
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 	 invws,n1> 
dinsdag 22 december 2020 09:56 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: aanvulling afbakeningsdocument aan te vutien met crisisorganisatie 

Van: 
Verzonden: maandag 21 december 2020 16:25 
Aan: 
CC: • 1 2u 

5 1 2 e 

1 2 e 

=MN 	 

Ha!io 

Dit is inderdaad een noamwerken structuur waarbinnen aile aanvullingen en nuances een plek kunnen krijgen. En 
natuurlijk heipt het als het afbakeningsdocument van jenv gedeeid wordt. Toch iijkt het mij daarnaast ook goed 
om tz,t. gezamerflijk te bepalen of dit afdoende is voor aPe departementen of dat een aanvulting/aanscherping in 
het generieke sjabtoon meerwaarde heeft, 	• 

Mocht ik jullie n/etmeer spreken, fine dagen gewenst! 

HartPlijke groeten„ 

Onderwerp: RE: aanvulfing afbakeningsdocument aan te vu  en met crisisorganisatie 

Beste en .2.e 
Dit is een goede envweardevoUesuggestie. Er is inderdaad in afgelopen maanderi nog we| vvat 
geschoven met verantwoordelijkheden. 
Om even af te'stemmen of we met eikaar hetzeifde bedoeien geef ik onderstaande voorz t voor de 
aanvulling. 
Daar is mogelijk nog wei het een en ander op aan te vullen, maar dit is het raamwerk zoas ik het zie. 
Mocht ik het verkeerd hebben begrepen, den hoor ik het graag. 

1k onderscheid voora!snog drie periodes bij de interdeparte,,entaie coordinatie: 

1 Bij de opstart van de crisis in maart heeft de NCTV a(sarnbte|ijkecoordinade gefunctioneerd 
richting IA0(interdeparternentaal afstemmingsover[eg) en MCCb (ministerieie commissie 
crisisbeheersing). 

2. Per 6 juli 2020 is de ambtelijke crisiscoOrdinatie overgegaan naar het interdepartementale 
programma DG Covid-19 (DGC-19). Daarbij werd de afsternming v-ervolgt in directeurenoverieg 
Covid-19.(DOC-19) met DGC-19 als voorzitter en secretaris, de Ambtelijke Coordinatie 
Commissie Covid-19 (ACC-19) onder voorzitterschap van de SG van JenV met secretariaat 
vanuit AZ en de Ministeriele Coordinatie Commissie Covid-19 (MCC-19) met voorzitterschap 
van de minister-president en secretariaat van AZ. 
Per 6 oktober 2020 is de ambtelijke crisisorganisatie -gespiitst: het deel van de acute 
problematiek is weer teruggegaan naar NCTV en het deei van de (middeplange crisisbeheersing 
is bij het DGC-19 gebleven. Nu ander de benaming 'prograrnma DG Samenieving en Covid-19' 
(DGSC-19). De overieg- en besluitvormingsstructuur met DOC-19, ACC-19, MCC-19 is in stand 
gebleven. Het voorzitterschap en secretariaat is voor DOC-19 weer beiegd bij NCTV. 

Op de vraag van 	• Deze structuur komt inderdaad in het afbakeningsdocument van'JenV weer 
terug. [)it afbakeningsdocument is echter nog niet gereed. 1k verwacht dat wet in januari, maar het 
voortouw ligt bij de coliega's van het Dienstencentrurn van JenV. DGSC-19 (waar ik aan verbonden • 
ben) is een schakel in het geheel, 
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5.1.2.e vs.n1>; 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 ,laci3naai _H&J-  > 
Verzonden: maandag 21 december 2020 14:00 
Aan:   I > 

CC  121331111111 	 riunv"- 
re- 	> 

Onderwerp: RE: aanvulling afbakeningsdocument 

HaliG 

Fijn te horen dat de nieuwe versie van het afbakeningsdocument jullie verder helpt. 

De beschrijving van.landelijke crisisoraanisatie ZOL1 natuuriijk 	zoals in de vorige week donderdag 
vastgestelde hotspotlijst van JenV ook in het afbakeningsdocument van JenV naar voor moeten 
komen. • 

Misschien dat 	kan bekijken of, en zo ja, wanneer hun versie met alle betrokkenen gedeeld kan 
worden? Zou dat (ook) al helpen? 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 13:52 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: aanvulling afbakeningsdocument 

Hallo 5.1.2.e 

Inmiddels zijn we bij VWS aan de slag met het aangepaste afbakeningsdocument. De actualisatie van de tijdlijn is 
een mooie en bruikbare toevoeging. 

We missen nog een interdepartementale beschrijving van de opzet en structuur van de landelijke crisisorganisatie 
en de rol die de afzonderlijke ministeries in de crisisorganisatie spelen / hebben gespeeld, bijvoorbeeld onder welk 
ministerie de afzonderlijke overleggen vallen of vielen. Aangezien de Hotspot nog doorloopt kan ook de afschaling 
van de crisisorganisatie en de oprichting van Covid-19 directie bij JenV toegevoegd worden. 

Zien jullie dat ook als een waardevolle toevoeging voor een volgende versie? In ons afbakeningsdocument 
beschrijven we in ieder geval de vws interne crisisstructuur, maar kom je ook al snel aan de landelijke 
structuur(en) en de rol die VWS daarin gespeeld heeft en dat lijkt ons nu juist een mooi punt voor de 
interdepartementale samenwerking. 

Ik hoor graag hoe jullie hierover denken. 

Fijn weekeinde! 

Vriendelijke groeten, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Ministerie van Justit e en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

@minjenv.n1 

Datum 

verslag 	Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 

	1 december 2020 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Aanwezig 

Verslag zesde werkgroep 1 december 2020 
1 december 2020, 13.30 - 15.00 uur 
5.1.2.e 

1. Opening en mededelingen 
Er was door RDDI al een (eenvoudige) samenwerkruimte gestart rondom 
informatiehuishouding. 5.1.2.e 	stelt voor om de documenten dier hier 
op staan te verhuizen naar de samenwerkruimte hotspot Covid-19. Verzoek 
aan degenen die deelnemen in deze samenwerkruimte om vandaag of morgen 
bid aan te geven tof documenten verplaatst mogen worden dan wel dat 
sommige documenten niet verplaatst mogen worden. . ACTIE alien die het 
aangaat en 5.1.2.e uiterlijk 11 december dit laten weten. 

2. Vaststellen verslag vijfde bijeenkomst van 27 oktober 2020 
Het verslag is vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag en genomen acties: In de samenwerkruimte 
is de nieuwe versie van het afbakeningssjabloon geplaatst. 

3. Actualiteiten Hotspot 
Nieuwe versie van het afbakeningssjabloon is beschikbaar: 

• Het is nog geen definitieve versie want de hotspot is nog niet 
beeindigd. 

• In de nazending nog het Excel sheet toegevoegd. Voor met name 
grote en omvangrijke organisaties kan het gebruik van het Excel 
bestand handig zijn. Dit is niet verplicht om te gebruiken. Gevraagd 
wordt naar nadere uitleg over hoe de Excel lijst het beste gebruikt 
kan worden. Het werkt in principe hetzelfde als het onderdeel van de 
actoren in de Word versie van het afbakeningssjabloon, maar dan in 
Excel. Een tip is om het eerst in voor 1 actor in te vullen om te kijken 
of en hoe het werkt. Daarna kan er natuurlijk altijd ervaring worden 
uitgewisseld of geschakeld worden met bijvoorbeeld NA om te kijken 
of dit werkt of niet. 
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• Afbakeningsdocument is het feitenrelaas (de tijdlijn) bijgewerkt 
waarvoor dank aan de betrokkenen. De vraag is gesteld of de 
proceslijnen ook nog worden herijkt. Wordt daar nog aan gewerkt of 
is dat voor een volgende versie? Vanuit VWS bezien is dit nu te 
generiek. Naar de proceslijnen is gekeken en zijn kleine wijziging in 
aangebracht. De inschatting is dat dit voldoende is. Mocht dit niet het 
geval zijn dan kan het nog opnieuw bekeken worden. Conclusie om 
hier nog een keer naar te kijken in ander verband. ACTIE 5.1.2.e 

• In het feitenrelaas ontbrak de TOFA regeling. Graag ruimte willen om 
dit nog op te kunnen nemen. Graag separaat mailen hierover aan 
glum ACTIE 5.1.2.e 

• Het waren nu heel veel wijzingen dus begrijpelijk dat de wijzigingen 
niet zijn bijgehouden. Bij volgende versies graag wel doen. Bij een 
volgende keer zal dit wel worden gedaan. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
1 december 2020 

4. Zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid (311123 
) 

Toelichting via presentatie over de toegezonden documenten, achtergrond van de 
opstelling van de documenten en toepassing. 
Graag dit gaan toepassen/uitproberen in de eigen organisatie. Het wordt erg op 
prijs gesteld als voor 15 december een reactie kan worden gegeven over de 
zelfevaluatie: je er mee uit de voeten. Dekken de vragen de informatiebehoefte of 
die nodig is. 
Aan de hand van een presentatie in Mentimeter wordt de zelfevaluatie besproken. 
Voornaamste reden en toepassing voor de zelfevaluatie: 

- Stil staan, war moet ik als organisatie echt bij stilstaan en naar kjiken. Daar 
is het een tool voor. 

- Dus niet voor archivering zeif of audits. 
- Vooral bedoeld om het onderwerp bespreekbaar te krijgen en te laten zien in 

de rapportage waar de zwakke plekken zitten. En voor communicatie 
richting management. 

Vraag aan alien: komende twee weken deze versie toepassen en kijken of dit 
helpt en werkbaar is. Opmerkingen en input voor verbetering graag uiterlijk 
15 december toezenden aan 5.1.2.e 	 dan wel 5.1.2.e 

Deze zelfevaluatie is ontwikkeld in de context van de hotspot COVID-19. Is hij 
ook bedoeld om hem bij andere hotspots in te zetten? Op dit moment is dat nog 
niet voorzien, maar zou een goede optie zijn. Er is nog niet specifiek over 
nagedacht. Wellicht een goede vervolgstap. De opzet is wel generiek. Maar eerst 
kijken of het van waarde is. Bij het beoordelen van de zelfevaluatie mag hij ook 
als generiek worden beschouwd. 

5. Kennissessies 

- Er zijn in december 2020 3 kennissessies gepland over het 
onderwerp 'Archiveren van chatberichten' 

De kennissessie van 4 december is verplaatst in verband met ziekte van de 
presentator. Deze kennissessie is samen met de RDDI opgezet. 
Voor de kennissessies van 2021 zijn we op zoek naar onderwerpen uit dit overleg 
of mensen van dit overleg die iets kunnen betekenen voor de inhoud van de 
sessie. Gedacht kan worden aan de volgende onderwerpen voor 2021: 

1. leerpunten uit het onderzoek van de Inspectie OI&E over de 
hotspotarchivering MH-17; 
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2. gebruik van metadata voor een uniforme archivering; 
3. Duurzame toegankelijkheid (zelfevaluatie); 
4. Feitenrelaas/tijdlijn reconstructie, wat kun je gemeenschappelijk 

gebruiken. 
5.1.2.e 	geeft aan wel mee to willen denken op onderwerp 3, met name als dit 
gaat over preservering en bestandsformaten. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
1 december 2020 

6. Samenwerkingsruimte Hotspot Covid-19, toelichting op het gebruik en 
check of iedereen erbij kan: 

Op dit moment geen opmerkingen. 5.1.2.e 	 van VWS heeft geen 
toegang. Wordt opgepakt. 

7. Rondvraag 
- 	Datum volgend overleg: 12 januari 2021 13.30-15.00 uur: akkoord 

8. Sluiting 
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ONGERUBRICEERD 

leden werkgroep hotspot archivering COVID-19 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 -
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

113 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

agenda 
Datum 
14 januari 2021 

Bijlagen 
2 

Interdepartementale werkgroep hotspot Covid-19 
Zevende de bijeenkomst 

Omschrijving 	 Zevende bijeenkomst 
Vergaderdatum en -tijd 	19 januari, 13:30 uur 
Vergaderplaats 	 via Webex 
Aanwezig 	 leden werkgroep 

1. Opening en mededelingen: 
• introductie 5.1.2.e 	 . Adviseur hotspotarchivering 

COVID-19 programma-DG Samenleving en COVID-19; 
• Tooling Zoek en Vind (Enterprise Search) gaat breed worden 

ingzet tbv de organisaties in de rijksdienst (besluit CIO-Raad) 

2. Vaststellen versiag zesde bijeenkomst van 1 december 2020 (zie 
bijlage) 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Concept voortgangsrapportage tbv DOC-19 en ACC-19 

beschikbaar: in deze conceptversie (wordt waarschijnlijk eind januari 
besproken in DOC-19) zal aan DOC-19 en ACC-19 gevraagd worden 
om mijlpalen vast to stellen voor het opstellen van 
afbakeningsdocument, informatieoverzicht en het aanbieden van de 
hotspotlijst aan het Nationaal Archief. 5.1.2.e 	 licht dit toe. 

• Rapport ' Ongekend onrecht' van de parlementaire 
ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) en de 
kabinetsreactie die op 15 januari ji is verschenen. We 
inventariseren / bespreken welke effecten hiervan zullen uitgaan naar 
de informatievoorziening en de informatiehuishouding. 

4. Zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid 
Door CIO-Rijk wordt in samenwerking met het Nationaal Archief en RDDI 
gewerkt aan de zelfevaluatie. Deze is in definitieve worm nog niet 
beschikbaar. De voortgang wordt toegelicht dooraltal 	van RDDI 
en 5.1.2.e 	van NA. 
Vraag aan de aanwezigen: Op we/ke 	verwacht je dat je deze zou 
kunnen gebruiken/inzetten? Suggesties/aanvullingen voor wie er naar 
heeft gekeken? Gedacht wordt aan het organiseren van een 
werkbijeenkomst binnenkort. 
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ONGERUBRICEERD 	 Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 - 
Directie Evaluatie en 

5. Kennissessies 	 Verantwoording 
■ Er zijn in december 2020 3 kennissessies geweest over het 

onderwerp 'Archiveren van chatberichten'Deze kennissessies zijn 
goed gewaardeerd door de deelnemers. Het versiag van de hoofdpunten 	Datum 

is terug te vinden op de samenwerkruimte. Vragen aan de deelnemers: 	
22 oktober 2020 

Heb je er wat aan gehad? Nog nieuwe ontwikkelingen of bevindingen? 

vooruitblik nieuwe kennissessies, Door 5.1.2.e 	is aangeboden om 
een kennissessie te begeleiden over duurzame 
toegankelijkheid/zelfevaluatie. Deze zal zo spoedig mogelijk worden 
gepland 

De volgende onderwerpen zijn beschikbaar: 
- leerpunten uit het onderzoek van de Inspectie OI&E over de 

hotspotarchivering MH-17; 
- gebruik van metadata voor een uniforme archivering; 
- Tijdlijnreconstructie, wat kun je gemeenschappelijk gebruiken. 

Vraag aan de werkgroep, hebben jullie nog voorkeur? 

6. Samenwerkingsruimte Hotspot Covid-19, toelichting op het gebruik 
en check of iedereen erbij kan: 

- Gemeenschappelijke digitale omgeving voor de werkgroep en 
geinteresseerden (deelnemers aan de kennissessies); 
Op onderwerp in te richten en benutten van mogelijkheid samen 
te werken aan versie; 
Aanvullende gebruikerswensen. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
Datum volgend overleg: voorstel 2 maart 2021 13.30-15.00 uur 
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@politie,ni; 

5.1.2.e @ggddrenthe.nr; 

nezk.nr; 5.1.2.e (6), minbzk.nr; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

114 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

@minjenv.nl> 
donderdag 14 januari 2021 15:48 

apolitie.n1; 	 @minInv.ni; 
311231111©vrtwente.n1;1111512111111111111111111@vrzeeland.n1; 
3120111111.11 @minienw.ni; 

00~@eerstekamer.n|; 5.1.2.e 
@belastingdienst.n1;312311@vnog.n1; 

31=111.11@°m.ni  5. .e 	@vrijsselland.n1; 5.1.2.e 
@MINSZW.NL: 

5.1.2 e 
	 @mindef.nr; 	©MINSZW.NL;WIECIIIII 

@vrzw.nl';EEEIIIIM@tweedekamer.nl; 

3UEGIIIIIIIIIII©brwbn.nl; 5.1.2.e 	 @vggm.nr; 
5.1.2.e 
	@minbzk.nr; ONErill@vrhm.n1';g1Mall@minfin.n11 ; 

vru.n1'; 
@rnindef.n1116 

@M1NSZW.NL; 
eminbuza.a; .2.e @vrnhn,n1; aux 
inbzk.n1;11MAIMIIIIIM 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@mindef.0 

5.1.2.e 

Onderwerp: 	 Agenda en stukken voor de bijeenkomst van de vverkgroep 19 januari 
Bipagen: 	 concept voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19.docx; Verslag 6e 

bijeenkomst interdepartementale werkgroep hotspot covid-19 1 december.docx; 
Agenda werkgroep 19 januari 2021.docx 

Beste alien, 

Bijgaand de agenda en stukken voor het overieg aanstaande dinsdag. lk verstuur het naar alien, ook degenen die 
niet aanwezig kunnen zijn zodat zij ook de stukken hebben. 

Met vriendelijke groet, 

MESE1111111111111111111111111111111 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Programa DG Samenleving & Covid-19 
Directie Evaluatie & Verantwoording 
Turfmarkt 147 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusieveiijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 



aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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leden werkgroep hotspot archivering COVID-19 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 -
Directie Eva luatie en 
Verantwoording 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

agenda 
Datum 
23 februari 2021 

Bijlagen 
5 

Interdepartementale werkgroep hotspot Covid-19 
Zevende de bijeenkomst 

Omschrijving 	 Achtste bijeenkomst 
Vergaderdatum en -tijd 	2 maart 2021, 13:30 uur 
Vergaderplaats 	 via Webex 
Aanwezig 	 leden werkgroep 

1. Opening en mededelingen: 
• Introductie van 5.1.2.e 	als tijdelijk projectmedewerker 

tbv contacten met uitvoeringsorganisaties 

2. Vaststellen verslag zevende bijeenkomst 19 januari 2021 (bijlage) 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Nieuwe versie afbakeningsdocument met aangevuld feiten-relaas t/m 

januari 2021 (bijlage) 
• Korte toelichting en ruimte voor vragen over deadline 15 maart m.b.t. 

vaststelling afbakeningsdocument en informatieoverzicht 

4. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid 
Naar aanleiding van de werksessie over de pilotversie Zelfevaluatie op 3 
februari is een nieuwe aangepaste versie opgesteld. Deze wordt toegelicht 
door 5.1.2.e 	RDDI). (bijlagen: Toelichting en Vragenlijst) 

5. RIVM-VWS: gedachten over afbakening hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de wens van het RIVM om de hotspot nader of te 
bakenen, werd na afstemming met Nationaal Archief, RDDI en DGSC-19, 
een Best practice RIVM beschreven voor de werkgroep. Deze wordt 
toegelicht door 5.1.2.e 	RIVM) /5.1.2.e 	(VWS) (bijlage). 

6. Kennissessies 
• Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 

staat op de samenwerkruimte en zijn bier te vin den. 
■ Op 9 maart vindt de kennissessie over de Zelfevaluatie plaats voor 

deelnemers uit de veiligheidsregio's. 
■ Vooruitblik nieuwe kennissessies 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
Volgend overleg: voorstel dinsdag 13 april 2021 13.30-15.00 uur 

ONGERUBRICEERD 
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( S Z W ), 5 1.2.e 

U),  5_1.2,e 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Es,,aluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon -  

8=1.11111111111.11111111 

-'rninjenv.ni  

Datum 

verslag 	Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 
	21 :,anuan 2021 

Ornschripjng 	 Versiag zesde werkgroep 1 december 2020 
Vergaderdaturn en -tijd 	 19 januari 2021, 13.30 - 15.00 uur 
Aanwezig 	 5.1.2.e 	 (voorzitter, DGSC-19), 

JenV), 5:1.2_e 	 (IenW), 
(LOCC), 	 (DEF), 

NA), 	 (Nationale Politie), mpg 
(Bz), 5'1.2.e 	(EZK),MIE011111111. (EZK), 

(VR ZW), 5.1.2_e 	 (DGSC-19), 
RDDI), 	 (VR 

	

(NA), 	- 	(FIN), 312131 
JenV), 	 (NCTV),  OMEN 

5.1.2E 	 (DGSC-19)=1:1111 
AZ), 5 1 2.e 	(verslag, DGSC-19) 

1. Opening en mededelingen: 
• introducti . Sinds een week is 

projectadviseur hotspotarchivering COVID-19 bij de programma- 

	

DG Samenleving en COVID-19. 	stelt zich voor. Haar 
voornaamste teak is om de diverse departementen to 
ondersteunen bij de invulling van de hotspot en de zelfevaluatie. 

• Tooling Zoek en Vind (Enterprise Search) gaat breed worden 
ingzet tbv de organisaties In de rijksdienst (besluit CIO-Raad) 
Met Zoek en Vind kan je heel breed zoeken en vinden in meerdere 
applicaties, towel bijvoorbeeld mail en DMS. Het kan enorm 
helpen bij het compleet krijgen van de informatie. 

2. Vaststellen verslag zesde bijeenkomst van 1 december 2020 
Versiag is vastgesteld zonder wijzigingen. 
Vraag naar aanleiding van het verslag: afkorting TOFA, waar staat die 
voor? Die staat voor Tijdelijke Overbrugginsregeling voor Flexible 
Arbeidskrachten. 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Concept voortgangsrapportage tbv DOC-19 en ACC-19. 

De conceptversie van de voortgangsrapportage wordt toegelicht door 
. Deze conceptversie zal aan DOC-19 en ACC-191  aangeboden 

1  DOC-19/ACC-19 en MCC-19 zijn de overlegorganen binnen de COVID-19 c isisstructuur. 
DOC-19: Directeuren Overleg Covid-19, ACC-19: Arnbtelijke Commissie Covid-19 (SG/DG 
niveau), MCC-19: Ministeriele Commissie COVID-19 
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worden. Aan deze gremia zal worden gevraagd om mijipalen vast te 
stellen voor het opstellen van afbakeningsdocument, 
informatieoverzicht en het aanbieden van de hotspotlijst aan het 
Nationaal Archief. 
Reacties: 
- Graag duidelijk de deadlines meegeven en wanneerje reactie 

verwacht van ons op stukken. Nu was het niet helemaal helder. 
- Wat betreft deadlines in rapportage: er zijn maximaal 2x per jaar 

SiO's en daar wordt hotspotlijst vastgesteld. In veel gevallen zal 
dit dus het najaar worden. Antwoord: Daar is rekening mee 
gehouden in het stuk. We zijn vooral ook op zoek naar hoe gaat, 
hoe ver ben je. Dat is ook de rol van 5.1.2.e om dit te 
inventariseren. 

- IenW: Wij hebben verschillende afbakeningsdocumenten. 
Antwoord: Dat is geen probleem, maar liefst wel uiteindelijk 
vanuit 1 zorgdrager 1 afbakeningsdocument. Als er meerdere 
zorgdragers zijn dan kunnen er meer zijn. 

