zou je enorm veel archiefruimte nodig hebben. Een documentair informatiesysteem neemt veel minder ruimte
in beslag, aangezien daarin alles digitaal is opgeslagen.

ARCHIVEREN IN DE CLOUD
Het archiveren in de cloud heeft een ware vlucht genomen. Organisaties, maar ook particulieren, maken steeds
meer gebruik van cloudopslag, zoals Dropbox, Google Drive, iCloud en SharePoint. Was het tot een paar jaar
geleden not done vanwege de vele potentiële veiligheidsrisico’s, nu zijn veel organisaties op zoek naar andere
(goedkopere) opslagmogelijkheden van documenten buiten hun eigen organisatie.

BEVEILIGING DIGITAAL ARCHIEF
• Zorg voor een regelmatige back-up. Je kunt een back-up maken op een dvd of externe harddisk. Werk je

in een netwerkomgeving, dan zal de back-up veelal automatisch worden gedaan door systeembeheer.
• Zorg voor voldoende opslagcapaciteit. Dat betekent het archief op orde houden en regelmatig opschonen.
• Volg altijd de procedures die het bedrijf hanteert voor het beheer van het digitale archief. Zo voorkom je

verlies van bestanden.
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TIPS DIGITAAL ARCHIEF
Met deze tips bespaar je gemakkelijk tijd en ruimte in je digitale archief.
1. Start een nieuw jaar met nieuwe mappen.

Fysiek of digitaal; het maakt niet uit! Een nieuw jaar is het beste moment om een onderscheid in je archief
aan te brengen.

2. Maak onderscheid tussen werkdocumenten en het bewaararchief.
In het archief worden alleen definitieve documenten opgeslagen (liefst in PDF) met een bewaarplicht of
bewaarwens. Werkdocumenten staan op persoonlijke of gedeelde afdelingsschijven. Belangrijk is dat
werkdocumenten op gedeelde afdelingsschijven altijd up-to-date zijn. Zodat iedereen de laatste versies
gebruikt. Maak duidelijke afspraken wie dit bewaakt en beheert.

3. Wees duidelijk in je documentnamen.
Gebruik geen algemene termen, maar specificeer. De indexen moeten de inhoud verraden!

4. Archiveer op onderwerp, niet op documentsoort.
In een klantendossier komen alle documenten samen; Powerpoint presentatie, e-mail correspondentie,
prijsafspraken gemaakt in Word, gescande contracten etc.

5. Maak afspraken.
Als je samenwerkt, moet je elkaar kunnen begrijpen. Maak allemaal gebruik van een centraal
coderingsschema.

6. Blijf bij de tijd.
Werk chronologisch! ‘Klanten 2012′ is nu een stuk minder relevant dan ‘Klanten 2016′.

7. Ruim regelmatig op.
Plan twee keer per jaar een opschoonmoment in, bijvoorbeeld in de zomerperiode en kerstperiode. Dan
bepaal je wat er weg mag en wat eventueel anders moet worden ingedeeld.

8. 10 is de limiet.
Zorg dat je mappenstructuur uit maximaal 10 mappen bestaat en niet meer dan 3 lagen diep. Deze indeling
is zonder te scrollen op de meeste computer schermen goed te (over)zien.

9. Beken kleur.
Als meerdere mensen samenwerken in een project of aan een document, maak dan afspraken over hoe
men kan zien wie de auteur van een bepaald document is. Een veel gekozen vorm is door initialen toe te
voegen aan de bestandsnaam.

10. Als je het digitale archief niet meer overziet, begin dan overnieuw.
Gooi alles in een map genaamd ‘archief’ en haal eruit wat je op dat moment nodig hebt. Sla dat vervolgens
op in een nieuwe, wel werkende, archiefstructuur.

Bron: https://view.nl/digitaliseren/tips-voor-uw-digitaal-archief/
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1.5 VAKKENNIS - EEN DOSSIER AANMAKEN EN BEHEREN
Elke organisatie wil documenten, ingekomen poststukken, contracten, foto’s en/of andere informatie bewaren.
Nu kun je alles in een grote map met bestanden opslaan, maar het is dan de vraag of je later nog iets terug kunt
vinden. Daarom is het verstandig voor een belangrijk project een dossier aan te leggen. Het doel van dossiervorming
is om alle activiteiten rondom een onderwerp of gebeurtenis nauwkeurig vast te leggen en te bewaren. In een later
stadium kun je dan altijd terugvallen op wat vastgelegd is. Voordat je een dossier gaat vormen of aanleggen, zijn
er enkele zaken die je jezelf moet afvragen.

WAAROM LEG JE EEN DOSSIER AAN?
Zodra je informatie over een bepaald onderwerp gaat verzamelen, merk je dat je al snel veel stukken en
informatie hebt. Je moet hieruit een selectie maken als je wilt dat je dit nog in een overvol dossier kunt
terugvinden.

Stel dat je leidinggevende jou vraagt om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de laatste techniek op
het gebied van documentbeheer. Je komt tot de conclusie dat er heel veel te vinden is over dit onderwerp. Als
je alles willekeurig in het nieuwe digitale dossier stopt, kom je er al snel niet meer uit. Zoveel informatie vraagt
om een selectie. Het is een goed idee om het dossier dan te verdelen met behulp van verschillende mappen.