- FIN: we zitten nog midden in de crisis. Meestal geven we in een 
afbakeningsdocument een begin en eind aan, hoe gaan in dit 
geval het einde vaststellen? Antwoord: Advies is om het einde 
gewoon open te laten. Focus je eerst op veilig stellen en een 
tussenstand is voldoende. 

- VR ZW: is al iets ontvangen van veiligheidsregio's? Antwoord: Ja 
er is al van veiligheidsregio's het een en ander ontvangen. Maar 
de officiele lijn van verantwoordlijkheid bij veiligheidsregio's loopt 
richting regionale archieven. IenW: Komt er nog een officieel 
schrijven over de besluiten die genomen worden naar aanleiding 
van de bespreking van de rapportage? Dit kan de diverse 
zorgdragers helpen om de besluiten uit te voeren. Dit overleg 
heeft geen formelestatus om besluiten af te dwingen. 
Dit overleg is in april opgericht om alle departementen en 
veiligheidsregio's te voorzien van informatie en te kijken of we op 
ambtelijk niveau allemaal een richting uit kunnen werken en om 
informatie met elkaar te delen. Daarom is ook afgesproken dat we 
veranwoordeling afleggen in de structuur DOC/ACC/MCC. Dus dat 
blijft. Het overleg is informeel, maar we leggen wel in de lijn 
verantwoording af. Een apart schrijven richting CIO's is daarmee 
niet nodig, want dit gaat naar DOC/ACC/MCC en daar wordt 
besloten. Hiermee wordt het officieel bekrachtigd en dat zou 
voldoende moeten zijn voor ieder ministerie om daar mee aan de 
slag te gaan. Voor VR ligt dit anders, zij zijn er niet aan gebonden, 
, maar kunnen er wel aan voldoen als ze willen of hun voordeel 
mee doen. 
Kort samengevat: het besluit dat er nu ligt in de nota zou 
voldoende moeten zijn om richting eigen organisatie dit vast te 
leggen. 
Dat er op dit moment nog niets officeel bekend is klopt, het moet 
nog geagendeerd worden, dit is een concept nota en we bespreken 
hem nu voor. Zodra deze geagendeerd wordt zullen wij de 
deelnemers aan de werkgroep dit laten weten zodat ze vanuit de 
eigen lijn eventueel kunnen annoteren en advies geven intern. 
Besluiten zullen tevens ook gecommuniceerd worden uiteraard. 

- Aandachtspunt voor departementen: Vaststelling hotspotlijsten 
voor ZBO's: zelf agenderen, breng hen er ook van op de hoogte 
dat ze dit gaan doen, zij doen dit namelijk schriftelijk en niet via 
de SIO. 
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• Rapport ' Ongekend onrecht' van de parlementaire 
ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) en de 
kabinetsreactie die op 15 januari ji is verschenen.. 
- Hopelijk kunen we hier ons voordeel mee doen dat 

informatiehuishouding meer in de belangstelling komt te staan ook 
door vliegwiel van POK. Veel aandacht voor 
informatiehuishouding. In kabinetsrecatie: CIO rijk en BZK willen 
een actieplan publiceren. Elk ministerie krijgt afzonderlijk ook 
opdracht krijgt om per 1 juli een eigen verbeterplan te maken. 
Goed dat er aandacht komt voor informatiehuishouding, is 
bijvangst. 
AZ: Er wordt veel aandacht besteed nu aan verbetering 
informatiehuishouding. Nu veel overleggen erover en er worden 
notities over geschreven. Feit is wel doordat het nu zo in de 
belangstelling is dat ze veel meer mensen erop kunnen 
aanspreken hoe belangrijk het is om informatie op te slaan. Men 
had eerder nog niet in de gaten hoe belangrijk het gewoonweg is. 
RDDI: 5.1.2.e 	zit er hier helemaal in en die is er helaas niet, 
wellicht volgend keer toelichten. Er moeten nog besluiten worden 
genomen over budget. Letterlijk citaat uit kabinetsreactie is ook 
dat er meer capaciteit en budget beschikbaar moet komen. 
Verwachting is dat het toegevoegd wordt aan de begroting, maar 
hoe de verdeling dan wordt geen idee. Kan karig worden, maar 
niet te zeggen vooraisnog. Intentie is wel dat het extra 
toegevoegd wordt en niet uit bestaande middelen moet komen. 

• LOCC: zijn gisterenmiddag benaderd door onderzoeksraad voor de 
veiligheid (OVV) die bezig zijn met een onderzoek en hebben stukken 
opgevraagd. Is dat iets wat deze werkgroep ook coordineert of een rol 
in heeft? Antwoord: Nee, de OVV functioneert onafhankelijk. 
Aanvulling NCTV: Bij de NCTV zijn verzoeken binnen gekomen voor 
het leveren van stukken, zij krijgen veel verzoeken van de OVV. Hier 
zat recent ook een verzoek bij voor stukken over LOCC, LOT-C en nog 
anderen, die hebben we doorgestuurd. Daarom zijn deze verzoeken 
wellicht bij LOCC terecht gekomen. 

4. Zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid 
Door CIO-Rijk wordt in samenwerking met het Nationaal Archief en RDDI 
gewerkt aan de zelfevaluatie. Deze is in definitieve vorm nog niet 
beschikbaar. De voortgang wordt toegelicht door 	van RDDI 
en 5.1.2.e 	van NA. 

Aantal reacties gehad, waarvoor dank. In een overleg vorige week tussen 
RDDI, NA en DGSC-19 hebben we het erover gehad dat wellicht nog niet 
iedereen de toegevoegde waarde ziet en het meer als invuloefening ziet. 
Zo is het niet bedoeld: het is bedoeld om te helpen eninzichtelijk te 
krijgen waar je staat op het gebied van duurzame toegankelijkheid op het 
gebied van de hotspot. Je hebt op deze manier een objectieve evaluatie 
daarvan en levert een plaatje op. Dit plaatje kan je gebruiken richting 
management en kan als goed communicatiemiddel fungeren. Degene die 
verantwoordelijk zijn, krijgen dan ook overzicht. En als je het periodiek 
invult kan je daarmee de voortgang inzichtelijk maken. We denken wel 
dat we nog een slag moeten maken om het werkbaarder te maken. 
Daarom organiseren we graag een werksessie met leden deze groep om 
het een stap verder te brengen. 
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Vanuit diverse leden wordt uitgesproken dat ze graag meewerken aan de 
werksessie en de behoefte hebben om de zelfevaluatie een stap verder te 
brengen en zo een instrument te maken dat ze effectief kunnen inzetten. 
Er zal een werksessie worden gepland en een uitnodiging uitgaan. 
Tijdspad zelfevaluatie komende twee weken doorgeven dat je mee wilt 
doen of iemand uit de organisatie, er komt een uitvraag. Het kan ook 
direct zelf doorgegeven worden aan 	Vervolgens wordt de werksessie 
ingepland. Er zijn minimaal vijf mensen nodig om het door te laten gaan. 
Ondertussen wordt verder gewerkt aan de procesomschrijving. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
21 januari 2021 

Naar aanleiding van de zelfevaluatie wordt verder ingegaan op het 
duurzaam toegankelijk maken en veiligstellen van met name 
mailberichten. Er worden enkele voorbeelden gedeeld hoe dit al gebeurd 
bij diverse ministeries. Zo is bij BZ de functionaris zelf verantwoordelijk 
gemaakt. Functionarissen zijn verplicht om mails te archiveren in 
betreffende dossiers, dat is hen geleerd en nu een standaard werkwijze. 
Het zit inmiddels in de discipline. Er is veel training voor gegeven en ook 
een bewustwordingstraject heeft dit ondersteund. Je legt daarmee ook de 
verantwoordelijkheid waar hij hoort, namelijk bij de dossierhouder. 
NA: persoonlijk maakt het niet uit of we het linksom of rechtsom doen. 
Waar het om gaat is dat als de ene methode niet werkt, dan een andere 
nemen. Technische oplossing of andersoortig 
IenW: bij Rijksoverheid zijn inmiddels al afspraken gemaakt over bewaren 
en archiveren van mails. Er is een afspraak over gemaakt om dat per 
1/1/22 geregeld te hebben Rijksbreed. 
EZK: bij ons werden mails via een speciale mailbox afgevangen, Daar 
konden mensen mails heen sturen en dan kon het bij het juiste dossier 
geplaatst worden. Veel afgevangen op die manier en we hebben het idee 
dat we nog wel wat hebben gemist. In de eerste fase is zoveel mogelijk 
afgevangen. 
VWS: er wordt veel gewerkt met dienstpostbussen waar naartoe gemaild 
wordt. Verder is er een diensttelefoon voor app groepen rondom corona 
voor de archivering, deze is altijd als meeluisterend nummer bij de app 
groepen toegevoegd. Dit is alleen voor het veilig stellen en niet voor 
duurzaam archiveren. 

Conclusie: Het zou helpen als dit als een gezamenlijk probleem inzichtelijk 
wordt gemaakt. Dan krijgen we inzicht in wat speelt. Nu gebeurt overal 
iets anders, een generieke oplossing zou wellicht helpen. 
Het is goed om hier eens een kennissessie aan te wijden en bijvoorbeeld 
hier ook een rol aan BZ en hun werkwijze te geven. 5.1.2.e wil hier wel aan 
meewerken. Er worden daarom kennissessies rondom email archivering 
ingepland. ACTIE DGSC-19 

5. Kennissessies 
Voorstel is om zoals ook in het vorige punt besproken een kennissessie te 
wijden aan email archivering: ervaringen uitwisselen en aan bod laten 
komen. 5.1.2.e (BZ), gligc ( E Z K ) en 5.1.2.e (AZ) willen meewerken bij de 
opzet hiervoor en worden uitgenodigd voor de voorbereiding. De 
kennissessies zelf zullen dan waarschijnlijk in februari plaatsvinden. 
ACTIE DGSC-19 

6. Samenwerkingsruimte Hotspot Covid-19 
5.1.2.e 
	(VWS) heeft nog geen toegang en ontvangt ook nog niet de 

stukken voor het overleg. Dit wordt geregeld. 
Ook 5.1.2.e 	(LOCC) en 5.1.2.e 	 (DEF) hebben nog geen 
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toegang, dit wordt geregeld. ACTIE DGSC-19 

7. Rondvraag 
NUEE bij het volgend werkgroep zal ook andere collega deelnemen die de 
rol van illailitudelijk gaat overnemeing zelf gaat vanaf april met 
zwangerschapsverlof. 

8. Sluiting 
Datum volgend overleg: voorstel 2 maart 2021 13.30-15.00 uur 
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5.1.2.e 
@minlnv.nl; 
@vrzeeland.n1; 

@om.nl; 5.1.2.e @vrijsselland.n1; 5.1.2.e 
-@MINSZW.NL; 5.1.2.e 
@mindef.nl; 5.1.2.e @MINSZW.NL; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
@vrzw.nl'ailinEll@tweedekamer.n1; 

@uwv.n11 ; 5.1.2.e 	@vrIn.n1; 

5.1.2.e 

@vggm.nr; 
@vrhm.n11 ; 

@minezk.nr; 

@minbzk.nl'; 5.1.2.e 

122 
5.1.2.e 

@minienw.nl; 5.1.2.e 
@eerstekamer.nl; 5.1.2.e 

@belastingdienst.n1; 
5.1.2.e @vnog.nl; 5.1.2.e @politie.nl; 5.1.2.e 

5.1.2.e @brwbn.nl; 5.1.2.e 

@MINSZW.NL; 
@minbuza.nr; 5.1.2.e @vrnhn.nl; 

@minbzk.nl 

5 '5.1.2.e 

Onderwerp: 	 Agenda en stukken werkoverleg 2 maart 
Bijlagen: 	 Agenda werkgroep 2 maart 2021_1.0_.docx; Conceptverslag 7e bijeenkomst 

interdepartementale werkgroep hotspot covid-19 19 januari 2021.docx; Sjabloon 
afbakeningsdocument 0.3_25 februari 2021.docx; Toelichting Zelfevaluatie 
Duurzame toegankelijkheid hotspot_v0.10.docx; Vragenlijst en rapportage 
Zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid v0.9.xlsx; Best practice RIVM - VWS 
afbakening hotspot COVID-19.docx 

Beste leden van de werkgroep Hotspot COVID-19, 

Bijgaand vinden jullie de agenda en stukken voor het werkoverleg van dinsdag 2 maart aanstaande. Alvast een goed 
weekend en tot dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Programa DG Samenleving & Covid-19 
Directie Evaluatie & Verantwoording 
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
":10minienv,ni  

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
donderdag 25 februari 2021 15:59 

minjenv.nl> 

@ggddrenthe.nr; 
5 '5.1.2.e 

5.1.2.e 
@vru.nr; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e @vrtwente.nl; 5.1.2.e 

@mindef.n1; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minfin.nr; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minbzk.nl'; 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Van: 
Verzonden: 
Aa n: 

5.1.2.e 
donderdag 4 maart 2021 15:28 

@minjenv.nl> 

@mininv.nl; 
@vrzeeland.nI; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e @vrtwente.n1; 5.1.2.e 

@vnog.nl; 5.1.2.e 

123 
5.1.2.e 

@minienw.nl;  5.1.2.e 

5.1.2.e 

1@eerstekamern1; 
@belastingdienst.nl; 

@politie.nl; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

@om.n1;  5.1.2.e  @vrijsselland.nl;  5.1.2.e 

@mindef.n1; 
@vrzw.nr; 5.1.2.e 

@mindef.n1; 5.1.2.e @MINSZW.NL; 5.1.2.e 
@tweedekamernIVIZE=1111.1=M 

@vrIn.n1; 5.1.2.e @ggddrenthe.nr; 

5.1.2.e 

@uwv.nr; 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 @brwbn.n1; 5.1.2.e 

@vggm.nlaill @minbzk.nr; 5.1.2.e 
@vrhm.nr; 5.1.2.e @minfin.nr; 5.1.2.e 

	 @vru.nr; 
5.1.2.e 
	@minezk.nlag illiminbzk.n11; 5.1.2.e 

	@mindef.n1;1116 

@MINSZW.NL; 5.1.2.e 
@minbuza.nlainlivrnhn.n1; 5.1.2.e 

@minbzk.n1 
Onderwerp: 	 aandachtspunten deadline 15 maart 

Beste alien, 

Zoals dooranitoegezegd afgelopen dinsdag stuur ik jullie de aandachtspunten bij de deadline van 15 maar toe. 
Hieronder kunnen jullie deze lezen. 

Aandachtspunten bij deadline 15 maart 
Sinds de besluitvorming in het ACC-19 dat zowel afbakeningsdocument als informatieoverzicht van de hotspot 
COVID-19 op 15 maart in de eigen organisatie vastgesteld moet zijn, zijn er door werkgroepleden nog aanvullende 
vragen gesteld. , 
Daarom alles op een rij ter voorbereiding voor 15 maart: 
Vaststellen en inzenden  

• Afbakeningsdocument graag toesturen. Dit is een samenhangend geheel vanuit het ministerie over haar 
onderdelen, diensten, zbo's (zonder eigen rechtspersoonlijkheid) etc. Graag ook vermelden bij welke 
onderdelen/diensten/zbo's etc de hotspot COVID-19 niet van toepassing is. 

• Omdat we jullie niet willen vragen om de inhoud van het informatieoverzicht toe te sturen, verzoeken 
we jullie de door jullie toegepaste structuur van het informatieoverzicht toe te sturen. Dit is een 
samenhangend overzicht van de relevante onderdelen, diensten, zbo's (zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid) die onder de minister als formele zorgdrager vallen, en daarbij inzichtelijk maken 
op welke wijze de informatie van elke actor in kaart is gebracht. 

• Indien mogelijk, de inhoud van het ingevulde informatieoverzicht graag ter inzage geven en kort met ons 
doornemen (op afspraak 15-30 maart). 

• Eventuele afwijkingen in toepassing van sjablonen afbakeningsdocument en informatieoverzicht 
toelichten. 

• Vermelden van (geplande) datum van vaststelling en gremium afbakeningsdocument en 
informatieoverzicht. De Bestuursraad, het MT of de CIO stelt beide documenten vast. 

• Inzenden via mailadres 5.1.2.e 	 @minjenv.n1 

ZBO's 
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M 5.1.2.e 

• De ZBO's vallen onder de hotspot van de rijksoverheid. In de werkgroep is over zbo's nog niet expliciet 
gesproken. We zullen daarom de zbo's nog niet te zwaar houden aan de deadline. Het is wel nodig dat 
ze van de afspraken weten en zich daar aan gaan houden. 

• Voor de ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid (meestal de grotere) geldt dat ze zelfstandig zorgdrager 
zijn en dus een zelfstandige lijn hebben naar het Nationaal Archief. De SG heeft echter wel de 
eigenaarsrol en kan vanuit die rol bevragen of ze in control zijn op het gebied van de 
informatiehuishouding. In afstemming met de departementen worden door DGSC-19 de eventuele 
hotspots bij deze ZBO's in kaart gebracht. De vaststelling van eventueel afbakeningsdocument en 
informatieoverzicht vindt plaats door eigen CIO of MT. 

• De ZBO's zonder eigen rechtspersoonlijkheid vallen onder zorgdragerschap van het ministerie. 
Vaststelling van eventueel afbakeningsdocument en informatieoverzicht vindt plaats door CIO of MT van 
de eigen organisatie en ook door CIO of Bestuursraad van het ministerie. 

• Wij verwachten dat de meeste ZBO's als uitvoeringsorganisaties alleen als werkgever te maken hebben 
gehad met COVID-19 en daarom niet tot een afbakeningsdocument en informatieoverzicht zullen 
komen. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het van belang dit in een besluit van de betreffende CIO of 
het MT te laten vaststellen. 

Vragen naar aanleiding van Proceslijnen/Risicoklassen  
Toelichting risicoklassen -> zie toelichting zelfevaluatie 
Toelichting proceslijnen -> zie inleiding afbakeningsdocument 

Wat gebeurt er na 15 maart? 
1. 	Aan de hand van de inzendingen en inzage in informatieoverzichten wordt op hoofdlijnen een beeld 
geschetst van: 

• Stand van zaken 
• Reikwijdte hotspot 
• Vaststelling documenten 
• Actualiteit en volledigheid/hiaten overzichten 
• Vervolgstappen 
• Aandachtspunten 

2. De bevindingen op hoofdlijnen worden gepresenteerd aan de werkgroep. 
3. De bevindingen op hoofdlijnen worden gepresenteerd aan het DOC-19, ACC-19 en MCC-19. 
4. Via bevindingen en uitspraken MCC-19 worden vanuit project acties opgepakt in overleg met de werkgroep. 
Denk aan: 

• Onderhoud documenten 
• Verschuiving focus van inventarisatie naar veiligstellen van in ieder geval le golf 
• Inzet zelfevaluatie 
• Ervaringen met toepassing beleidsrichtlijnen RDDI emailarchivering en tekstberichten 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

3 





Van: 
Verzonden: maandag 8 maart 2021 11:35 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

minjenv,n1] 5.1.2.e 

5.1.2.e 

124 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
maandag 8 maart 2021 11:37 
5.1.2.e 

RE: voorstel voor een kennissessie over afbakening van de hotspot COVID-19 nay 
casus VWS/RIVM 

Hake= 

Prima voorstel, En ja, daar week i graag aan mee, 

Vriendetijke greet, 

Onderwerp: voorstel voor een kennissessie over afbakening van de hotspot COVID-19 nav casus VWS/RIVM 

Beste 	 en non , 
In de interdepartementale werkgroep van vorige week dinsdag 2 maart hebben we met veel interesse de casus 
van VWS/RIVM besproken over de mogelijkheid om te komen tot verdere afbakening. 
Op grond van de positieve reacties denk ik dat er behoefte is bij meerdere archiefvormers om hierover door te 
spreken. Er Iigt ook het aanbod van 512 e en 	om hier aan bij te dragen. 
Vinden juilie het ook een goed idee als we daar in april enkele kennissessies over organiseren? 
Als je gelegenheid om daar aan deel te nemen, hoor ik dat graag en zal ik een voorbereidingsmoment zoeken om 
de inhoud en tijdstip van de kennissessies of te stemmen. 

Aivast bedankt, 

5 1 2 e 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 12511 DPI Den Haag 
Postbus 20301 12500 EH I Den Haag 

5 1 2 e 

Dit bericht kan informatie bevatten die Met voor u is bestemd. Indien a niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke ward ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzendenvan berichten. 

Ministerie van Just tie en V iligheid 



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Van: 
Verzonden: woensdag 10 maart 2021 10:52 
Aan: 5.1.2.e 

@minjenv.nl] 5.1.2.e 
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Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	 woensdag 10 maart 2021 11:26 
Aan: 	 'Hezik, drs. RT.M. van - BD/DGC-19' 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Feitenrelaas afbakeningsdocument 

Hallo 5.1.2.e 

Dat lijkt me dan een prima oplossing. Zeker als je het ook zo (doorverwijzing naar tijdlijn, belofte dat 
deze om de drie maanden aangevuld wordt, verwijzing naar AZ en DG COVID-19) in de nieuwe versie 
van het afbakeningsdocurnent onderbouwt. 

Vriendelijke groet,_ 

CC:OUNGEMMEMEME 
Onderwerp: Feitenre[aas afbakeningsdocument 

Beste  5.1.2.e 

Oak vanuit het NCTV kvvam een positief geluid bij ons idee am het uitdijende feitenrelaas niet meer op 
te nemen in het afbakeningsdocument. 

Zojuist ook intern afgestemd. 
Wij zouden graag 	onze rapportage aan MCC, na de deadline hotspot 15 maart '  rneenernendat we in 
het afbakeningsdocument gaan Verwijzen naar de tijdlijn. 

Het -ommitment is dat we de tijdlijn elke drie maanden laten updaten en v 	s ellen. 

Wat de beschfkbaarheid van de tijdlijn betreft op de lange termijn: de tijdlijn wordt op de website van 
AZ gepubliceerd en dus zijn zij bewaarplichtig. 

Uiteraard kunnen wij als DG oak de versies van het document in t DMS blijvend opnernen, zodat ze 
tzt door het NA beschikbaar gesteld kunnen warden. 

Zou dit voldoende 	Of heb jij nog meer of betere ideeen hiervoor? 

Met vriendelijke groet, 

5\/a 
:Jen v,n) 

Werkdagen: Ma, Di„ 'Alb en Dno end 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 11:28 



5.1.2.e Van: 

minienv,nl> 
, iinienv.ni> 	• 

5.1.2.e Aan: 
5.1.2.e CC: 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Feitenrelaas afbakeningsdocument 

BestAilla 

Dankjewel voor je reactie. 
De nieuwste versie van de tijdlijn is momenteel in de maak. 
Het voornemen is eike drie maanden de tijdlijn te actualiseren. 

Hoe de tijdlijn in de loop der tijd beschikbaar blijft, is een goede vraag. 
@MG heb jij daar ideeen bij? Mogelijk moet daar inderdaad vvel wet op verzonnen worden als de 
actualiteit van de COVID-19 crisis gaat oplossen; 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

T 5.1.2.e 
Pminjenv.ni  

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

•Jnationaalarchkef,ni> 
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 10:59 

Onderwerp: RE: Feitenrelaas afbakeningsdocument 

Hallo 5.1.2.e 

Terecht dat e die vraag stelt. En eens dat je eenvoudigweg zou kunnen doorverwijzen near de tijdlijn. 
Ook omdat beide m.i. op de hoofdlijnen dezelfde informatie bevatten. 

De enige vragen zijn dan wei of: 

- de tijdlijn op rijksoverheid.n1 (even) regelmatig geactualiseerd wordt? 1k zie dat die nu maar 
Hoopt tot en met juni 2020. Volgt er binnenkort .nog een actualisering? En, zo ja, hoe vaak en 
hoe sne! ;Norden deroelijke actualiseringen doorgevoerd? Dat ZOij je dan ook in het 
afbakeningsdocument kunnen (of moeten) verduicielijken. 

- er de garantie is dot diezelfde tijdlijn ook op langere termijn beschik- 	raadpieegbaar 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
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5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: maandag 8 maart 2021 15:32 
Aan: 
CC: 

minjenv.nl] 

5.1.2.e T 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

5.1.2.e 

nationaalarchief.ni 
http://www.nationaalarchief.n1   

Onderwerp: Feitenrelaas afbakeningsdocument 

Beste 5.1.2.e 

Zoals je weet staat in het afbakeningsdocument een feitenrelaas vermeld. 
Naar ik begrepen heb is dit in navolging van eerdere hotspots ook in dit afbakeningsdocument opgenomen. 

Na de eerste golf is dit feitenrelaas steeds verder in omvang toegenomen en wordt het ook minder makkelijk om 
volledig te zijn in een beknopt overzicht. 
Het feitenrelaas is toe aan een herziening. 
Het feitenrelaas wordt gedestilleerd uit de tijdlijn die DGSC-19 bijhoudt en laat vaststellen in het DOC-19 en ACC- 
19 (gepubliceerd op rijksoverheid.nl). 

In plaats van een herziening van het feitenrelaas neigen we eigenlijk meer naar het weghalen van het feitenrelaas 
uit het afbakeningsdocument. 
In plaats daarvan willen we in het afbakeningsdocument zorgdragers verwijzen naar de eerder genoemde tijdlijn. 

Aan jou de vraag of we hierbij lets over het hoofd zien? 
We stellen deze vraag ook aan het NCTV. 

Alvast hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

Cdiminjenv.ni 
www. rij soverheid.ni  

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
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met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Toelichting bij Zelfevaluatie duurzame toegankelijkheid Hotspot COVID-19 
Versie 1.0, 15 maart 2021 

Inleiding 
Deze zelfevaluatie dient om inzicht te krijgen in de duurzame toegankelijkheid van de informatie die wordt 
veiliggesteld in het kader van de hotspot COVID-19. Waar sta je op dit gebied als organisatie en welke 
verbeteringen zijn nog mogelijk? De zelfevaluatie brengt niet de hotspot zelf in kaart, daarvoor dient het 
afbakeningsdocument. 

Bij deze zelfevaluatie hoort het Excelbestand Vragenlijst, met daarop de vragen, de antwoordvelden en de 
rapportage in grafieken. Dit document, de Toelichting, licht de context van deze zelfevaluatie, het proces en 
de vragen toe. De toelichting op de vragenlijst start op pagina 5. 

Meer algemene informatie over de hotspot COVID-19 en de daarvoor te bewaren informatie is te vinden op 
onderstaande webpagina van het Nationaal Archief: 
https://Mvw.nationaalarchief,n1 /archiverenikermisbank/hotspot-covid-19-relevante-informatie-blijvend-
bewaren  

Doelgroep 
De doelgroep van deze zelfevaluatie is tweeledig: 

1. voor het invullen van de vragenlijst: rijksmedewerkers met de opdracht om de werkzaamheden 
rondom de COVID-19 hotspot uit te voeren. 

2. voor de rapportage die uit de vragenlijst komt: degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de 
informatiehuishouding en daarmee voor het op orde hebben van de hotspot COVID-19. 

De zelfevaluatie is ook te gebruiken door andere overheden, zoals de veiligheidsregio's, en voor andere 
hotspots. Mogelijk zijn dan niet alle vragen even goed toepasbaar. 

Doelen 
Het is belangrijk dat relevante informatie voor de COVID-19 hotspot ook in de toekomst vindbaar en 
leesbaar is, en daarmee bruikbaar voor bijvoorbeeld verantwoording en onderzoek. Bij het duurzaam 
toegankelijk maken van informatie komt meer kijken dan veiligstellen alleen. Deze zelfevaluatie: 

• stelt je in staat de voortgang rond het duurzaam toegankelijk maken van hotspotinformatie objectief 
te meten aan de hand van een vragenlijst. Hierdoor kun je deze voortgang over tijd en tussen 
organisaties vergelijken. 

• geeft de resultaten visueel weer in een grafiek, wat communicatie over de bevindingen makkelijker 
kan maken. 

• ondersteunt je om het gesprek over duurzame toegankelijkheid aan te gaan met de verschillende 
betrokkenen binnen en buiten de eigen organisatie, door samen de vragenlijst in te vullen. 

• heipt je om voortgang rondom de duurzame toegankelijkheid van de hotspot te bewaken en dit 
onderwerp op de bestuurlijke agenda te krijgen. 

Scope 
De zelfevaluatie is bedoeld als hulpmiddel bij het op orde krijgen van de duurzame toegankelijkheid van 
informatie relevant voor de hotspot COVID-19. Dit is geen vervanging voor een volledige DUTO-sca:1 of een 
rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, maar is bedoeld om in korte tijd een algemeen 
beeld te krijgen van de situatie. De vragen zijn gericht op de hotspot-gerelateerde informatie. Hoewel van 
groot belang, blijven zaken als governance, processen en de informatiehuishouding van de organisatie in het 
algemeen buiten beschouwing. 

Toepassingsmogelijkheden 
Ter inspiratie staan hieronder enkele toepassingsmogelijkheden van deze zelfevaluatie. 

1. Gebruik de uitkomsten als objectieve rapportage (richting management). 
a. Voordeel voor de informatiebeheerder: onderbouwing bij een claim voor meer middelen, 

mensen, en/of tijd, indien er nog veel te doen is. 
b. Voordeel voor de uitvoeringsverantwoordelijke: een overzicht van wat er gedaan is en van 

wat nog moet gebeuren. 



Zelfevaluatie duurzame toegankelijkheid Hotspot COVID-19 Versie 1.0 

Gebruik de zelfevaluatie periodiek om voortgang inzichtelijk te maken. De zelfevaluatie kan dan ook 
onderdeel zijn van een bredere voortgangsrapportage. Indien de zelfevaluatie periodiek herhaald 
wordt, is het verstandig afspraken te maken over de frequentie. Bijv. lx per jaar, elk half jaar of elk 
kwartaal, 

3. Voer de zelfevaluatie naar behoefte ult per (deel)organisatie- of dienstonderdeel. Hierdoor wordt het 
mogelijk om onderling to vergelijken en te zien waar organisaties van elkaar kunnen leren, 

4. De resultaten van punt 3 kunnen ook leiden tot een organisatie-overkoepeiende analyse, waarin 
meerdere zeifevaluaties met elkaar vergeleken worden. 

Voorbeeld van een zelfevaluatieproces 
De vragen in deze zelfevaluatie omvatten verschillende aspecten van de informatiehuishouding en zijn 
daardoor wellicht niet door een persoon in te vullen. Het verdient de aanbeveling hier een sessie voor te 
organiseren, en bijvoorbeeld het onderstaande proces te volgen. 

Stap 1: Lees de vragen door en verzamel een groepje collega's die samen voldoende kennis hebben van 
om de vragen to beantwoorden. Let op: houd de hotspot COVID-19 als focus. 

Stap 2: Organiseer met dit groepje mensen den werksessie. Vraag de collega's om van te voren de 
toelichting op de vragenlijst door to nemen. 

Stap 3, Beant oord in de workshop zoveel mogelijk vragen in de vragenlijst (tabblad 'vragenlijst' in het 
Excelformulier). Resterende vragen kun je achteraf beantwoorden. Het goed benutten van de open 
antwoordvelden geeft veel input voor de communicatie, planning en de probleemgebieden, noodzakelijk 
voor verdere acties. 

Stap 4: Bekijk de rapportage (tabblad 'rapportage' in het Excelformulier) met het groepje. Bespreek de 
nodige vervolgstappen en hoe de rapportage daarbij in te zetten. 

Stap 5: De rapportage kan nu ook gedeeld worden met degenen die belang hebben bij een duurzaam 
toegankelijk hotspotarchief. Delen met andere organisaties (bv. via de interdepartementale werkgroep) kan 
ook heel nuttig zijn om kennis uit te wisselen. 

Hulpaanbod bij het invullen van de zelfevaluatie 
Voor vragen over Duurzame Toegankelijkheid kan je contact opnemen met 512e 
512e 

Voor hulpvragen bij het invullen van doze zelfevaluatie kun je contact opnemen met het project Archivering 
Hotspot COVID-19 van DGSC-19: NUEIMINIMIN 
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Aluemene toelichtina  

Duurzame toegankelijkheid 
'Toegankelijkheid' en 'duurzaamheid' zijn twee begrippen die centraal staan in deze zelfevaluatie. Beide 
begrippen staan hieronder toegelicht. 

Definitie toegankelijkheid 

Op de website van het Nationaal Archief wordt toegankelijkheid 
	

et de volgende vijf 
kenmerken: 

1. Vindbaar: De gebruiker kan snel en eenvoudig relevante informatie %/Widen tussen alle bewaarde 
informatie. Bij voorkeur op den pleats en met de gebruikelijke zoekfuncties. 

2. Beschikbaar: De gebruiker kan de informatie snel en eenvoudig verkrijgen. Bij voorkeur op elk 
tijdstip, vanaf elke pleats en zonder kosten. 

3. Leesbaar: De gebruiker kan de informatie tot zich nemen en verwerken. Bij voorkeur vanaf zijn 
elgen werkptek zonder daarvoor speciale applicaties te moeten installeren. 

4. Interpreteerbaar: Het is voor de gebruiker duidelijk wat de betekenis van de informatie was 
binnen het werkproces wear het is ontvangen of gemaakt. Het is bijvoorbeeld bekend wanneer de 
informatie is gemaakt, door wie, waar zij betrekking op heeft en wat de status is. 

5. Betrouwbaar: De gebruiker kan er op vertrouwen dat de informatie volledig en correct is. 
Bijvoorbeeld dat de informatie daadwerkelijk opgeslagen is op het moment en door de instantie 
zoals aangegeven, en dat er daarna niets in is gewijzigd of verwijderd. 

Definitie duurzaam 

Duurzaam toegankelijke informatie is niet alleen nu toegankelijk, maar ook in de toekomst, na mogelijke 
veranderingen. Veranderingen zijn bijvoorbeeld: 

• nieuwe gebruikerswensen 
• veroudering van bestandsformaten, software of informatiedragers 
• aanpassingen In informatiesystemen, zoals verandering van functionaliteit en uitfasering 
• organisatieveranderingen. 

Duurzame informatie is verander- en toekomstbestendig zonder waarde te verliezen. 

Om informatie duurzaam en toegankelijk op te slaan is het nodig om tijdig maatregelen te nemen. Hierover 
gaat deze zelfevaluatie. 

Relatie duurzame toegankelijkheid en hotspot 
Bij een 	 is sprake van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis. Overheidsinformatie die te 
maken heeft met deze gebeurtenis, kan nog ver in de toekomst van belang zijn voor onderzoekers, politici, 
ambtenaren en burgers. Onder normale omstandigheden mag een deel van deze informatie volgens de 
selectielijst van een organisatie na verloop van tijd vernietigd worden. Informatie die binnen de hotspot 
valt, wordt uitgezonderd van vernietiging en dus blijvend bewaard. Het is dan ook belangrijk om nu al 
maatregelen te nemen om de toegankelijkheid en duurzaamheid van deze informatie ook op lenge termijn te 
garanderen. 

Relatie met de DUTO-eisen en DUTO-scan 
Wil je duurzame toegankelijkheid realiseren, dan zal je informatie(-huishouding) aan enkele eisen moeten 
voldoen. Het Nationaal Archief heeft 	opgesteld voor duurzame toegankelijkheid in het algemeen. 
De DUTO eisen zijn bedoeld voor gebruik tijdens de (her)ontwerp fase van een (nieuw) informatie 
beheersysteem, zoals een DMS of zaaksysteem. We noemen dit 'archiveren by design'. Bij deze hotspot is 
van zo'n proactieve aanpak geen sprake, maar zijn wel maatregelen nodig om de voor de hotspot COVID-19 
relevantie informatie duurzaam toegankelijk te maken. 
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Deze zelfevaluatie is afgeleid van de DUTO-scan, maar is minder diepgaand en meer beperkt in scope 
(alleen de COVID-19 hotspot, niet de informatiesystemen in je organisatie). De zelfevaluatie is geen 
vervanging van de DUTO-scan. Mocht je geInteresseerd zijn in een DUTO-scan dan kunt je contact op 
nemen met het Nationaal Archief, via iy-in'..:),a -cioi-I•adiarci 

Selectielijst 
Het uitgangspunt voor hotspots is dat een hotspotlijst een aanvulling is op een bestaande en geldige 
selectielijst. De aanname is dan ook dat de organisatie een geldige selectielijst heeft. Over de selectielijst 
worden daarom geen vragen gesteld in deze zelfevaluatie. Heb je geen selectielijst, is deze ongeldig, of niet 
langer actueel? Dan kan je het beste contact opnemen met het Nationaal Archief via Info©nationaalarchief.nl  
of via je relatiemanager. Ook voor andere vragen over dit onderwerp. 
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Toelichtina bii de vraaenliist 

Deze zelfevaluatie bevat vragen die betrekking hebben op het verbeteren van de duurzame 
toegankelijkheid. De zelfevaluatie is opgedeeld in meerdere theme's, met den of meerdere vragen per 
theme. De volgordelijkheid van de themes zegt niets over het belang. 

Beantwoord de vragen in het Excelformulier met de vragenlijst (tabblad 'vragenlijst'). Alle vragen hebben 
globaal dezelfde antwoordopties, die !open van 1 'Nee' tot en met 5 '3a, en dit werken we om de x 
weken/maanden/ elk jaar bij'. Antwoordoptie 5 staat voor de situatie waarin het betreffende aspect van 
duurzame toegankelijkheid geregeld en in beheer is. Dit is de gewenste situatie, daarom staat deze optie dik 
omlijnd in de grafieken met resultaten van de zelfevaluatie. Voor enkele vragen is antwoordoptie 5 niet van 
toepassing. Hier is 4 '3a' (het is ingeregeld) de gewenste situatie. 

NB. Naast ruimte voor het beantwoorden van de gesloten vragen, biedt dit formulier ook ruimte voor 
toelichting op de antwoorden en voor het formuleren van vervolgacties. We raden aan de antwoorden zo 
concreet mogelijk toe te lichten. 

1. Afbakening scope 
Er is vastgesteld welke informatie relevant is voor de hotspot COVID-19 en welke niet. Dit is een voorwaarde 
voor alle volgende stappen. De begindatum, relevante actoren, processen en informatiebronnen zijn in kaart 
gebracht. 

Toelichting 
Om goed vast te leggen wat de scope van de hotspot is zijn twee documenten van belang. 

1. Het afbakeningsdocument waarin de relevante actoren en processen zijn beschreven. 
2. Het informatieoverzicht, dat in meer detail weergeeft welke soorten informatie door de relevante 

actoren en in relevante processen is gebruikt. Dit document is ook bekend als de "index". 

Sjablonen voor beide documenten zijn te vinden op de samenwerkruimte van de interdepartemen a e 
werkgroep Hotspot COVID-19. 

Vragen voor het thema afbakening: 
a. Is er een actueel afbakeningsdocument ingevuld? Vul bij de toelichting de datum in van dit 

document. 
• Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
• We zijn er mee bezig 
• Ja 
• Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden/ elk jaar bij 

Is er een actueel informatieoverzicht ingevuld? Vul bij de toelichting de datum in van dit document. 
O Nee 
• Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
• We zijn er mee bezig 
• 3a 
• 3a, en dit werken we om de x weken/ x maanden / elk jaar bij 

2. Criteria: identificatie van informatieobjecten relevant voor de hotspot 

Er zijn criteria benoemd om informatieobjecten die onder de hotspot COVID-19 vallen, te herkennen. 
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Definitie informatieobject 
Een informatieobject definieren we hier als: elk (digitaal) object dat zelfstandig kan bestaan en informatie  
bevat. Bijvoorbeeld documenten, dossiers, mappen en soms directories. Maar ook losse twitterberichtjes, e-
mail berichten en Whatsapp conversaties met meerdere berichten kunnen als een informatieobject gezien 
warden, mits de hele conversatie als een geheel is opgeslagen. 

Toelichting 
Hoe identificeer je informatieobjecten die under de hotspot COVID-19 valien, van de overige 
informatieobjecten binnen je organisatie? Het afbakeningsdocument biedt hiervoor de grove kaders. Echter, 
stet dat een minister een van de genoemde actoren is in het afbakeningsdocument, dan wil dat nog niet 
zeggen dat alle e-mail van de minister relevant is voor deze hotspot. 

Om de relevante informatieobjecten te herkennen, kun je gebruik maken van lijsten met criteria. Voldoet 
een informatieobject aan een of meerder criteria, dan hoort het bij de hotspot en is het belangrijk om na te 
gaan of deze informatie duurzaam toegankelijk is of maatregelen genomen moeten worden om het 
duurzaam toegankelijk te maken. 

Voorbeeld 1: 
"Alle documenten en dossiers afkomstig van de 'Directie Corona Crisis Bestrijding' (DCCB) zijn relevant. 

Door lijst met criteria (inclusief trefwoorden) voor relevante documenten, dossiers en andere 
informatieobjecten op te stellen, is het mogelijk om veel informatieobjecten die horen bij de hotspot COVID-
19 te identificeren. 

Voorbeeld 2: 
"Alle documenten en dossiers uit proses X vanaf 13 maart 2020 EN een COVID trefwoord in de titel zijn 
relevant". 

Hierbij wordt de aanname gemaakt dat er een trefwoordenlijst is gemaakt met veel voorkomende COVID-19 
termen. 

Vraag voor het thema criteria: 
a. Zijn er door de organisatie criteria opgesteld om de hotspot COVID-19 dossiers, documenten en 

andere informatieobjecten te herkennen? 
o Nee 
o Nee, ma r we hebben dit ingepland 
o We zijn we mee bezig 

o Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden / elk jaar bij 

3. Risicoklassen 

Er zijn risicokiassen opgesteld om te bepaien welke informatie het hoogste (dan wet het laagste) risico heeft 
om op termijn te verdwijnen, Het doel van de risicokiassen is om te prioriteren welke acties op welke 
informatie els eerste uitgevoerd moeten worden. 

Toelichting 
Welke informatie moet je als eerste veiligstellen? En welke risico's lopen de overige informatieobjecten in de 
COVID-19 hotspot om op termijn minder duurzaam toegankelijk te worden en daarmee niet meer vindbaar, 
leesbaar, etc. te zijn? Dit kun je in kaart brengen door gebruik te maken van verschillende risicokiassen. 
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Simpel voorbeeld: het risico dat je als organisatie belangrijke chatberichten op werktelefoons kwijtraakt is 
groter dan het risico dat je procesdocumenten in een DMS kwijtraakt. In dit geval vallen de appjes in een 
hogere risicokiasse dan de procesdocumenten, en vereisen snellere actie om ze veilig te stellen en op te 
slaan in een formaat dat je later nog kunt openen en lezen. Door alle informatieobjecten in de COVID-19 
hotspot in een risicokiasse in te delen, breng je prioritering aan in de te nemen acties op gebied van 
duurzame toegankelijkheid. 

N.B. De hier beschreven risicokiassen zijn dus specifiek voor de hotspot en hebben geen relatie met 
risicokiassen zoals die bekend zijn uit de informatieveiligheid. 

Voorbeeld: bepalen van risicokiassen voor de hotspot COVID-19 
De risicokiassen die in de toelichting bedoeld worden, hebben tot doel te kunnen bepalen welke maatregelen 
op welke informatie genomen moeten worden, op basis van prioritering. Twee vragen zijn hierbij van 
belang: 

Vraag 1: Hoe erg is het als deze (voor de hotspot relevan e) informatie nu of in de toekomst kwijt raakt of 
onbruikbaar wordt? 
Dit dient elke organisatie voor zichzelf af te wegen. 
Informatie die in de toekomst nodig is voor verantwoording of om te voorkomen dat een organisatie 
reputatie schade oploopt, kan een grote impact hebben. 

Vraag 2: Waar bevindt zich deze informatie? 
Het ene systeem is kwetsbaarder dan het andere systeem en de kans dat informatie kwijtraakt of 
onbruikbaar wordt verschilt per systeem. Welke systemen kwetsbaarder zijn verschilt per organisatie. 

Om een idee van de kwetsbaarheid te krijgen kan het volgende lijstje gebruikt worden: 
1) 	Heel kwetsbaar: gratis externe systemen die niet door de organisatie beheerd worden: 

a. Whatsapp 
b. Trelloborden 
c. 3ira 

2) 	Minder kwetsbaar: externe systemen, niet zelf beheert maar wel afspraken over beschikbaarheid: 
a. Business versie van Google docs 
b. Office 365 met onedrive 
c. Sharepoint teamsites (samenwerkrulmtes bij het Rijk) 
d. Diverse Geo-informatiesystemen 
e. Websites 

3) 	Nog minder kwetsbaar: systemen in eigen beheer, zonder regels voor duurzame toegankelijkheid 
a. Netwerkschijven van de organisatie. 
b. DMS en zaaksystemen. 
c. Specifieke systemen voor procesverwerking 
d. Financiele systemen. 

4) 	Systemen in eigen beheer met regels voor duurzame toegankelijkheid: 
a. DMS systemen met RMA functionalitelt. 
b. Zaaksystemen 

5) 	Bijna onkwetsbaar: systemen bedoeld voor langdurige opsiag. 
a. E-depots 
b. Archiefsystemen. 

Let op: dit overzicht is maar heel beperkt, en er zijn nog veel meer soorten informatiesystemen! 
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Hoog heel kwetsbaar systeem Direct veiligstellen ernstig 
(nog) minder kwetsbaar systeem Op termijn duurzaamheid 

verbeteren 
Middel ernstig 

Laag systeem, ongeacht kwetsbaarheid Geen niet ernstig 
Laag bijna onkwetsbaar systeem Geen ernstig 

Toekennen risicokiassen en maatregelen: 

stdoklasse Hoe erg is het els de 
informatie kwljtraakt? 