SOORTEN DOSSIERS
Er zijn heel veel verschillende soorten dossiers. Enkele voor de hand liggende dossiers zijn:
• personeelsdossiers
• medische dossiers
• projectdossiers
• zaakdossiers
• eventdossiers.

WAT WORDT IN HET DOSSIER OPGESLAGEN?
In het dossier wordt informatie opgeborgen die betrekking heeft op één bepaald onderwerp, één bepaalde
gebeurtenis of één bepaald project. Alle informatie is in de digitale map (met submappen) bijeengebracht. Jij
zorgt ervoor dat wat daarin opgenomen is volledig en juist is. Op deze manier hebben jij, je leidinggevende en
eventueel een collega snel inzicht in de stand van zaken betreffende het project. Ook zie je zo welke zaken
vastgelegd zijn en kun je (gemaakte) afspraken nog eens nazoeken. Later kan het dossier als naslagwerk gebruikt
worden voor evaluatie of rapportage.

Een voorbeeld van een dossier is een projectdossier voor Europese aanbestedingen. Dit houdt in dat de
overheid een opdracht geeft voor het aankopen van diensten of goederen volgens Europese richtlijnen.
Bedrijven schrijven zich in om mee te dingen naar het verkrijgen van de opdracht. Het bedrijf heeft de
opdracht dus nog niet. Eerst moet een beslissing vallen over wie mogen meedoen. Dit gebeurt aan de hand
van een uitgebreide offerte of aanbieding. Daarna pas valt de keuze op één bepaalde leverancier. In deze
omvangrijke dossiers worden bijvoorbeeld originele documenten, ingevulde documenten, calculaties,
presentaties, afspraken en overige correspondentie vastgelegd. Bij een volgende Europese aanbesteding
kan het bedrijf dan opnieuw gebruikmaken van de presentatie of gedane calculaties. Dat is handig en
scheelt soms veel tijd.
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VOOR WIE IS HET DOSSIER BESTEMD?
Het is belangrijk om van tevoren met je leidinggevende afspraken te maken over voor wie dossiers toegankelijk
zijn. Duidelijk is dat bijvoorbeeld een personeelsdossier voor een leidinggevende en de HR-functionaris
toegankelijk is en dat wellicht de medewerker daarin ook inzage heeft. Een dossier met prijsafspraken of
contracten is bestemd voor medewerkers van de afdeling inkoop of contractbeheer. Iedere functionaris, elke
afdeling of elke projectgroep heeft zo zijn of haar eigen dossiers. Zorg dus dat vanuit systeembeheer rechten
worden toegekend aan bepaalde directories op mappen. Wettelijk gezien mag je altijd inzage hebben in je
eigen dossier, bijvoorbeeld aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken of verslagen van
beoordelingsgesprekken. Ook hiermee moet heel secuur omgegaan worden.

WIE BEHEERT HET DOSSIER?
In de meeste gevallen zul jij als office assistant de beheerder van de dossiers op jullie afdeling zijn. Je
leidinggevende verwacht dan van jou dat je op de juiste manier gebruikmaakt van het digitale registratie- en
archiefsysteem. Dit betekent dat je op de hoogte moet zijn van de coderingen die gebruikt worden. Ook weet
je op welke wijze dossiers opgeslagen worden in het archief, zodat later alles nog terug te vinden is. Bovendien
zorg je er als beheerder voor dat de wettelijke richtlijnen toegepast worden in het kader van de bewaar- en
bewijslast.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE
Niet alle documenten in een dossier zijn zomaar voor iedereen inzichtelijk. Als documenten vertrouwelijk zijn,
hebben organisaties vaak een protocol voor hoe hiermee om te gaan. Een protocol is een serie instructies of
stappen die iemand moet volgen om een bepaalde activiteit uit te voeren. In een fysiek dossier waarin een
vertrouwelijk document moet worden opgenomen, kun je het best werken met een verwijzing naar het document.
Zo houd je je dossier toch op orde. Is het dossier volledig digitaal, zorg er dan voor dat vertrouwelijke documenten
zijn voorzien van een wachtwoord en niet zomaar ingekeken kunnen worden. Je kunt door systeembeheer ook
rechten laten toekennen op directories en mappen.

DIGITAAL DOSSIERBEHEER
Dossiers bijhouden kan veel tijd kosten. Gelukkig biedt het bijhouden van een digitaal dossier veel voordelen
ten opzichte van het bijhouden van papieren dossiers. Al je digitale dossiers zijn direct toegankelijk en het
scheelt kopieerwerkzaamheden, kosten en pakruimte om alle dossiers bij te houden. Of het nu gaat om
personeelsdossiers, medische dossiers, leerlingendossiers, cliëntendossiers of zaakdossiers: er zijn veel
oplossingen voor digitaal dossierbeheer. Van een simpele mappenstructuur in Microsoft Office tot heel
geavanceerde documentbeheersystemen.

Hoe archiefwaardig is SharePoint?
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