VVaar bev ndt de informattezich? Actie 
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Vragen voor het thema risicokiassen: 
a. Heeft de organisatie risicoklassen gedefinieerd voor de COVID-19 hotspot? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o Ja 
o Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden/ elk jaar bij 

b. Is de informatie die hoort bij de hotspot COVID-19 door middel van metagegevens, classificaties of 
op andere wijze ingedeeld in deze risicoklassen? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wet ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o Ja 
o la, en dit werken we om de x weken/ x maanden/ elk jaar bij 

c. Zijn er aan elke risicoklasse maatregelen verbonden die toegepast kunnen worden? 
• Nee 
o Nee, maar we hebben dit wet ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o 3a 
o Ja, en dit werken we om de x maanden/ elk jaar bij 

4. Veiligstellen 

De voor de hotspot relevante informatieobjecten zijn ve liggesteld in een door of namens de eigen 
organisatie beheerde omgeving. Dit is een eerste vereiste voor duurzame toegankelijkheid. 'Beheerd' wil 
zeggen dat je als organisatie zeggenschap hebt over de informatie die in een bepaalde omgeving staat. 

Toe!ichting 
Relevante informatieobjecten kunnen in systemen staan die niet onder beheer staan van de organisatie. Dit 
zijn vaak persoonlijke gegevensdragers zoals externe schijven, prive laptops en USB-sticks. Maar ook de 
WhatsApp- en Twitterberichten op een telefoon vallen hieronder. Deze informatieobjecten zijn erg kwetsbaar 
en als ze relevant zijn voor de hotspot, moeten deze worden veiliggesteld in een beheerd en duurzaam 
toegankelijk informatiesysteem. 

Vragen voor het thema veifigstel en (persoonlijke gegevensdragers): 
a. Is het bekend of voor de hotspot COVID-19 relevante informatieobjecten op persoonlijke 

oeoevensdragers zijn vastgelegd? 
o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland om to onderzoeken/inventariseren 
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o We zijn er mee bezig om dit te onderzoeken. 
o Ja, er is een overzicht met persoonlijke gegevensdragers die vermoedelijk relevante 

informatie objecten bevatten. 
• Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden / elk jaar bij 

b. 	Zijn de relevante informatieobjecten opgenomen in een door of namens de organ isatie beheerd 
systeem? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig, er zijn inmiddels mogelijkheden om relevante informatieobjecten 

onder beheer te brengen. 
o Ja 
o 3a, en dit werken we om de x maanden/ elk jaar bij 

Toelichting 
Een andere categorie van veilig te stellen informatieobjecten betreft informatie in een systeem van de 
organisatie dat niet duurzaam en/of toegankelijk is. Denk hierbij aan informatiesystemen die uitgefaseerd 
worden of die alleen maar toegankelijk zijn voor den persoon (mailboxen, persoonlijke schijven, enz.), maar 
ook teamsites van tijdelijke projectorganisaties en netwerkschijven. Informatieobjecten in dergelijke 
systemen kunnen kwetsbaar zijn en dienen zo spoedig mogelijk te worden veiliggesteld in een door de 
organisatie beheerd systeem. 

Vragen voor het thema veiligstellen (niet duurzaam in bronsysteem): 
c. Is er bekend welke relevante informatieobjecten niet,  duurzaam toegankelijk zijn in hun 

bronsysteem? 
o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig om dit te onderzoeken. 
o 3a 
o Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden/ elk jaar bij 

d. Zijn de relevante informatieobjecten die niet duurzaam toegankelijk zijn in hun bronsysteem, 
gemigreerd naar een informatiesysteem waarin duurzame toegankelijkheid wel mogelijk is? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig, er zijn inmiddels mogelijkheden om relevante informatieobjecten 

onder beheer te brengen. 
o Ja 
o Ja, en dit werken we om de x weken/ x maanden / elk jaar bij 

5. Vindbaar 

De informatieobjecten zijn vindbaar door de gebruikers die er recht op hebben. 

Definitie vindbaarheid 
Op de DUTO webpagina's staat het vo►gende over vindbaarheid: "Vindbaarheid is de basis van 
toegankelijkheid. Als een informatleobject niet vindbaar is voor een gebruiker die er recht op heeft (zie de 
eis ' 	':'),  dan bestaat het effectief niet. Vindbaarheid is geen absoluut begrip. Wat gebruikers 
redelijk vinden, is afhankelijk van wat technisch mogelijk is en waar ze bekend mee zijn." 

Toelichting 
De informatie die onder de hotspot COVID-19 vast, kan in verschillende systemen staan binnen de 
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organisatie. In de prakti k heb je om deze informatie bij etkaar te kunnen vinden, een zoekfunctie nodig die 
de volgende twee dingen kan: 

1. Zoeken door de verschillende systemen die relevante informatieobjecten bevatten. 
2. Op de zoekresultaatpagina de (voor de hotspot) relevante informatieobjecten tonen. 

Een methode om dit te reatiseren is het koppeten van de bestaande zoeksystemen aan de 
informatiebeheersystemen en deze laatste regetmatig opnieuw door het zoeksysteem te laten indexeren. 
Systeem eigen zoekfuncties kunnen een bruikbaar alternatief vormen. Hiermee wordt wel de vindbaarheid 
van relevante informatieobjecten wet vergoot. De resultaten van systeemeigen zoekfuncties kunnen sterk 
verschillen omdat deze zoekfuncties per systeem ander werken en de resultaten enders tonen. Afhankelijk 
van de mogelijkheden van het zoeksysteem kan er dan gezocht worden naar toegekende metagegevens of 
naar trefwoorden in de inhoud van een informatieobject. 

Vragen voor het thema vindbaarheid: 

a. Zijn de informatiebeheersystemen met COVID-19 informatieobjecten gekoppeld aan en geIndexeerd 
door een zoeksysteem (enterprise search)? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wet ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o Ja 

b. Zijn de informatiebeheersystemen met COVID-19 informatieobjecten voorzien van een eigen 
zoekfunctie? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingeptand 
o We zijn er mee bezig, sommige systemen hebben nu al een eigen zoekfunctie. 
o Ja 

c. Als er geen centraal zoeksysteem gebruikt wordt en er ook geen systeemeigen zoekfuncties  
beschikbaar zijn, is er dan een andere manier om de relevante informatie objecten terug te vinden? 
(Denk dan aan het gebruik van een (hierarchische) ordening, trefwoordenlijsten, thesauri of 
autoclassificatie.) 

• Nee 
o Nee, maar we hebben dit wet ingeptand 
o We zijn er mee bezig 
o Ja 

6. Bestandsformaten 

Alle voor de hotspot relevante bestanden zijn opgeslagen in een standaard of duurzaam bestandsformaat. 
Dit is een factor die van belang is voor de leesbaarheid en de interpreteerbaarheid van de informatie op 
termijn. 

Toelichting 
Veel documenten zullen afkomstig zijn van standaard kantoorapplicaties zoals Excel, Word PowerPoint en 
Adobe Acrobat. Dit soort documenten zijn meestal geen probleem om Iangdurig te bewaren en later weer te 
lezen, doordat met in meerdere programma's kunnen worden geopend. 

Sommige software pakketten gebruiken echter hun eigen bestandsformaten, die zijn atleen te lezen zijn 
met dat programme. Dit noemen we software-specifieke bestandsformaten. Voorbeelden hiervan zijn .SAV-
bestanden van statistiekprogramma SPSS, .ATP bestanden die Webex gebruikt om enquetes in op te slaan, 
en .FMP12 bestanden van het database programme 'Fitemaker Pro'. Door de afhankelijkheid van den 
bepaald programme zijn deze bestanden niet duurzaam. Indien het oorspronkelijke programme niet meer 
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beschikbaar is, vvorden de bestanden onbruikbaar. 

De beste optie is om, els dat mogelijk is, deze bestanden vanuit het oorspronkelijke programma enders op 
te slaan. Dan kan er gekozen warden voor een duurzamer bestandsformaat wat wel door het programme 
ondersteunt wordt, zoals een .csv-bestand. In het menu van een programme is dit vaak terug te vinden als 
"opslaan als" of "exporteren". 

Een andere optie am de duurzaamheid te verbeteren is om software-specifieke bestandsformaten te 
converteren near een standaard kantoorapplicatie-formaat of near een open en duurzaam bestandsformaat. 
Op de website van het Nationaal Archief is een overzicht te vinden van bestanc.4sformaten die voor 
archiveren de voorkeur hebben of in elk geval acceptabel zijn. Let op! deze lijst is niet uitsluitend en andere 
bestandformaten zijn ook mogelijk. 

Het converteren van bestanden is lets om goed over na te denken,  want na een conversie is een bestand 
nooit 100% hetzelfde als het origineel. Het kan dus zijn dat er verlies van informatie en/of functionaliteit 
optreedt. Om dit te voorkomen kan je kljken near de belangrijkste elgenschappen van de te converteren 
bestanden. Dit warden ook wel de essentiele kenmerken genoemd. Conversiestrategieen moeten erop 
gericht zijn dat deze essentiele kenmerken behouden blijven. Alles 'platslaan' tot een PDF is meestal niet de 
beste oplossing. 

Vragen voor het thema bestandsformaten: 
a. Is er een overzicht van de gebruikte software-specifieke bestandsformaten in relatie tot de hotspot? 

O Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
O We zijn er mee bezig 
o Ja, we weten welke en hoeveel software-specifieke bestandsformaten er zijn gebruikt. 
O Ja, en dit werken we om de x weken / x maanden / elk jaar bij 

b. Zijn er in het verieden acties uitgevoerd om relevante documenten en bestanden te verduu 	en? 
o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wet ingepland 
o We zijn er mee bezig. 
o Ja, bij het sluiten van een dossier worden bestanden (automatisch) omgezet naar .pdf-

bestanden 
o Ja, onze organisatie heeft een vastgesteld preserveringsbeleid en preserverIngsplan. 

Hiermee warden elle bestanden van de organisatie gemonitord, waaronder ook de bestanden 
die relevant zijn voor de hotspot COVID-19. 

Op het moment dat je als organisatie inzicht hebt welke software-specifieke bestandsformaten er zijn, kun je 
contact opnemen met de preservation specialisten van het Nationaal Archief, Bepaal met hen gezamenlijk 
wat de beste manier is om deze formaten duurzaam toegankelijk te maken. 

7. Metagegevens 

De informatieobjecten zijn voorzien van metagegevens die iets zeggen over hoe ze gebruikt zijn (en kunnen 
warden). Metagegevens zijn belangrijk voor de interpreteerbaarheid en de vindbaarheid van de informatie. 

Toelichting 
Metagegevens (metadata) geven informatie over een informatieobject. Voorbeelden van metagegevens zijn 
de verzend- en ontvangsttljd van een chatbericht, of de maker van een document. Metagegevens kunnen 
voor aIleriei toepassingen gebruikt worden. Voor een hotspot kun je metagegevens toevoegen aan de 
informatieobjecten, met de volgende doelen: 

a, herkennen van de relevante informatieobjecten tijdens beheeracties. Bijvoorbeeld tijdens een 
opschoon- of vernietigingsactie, de dossiers en documenten herkennen die niet vemietigd moeten 
warden. 
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b herkennen dat een document of dossier bij de hotspot hoort, om zo de vindbaarheid te verbeteren. 
c. het vastleggen van de oorspronkelijke context van het informatieobject (in context archiveren). 

Vragen voor het thema metagegevens: 
a. Zijn de informatieobjecten in het informatiebeheersysteem voorzien van metagegevens vvaaraan te 

herkennen is dat zij bij de hotspot COVID-19 horen? 
o Nee 
o Nee, mmarvve hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o 3a 

b. Is er in de metagegevens terug te vinden dat de relevanteinformatieobjecten nu blijvend te 
bewaren zijn (geworden)? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o Ja 

Heeft de organisatie beleid voor het vernietigen / permanent bewaren van (een dee| van de) 
metagegevens? 

o Nee 
o Nee, rnaar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig 

3a, we hebben een besluit genomen waar in s a weike metagegevens we wel en welke we 
niet permanent bewaren. 

d. Heeft de organisatie voor het opslaan van de metagegevens gebruik gemaakt van een bestaande 
standaard zoals het toepassingsprofiel metagegevens rijk(TPR) of ISO standaard 23081? 

o Nee 
o Nee, maar we hebben dit wel ingepland 
o We zijn er mee bezig 
o 3a, we hebben de volgende standaard ge'implementeerd: TPR TMLO /ISO 23081 anders: 

Afronding vragentijst 

Vraag 7d is de laatste vraag van deze zelfevaluatie. Zijn alle vragen ingevuld op het tabblad 'vragenlijst' in 
de Excel, bekijk dan de grafiekenrapportage op het tabblad 'rapportage van ditzelfde Excelbestand. 
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.1.2.e 
	 @minjenv.nl> 

donderdag 18 maart 2021 15:09 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
@minbzk.nr; 

@minezk.nr; 
Mill111111@minienw.nr; 

5.1.2.e @minbuza.n1' 
@rnindef.nr; 

@minfin.nr; @minezk.nP; 5.1.2.e 512/a 

@minvws.nr; 
@belastingdienst.nr; 

eerstekamernh, 

5. - 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
	@politie.n11 ; 5.12e 

alealli@minbzk.nr; 
5.1.2.e 
	@om.nr; 5.1 2.e 

5.1.2.e @ggddrenthe.nr; 
5.1.2.e 
	 @vrzw.nr; 5.1.2.e 

@minvws.nr; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@tweedekamernr; 
@mindef.nr; 

@mindef.nr; 

5.1.2.e 
5.1.2.e @vru.nr; 

abrwbn.nr; 
@vggm.nr; 

5.1.2.e 

(@minbzknr; 
@uwv.n1';5.1.2.e 	@vnog.n1'; 

@vrijsselland.nr; 
@vrhm.nr; 

@vrzeeland.nl' 	 vrIn.nli; 
@vrnhn.nr; 'bert.nijholt@vrtwente.nr; 

@eerstekamerni" EIBMIll@tweedekamernr; HezikilaiN 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

naz.nr; 

@MINSZW.M.'; 
minvws.nr; @MINSZW.NI:; 

129 
Leloup, Geert 

Onderwerp: 
Bipagen: 

Zelfevaluatie duurzame toegankelijkheid versie 1.0 
Vragenlijst en rapportage zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid v1.0.xlsx; 
Toelichting Zelfevaluatie Duurzame toegankelijkheid hotspoty1.0.docx 

Beste leden van de interdepartementale werkgroep, 

TerwijI jullie achter de schermen indrukwekkend veel werk hebben verzet om de deadline voor het 
afbakeningsdocument en het informatieoverzicht te beha)en, houden wij ons ook aan onze belofte. 

Hierbij sturen we jullie de 1.0 versie van de zelfevaluatie, bestaande uit een vragenlijst en rapportage en de 
toelichting daarop. 

De initiatief tot ontwikkeling van het instrument zelfevaluatie is genomen door de CIO Rijk en is verder opgepakt en 
uitgewerkt door 5 1 2 e 	en 1 2 e 
Dank aan ieder van jullie die heeft bijgedragen, getoetst en meegedacht. 

Deze zelfevaluatie is bedoeld om naar eigen inzicht toe te passen. 
Uiteraard zal het gebruik van de zelfevaluatie nog eens geagendeerd worden en schroom niet in de tussentijd 
vragen te blijven stellen of feedback te geven. Daar wordt het product beter van. 
Mocht je onze hulp kunnen gebruiken bij de toepassing van de zelfevaluatie, daartoe zijn we graag bereid. 

We hopen dat deze zelfevaluatie helpt om ook anderen helder inzicht te geven over de stand van zaken en dat het 
effectief kan worden ingezet om aandacht te vragen voor de gewenste onderwerpen. 

Succes! 

Met vriendelijke groet, 

t) 1 2 ti 



5.1.2.e 

@minjenv.n1  

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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@minvws.ni 

Verzonden: maandag 22 maart 2021 13:36 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 

Beste en 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC:  

dinsdag 23 maart 2021 16:49 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
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Onderwerp: 	 RE: voorstel voor de opzet van de kennissessies over de afbakening van de hotspot 
+ data 

Bijlagen: 	 Opzet kennissessie over afbakening hotspot 	 dv.docx 

Hallo allemaal, 

Bijgaand -n aanvullingen. 

Vriendelijke groeten, 

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 12:59 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 
Onderwerp: RE: voorstel voor de opzet van de kennissessies over de afbakening van de hotspot + data 

Haltom, 

Dank voor de eerste aanzet. Hierbij als bijlage vind je het stuk met mijn aanvullingen en suggesties. 

En ik ben nog vrij op alle voorgestelde data, 

Vriendelijke groet, 

Van: .1.2.e 

Onderwerp: voorstel voor de opzet van de kennissessies over de afbakening van de hotspot + data 

In ons overleg van donderdagmorgen 18 maart hebbenalEMIll eniltoegezegd met een opzet te komen. 
Bij deze wil ik die opzet aan jullie aanbieden, Voel je vrij om aanvullingen en verbeteringen te plaatsen. 

Naast de vraag of je je kunt vinden in de opzet, ook graag een reactie of de aangegeven data schikken. Lukt dat voor 
donderdag 25 maart? 

Dan zal ik deze week de uitnodiging Oaten versturen). 



5.1.2.e T 

5.1.2.e 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

lienv.n1 
Www.riiksoverheid.ni   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 23 maart 2021 12:59 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

RE: voorstel voor de opzet van de kennissessies over de afbakening van de hotspot 
+ data 
Opzet kennissessie over afbakening hotspot COVID_19_GL.docx 

Ha 	5.1.2.e 

Dank voor de eerste aanzet. Hierbij als bijiage vind je het stuk met mijn aanvullingen en suggesties. 

En ik ben nog vrij op alle voordestelde data. 

Vriendelijke groat,. 

5.1.2.e 

Verzonden: maandag 22 maart 2021 13:36 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: voorstel voor de opzet van de kennissessies over de afbakening van de hotspot + data 

BestaINGEMMENIM en 5.1.2.e 

In ons overleg van donderdagmorgen 18 maart hebben 5.1.2.e 	 en ik toegezegd met een opzet te komen. 
Bij deze wil ik die opzet aan jullie aanbieden. Voel je vrij om aanvullingen en verbeteringen te plaatsen. 

Naast de vraag of je je kunt vinden in de opzet, ook graag een reactie of de aangegeven data schikken. Lukt dat 
voor donderdag 25 maart? 

Dan zal ik deze week de uitnodiging (laten versturen). 

5.1.2.e 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

Aan: 
CC: 

T 5 1 2 e 
Cc-Dminjenv.ni  

!NW rijksoverheid.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 



Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

verslag 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 
IUSEMENNEMONM 

mom rninjen'inf 

Datum 
2 maart 2021 

Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 

OmschripIng 	 Versiag achtste werkgroep 2 maart 2021 
Vergaderdatum en -bid 	2 maart 2021, 13.30 - 15.00 uur 
Aanwezig 	 (voorzitter, DGSC-19), 

(SZW), 5 12e 	(LOCC), 111231111.111111.1111 
(DEF), 512e 	(NA), 512e 	(BZ), 
(EZK), 512e 	(VR 	 (AIVD), 

(DGSC-19),51 2 e 	 (DGSC-19), 
(KMAR),5 i  2 e 	(RDDI), nig 

(Nationale Politie) 51 2 e 	(VR U), aim 
(NA), 	(VR HM)IUMMIMMI (FIN), 

(JenV), 
(NCTV),® EMININ (JenV),  Wnala 

(3enV), 51 2 e 	 (vws), auge 
(BZK), MOM (OCW), 

(VWS), =MEM (verslag, DGSC-19) 
(RIVM), 

1. Opening en mededelingen: 
• Introductie van 51 1.2 e 	als tijdelijk projectmedewerker 

ten behoeve van contacten met ultvoeringsorganisaties.MBIzal 
zich vooral richten op de contacten met de ZBO's om dit deel goed 
in beeld te krijgen. Mocht er nog meer nodig zijn of behoefte dan 
geef het aan en wordt het meegenomen. 51 2 e 	van LOCC 
geeft aan om van gedachte te wisselen meting, hij zal contact 
opnemen. 

• Welkom 512e 
	 voor agendapunt 5 

2. Vaststellen verslag zevende bijeenkomst 19 januari 2021 (bijlage) 
Het verslag is vastgesteld 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Nieuwe versie afbakeningsdocument met aangevuld feiten-relaas t/m 

januari 2021. Er zijn nog wijzigingen en aanvullingen van VWS 
toegezonden, deze zijn per abuts blijven liggen en worden nog 
verwerkt. Als er nog verdere aanvullingen of wijzigingen zijn graag 
uiterlijk maandag 8 maart aanstaande aanleveren. 

• Korte toelichting en ruimte voor vragen over deadline 15 maart m.b.t. 
vaststelling afbakeningsdocument en informatieoverzicht 

5.1 2.e 

512e 
512e 
512e 

512e 512e 

512e 5.1 2.e 
	 (NCTV) 
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Allereerst complimenten hoe iedereen betrokken is en bezig is met de 
hotspot. Tav de deadlines is er een document opgesteld waarin kort 
wordt opgesomt waar je aan moet denken bij het indienen. 5.1.2.e en 

nemen deze voornaamste punten aan de hand van het documet 
door. Deze wordt nagezonden. Belangrijkste aandachtspunten: 

Geef de reikwijdte duidelijk aan in het afbakeningsdocument, ook 
ZBO's zonder eigen rechtpersoonlijke identiteit vallen onder het 
zorgdragerschap van de ministeries. 
Vermeld de wijze waarop het afbakeningsdocument is/wordt 
vastgesteld en in welk overleg/door wie; 
Als het afbakeningsdocument afwijkt van het format dan graag 
toelichten waarom het afwijkt; 

- Bij het informatieoverzicht gaag het sjabloon wel doorsturen, maar 
de inhoud hoeft niet meegezonden te worden. 

Opmerkingen: 
- Voor ZBO's geldt in principe: ZBO's met eigen 

rechtspersoonlijkheid, stellen vast in eigen organisatie en eigen 
lijnVoor vragen hierover, graag contact opnemen met ME 
5.1.2.e 
	FIN: sommige ZBO's staan best ver van 

beleidsdepartement af. Waar deze onder zorgdragerschap vallen 
van het ministerie, kunnen zij tot de scope van de hotspot 
behoren. Het ministerie stelt het overzicht van de totale reikwijdte 
vast. De ZBO's en andere diensten en onderdelen stellen zelf de 
inhoud vast en volgen intern hun eigen traject. 
5.1.2.e 
	

/EZK: aantal diensten zijn er zelf mee aan de slag 
gegaan en zal zelf aanleveren. Maar het is goed om deze puzzel te 
leggen, wie levert wat waar aan en hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar. Verder is het lastig om 15 maart als deadline te halen. 
5.1.2.e 
	

/BZ: Afbakeningsdocument werd al ingevuld en 
opgestuurd in juli 2020, is dit voldoende? Formeel is aan het 
verzoek voldaan. Klopt, 0.1 is ingeleverd en vormt het beeld tot 
juli 2020. Wel graag inzicht geven in hoe je daarna verder bent 
gegaan met het onderhoud van het document. Er kan ook vermeld 
worden dat het beheer en onderhoud van bestaande dossiers goed 
is als toelichting op het afbakeningsdocument. 
5.1.2.e 
	 JenV: Is het noodzakelijk de 0.1 versie op hoog 

niveau vast te laten stellen of kan dat in een lager niveau in de 
organisatie. Dit omdat er nog een 0.2 en 0.3 versie komt, wellicht 
beter om deze later op een hoger niveau vast te stellen. 
Vaststelling wordt nu wel gevraagd, juist omdat er voor een aantal 
onderdelen en ministeries vastgesteld. Daarnaast krijg je door de 
vaststelling het ook op de agenda binnen je organisatie, dan komt 
de totale reikwijdte in beeld voor de zorgdrager.. 
OCW: CIO zal niet vaststellen, maar MT OCW. 
BZK: spreken we nu concreet af dat we voor 15/3 vastgestelde 
versie indienen of mail met stand van zaken? Uitgangspunt is dat 
per 15/3 de vastgestelde versie ingestuurd is. Als dit niet gehaald 
is graag een procesmail en stand van zaken melden. 

Na 15 maart volgt terugkoppeling aan DOC-19, ACC-19 en de MCC-19 
over de stand van zaken en tevens aan de werkgroep, zie hiervoor ook 
het document dat nog toegezonden wordt. 

4. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid 
5.1.2.e 
	

licht dit punt toe. Op 3 februari is een werksessie gehouden 
over de pilotversie Zelfevaluatie. Er kwam veel uit de werksessie, veel 
dank voor grote deelname. Op basis daarvan een nieuwe versie gemaakt. 
Belangrijkste punten: 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
2 maart 2021 
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- Het zijn nu nog maar 2 documenten: excel voor kwantitatieve zaken 
plus toelichting in een Word document. 

- Extra toelichting gegeven bij het proces voor invullen en bij de 
risicoklasse 

- Bij alle vragen de optie 'nvt' toegevoegd 
- In grafieken aangegeven wat de optimale antwoordoptie is door kader 

omheen te zetten 
- Aantal vragen nog uitgebreid of weggehaald. Metagegevens vragen 

toegevoegd en bij vindhaarheid wat weggehaald 
- Zoveel mogelijk geprobeerd het archiefjargon eruit te halen 

15 maart komt de definitieve versie beschikbaar. Dus mochten er nog 
aanvullingen, opmerkingen of wijzigingen hebben dan graag uiterlijk 
maandag 8 maart laten weten, dan kan het nog aangepast worden. 
De zelfevaluatie is geen verplicht lets, het is een hulpmiddel om je eigen 
organisatie op gebied van hotspot archivering goed in beeld te brengen. 
Waar sta je nu en waar zouden we moeten staan. Getracht zo beperkt 
mogelijk te houden. 

5. RIVM-VWS: gedachten over afbakening hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de wens van het RIVM om de hotspot nader of te 
bakenen, werd na afstemming met Nationaal Archief, RDDI en DGSC-19, 
een Best practice RIVM beschreven voor de werkgroep. Deze wordt 
toegelicht door 5.1.2.e 	(RIVM) en 5.1.2.e 	(VWS) 
Waar lopen we tegenaan: 

- De situatie bij RIVM is vrij uitzonderlijk. Er zijn veel (extra) mensen 
bezig met COVID: 1200 tot 1500 mensen. Als we alles wat die mensen 
doen netjes moeten labellen en archiveren dan is dat een grote klus 
en moeten we veel 'dor hout' ook opnemen; een groot deel is niet 
relevant. Dus is er gezocht naar een manier om het archief netjes en 
toegankelijk te maken zonder te veel overige informatie op te nemen. 
Tevens is gekeken hoe je het behapbaar maakt voor de organisatie. 
Hebben gezocht naar het in beeld brengen van de relevante 
documenten die nodig zijn voor besluitvorming. Dan komt ook de 
vraag op wat kunnen we achterwege laten. 

- RIVM is onderveeld in verschillende rollen en functies. Duidelijke rol bij 
besluitvorming en adviezen, bijvoorbeeld OMT. Darnaast ook een rol 
op gebied van wetenschap en uitvoering. 
Daarom is nagedacht over of niet alle corona projecten opgenomen 
moesten worden. Probleem hierbij is dat de RIVM een 
projectorganistie is en daarmee bijna alles een project. Daarom is een 
aantal grote projecten aangewezen. Binnen die projecten is aan de 
slag gegaan met extra veilig stellen. Vervolgens is gekeken naar wie 
de sleutelfiguren zijn en die werden dan toegevoegd op een lijst. Van 
de sleutelfiguren van deze lijst is alle email en berichtenverkeer veilig 
gesteld om vervolgens te zorgen dat alle besluitvormende zaken 
gearchiveerd worden. 
Zo opbjectief mogelijk geprobeerd vast te stellen wie sleutelfigeuren 
zijn . Het !evert nog steeds veel documenten op, maar wel goed 
afgebakend op deze manier. 

Reactie 5.1.2.e 	van het NA: Goed aan dit voorbeeld: meerwaarde 
van deze casus is hoe je nadenkt over waar gaan we dingen extra doen en 
waar gaan we dat gericht en verantwoord doen. Als je die vragen kan je 
beantwoorden dan kom je op een zo objectief mogelijk antwoord. Dit is 
natuurlijk niet 1 op 1 over te nemen voor anderen. Maar goed voorbeeld 
hoe kan je wikken en wegen. 
Voor RIVM geldt: er is geen goed documentenatiesysteem en geen goed 
archief. De email is het enige waar alles in terug te vinden is. Daarom ook 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 
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de aanpak van de sleutelfiguren. Was het systeem al goed ingericht dan 
was er een andere aanpak geweest. 

Vragen/opmerkingen  
/JenV: er wordt veel over 'we' gesproken. Wie is dan we? Zorgt 

archiveringsafdeling voor veilig stellen en archivering? Niet de RIVM 
medewerkers zelf. Ja, dat kan op dit moment niet anders omdat de 
mensen die met de crisis bezig zijn geen tijd hebben om aan 
archivering te doen. Als de rust wat is neergedaald zullen we 
medewerkers wel betrekken. Er is daarom ook vooraf eerst 
toestemming gevraagd van medewerkers om email en dergelijke te 
mogen binnenhalen. Daarnaast op deze manier ook lets zekerder dat 
alles wat veilig gesteld moet worden ook veilig gesteld is. 

NA: Je verzamelt kennelijk zoveel informatie in de hotspot 
dat je de noodzaak ziet om hier nog een schifting in te maken. Goed 
om te horen dat jullie een schifting hebben gemaakt en te zorgen dat 
niet te veel ruis meekomt. 
Deels logische schifting, maar dele ook functioneel om te verkomen 
dat we straks een container met een stortvloed aan informatie 
aanlevern waar ook vele niet relevante stukken tussen zitten. 

FIN: Hoe ga je om met privacy gevoeligheid van emails 
en dergelijke, is FG betrokken? 
Het is een interne discussie, het zijn twee wetten die op gespannen 
voet met elkaar staan: Archiefwet en AVG. RIVM: We hebben een 
eigen FG en gesproken over email. Het standpunt is: Wij hebben recht 
op mailbox en telefoon: van het werk voor het werk. Als je ervoor 
kiest om prive dingen erop te doen, dan is dat eigen risico. Echter dit 
standpunt zorgt niet voor veel draagvlak. Daarom is iedereen expliciet 
om toestemming gevraagd. Als je toestemming geeft, krijg je van ons 
een handleiding hoe je het zelf moet doen, maar het is heel veel werk. 
Meerendeel denkt dan: alles op relevantie ordenen, rest verwijderen, 
of map Persoonlijk aanleggen waarvan men verwcht dat er niet in 
gekeken zal worden. Telefoon gaf in de organisatie meer spanning: 
Whatsapp inclusief de 'Home Sweet Home-berichten'. Prive groepen 
moet gebruiker zelf eerst verwijderen. De helft van medewerkers laat 
het achterwege en vertrouwt dat niemand Home Sweet Home gaat 
inkijken. 
Juridisch gezien is het beeld dat we heel veel zouden mogen. 
5.1.2.e 
	

/FIN: Ervaring bij grote uitvoeringsorg onder FIN: email 
wordt als persoonlijk domein beschouwd. OR wordt er daar bij 
betrokken. 
RIVM: Wij hebben bewust OR meegenomen in de stappen die zijn 
gezet. Email was relaxed, maar telefoon niet. Pragmatische oplossing 
is gekozen. 80 sleutelfiguren hebben er ook vrede mee, omdat aantal 
sleutelfiguren overzichtelijk is, afbakening heipt dus. 
5.1.2.e 
	/OCW: Email archivering in relatie tot RDDI aanpak: 

(mailboxen van sleutelfuncties in het geheel veiligstellen): Inspectie 
OE geeft in MH17 rapport voorkeur aan voor email in context borgen 
ipv alle mail in een container. 5.1.2.e 	Middenweg bij VWS, 
breder kijken naar sleutelfunctionarissen: S16 plus welke rol heb je 
gespeeld, geeft grotere groep. Informatiebeheer VWS is verlopen zoals 
het COVID-19 is verlopen, het is kunstmatig om het daarna in het 
dossier te stoppen alsof zo is gewerkt terwijI dat niet is gebeurd. Wij 
kiezen met deze aanpak: zo is het verlopen, gecorrespondeerd en 
gecommuniceerd. Vandaar de sleutelfunctionarissenbenadering in 
combinatie met alle data in een bak met heel veel metadata. 
5.1.2.e 
	NA: Sleutelfigurenbenadering prima voor hotspot 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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Hotspot mag geen alibi zijn om structurele aanpak te laten varen en 
enkel incidenteel te kijken naar welke mailboxen bewaard moeten 
worden. 
5.1.2.e 
	

/RIVM: Wat we veiligstellen, gaan we netjes opleveren. 
Containeraanpak geldt voor ook alle andere mailboxen, wij zijn niet in 
staat dat allemaal te organiseren. Mails van personen die pseudo 
coordinerende rol hebben vervuld (niet formeel maar materieel 
belangwekkend), zijn altijd gedeeld met formeel leidinggevende (zo 
werkt dat bij type org RIVM). Deze mailtjes komen dus in beeld via 
mailbox leidinggevende. Goed punt om daarop wel controleren zodat 
we de informatie bewaren die echt het belangrijk is. Daarin balans 
gezocht. Nagaan voor je eigen organisatie hoe dit hierarchisch loopt, 
kan nuttig zijn, mogelijk is daar al veel informatie mee af te vangen. 
5.1.2.e 
	

/ DGSC-19: Suggestie om in kennissessie dieper in te 
gaan op criteria om hotspot af te bakenen, bijvoorbeeld deze email 
archivering. 5.1.2.e 	VWS: Is bereid om bij deze evt kennissessie 
nog extra input te geven. 
5.1.2.e 
	 DGSC-19:Kunnen we RIVM ervaring gebruiken om 

hulpmiddel te ontwikkelen dat breder inzetbaar is voor de ministereis 
en de deelnemers aan de werkgroep? 5.1.2.e 	: Optie om zelf lessen 
te trekken uit RIVM documentlini=111./RIVM: Concept kan 
gebruikt worden. Formaliseren komt in later stadium, eerst nog met 
selecte groep nader bekijken. Er is nog nog geen informatie verwijderd 
tot nu toe. 

6. Kennissessies 
Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet meer besproken. 

• Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 
staan op de samenwerkruimte en zijn Her te vinden. 

■ Op 9 maart vindt de kennissessie over de Zelfevaluatie plaats voor 
deelnemers uit de veiligheidsregio's. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
Volgend overleg: voorstel dinsdag 13 april 2021 13.30-15.00 uur 

Directoraat-Generaal 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
woensdag 24 maart 2021 10:55 

eminjenv.nl› 

5.1.2.e 
5.1.2.e @vrtvventenl; 5.1.2.e 

@minienw.n1; 5.1.2.e 
@minaz.nr; 5.1.2.e 

@belastingdienst.n1; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

@mininv.n1; 
@vrzeeland.n1;31111011.11 

@eerstekamerni;gra 

@vnog.n1; 
@o .n1; 

@politie.n1; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1,2.e 

@MINSZW.NL; 
@vrnhn.n1; 

@minbuza.nr; 
@minbzk.n1 

135 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@vrijsselland.n1; 5.1.2.e 

@MINSZW.NL; 5.1.2.e 	@mindef.n1; o.1.2 e 
@mindef.n1; 	Nszw.N!.; uummim@vrzw,nr; 
5.1.2.e 
	@tweedekamer.n1; 5. .e 

@uwv5. .2.e 	@vrin.ni; 	@ggddrenthe.n11; 5.1.2.e 

	

brwbn.n1; 5.1.2.e 	 @vggm.nr; 
5.1.2.e 
	 @minbzk.n1' 5.1.2.e 	 @vrhm.nl'; 

@minfin.nr 5.1.2.e 	 @vru 5. 	 @minezk.nr: 
5.1.2.e 
	@minbzk.nlaigailli@mindef.n1; 5.1.2.e 

CC: 	 5.1.2.e 

BD/DG[-19 
Onderwerp: 	 tussentijdse bericht hotspot COVID-19 
Bijlagen: 	 ConceptVerslag 8e bijeenkomst interdepartementale werkgroep hotspot covid-19 2 

maart 2021.docx 

Beste leden van de interdepartementale werkgroep hotspotarchivering, 

Hierbij een terugkoppeling voorafgaand aan onze volgende vergadering op 13 april. We hebben in dit bericht drie 
onderwerpen die we onder jullie aandacht willen brengen: 

1. Tussentijdse terugkoppeling ingezonden documenten ministeries bij de deadline van 15 maart 
Door de ACC-19 was ingestemd met het toepassen van de deadline van 15 maart. Dat betekende voor velen van 
jullie hard werken om een eerste vaststelling van de departementale afbakeningsdocumenten en informatie-
overzichten geregeld te krijgen. Bij de meeste ministeries is het gelukt. Daarvoor onze hartelijke dank, voor 
sommigen zal er in de komende tijd nog aan worden gewerkt. 
ESEEMINIIM heeft inmiddels alle indieners geantwoord met de toezegging dat we mogelijk nog contact zullen 
leggen over de aangeleverde documenten. We komen volgende week met een conceptrapportage die we eerst aan 
jullie willen voorleggen. Daarna zal deze (zoals toegezegd) in april worden aangeboden aan DOC-19, ACC-19 en MCC-
19. 
Met veel publiekrechtelijke ZBO's is al contact gelegd om met hen afspraken te maken over de hotspot archivering, 
maar nog niet met allemaal. Naar verwacht kan voor de zomer een eerste inventarisatie gepresenteerd worden met 
betrekking tot deze ZBO's. 

2: Voorstel nieuwe werkwijze rond de invulling van het feitenrelaas in het afbakeningsdocument 
We hebben geconstateerd dat het langdurige karakter van de COVID-19 crisis zorgt voor een steeds langere tekst 
van het feitenrelaas in het sjabloon voor het afbakeningsdocument. 
Bij de opzet van de eerste versie van het afbakeningssjabloon was het onderdeel leitenrelaas' overgenomen van 
een eerder hotspotsjabloon bij de MH17-crisis. 
De tekst van het feitenrelaas werd tot nu toe door ons elke drie maanden aangevuld in het afbakeningssjabloon. 
Inmiddels beslaat het meer dan 20 pagina's en daar zal het niet bij blijven. Als de einddatum van de crisis bekend 

5.1.2.e 
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kan dit onderdeel in de definitieve versie nog veel langer worden. Daarbij moeten we ook steeds keuzes maken wat 
wel en niet opgenomen moet worden in het feitenrelaas. 
Het afbakeningssjabloon wordt in de huidige situatie gedomineerd door een zeer omvangrijk feitenrelaas. Dat komt 
het evenwicht en overzicht niet ten goede. 
In overleg met het Nationaal Archief en de NCTV hebben we bezien of er een andere opzet mogelijk is. 
De voorgestelde oplossing is dat we bij de paragraaf feitenrelaas nu willen verwijzen naar de interdepartementale 
tijdlijn van de COVID-19 crisis. Dit document wordt reeds interdepartementaal opgesteld in samenwerking met alle 
ministeries. Deze tijdlijn wordt gepubliceerd op Rijksoverheid.nl en wordt periodiek (elke drie maanden) aangevuld 
na akkoord van DOC-19, ACC-19 en MCC-19. De laatste aanvulling (tot en met december 2020) is vorige week op 19 
maart vastgesteld in de MCC-19. Deze aanvulling wordt binnenkort gepubliceerd. Coronavirus tijdiiin  
Rijksovc.?.rheidni  

Voor de individuele zorgdrager is het dan mogelijk om de relevante gebeurtenissen uit de interdepartementaal 
vastgestelde tijdlijn te halen en die in het eigen afbakeningsdocument onder te brengen. 
De periode tussen de driemaandelijkse periodieke aanvulling door de zorgdragers en de vaststelling in de MCC-19 
bedraagt steeds circa 6-8 weken. 
De tijdlijn blijft op langere termijn beschikbaar via webarchivering van Rijksoverheid.nl en het blijvend te bewaren 
document Tijdlijn van DGSC-19. 

Zo wordt naar onze mening voorkomen dat het afbakeningssjabloon topzwaar wordt voor het onderdeel 
feitenrelaas en voorkomen we ook dubbel werk omdat de tijdlijn die op rijksoverheid.nl gepubliceerd wordt 
hetzelfde doel heeft (en veel completer is). We komen met een nieuw sjabloon voor het afbakeningsdocument 
waarin op de plek van het feitenrelaas verwezen wordt naar de interdepartementale tijdlijn. 

Indien jullie bezwaren zien in de nieuwe opzet van het afbakeningssjabloon, dan horen we dit graag voor 1 april 
2020 
Het is onze bedoeling om het aangepaste sjabloon vervolgens op de samenwerkruimte te plaatsen. 

3. Conceptverslag 2 maart en aankondiging van de kennissessies over afbakening van de hotspot COVID-19 
Bijgaand het conceptverslag van 2 maart. Daarin ook de weergave van het agendapunt dat door RIVM en VWS werd 
ingeleid over hun zoektocht naar mogelijkheden voor afbakening van de hotspot. 
Op basis van deze bespreking zijn we op zoek gegaan naar een inhoudelijke invulling voor een serie van drie 
kennissessies over dit onderwerp. Deze worden gehouden op woensdagmiddag 7 april, donderdagmiddag 15 april 
en vrijdagmorgen 23 april. Je krijgt hiervoor afzonderlijk nog een uitnodiging en mogelijkheid je aan te melden. 

Tot slot nog de oproep aan jullie om eventuele pun ten voor het overleg op 13 april aan te dragen. Gaarne 
toesturen aan deze postbus hotspot COVID-19 

Met vriendelijke groet, namens de collega's van de coordinatie hotspot COVID-19 

5.1.2.e 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Opzet kennissessie over afbakening hotspot COVID-19 

Doelstelling voor de kennissessies: 
Het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bieden van handvatten voor een verantwoorde 
systematische afbakening van de hotspot gerelateerde informatie vanuit de theorie en de praktijk. 

Uitgangspunten: 
Drie sessies van ca 1,5 uur: 

o woensdagmiddag 7 april om 13.30 uur 
o donderdagmiddag 15 april am 13.00 uur 
o vrijdagochtend 23 april om 9.30 uur 

Voorbereiding door de deelnemers voor programmaonderdeel 4 gewenst 
Past in een traject am tot algemene uitgangspunten te komen bij deze hotspot. En om op 
grand daarvan dienstverlening vanuit DGSC-19 en NA aan te bieden om zorgdragers te 
ondersteunen bij individuele keuzes. De zorgdrager blijft verantwoordelijk; 
Uiteindelijke vaststelling van de algemene uitgangspunten door de besluitvormende gremia 
van DOC-19, ACC-19 en MCC-19; 

Programma: 
1 Introductie vanuit het coordinatiepunt DGSC-19 door ,)  1 2 e 	 en 5 1 2 e 

• De hotspot biedt de mogelijkheid om informatie uit te zonderen van vernietiging. De website 
van het NA geeft aan dat het wel am 'relevante' informatie moet gaan: 
httpsliwww.nationaalarchief.nifarchiverenikennisbanklhotspot-covici-19-relevante-
informatie-bliivend-17)ewaren  
Het is niet altijd duidelijk wat relevant is, dan kiezen veer zorgdragers er voor de zekerheid 
maar voor om alles te bewaren. TerwijI het ene proces toch meer relevant zal zijn dan het 
andere. En soms is binnen een proces bepaalcie inform:atie wel hotspot-relevant en andere 
niet. 

• Goed om weten: bij het begin is reeds door het besluitvormende orgaan (ministeriele 
commissie MCCb) besloten dat (informatie met betrekking tot) de rol als werkgever buiten 
de scope van de hotspot kan blijven; 

• De COVID-19 crisis is uniek in de omvang. Zowel in de tijd, als in informatie als in het aantal 
ministeries en uitvoeringsdiensten dat wordt geraakt. Dat zien we terug in het overzicht rand 
de afbakeningsdocumenten; 

• Er bestaat bij meerdere :zorgdragers de behoefte am verantwoord kunnen afbakenen. De 
complexiteit zit oak in borging van e-mails en de chatberichten. 

2 De theoretische benadering vanuit de archiefwettelijke regelingen door 5 1 2 e 	en 

• De handreiking Belangen in Balans biedt instrumenten voor het maken van keuzes; 
• Belangrijk am onderscheid te blijven maken tussen barging ivm verantwoording (selectielijst) 

en extra barging ivm cultuurhistorie (hotspot). Het gaat dus naast een goede 
informatiehuishouding om goede afbakening hotspot. 
De inspectie OE wijst in het rapport MH17 ook op het belang van afbakening, zodat een 
'evenwichtig 	samenhangend' geheel ontstaat, En van transparantie over uitzondering van 



vernietiging. 
Beschrijving hotspot kent gelaagdheid: 

o Hotspotlijst: omschrijving van de hotspot per organisatie (niveau: organisatie) 
o Afbakeningsdocument: naderde invulling omschrijving: welke processen, actoren etc. 

vallen onder de reikwijdte van de hotspot (niveau: werkproces) 
o Informatieoverzicht: overzicht van alle informatie die onder de hotspot valt (Niveau 

Dossier) 
Uitdaging: binnen een werkproces kunnen heel veel medewerkers betrokken zijn. Om te voorkomen 
dat van alle medewerkers in een werkproces wat onder de hotspot valt alle informatie bewaard 
moet worden dient een onderbouwde selectie gemaakt te worden. 
Middel: sleutelfunctionaris (brug tussen afbakening en informatieoverzicht) 

- Cruciale rol in besluitvorming (directeur, manager, programmanager etc. ) 
- Cruciale rol in beleidsvoorbereiding (beleidssecretaris, tijdelijk lid OMT etc.) 
- Cruciale rol in uitvoering (manager vaccinatie, projectleider LCH etc.) 

Vraag: Welke medewerkers zijn sleutelfunctionaris (d.w.z. hebben een onderscheidende rol) en 
welke niet? 

- Opsomming criteria 

3 De praktische uitwerking bij RIVM door 5.1 .2.e 	 en 5.1 .2.e 

• RIVM wil de hotspot graag goed toepassen, maar loopt tegen een zodanige hoeveelheid 
informatie aan dat dit onoverzichtelijk wordt; 

• RIVM kan het behapbaar houden indien een afbakening wordt aangebracht bij mail- en 
chatberichten van sleutelfunctionarissen; 

• Hierover is ook contact met relevante partijen gelegd om dit niet zelf te beslissen maar te 
komen tot een goede onderbouwing die getoetst is; 

• Toelichting voorstel keuzes RIVM ten aanzien van de generieke criteria; 
• Het RIVM wil die informatie bewaren waar in de toekomst naar gezocht kan worden en die 

interessant is voor toekomstige onderzoekers; 
• Het RIVM opereert vanuit de missie (Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking en 

een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving), en de kernwaarden (deskundig, 
betrouwbaar en onafhankelijk). Daarbij staan het RIVM midden in de samenleving en 
bereiden we ons voor op de vragen van nu en morgen; 

• Voor het RIVM is inhoudelijke kritiek 'business as usual'. Het RIVM wil zich graag kunnen 
verantwoorden en stelt zich daarbij op als een lerende organisatie; 

• Het RIVM verzameld informatie waarmee het zich kan verantwoorden (wie wist wat en 
wanneer); 

• Hernieuwde inzichten en de daarbij wijzigende standpunten vormen de basis van 
wetenschap; 

• Het RIVM is een instituut met zowel een functionele hierarchie (leidinggevende) als een 
wetenschappelijk inhoudelijke hierarchie (experts). Dit heeft een rol gespeeld bij het 
aanwijzen van sleutelfiguren. 

• We willen ook al een interactief element aan ons onderdeel toevoegen met elke vragen over 
het aanwijzen van sleutelfiguren en de consequenties van het maken van bepaalde keuzes. 

4 De zorgdragers aan het woord, met opsplitsing in break-out rooms 
Dit onderdeel doen we in kleinere verbanden (3-5 deelnemers met een moderator). 

2 



We vragen aan de deelnemers om zich vooraf de vraag te stellen in welke processen er afbakening 
gewenst is en welke richting dit op gaat. Vergelijkbaar met RIVM of juist andere afwegingen? 
Welke risico's rond de afbakening verwacht je en welke dilemma's zie je daarbij aanwezig? 

Zo kun je een eerste afweging krijgen door het aan collega's voor te leggen die hier ervaring mee 
hebben. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

5.1.2.e 	 @minjenv.nl> 
donderdag 25 maart 2021 17:14 

zeeland.nr: 
5.1.2.e 	@cjib.nr 5.1.2.e 

5.1 2 e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2,e 
5.1 .2 e 

@vrbn.n1'; 
@minfin.nr; 

OUNIIIII@vrhm.nr; 5.1.2.e ©cjib.nr; 5.1.2.e 	@belastingdienst.nr; 
@minaz•nI; 

5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 5.1.2.e 	@minfin.nr; 5.1.2.e 

@om.nr; 5.1.2.e 	@minbuza.nr; 5.1.2.e 
	 @vrzw.nr; 

5.1.2.e 	©minbzk.nliMili@rvdk.nr; 	@minazwa; • 
5.1 2.e 	@minszw.nraM11111@cjib.nr;MIII@uwv.nr; 
5.1.2.e 
	@minaz.nr; gUEGIIIIIII@iIent.nl'; 5.1.2.e @ggddrenthe.nr; 

5.1.2.e 
	@minbuza.nr; 5.1.2.e 	@rvvs.n1' 5.1.2.e 	@mins 	.ni'; 

.1.2.e 
	 @minaz.nr; 

5.1.2.e @om.nis 5.1.2.e @minfin.nlaMMIllrvdk.nr; 
@rdw.nr 5.1.2..e 	 @cjib.nr; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

coa.nr; 
alliall@rechtspraak.nr; 

@ifv.nr 

@vrmwb.nr; 
@minezk.nr; 

@vggm.nr; 

5.1.2.e 

@rvdk.nr 5.1.2.e 

5.1.2.e 

@vrzeeland.nr; 111@vrzeeland.n1116@ 
@vrk.nr; 

@om.nr: 5.1.2.e 	@nfi.nr; 
@BELASTINGDIENST.NL 

@vrhm.nr; 
@yru.nr: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

inbzk.nr;  5.1.2.e 

Onderwerp: 	 uitnodiging vierde reeks Kennissessies Hotspot Covid-19: 
afbakeningsmogelijkheden 

Bijlagen: 	 Opzet kennissessie over afbakening hotspot COV1D_19.docx 

Beste leden van de interdepartementale werkgroep en overige geInteresseerden. 

Graag nodigen we jullie uit voor de volgende reeks kennissessies die we organiseren in het kader van de Hotspot 
Covid-19. We organiseren wederom 3 kennissessies met dezelfde inhoud zodat iedereen een kans heeft om deel te 
nemen. We willen de omvang van de groep niet te groot laten zijn en daarom zullen we per sessie maximoal 12 
personen uitnodigen. 
Graag je voorkeursdatum opgeven via een reactie op dit mailbericht. 

Onderwerp: Hoe kan je de informatie in de hotspot COVID-19 afbakenen 

Programma: 
1 Introductie vanuit het coordinatiepunt DGSC-19 door 

2 De theoretische benadering vanuit de archiefwettelijke regelingen door 5.1.2.e 	en 
5.1 .e 

3 De praktische uitwerking bij RIVM door 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 

4 De zorgdragers aan het woord, met opsplitsing in break-out rooms 



Bij onderdeel 4 vragen we aan de deelnemers dat zij vooraf voor hun eigen organisatie na te gaan in welke 
processen er afbakening gewenst is en welke richting dit op gaat. Welke risico's rond de afbakening verwacht je en 
welke dilemma's zie je daarbij aanwezig? 
Een meer uitgebreide toelichting op het programma is als document toegevoegd. 

Indien je vooraf al vragen hebt, wil je die dan ook meesturen met je reactie? Dan kan er gericht op worden ingegaan. 

De kennissessies zijn bedoeld voor de leden van de interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 en 
geinteresseerde informatieprofessionals. Verzoek aan de leden van de werkgroep om de uitnodiging door te zenden 
aan geinteresseerde informatieprofessionals. 

Data en tijden 
woensdagmiddag 7 april van 13.30- 15.00 uur 

donderdagmiddag 15 april van 13.00 tot 14.30 uur 

vrijdagochtend 23 april van 9.30 tot 11.00 

De bijeenkomsten worden via een webex-bijeenkomst georganiseerd. 

Aanmelden 
Aanmelden kan door een mail te sturen met je gegevens en voor welke datum je aanmeldt. Deze mail kan je sturen 
aan 5.1.2.e 	@rn Mien v. r? I. 

We gaan wederom met elkaar zorgen voor vruchtbare en interactieve sessies! 

Met vriendelijke groet, 
Namens het organiserend comite vanuit de interdepartementale werkgroep hotspot COVID-19: 
5.1.2.e 
	(NA), 5.1.2.e 	(VWS, 5.1.2.e 	(RIVM), 5.1.2.e 	 R/VM), 5.1.2.e 	RDDI), 

5.1.2.e 
	 (Programma DG Samenleving en COVID-19, Evaluatie en Verantwoording) 

5.1.2.e 
	 Ministerie van Justitie en Veiligheid I 

Programma DG COVID-19 I projectondersteuner Evaluatie en Verantwoording 
Turfmarkt 147 I 2511 DP DEN HAAG I 
Postbus 20301 I 2500 EH DEN HAAG 
5.1.2.e 
	 @minienv.n1   

Afwezig op woensdagmiddag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 5.1.2.e 	 minjenv.nl› 
Verzonden: 	 vrijdag 2 april 2021 10:41 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @minbuzanl';ZEDIMIII 

5.1.2.e 
	@minezk.nr;a1=1111111111111.@mindef.nl'; 5.1.2.e @minfin.nr: 

5.1.2.e 

	

	 5.1.2.e 5.1.2.e 
@MINSZW.NL; 

MN 
	 rninbzk.nr 

Onderwerp: 	 JuHie hulp en input gevraagd ter voorbereiding van de tussenrapportage nav 
deadline 15 maart 

Beste leden van de werkgroep die vertegenwoordiger zijn van een ministerie, 

We sturen dit bericht speciaal aan jullie als werkgroepleden die een coordinerende rol hebben voor je 
ministerie. 

Op 13 april zullen we in de vergadering de conceptvoortgangsrapportage hotspot COVID-19 bespreken 
naar aanleiding van de gestelde deadline van 15 maart jl. Deze rapportage wordt op 8 april toegezonden 
bij de stukken. De conclusie in de rapportage is dat bij vrijwel alle ministeries tot 15 maart 2021 veel werk 
is verricht. De belangrijke Stap 1 is gezet ter vaststelling van een afbakeningsdocument en een informatie-
overzicht. 
Dit betekent dat in termen van (stoplicht)kleuren er voor de meeste ministeries veel groen te zien zal zijn. 
Dat is goed nieuws. Complimenten en dank voor jullie bijdragen hierbij! 

Na de inventariserende Stap 1 zijn de volgende stappen een even grote uitdaging: het veiligstellen en het duurzaam 
toegankelijk maken van alle aangewezen COVID-19 gerelateerde informatie. Als het ware de hotspot in brede zin. 
Dit willen we in de tussenrapportage ook een plek geven. 

Wat we vanuit DGSC-19 vooral willen bereiken is dat we onze gezamenlijke doelstelling bij de hotspotarchivering zo 
optimaal mogelijk kunnen realiseren en daarbij de juiste punten in het vizier hebben. 

Om een goed vervolg te kunnen geven aan alle stappen en daarbij realistische verwachtingen en adviezen 
te geven is het belangrijk dat we mede op basis van jullie input een helder vervolg voorstel kunnen doen 
aan DOC-19 en ACC-19. Dit lijntje naar de besluitvormers is vanuit ons programmaDG Samenleving en 
COVID-19 kort en we kunnen er ons voordeel mee doen. Met bepaalde deadlines en afspraken kan het 
jullie ondersteunen het momentum in de organisatie te behouden en een steun in de rug te bieden. Onze 
ervaring is dat het ook nuttig is om de CIO's daar in mee te nemen. 

Onze vraag aan jullie is de volgende: Is onderstaande insteek bij stap 2 en stap 3 haalbaar en doet deze 
voldoende recht aan ieders situatie en mogelijkheden? 
We vragen jullie schriftelijk of telefonisch vooraf input te geven op ons verzoek. De voors en tegens 
kunnen we vervolgens bespreken in een overleg van 13 april dat we voorafgaand aan de reguliere 
werkgroepvergadering zullen planen. Jullie input is belangrijk voor onze uiteindelijke afweging voor het 
voorstel bij de tussenrapportage aan DOC-19 en ACC-19. Jullie krijgen hiervoor een uitnodiging in Outlook 
op 13 april om 13.00 uur. Bij de voorbereiding van dit agendapunt denken we dat we jullie inbreng meer 
recht kunnen doen als we op 13 april in kleiner verband starten en de algemene (bredere) vergadering van 
de werkgroep om 14.00 uur laten starten. Dat betekent dat we dan in het eerste deel overleggen met de 
groep die het rechtstreeks aangaat 



Stap 2: te behalen per 1 juli 2021: Er is ingericht dat het afbakeningsdocument op hoofdlijnen elke 6 
maanden wordt geactualiseerd. Het veiligstellen van informatie is begonnen en het informatieoverzicht 
bevat de voortgang ervan. Er ligt een plan van aanpak voor het veiligstellen van informatie uit ten minste 
eerste golf t/m september 2020 inclusief de voortgang van de uitvoering. 

Stap 3: te behalen per 1 januari 2022: De hotspotinformatie is voor in ieder geval de in stap 2 bepaalde 
periode duurzaam toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat alle betreffende informatie in een duurzaam 
toegankelijke opslagomgeving is gekenmerkt als blijvend te bewaren. De voortgang van de uitvoering is in 
beeld gebracht inclusief vervolgstappen. 

Voor beide stappen geldt: 
• Welke datum we ook stellen, voor welke of te bakenen periode dan ook, hoe algemeen of 

bijzonder we de deadlines ook maken: we zijn benieuwd wat bij jullie leeft aan inzichten, creatieve 
ideeen en knelpunten om de stap naar veiligstellen en duurzaam toegankelijk maken van 
informatie te kunnen zetten of verder te vervolgen. 

• Hoe kunnen wij vanuit DGSC19 helpen? Wat kunnen wij coordineren en waar kunnen we aandacht 
voor vragen? 

• Kunnen we in de werkgroep zaken gezamenlijk oppakken? Helpt daarbij uniformering in de 
aanpak/beleid/uitwerken van good practices? 

Zelfevaluatie 
Het instrument van zelfevaluatie kan behulpzaam zijn voor inzicht per ministerie( of organisatie) en voor 
alle ministeries gezamenlijk. 
Een optie is dat we jullie vragen dat iedereen de zelfevaluatie bij stap 3 (en evt ook stap 2) vrijwillig invult. 
Zo zouden we een totaalbeeld kunnen verstrekken aan de bestuurders dat een illustratie vormt bij de 
rapportages en voorstellen die we doen vanuit DGSC-19. 

Kan je aan ons voor 13 april laten weten hoe je hier in staat en welke knelpunten en aandachtspunten je 
ziet. Je mag ons hierover ook bellen als dat gemakkelijker is. Ook als je behoefte hebt aan toelichting naar 
aanleiding van deze mail horen we het graag. 

Sowieso is het nog mogelijk dat we individueel contact met jullie opnemen naar aanleiding van de 
aangeleverde documenten. We beloofden dit te doen in de periode 15-30 maart maar dit zal in de maand 
april plaatsvinden. 

Voel je vrij om dit bericht en de strekking van deze uitnodiging binnen je eigen ministerie verder te 
verspreiden of te bespreken. Het is geen 'afgeschermde' uitnodiging, we proberen echter de groep die het 
rechtstreeks aangaat zo goed mogelijk te bedienen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
2 



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 -
Directie Eva luatie en 
Verantwoording 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

agenda 
Datum 
8 april 2021 

Bijlagen 
3 

Interdepartementale werkgroep hotspot Covid-19 

Omschrijving 	 Negende bijeenkomst 
Vergaderdatum en -tijd 	13 april, 14:00 uur 
Vergaderplaats 	 via Webex 
Aanwezig 	 leden werkgroep 

1. Opening en mededelingen: 

2. Vaststellen verslag achtste bijeenkomst 2 maart 2021 (bijlage) 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Conceptversie nieuw afbakeningssjabloon met verwijzing naar 

interdepartementale tijdlijn en nationale crisisstructuur. Wijzigingen 
geel gearceerd (bijlage) 

• Kennissessies 15 en 23 april over afbakening hotspot 

4. Conceptrapportage voortgang hotspot per ministerie (bijlage, 
presentatie Powerpoint) 

• Toelichting door 5.1.2.e 	 hierover is voorafgaand aan 
deze werkgroep al overleg geweest met de vertegenwoordigers 
van de 12 ministeries. 

• Aandachtspunten voor bespreking in DOC-ACC-MCC gerelateerd 
aan rapportage hotspot en verbetering IHH (Open op Orde) 

Naar aanleiding van het voorgaande punt willen we de rapportage in de 
besluitvormende overleggen zo goed mogelijk laten aansluiten op de 
context van de huidige situatie bij Informatiehuishouding (de Ministerraad 
is op 2 april akkoord gegaan met rapport Open op Orde) Toelichting door 
5.1.2.e end 

5. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de werksessie over de pilotversie Zelfevaluatie op 3 
februari is de definitieve versie opgesteld en toegezonden. 
Toelichting door 5.1.2.e 	 (RDDI/DGSC-19). 

6. Kennissessies 
■ Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 

van februari 2021 staat op de samenwerkruimte en zijn 
• Op 19 april vindt de kennissessie plaats voor de deelnemers uit de 

veiligheidsregio's. 
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7. Rondvraag 

8. Sluiting 
Volgend overleg: voorstel dinsdag 25 mei 2021 13.30-15.00 uur 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 - 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
22 oktober 2020 
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Ministerie van-Justitie en Veiligheid 

verslag 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

minjenv.n1 

Datum 
2 maart 2021 

Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 

Omschrijving 	 Verslag achtste werkgroep 2 maart 2021 
Vergaderdatum en -tijd 	2 maart 2021, 13.30 - 15.00 uur 
Aanwezig 	 5.1.2.e 	 (voorzitter, DGSC-19), 5.1.2.e 

1. Opening en mededelingen: 
• Introductie van 5.1.2.e 	als tijdelijk projectmedewerker 

ten behoeve van contacten met uitvoeringsorganisaties. 5.1.2.e zal 
zich vooral richten op de contacten met de ZBO's om dit deel goed 
in beeld te krijgen. Mocht er nog meer nodig zijn of behoefte dan 
geef het aan en wordt het meegenomen. 5.1.2.e 	van LOCC 
geeft aan om van gedachte te wisselen metes, hij zal contact 
opnemen. 

• Welkom 5.1.2.e 
	 voor agendapunt 5 

2. Vaststellen verslag zevende bijeenkomst 19 januari 2021 (bijlage) 
Het verslag is vastgesteld 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Nieuwe versie afbakeningsdocument met aangevuld feiten-relaas t/m 

januari 2021. Er zijn nog wijzigingen en aanvullingen van VWS 
toegezonden, deze zijn per abuis blijven liggen en worden nog 
verwerkt. Als er nog verdere aanvullingen of wijzigingen zijn graag 
uiterlijk maandag 8 maart aanstaande aanleveren. 

• Korte toelichting en ruimte voor vragen over deadline 15 maart m.b.t. 
vaststelling afbakeningsdocument en informatieoverzicht 
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Allereerst complimenten hoe iedereen betrokken is en bezig is met de 
hotspot. Tav de deadlines is er een document opgesteld waarin kort 
wordt opgesomd waar je aan moet denken bij het indienen. 5.1.2.e en 

nemen deze voornaamste punten aan de hand van het documet 
door. Deze wordt nagezonden. Belangrijkste aandachtspunten: 
- Geef de reikwijdte duidelijk aan in het afbakeningsdocument, ook 

ZBO's zonder eigen rechtpersoonlijke identiteit vallen onder het 
zorgdragerschap van de ministeries; 

- Vermeld de wijze waarop het afbakeningsdocument is/wordt 
vastgesteld en in welk overleg/door wie; 

- Als het afbakeningsdocument afwijkt van het format dan graag 
toelichten waarom het afwijkt; 

- Bij het informatieoverzicht gaag het sjabloon wel doorsturen, maar 
de inhoud hoeft niet meegezonden te worden. 

Opmerkingen: 
- Voor ZBO's geldt in principe: ZBO's met eigen 

rechtspersoonlijkheid, stellen vast in eigen organisatie en eigen 
lijnVoor vragen hierover, graag contact opnemen met 5.1.2.e 
5.1.2.e 	/FIN: sommige ZBO's staan best ver van 
beleidsdepartement af. Waar deze onder zorgdragerschap vallen 
van het ministerie, kunnen zij tot de scope van de hotspot 
behoren. Het ministerie stelt het overzicht van de totale reikwijdte 
vast. De ZBO's en andere diensten en onderdelen stellen zelf de 
inhoud vast en volgen intern hun eigen traject. 
5.1.2.e 	EZK: aantal diensten zijn er zelf mee aan de slag 
gegaan en zal zelf aanleveren. Maar het is goed om deze puzzel te 
leggen, wie !evert wat waar aan en hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar. Verder is het lastig om 15 maart als deadline te halen. 
5.1.2.e 	BZ: Afbakeningsdocument werd al ingevuld en 
opgestuurd in juli 2020, is dit voldoende? Formeel is aan het 
verzoek voldaan. Klopt, 0.1 is ingeleverd en vormt het beeld tot 
juli 2020. Wel graag inzicht geven in hoe je daarna verder bent 
gegaan met het onderhoud van het document. Er kan ook vermeld 
worden dat het beheer en onderhoud van bestaande dossiers goed 
is als toelichting op het afbakeningsdocument. 
5.1.2.e 	JenV: Is het noodzakelijk de 0.1 versie op hoog 
niveau vast te laten stellen of kan dat in een lager niveau in de 
organisatie. Dit omdat er nog een 0.2 en 0.3 versie komt, wellicht 
beter om deze later op een hoger niveau vast te stellen. 
Vaststelling wordt gevraagd, juist omdat er voor een aantal 
onderdelen en ministeries nog niets is vastgesteld. Daarnaast krijg 
je door de vaststelling het ook op de agenda binnen je organisatie, 
dan komt de totale reikwijdte in beeld voor de zorgdrager.. 

- OCW: CIO zal niet vaststellen, maar MT OCW. 
- BZK: spreken we nu concreet af dat we voor 15/3 vastgestelde 

versie indienen of mail met stand van zaken? Uitgangspunt is dat 
per 15/3 de vastgestelde versie ingestuurd is. Als dit niet gehaald 
is graag een procesmail en stand van zaken melden. 

Na 15 maart volgt terugkoppeling aan DOC-19, ACC-19 en de MCC-19 
over de stand van zaken en tevens aan de werkgroep, zie hiervoor ook 
het document dat nog toegezonden wordt. 

4. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid 
5.1.2.e 
	licht dit punt toe. Op 3 februari is een werksessie gehouden 

over de pilotversie Zelfevaluatie. Er kwam veel uit de werksessie, veel 
dank voor grote deelname. Op basis daarvan een nieuwe versie gemaakt. 
Belangrijkste punten: 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
2 maart 2021 
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- Het zijn nu nog maar 2 documenten: een Excel voor kwantitatieve 
zaken plus toelichting in een Word document. 

- Extra toelichting gegeven bij het proces voor invullen en bij de 
risicoklasse 

- Bij alle vragen de optie 'nvt' toegevoegd 
- In grafieken aangegeven wat de optimale antwoordoptie is door kader 

omheen te zetten 
- Aantal vragen nog uitgebreid of weggehaald. Metagegevens vragen 

toegevoegd en bij vindhaarheid wat weggehaald 
- Zoveel mogelijk geprobeerd het archiefjargon eruit te halen 

15 maart komt de definitieve versie beschikbaar. Dus mochten er nog 
aanvullingen, opmerkingen of wijzigingen hebben dan graag uiterlijk 
maandag 8 maart laten weten, dan kan het nog aangepast worden. 
De zelfevaluatie is geen verplicht iets, het is een hulpmiddel om je eigen 
organisatie op gebied van hotspot archivering goed in beeld te brengen. 
Waar sta je nu en waar zouden we moeten staan. Getracht zo beperkt 
mogelijk te houden. 

S. RIVM-VWS: gedachten over afbakening hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de wens van het RIVM om de hotspot nader of te 
bakenen, werd na afstemming met Nationaal Archief, RDDI en DGSC-19, 
een Best practice RIVM beschreven voor de werkgroep. Deze wordt 
toegelicht door 5.1.2.e 	(RIVM) en 5.1.2.e 	(VWS) 
Waar lopen we tegenaan: 

- De situatie bij RIVM is vrij uitzonderlijk. Er zijn veel (extra) mensen 
bezig met COVID: 1200 tot 1500 mensen. Als we alles wat die mensen 
doen netjes moeten labellen en archiveren dan is dat een grote klus 
en moeten we veel 'dor hout' ook opnemen; een groot deel is niet 
relevant. Dus is er gezocht naar een manier om het archief netjes en 
toegankelijk te maken zonder te veel overige informatie op te nemen. 
Tevens is gekeken hoe je het behapbaar maakt voor de organisatie. 
Hebben gezocht naar het in beeld brengen van de relevante 
documenten die nodig zijn voor besluitvorming. Dan komt ook de 
vraag op wat kunnen we achterwege laten. 

- RIVM is onderveeld in verschillende rollen en functies. Duidelijke rol bij 
besluitvorming en adviezen, bijvoorbeeld OMT. Darnaast ook een rol 
op gebied van wetenschap en uitvoering. 

- Daarom is nagedacht over of niet alle corona projecten opgenomen 
moesten worden. Probleem hierbij is dat de RIVM een 
projectorganistie is en daarmee bijna alles een project. Daarom is een 
aantal grote projecten aangewezen. Binnen die projecten is aan de 
slag gegaan met extra veilig stellen. Vervolgens is gekeken naar wie 
de sleutelfiguren zijn en die werden dan toegevoegd op een lijst. Van 
de sleutelfiguren van deze lijst is alle email en berichtenverkeer veilig 
gesteld om vervolgens te zorgen dat alle besluitvormende zaken 
gearchiveerd worden. 

- Zo opbjectief mogelijk geprobeerd vast te stellen wie sleutelfigeuren 
zijn . Het levert nog steeds veel documenten op, maar wel goed 
afgebakend op deze manier. 

Reactie 5.1.2.e 	van het NA: Goed aan dit voorbeeld: meerwaarde 
van deze casus is hoe je nadenkt over waar gaan we dingen extra doen en 
waar gaan we dat gericht en verantwoord doen. Als je die vragen kan je 
beantwoorden dan kom je op een zo objectief mogelijk antwoord. Dit is 
natuurlijk niet 1 op 1 over te nemen voor anderen. Maar goed voorbeeld 
hoe kan je wikken en wegen. 
Voor RIVM geldt: er is geen goed documentenatiesysteem en geen goed 
archief. De email is het enige waar alles in terug te vinden is. Daarom ook 
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de aanpak van de sleutelfiguren. Was het systeem al goed ingericht dan 
was er een andere aanpak geweest. 

Vragen/opmerkingen  
- 5.1.2.e /JenV: er wordt veel over 'we' gesproken. Wie is dan we? Zorgt 

archiveringsafdeling voor veilig stellen en archivering? Niet de RIVM 
medewerkers zelf. Ja, dat kan op dit moment niet anders omdat de 
mensen die met de crisis bezig zijn geen tijd hebben om aan 
archivering te doen. Als de rust wat is neergedaald zullen we 
medewerkers wel betrekken. Er is daarom ook vooraf eerst 
toestemming gevraagd van medewerkers om email en dergelijke te 
mogen binnenhalen. Daarnaast op deze manier ook lets zekerder dat 
alles wat veilig gesteld moet worden ook veilig gesteld is. 
5.1.2.e 	/NA: Je verzamelt kennelijk zoveel informatie in de hotspot 
dat je de noodzaak ziet om hier nog een schifting in te maken. Goed 
om te horen dat jullie een schifting hebben gemaakt en te zorgen dat 
niet te veel ruis meekomt. 

- Deets logische schifting, maar dele ook functioneel om te verkomen 
dat we straks een container met een stortvloed aan informatie 
aanlevern waar ook vele niet relevante stukken tussen zitten. 
5.1.2.e 	FIN: Hoe ga je om met privacy gevoeligheid van emails 
en dergelijke, is FG betrokken? 
Het is een interne discussie, het zijn twee wetten die op gespannen 
voet met elkaar staan: Archiefwet en AVG. RIVM: We hebben een 
eigen FG en gesproken over email. Het standpunt is: Wij hebben recht 
op mailbox en telefoon: van het werk voor het werk. Als je ervoor 
kiest om prive dingen erop te doen, dan is dat eigen risico. Echter dit 
standpunt zorgt niet voor veel draagvlak. Daarom is iedereen expliciet 
om toestemming gevraagd. Als je toestemming geeft, krijg je van ons 
een handleiding hoe je het zelf moet doen, maar het is heel veel werk. 
Meerendeel denkt dan: alles op relevantie ordenen, rest verwijderen, 
of map Persoonlijk aanleggen waarvan men verwcht dat er niet in 
gekeken zal worden. Telefoon gaf in de organisatie meer spanning: 
Whatsapp inclusief de 'Home Sweet Home-berichten'. Prive groepen 
moet gebruiker zelf eerst verwijderen. De helft van medewerkers laat 
het achterwege en vertrouwt dat niemand Home Sweet Home gaat 
inkijken. 
Juridisch gezien is het beeld dat we heel veel zouden mogen. 
5.1.2.e 
	FIN: Ervaring bij grote uitvoeringsorg onder FIN: email 

wordt als persoonlijk domein beschouwd. OR wordt er daar bij 
betrokken. 
RIVM: Wij hebben bewust OR meegenomen in de stappen die zijn 
gezet. Email was relaxed, maar telefoon niet. Pragmatische oplossing 
is gekozen. 80 sleutelfiguren hebben er ook vrede mee, omdat aantal 
sleutelfiguren overzichtelijk is, afbakening helpt dus. 
5.1.2.e 
	/OCW: Email archivering in relatie tot RDDI aanpak: 

(mailboxen van sleutelfuncties in het geheel veiligstellen): Inspectie 
OE geeft in MH17 rapport voorkeur aan voor email in context borgen 
ipv alle mail in een container : Middenweg bij VWS, 
breder kijken naar sleutelfunctionarissen: S16 plus welke rol heb je 
gespeeld, geeft grotere groep. Informatiebeheer VWS is verlopen zoals 
het COVID-19 is verlopen, het is kunstmatig om het daarna in het 
dossier te stoppen alsof zo is gewerkt terwijl dat niet is gebeurd. Wij 
kiezen met deze aanpak: zo is het verlopen, gecorrespondeerd en 
gecommuniceerd. Vandaar de sleutelfunctionarissenbenadering in 
combinatie met alle data in een bak met heel veel metadata. 
5.1.2.e 	/NA: Sleutelfigurenbenadering prima voor hotspot 
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Hotspot mag geen alibi zijn om structurele aanpak te laten varen en 
enkel incidenteel te kijken naar welke mailboxen bewaard moeten 
worden. 
5.1.2.e 
	

/RIVM: Wat we veiligstellen, gaan we netjes opleveren. 
Containeraanpak geldt voor ook alle andere mailboxen, wij zijn niet in 
staat dat allemaal te organiseren. Mails van personen die pseudo 
coordinerende rol hebben vervuld (niet formeel maar materieel 
belangwekkend), zijn altijd gedeeld met formeel leidinggevende (zo 
werkt dat bij type org RIVM). Deze mailtjes komen dus in beeld via 
mailbox leidinggevende. Goed punt om daarop wel controleren zodat 
we de informatie bewaren die echt het belangrijk is. Daarin balans 
gezocht. Nagaan voor je eigen organisatie hoe dit hierarchisch loopt, 
kan nuttig zijn, mogelijk is daar al veel informatie mee af te vangen. 
5.1.2.e 
	

/ DGSC-19: Suggestie om in kennissessie dieper in te 
gaan op criteria om hotspot af te bakenen, bijvoorbeeld deze email 
archivering. 5.1.2.e 	/VWS: Is bereid om bij deze evt kennissessie 
nog extra input te geven. 
5.1.2.e 
	

/DGSC-19:Kunnen we RIVM ervaring gebruiken om 
hulpmiddel te ontwikkelen dat breder inzetbaar is voor de ministereis 
en de deelnemers aan de werkgroepail : Optie om zelf lessen 
te trekken uit RIVM document? 5.1.2.e 	/RIVM: Concept kan 
gebruikt worden. Formaliseren komt in later stadium, eerst nog met 
selecte groep nader bekijken. Er is nog nog geen informatie verwijderd 
tot nu toe. 

6. Kennissessies 
Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet meer besproken. 

▪ Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 
staan op de samenwerkruimte en zijn flier te vinden. 

■ Op 9 maart vindt de kennissessie over de Zelfevaluatie plaats voor 
deelnemers uit de veiligheidsregio's. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
Volgend overleg: voorstel dinsdag 13 april 2021 13.30-15.00 uur 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

	

5.1.2.e 	 minjenv.nl> 
donderdag 8 april 2021 17:15 

	

.1.2.e 
	 @minInv.n1; 

5.1.2.e 
2 

5.1.2.e RN 

143 
5.1.2.e 

1112=1@vrtwenten1; vrzeeland.n1;  5.1.2.e 
@minienw.n1;  5.1.2.e 

@eerstekamern1; 5.1.2.e 
@belastingdienst.n1; 

31101111@vnog.n1; 5.1.2.e 	@politie.n1; 5.1.2.e 
@o 

@MINSZW.NL 5.1.2.e 
@mindef.n1; 

@uwv,nr; 5.1.2.e 	@vrIn.n1; 5:1.2.e @ggddrenthe.nr; 

©minbzk.n1'; 
@mindef.n1 5.1.2.e 

@MINSZW.NL; 
@vrnhn.n1; 5.1.2.e 

WOBNCTV 
Onderwerp: 	 Agenda en stukken werkgroep overleg 13 april 14.O0- 15.00 uur 
Bijiagen: 	 Agenda werkgroep 13 april 2021.docx; ConceptVerslag 8e bijeenkomst 

interdepartementale werkgroep hotspot covid-19 2 maart 2021.docx; Sjabloon 
afbakeningsdocument 0.4 april 2021.docx; Concept sheets voortgangsrapportage 
hotspot COVID-19_werkgroep.pptx 

Beste alien, 

Bijgaand de stukken voor het werkgroep overleg van aanstaande dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Programa DG Samenleving & Covid-19 
Directie Evaluatie & Verantwoording 
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 



aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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..1.2.e 	 @minjenv.n1› 
rnaandag 19 april 2021 14:40 
5.1.2.e 
	 @minbuza. 1'; 5.1.2.e 

Mill@minezk.nr; 5.1.2.e 
	 @mindef.n1'; 

5.1.2.e 
	@minienw.nr; 5.1 2 e 

5.1.2.e @MINSZW.N1:; 5.1.2.e 
@minienw,nr; 5.1 2 e 

	@minienw.nl' 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.12.e 
@minbzk.n11 ; 

@minfin.nr; 
@minocw.nr; 

146 

CC: 	 .1.2.e 

BD/DGC-19 
Onderwerp: 	 DigiJust documenten rapportage naar DOC-19 en ACC-19 
Bijlagen: 	 Sheets bij voortgangsrapportage hotspot COVID-19 DOC-19 april 2021.pptx: 

voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19.docx 

Beste collega's, 

Zoals toegezegd in ons overleg van vorige week dinsdag 13 april houden we jullie tussentijds op de hoogte. 

Op donderdag 15 april heeft het MT van de DGSC-19 ingestemd met de voortgangsrapportage en akkoord met 
doorzending naar DOC-19. 

De bespreking van de voortgangsrapportage over de hotspot COVID-19 bij DOC-19 staat geagendeerd voor 
donderdag 22 april. De stukken worden woensdagmiddag verzonden aan de leden van DOC-19. 

Om jullie gelegenheid te geven tijdig een annotatie aan te leveren aan het DOC-lid van jullie ministerie, hierbij de 
vertegenwoordigers: 
VWS 5.1.2.e 	 ), 
BZK ,5.1.2.e 
EZK 5.1.2.e 

SZW (311221111111111), 
1&W 5.1.2.e 
LNV :5.1.2.e 
OCW 5.1.2.e 
BZ 5.1.2.e 
Def 5.1.2.e 
JenV 5.1.2.e 	 ), 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. 
Met hartelijke groet, 

Projectcoardinatie hotspot COVID-19, 
5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 



aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 



@minjenv.nl> 
dinsdag 20 april 2021 08:43 
5.1.2.e 	 minbuza.a; 
5.1.2.e 
	@minezk.nr; 

aliall11111©minienw.nl'; 
ZIEGI@MINSZW.NL'; 

@minienw.nr; 

5.1.2.e 
	 @minbzk.nr; 

5.1.2.e 
	@rninfin,nr; 

@minocw.nl': 5.1.2.e 
5.1.2.e 

5. @minienw.nr 

BD/DGC-19 
Verzonden: maandag 19 april 2021 14:40 
Aan: .1.2.e 

147 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

BD/DG[-19 
Onderwerp: 	 kleine aanvulling documenten rapportage naar DOC-19 en ACC-19 
Bipagen: 	 Sheets bij voortgangsrapportage hotspot COV1D-19 DOC-19 april 2021.pptx; 

voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19.docx 

Beste collegais, 

Gisteren stuurde ik jullie reeds de stukken over de hotspotarchivering die besproken worden in de vergadering van 
DO[-19 op 22 april. 
Door 5.1.2.e 	werden twee vragen gesteld om de tekst in de Powerpointpresentatie nog lets te verduidelijken. 
Dit mede als reactie op zijn gesprek met de vertegenwoordiger van lenW in DOC-19. 

Dat doen we graag (de stukken waren nog niet verzonden naar de DOC-19-leden). Bijgaand de kleine aanvulling in 
de tekst die we woensdagmiddag laten verzenden. 

Het gaat am twee teksten in de Powerpoint op sheet 5 (ambities): 
1. "reconstruct/e 	verantwoording van verloop processen ti/dens COVID-19 crisis." . De .vraag wasw/at  hie/ 

mee wordt bedoeld Nu is toegevoegd : Denk aan: Wob 	parlementaire verantwoording. 
2. "Hotspot keuze voor bewaring informatie krijgt nadere albakening. Re/el/ante inforrnatie rnoet behouclen 

bitjven: niet te veel en niet te weinig." De vraag was wanneer die afbakening kornt en wat bedoeld wordt 
met reievantie informatie. Nu is toegevoegd: Criteria hiervoor worden: momenteel ontwikkeld en afgestemd 
met DOC-19 en ACC-19.. 

We menen dat hiermee de presentatie verduidelijkt wordt. 

Gr.1116 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: DigiJust documenten rapportage naar DOC-19 en ACC-19 



Beste collega's, 

Zoals toegezegd in ons overleg van vorige week dinsdag 13 april houden we jullie tussentijds op de hoogte. 

Op donderdag 15 april heeft het MT van de DGSC-19 ingestemd met de voortgangsrapportage en akkoord met 
doorzending naar DOC-19. 

De bespreking van de voortgangsrapportage over de hotspot COVID-19 bij DOC-19 staat geagendeerd voor 
donderdag 22 april. De stukken worden woensdagmiddag verzonden aan de leden van DOC-19. 

Om jullie gelegenheid te geven tijdig een annotatie aan te leveren aan het DOC-lid van jullie ministerie, hierbij de 
vertegenwoordigers: 

2 

VWS 
BZK 
EZK 
FIN 
SZW 
l&W 
LNV 
OCW 
BAN 
Def 
JenV 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. 
Met hartelijke groet, 

Projectcoordinatie hotspot COVID-19, 

5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 



111151111111111 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
@mindef.n1'; 

Van:5.1.2e 	van - BD/DGC-19 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 08:43 
Aan: 

minjenv.nl> 

5.1.2 e 

150 

CC: 

512e 
	 @minjenv.nl> 

woensdag 21 april 2021 18:00 
5.1.2.e 
	 @minbuza.nr; 

@minbzk.nr; 5.1.2.e 	@ .nezk.nl': EUE131111111111111 
@minfin.nr: '4110111111111@minienw.nr; 5.1.2.e 

minocw.nlaall@MINSZW.NL'; 5.1.2.e 
(czminienw.nr; 5.1.2.e 

	@minienw.nli 
5.1.2.e 

B D/DGC-19; 

Update agendering DOC-19 en nieuvve versie documenten rapportage voor 
DOC-19 en ACC-19 
Sheets bij voortgangsrapportage hotspot COVID-19 tbv DOC-19 26 april 
2021.pptx; Voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19 tbv DOC-19 26 
april.docx 

Onderwerp: 

Bejlagen: 

e 

Beste collega's, 

Twee updates voor jullie. 

De agendering van onze voortgangsrapportage voor DOC-19 is verplaatst naar maandag 26 april, hiervoor moeten 
de stukken a.s. vrijdag binnen zijn. 

Mede op grond van feedback van VWS op de documenten die voorlagen en afgelopen dinsdag om 8.43 aan jullie 
werden doorgestuurd, hebben wij nog een aanpassing in de stukken gemaakt. 
Waar we weerstand kunnen wegnemen en formulering wordt verduidelijkt, willen we dat graag doen. Dank voor de 
bijdragen en de feedback! 

In de bijlage de nieuwe versie van de beide documenten. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

SIM 

hotspot archivering Covid-19 

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

CC: 5.1.2.e 



Van: 	- BD/DGC-19 
Verzonden:  maandag  19 april 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 

5. .2.e 

Onderwerp: kleine aanvulling documenten rapportage naar DOC-19 en ACC-19 

Beste coIlegais, 

Gisteren stuurde ik jullie reeds de stukken over de hotspotarchivering die besproken worden in de vergadering van 
DOC-19 op 22 april. 
Door 5.1.2.e 	werden twee vragen gesteld om de tekst in de Powerpointpresentatie nog iets te verduidelijken. 
Dit mede als reactie op zijn gesprek met de vertegenwoordiger van lenW in DOC-19. 

Dat doen we graag (de stukken waren nog niet verzonden naar de DOC-19-leden). Bijgaand de kleine aanvulling in 
de tekst die we woensdagmiddag laten verzenden. 

Het gaat om twee teksten in de Powerpoint op sheet 5 (ambities) 
1. "reconstructie en verantwoording von verloop processen tlidens COVID-.19 crisis." De vraag was wat hie/ 

mee worth becioeld. Nu is toegevpegd :  Denk aan: Wpb en parlementaire verantwoording. 
2. "Hotspot keure year bewaring informatie krijgt nadere afbakening. Relevant& inforrnatie moet behouden 

blijven: niet te tied en niet te weinig." De vraag was Wanneer die afbakening komt en wat bedoeld wordt 
met relevantie informatie, Nu is toegevoegd: Criteria hiervoor worden momenteel ontwikkeld en afgestemd 
met DOC-19 en ACC-19. 

We menen dat hiermee de presentatie verduidelijkt wordt. 

Gr. gis 

Onderwerp: DigiJust documenten rapportage naar DOC-19 en ACC-19 

Beste collega's, 

Zoals toegezegd in ons overleg van vorige week dinsdag 13 april houden we jullie tussentijds op de hoogte. 

Op donderdag 15 april heeft het MT van de DGSC-19 ingestemd met de voortgangsrapportage en akkoord met 
doorzending naar DOC-19. 

De bespreking van de voortgangsrapportage over de hotspot COVID-19 bij DOC-19 staat geagendeerd voor 
donderdag 22 april. De stukken worden woensdagmiddag verzonden aan de leden van DOC-19. 

Om juilie gelegenheid te geven tijdig een annotatie aan te Ieveren aan het DOC-lid van jullie ministerie, hierbij de 
verte enwoord.  e s: 
VWS 

:5. 1 BZK ( 



EZK 
FIN ( 
SZW 
l&W 
LNV 
OC 
BZ ( 
Def 
JenV 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het graag. 
Met hartelijke groet, 

Projectcoordinatie hotspot COVID-19, 
5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

3 





152 

Annotatie bij agendapunt voortgangsrapportage ACC-19 op 6 mei 2021 

319210111110111U«» 5,.2e 	, 28 april 2021 

. Op 13 april is de tweede voortgangsrapportage (ter informatie) besproken in de 
interdepartementale werkgroep hotspot archivering. Met een vertegenwoordiging uit deze 
werkgroep is de rapportage opgesteld; 

2. Op 15 april is deze voortgangsrapportage akkoord bevonden in het MT van DGSC-19; 

Op 26 april is de voortgangsrapportage besproken en akkoord bevonden in DOC-19: 
• Er is goed commitment getoond door de meeste ministeries. Een aantal ministeries 

is achtergebleven op de deadline van 15 maart jl. Zij hebben alle drie toegezegd om 
per 1 september zowel de eerdere als de nieuwe deadlines te zullen behalen. 
Er is door VWS verzocht de deadlines van de hotspot en het actieplan IHH niet te 
strak aan elkaar te koppelen. Dit is in de deadlines verwerkt als: 'Mede aan de hand 
van de deadlines CIO Rijk', wat ruimte laat in de planning van de hotspot ten 
opzichte van het plan van aanpak IHH. Dit is verwerkt in zowel de 
voortgangsrapportage a Is de sheets. 

4. Goed om de ACC-19 te informeren dat in oktober 2021 de derde voortgangsrapportage zal 
worden aangeboden; 

5. Op 8 februari is door de ACC-19 besloten dat de tweede voortgangsrapportage hotspot ter 
informatie aan de MCC-19 zal worden aangeboden zodat zij op de hoogte blijven van de 
borging van COVID-19 gerelateerde informatie. 
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5.1.2.e @minjenv.nl> 
woensdag 28 april 2021 12:27 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

@minbzk.nr; 5.1.2.e 
@minfin.nr; 
@minocw.nr; 

@minbuza.nr; 
@minezk.nr; 

@minienw.n1'; 5.1.2.e 
@MINSZW.NL'; 5.1.2.e 

@mindef.nr; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minienw.nr; 5.1.2.e @minienw.nr 
CC: 	 5.1.2.e 

Onderwerp: 	 RE: Update DOC-19 en agendering ACC-19 
Bijlagen: 	 AanbiedingsFormulier ACC hotspotarchivering.pdf; Annotatie hotspotarchivering bij 

ACC-19 van 6 mei 2021.docx; Sheets bij voortgangsrapportage hotspot COVID-19 
voor ACC-19.pptx; voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19.docx 

Beste collega's, 

Goed nieuws. Op maandag 26 april is onze voortgangsrapportage Hotspot archivering akkoord bevonden in het 
DOC-19. In het aanbiedingsformulier is te zien dat een door VWS gemaakte opmerking nog is verwerkt in de stukken 
en de verwoording van de deadline per 1 januari 2022. 

Dank voor jullie bijdragen tot zover. 

We streven ernaar de stukken nu te agenderen voor de ACC-19 op 6 mei 2021 en vervolgens ter informatie door te 
sturen naar de MCC-19 (datum nog niet bekend). 

In de bijlagen de stukken voor de ACC-19. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

f,cuminienv.n1  

Werkdagen: Ma, Di, Wo en Do ochtend 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



Ministry of Justice and Security 
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(SZW), 5.1.2.e 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 

m injenv. n1 

Datum 

verslag 	Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 

	20 april 2021 

Omschrijving 	 Verslag negende werkgroep 13 april 2020 
Vergaderdatum en -tijd 	13 april 2021, 14.00 - 15.00 uur 
Aanwezig 	 5.1.2.e 	(voorzitter, DGSC-19), 5.1.2.e 

(DGSC-19), 5.1.2.e 
	(DEF)„ 

5.1.2.e 
	

(NA), 5.1.2.e 	(BZ), 5.1.2.e 
	IenW), 

5.1.2.e 
	EZK), 5.1.2.e 	(EZK), 5.1.2.e 

(DGSC-19), 5.1.2.e 	 (KMAR), 5.1.2.e 

(RDDI), 5.1.2.e 	(Nationale Politie), 
5.1.2.e 
	

(VR H NH), 5.1.2.e 	(JenV), kiliettegES 
(NCTV), 5.1.2.e 	(VR 

5.1.2.e 
	

(VR HM), 5.1.2.e 	FIN), 5.1.2.e 
(JenV) agal 	(JenV) 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 (VWS), 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

1. Opening en mededelingen: 
• Geen mededelingen 

2. Vaststellen verslag achtste bijeenkomst 2 maart 2021 (bijlage) 
Verslag is vastgesteld zonder wijzgingen. 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Er is een conceptversie nieuw afbakeningssjabloon, in dit sjabloon is 

het feitenrelaas vervangen door een verwijzing naar online 
interdepartementale tijdlijn en de wijze waarop ook in de toekomst de 
tijdlijn duurzaam beschikbaar blijft. Daarnaast is de nationale 
crisisstructuur opgesteld en opgenomen. Wijzigingen zijn geel 
gearceerd en het document is als bijlage toevoegd en de laatste versie 
staat ook op de samenwerkruimte. 
Een aantal deelnemers geeft aan dat zij het sjabloon al ingevuld 
hebben en vraagt zich of hoe om to gaan met de aanpassingen. De 
aanpassingen betreffen enkel de inleiding/het eerste gedeelte van het 
afbakeningssjabloon en heeft geen invloed op de eigen ingevuld 
inhoud. De wijzigingen zouden daarom relatief makkelijk 
overgenomen kunnen worden in het eigen sjabloon. 

Pagina 1 van 3 

5.1.2.e (VWS), 
verslag, DGSC-19) 

(BZK2), 

5.1.2.e 

5.1.2.e (BZK2) 

(SZW), 
(BZK), 

(RDDI), 



• Op 15 en 23 april zijn er kennissesseis over de afbakening van de 
hotspot. 

4. Conceptrapportage voortgang hotspot per ministerie (bijlage, 
Presentatie door Pauline van de conceptrapportage (presentatie in 
bijlage). Voorafgaand aan dit overleg heeft er een overleg plaatsgevonden 
met de vertegenwoordigers van de 12 departementen voor afstemming 
over deze rapportage. 
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende opmerkingen. 

• BZ: Vaststelling hotspotlijst is gepland in mei 2021. Wordt 
toegevoegd. 

• JenV: De deadline van 1 januari 2022, is dit de uiterste datum 
veilig stellen en archivering of start moment hiervan? 
Dit is de datum waarop een of te bakenen deel van de informatie 
onder beheer is en duurzaam toegankelijk gearchiveerd. 

• Wat is de relatie met Open op Orde? We zijn in overleg in 
hoeverre deze trajecten met elkaar verbonden kunnen worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door de hotspot een proeftuin op bepaalde 
onderdelen te laten zijn voor Open op Orde. 

• BZK: Praktische vraag: graag als stukken naar secretaris van 
DOC-19 wordt gezonden ook gaag naar ons sturen. Dit zodat er 
tijdig een annotatie gemaakt kan worden voor de diverse gremia. 

• Naar aanleiding van deze opmerking is de vraag of deelnemers 
voor wie het relevant is, in de annotatie lijn zit voor DOC-19. Dit is 
niet altijd het geval. Vanuit DGSC-19 zullen we de leden van het 
DOC-19 doorgeven. ACTIE DGSC-19 

• VR:5.1.2.e 	merkt op dat er een document opgesteld is over 
COVID-19 archivering en de mogelijke verplichtingen voor de 
veiligheidsregio's. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
20 april 2021 

5. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de werksessie over de pilotversie Zelfevaluatie op 3 
februari is de definitieve versie opgesteld en toegezonden. 

/ V W S : Wat is het gewenste gebruik? Is het de bedoeling om dit voor 
het hele departement en alle organisaties die hier bij aangesloten zijn in te 
vullen? Het is bedoeld voor eigen gebruik om inzicht te krijgen waar 
duurzame toegankelijkheid voor de hotspot nog niet aanwezig is. Tevens 
kan het helpen om aan het management aan te geven welke stappen nog 
gezet moeten worden. Dus overal waar het helpt om zicht te krijgen, 
gebruik het daar. Dus zelf in te vullen waar je het inzet. 

6. Kennissessies 
• Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 

van februari 2021 start op de samenwerkruimte en zijn 
• Op 19 april vindt de kennissessie plaats voor de deelnemers uit de 

veiligheidsregio's. 
• Op 15 en 23 april zijn er kennissesseis over nadere afbakening van de 

hotspot. 
• Zijn er nog suggesties voor onderwerpen voor nieuwe kennissessies: 

- 	Voorstel: Het velig stellen van onder andere whatsapp en mails van 
bewindspersonen. Die zijn niet altijd in beeld. Ook in het licht van de 
verkiezingen die zijn geweest en vertekkende bewindspersonen. Er is 
een Rijksbrede actie vanuit RDDI om informatie van vertrekkende 
bewindslieden veilig te stellen, dit beteft echter alleen de social media 
kanalen. alillE/BZK: ons bureau SG is al begonen om 
overdrachtsdossier op te stellen en ook bezig vanuit daar om 

Pagina 2 van 3 



whatsapp berichten en dergelijke veilig te stellen. Tip voor anderen 
om hier wellicht ook op aan te haken/bij bureau SG te informeren. 
Concreet is er nu geen aanleiding om hier een kennissessie over te 
overganiseren. 
1111./FIN: is er een kennissessie te wijden aan de 
afbakeningsdocumenten vanuit inhoudelijk oogpunt? Waar kunnen 
we van elkaar leren nu we een dwarsdoorsnede van het hele rijk 
hebben?-'z'  2_e  heeft met dat doel een groot excel opgesteld en 
wilde daar graag uitspraken over doen. Maar dit bleek lastig omdat 
iedereen het met een ander accent heeft ingevuld. De een definieert 
de risicoklasse anders dan de ander bijvoorbeeld. Sommigen nemen 
je mee in een verhaal van A tot Z en anderen zijn meer beknopt. 
Lastig om te gieten in een vorm die nuttig is voor iedereen. Deze 
korte toelichting was al waardevol en zo al doorpratende wordt het 
voorstel gedaan om wellicht toch een sessie hieraan te wijden en dan 
bijvoorbeeld in te zoomen op hoofdstuk 2 en 3 .51 2e  komt hierop 
terug.=11111. biedt zijn hull) aan: aanvaard. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
• Volgend overieg: voorstel dinsdag 25 mei 2021 10.30-12.00 uur 

(was eerst in de middag gepland, maar op verzoek van AZ naar de 
ochtend verplaatst) 
VuorENIZEMME. de laatste keer dat hij deelneemt, algewordt 
hartelijk bedankt voor zijn deelname. 

Directoraat-Generaal 
Sarnen{eying en Covid-19 
Directie Evaluate en 
Verantwoording 

Datum 
20 apnl 2021 
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@mindef.n1; 5.1.2.e 
5.1.2.e @mindef.n1; 5.1.2.e 

5.1.2.e M 

157 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
	 @minjenv.nl> 

maandag 3 mei 2021 11:33 
5.1.2.e 
	@minbzk.nr; 5.1.2.e 

@minInv.n1; 5.1.2.e 
	@vrtwente.n1; 

5.1.2.e 
	 @vrzeeland.n1; 5.1.2.e 

@minienw.n1; 5.1.2.e 
@eerstekamern1; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

agracm @belastingdienst.n1; 5.1.2.e 	 vnog.n1; 
@politie.n1; 	 - BD/DGC-197 

@om.n1; 5.1.2.e 	@vrijsselland.n1; 5.1.2.e 
	

5.1.2.e 
@MINSZW.NL; 

@MINSZW.NL; 5.1.2.e 

=MN 	 

5.1.2.e vrzw.nr; 5.1.2.e 
uwv.nr; 5.1.2.e 	@vrIn.n1; 5.1.2.e 	@ggddrenthe.nr; 5.1.2.e 

@brwbn.nlin i@vggm.nr; ELIE 

@minbzk.nr; 5.1.2.e 
@mindef.n1; 5.1.2.e 

@MINSZW.NL; 
@vrnhn.n1; 

@minbzk.n1; WOBNCTV 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: 	 Verslag werkgroep overleg 13 april 
Bijlagen: 	 ConceptVerslag 9e bijeenkomst interdepartementaie werkgroep hotspot covid-19 

13 april 2021.docx 

Bes alien, 

Bijgaand het concept verslag van de werkgroep op 13 april. Op 25 mei zien we elkaar weer voor het volgende 
overleg. 

Met vriendeiijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Programa DG Samenleving & Covid-19 
Directie Evaluatie & Verantwoording 
Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

p m inienv.n1  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van weike aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 



aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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Mede namens 5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

5.1.2.e 	 @minjenv.nl> 
maandag 10 mei 2021 15:57 
5.1.2.e 	 minbuza.nr; 5.1.2.e 	@minbzkm1'; 
5.1.2.e 	@minezk.nr; 5.1.2.e 	amindef.nr; 5.1.2.e @minfin.nr; 
Eum...©minienw.nr; 5.1.2.e 	 @minocw.nr; 
5.1.2.e @M1NSZW.NL'; 30193111.111111111111111111111.@minienw.nl ; 
5.1.2.e 	@minienvv.nr 
.1.2.e 

BD/DGC-19; 

MN= 	 

5.1.2.e 	BD/DGC-19 
Onderwerp: 	 vervolgstappen afbakening van de hotspot: meedenkers gezocht 
Bipagen: 	 Hotspot_Covid_19_kennissessie_afbakening_theorie.pptx 

Beste collega's 

Op 15 en 23 april hebben we twee kennissessies gehouden over het onderwerp 
'afbakening van de hotspot COVID-19' 
We kregen daarbij een goede handreiking van het theoretische gedeelte door 5.1.2.e 

van het Nationaal Archief en 5.1.2.e 	VWS. Hun bijdrage heb ik toegevoegd. 
Tevens werd vanuit het RIVM toegelicht hoe zij dit onderwerp oppakken voor hun 
informatie bij de hotspot 

Aan het einde van de kennissessie conciudeerden we dat een meer algemene insteek 
voor de afbakening ook nuttig kan voor andere zorgdragers/ministeries. 
Daar 	5.1.2.e en ik graag een bijdrage aan leveren die in het verlergde ligt van de 
uitgangspunten van de presentatie van 5.1.2.e en MG 

Onze vraag aan jullie: Wie zou in de komende weken gelegenheid hebben om hierover 
mee te denken en te helpen bij het opstellen van een concept? 
We denken daarbij aan een (kort) voorstel dat in de loop van juni kan worden voorgelegd 
aan de verschillende besluitvorrnende niveaus (werkgroep, DOC-19, ACC-19). 
Twee sessies van een uur lijkt ons voldoende. Het is belangrijk dat zo'n voorstel goed 
aansluit op de praktijk. 
Als je belangstelling hebt of als je een collega hebt die hier warm voor loopt, laat het ons 
weten. Graag nog deze week, uiterlijk 14 mei. 

Alvast bedankt, 

SEMINIEhotspot archivering Covid-19 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 



T 5.1.2.e 
(@t-ninienv.n! 

WW N/1/ . riLksoverhei nI 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 12500 EH I Den Haag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting froM the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 
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5.1.2.e @minjenv.nl> 
woensdag 12 mei 2021 12:18 
.1_2.e 

5.1.2.e 

@minbzk.nr; 
©minezk.nr; 5.1.2.e 	 @mindef.nr; 5.1.2.e 	minfin.n1'; 

@minienw.n1'5.1.2.e 	 @minocw.nr; 

r.minbuza.nl'; 5.1.2.e 

160 
11123111111111111 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 

CC: 
5.1.2.e 

terugkoppeling van de besluitvorming ACC-19 over de voortgangsrapportage 
hotspot COVID-19: nieuwe versie voortgangsrapportage tbv MCC-19 
voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19_110521v2.pdf 

Onderwerp: 

Bipagen: 

Beste collega's, 

Zoals toegezegd houden we jullie op de hoogte van de voortgang van de bespreking in DOC-19, ACC-19 en MCC-19. 
Eerder heeft 	jullie op de hoogte gehouden van de besluiten in DOC-19 op 26 april. 

Vorige week donderdag (6 mei) is de voortgangsrapportage besproken in de ACC-19 (overleg van de SG's). 
Daar heeft VWS ingebracht dat zij grote moeite hebben met de deadline van duurzaam toegankelijk maken van (een 
deel) van de hotspotinformatie per 1 januari 2022. 
Door onze DG is toen toegezegd dat hierover met VWS contact zou worden opgenomen om dit knelpunt te 
bespreken. 
Vorige week en deze week hebben 5. .2.e en ik metaM111111111 en zijn collega's van VWS gesproken om tot een 
oplossing te komen. Deze is er ook gekomen. 
VWS heeft aangegeven dat zij een grote inhoudelijk hobbel zien in het duurzaam toegankelijk maken met het oog op 
de overdracht van de informatie naar het Nationaal Archief als daar nog onvoldoende duidelijkheid over is. Dan zou 
veel werk verricht warden waar mogelijk later weer andere eisen aan worden gesteld. Met name over de eisen rond 
de metadatering van de digitale informatie is behoefte aan meer inzicht en ook de technische aspecten. Kortom 
allerlei aspecten rond metadatering die nog onvoldoende zeker zijn. 

Hoewel de vragen van VWS op een laat moment ter sprake kwamen vinden we het toch een goede zaak om dit punt 
in te passen in de planning en de deadlines: 

• De eerder afgesproken deadline per 1 januari 2022 waarbij (een eerste deel van) de hotspot COVD-19 
duurzaam toegankelijk zou worden gemaakt (fase 3) is nu aangepast naar 'in beheer genomen en veilig 
gesteld' (fase 2). Dat is een minder verstrekkende eis, maar gezien de behoefte aan duidelijke normen en 
eisen rond de overdracht wel beter uit te leggen. 
Dit hebben we voor alle ministeries gelijk getrokken en daarbij aangegeven dat het duurzaam toegankelijk 
maken wel een inspanningsverplichting is, maar geen harde resultaatverplichting. 

De voortgangsrapportage in deze aangepaste vorm zal op 17 mei (ter info) worden aangeboden aan de MCC-19. 
Zodat ook de ministers op de hoogte zijn van de voortgang en de afgesproken deadlines. 

Binnenkort zullen we (net als bij de vorige voortgangsrapportage uit februari) de CIO informeren via de lijn van CIO 
Rijk, zodat jullie ook op die manier gesteund kunnen worden in de gemaakte afspraken. 

Inmiddels hebben we contact gelegd met het Nationaal Archief 	 om te komen tot een 
afstemming over de normen en eisen voor digitale overdracht. Zij willen ons graag helpen om over het onderwerp 
metadatering twee kennissessies te organiseren en ook te komen tot verdere concretisering. 

Voor wie daar interesse in heeft, dan kun je de datum alvast reserveren, er komt binnenkort een uitnodiging: 
Kennissessie metadatering 9 juni van 13.30-15.00 uur en 10 juni van 9.30 — 11.00 uur.3320111 en collega's van 



het NA zullen deze kennissessies faciliteren. Wie over dit onderwerp nog verdere informatie zou willen hebben kan 
ook terecht bij de website van NA en RDDI. 

Er is in de periode van 12 t/m 21 mei een interessante tiendaagse over metadata die door het Nationaal Archief 
wordt georganiseerd. Speciaal over MDTO (metagegevens duurzaam toegankelijke overheidsgegevens) op 17, 18 en 
19 mei is voor de hotspot relevant. 
https://kia.plelo.nlicms/view/4e70b911-e230-4c37-9d42-53b86c9c8501/thematiendaagse-metadata   

Tot slot wil ik bij deze aangeven dat we in de maand mei en juni met elk ministerie een overleg organiseren om de 
stand van zaken te bekijken naar aanleiding van de voortgangsrapportage en inventariseren waar we behulpzaam bij 
kunnen zijn. Wij nemen het initiatief hiervoor, maar mocht je zelf een voorstel voor een datum hebben, laat het ons 
weten. Mocht jij niet de aangewezen persoon zijn, wil je dat ons dan laten weten? 

Met vriendelijke groet, mede namens de andere leden van de projectgroep hotspot COVID-19 van DGSC-19. 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
	hotspot archivering Covid-19 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

T 5.1.2.e 
@minjenv.nl 

www.rijksoverheid.ni   

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 



161 

Aan de leden van DOC-19 en ACC-19 
Ter info aan de leden van MCC-19 

nota 	voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19 

Doel nota 
Ter bespreking E Ter Besluitvorming 0 Ter informatie 0 Anders, namelijk:  

Aanleiding 
Eerdere besluitvorming 
De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten 
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij het programma 
DG Samenleving en COVID-19 met een eerste deadline van vastgesteld  
afbakeningsdocument en informatieoverzicht per 15 maart 2021. DGSC-19 
rapporteert hierover aan de ACC-19 en de rapportage wordt ter informatie 
toegezonden aan de MCC-19. 

Resultaten deadline 15 maart 2021 
Er is door de ministeries veel werk verzet. De meeste ministeries hebben de 
deadline van een vastgestelde 0.1- of 1.0 versie gehaald. Dit heeft 
plaatsgevonden in goede samenwerking binnen de interdepartementale 
werkgroep Hotspot Archivering COVID-19 en met betrokken partners. 

A nlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021 

Ministerie ats 
	 Afbakenings- Informatie- Vastste ling CIO 

archiefverantwoordeliike 	document 	overzicht 	/ MT 
AZ 
BZ 
BZK 
Defensie 
EZKILNV 
Financi6n incl. Belastingdienst 
lenW 
JenV-Concern 
JenV-kerndepartement 
JenV-Politie 
JenV-IND 
OCW 
SZW 
VWS 

Aangeleverd 
Niet aangeleverdi niet vastgesteld 
Juni 2021 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluate en 
Verantwoording 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.ruksoverheid,n1 

Contactpersoon 

MK= 
hotspot Covid-19 

Ifflirminjenv.n1 

Datum 
11 mei 2021 

Projectnaam 
archivering hotspot Cov d-19 

Ons kenmerk 
3294713 
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Toelichting op niet-donkergroene delen in bovenstaand overzicht: 
• IenW heeft afbakeningsdocumenten en grotendeels informatieoverzichten 

aangeleverd. Deze zijn nog niet vastgesteld en dateren deels uit 2020. 
Reactie IenW: IenW committeert zich om de op 1 september gestelde deadlines te 
behalen. De hotspotlijst zal in najaar 2021 worden vastgesteld, passend in de 
afspraken met het Nationaal Archief. 

• JenV heeft als concern niet aangeleverd, drie onderdelen 
bestuursdepartement, politie en IND (2020) echter wel. 
Reactie JenV concern: JenV concern committeert zich om alle op 1 september 
gestelde deadlines te behalen. Het totaaloverzicht van JenV concern zal in het 
tweede kwartaal opgeleverd worden. De langere doorlooptijd komt voort uit de 
omvang en diversiteit van te inventariseren decentrale archiefvormende eenheden 
in combinatie met beperkt beschikbare capaciteit bij de centrale stafdirectie. 

• SZW heeft een nog onbekende vertraging vanwege uitval personeel. 
Reactie SZW: SZW committeert zich om alle op 1 september gestelde deadlines 
te behalen. Tijdelijke capaciteit zal worden ingezet wegens uitval medewerker. 
Daarnaast wordt geworven voor structurele vervanging. 

• VWS stelt de documenten vast in juni 2021. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
11 mei 2021 

Ons kenmerk 
3294713 

Fasering uitvoering hotspot COVID-19 

Fl: Inventarisatie afbakeningsdocument en informatieoverzicht, publicatie van 
de hotspotlijst per zorgdrager door Nationaal Archief, plan van aanpak F2/3; 
F2: Onder beheer brengen en toegankelijk opslaan van informatie zodat deze 
beschikbaar blijft voor selectie; 
F3: Archiveren: selectie voor bewaring, voorzien van metadata en opname in 
een duurzaam toegankelijke omgeving; 
F4: Blijvende bewaring in afstemming met het Nationaal Archief en afronding 
hotspot. 

Ambitie 
DGSC-19/DEV is een pragmatische club mensen met meerdere actielijnen op het 
gebied van informatie, evaluatie en verantwoording. In samenwerking met onze 
partners richten we ons op samenwerking, creatieve oplossingen en resultaat. 
Als we de informatie van de hotspot COVID-19 nu niet goed veiligstellen en 
beheren, hebben we later een enorm probleem bij de parlementaire 
verantwoording van de aanpak van deze crisis en bij de beantwoording van WOB-
verzoeken. De uitvoering van de hotspot COVID-19 kan een voorbeeld zijn van 
een meer risico-gestuurde informatiehuishouding (in de nieuwe Archiefwet 
2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere 
actieplan IHH Open op Orde (POK).1  

1. De hotspot COVID-19 is afgerond als de informatie voor blijvende 
bewaring duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd. 

1  De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van informatiebeheer 'in het klein'. De elementen 
van een goede informatiehuishouding komen allemaal aan bod. Het heeft wederzijdse 
voordelen om met de hotspot aansluiting te zoeken met het generieke actieplan IHH Open 
op Orde. Daarmee is de hotspot als het ware een proeftuin. Hoewel de hotspot een snellere 
en urgente benadering kent, wordt op langere termijn inzichtelijk wat nodig is om een meer 
risico-gestuurde hotspot benadering te kunnen toepassen op de informatie van de 
rijksoverheid. 

Pagina 2 van 3 



2. De hotspot COVID-19 is een praktisch en betrouwbaar middel om 
reconstructie en verantwoording mogelijk te maken van hoe processen 
verlopen zijn tijdens de COVID-19 crisis. 

3. De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van risico gestuurd beheer en 
borging van informatie aan de voorkant van het proces. 

4. De hotspot COVID-19 wordt nader afgebakend, want relevante informatie 
moet behouden blijven. D.w.z. niet te veel en niet te weinig. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
11 mei 2021 

Ons kenmerk 
3294713 

Gevraagde actie(s) 
De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten 
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij DGSC-19. 

-A uevi adyu VVUILIL 0111 in LC SLCIIIIIICII rneL L/C VOlyeflUe IlltUVVC UtdUllfICS: 

1. Fase 1: Per 1 september 2021 worden de ontbrekende aanlevering van 
vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van 
(onderdelen van) de ministeries waar dit van toepassing is. Dit geldt in ieder 
geval voor: JenV concernbreed, IenW en SZW. 

2. Fase 2: Per 1 september 2021 is het plan van aanpak gereed voor het in 
beheer brengen en veiligstellen van de hotspot informatie zoals genoemd 
onder punt 3. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de organisatie zich 
voorbereid op het duurzaam toegankelijk maken en wat daarvoor nodig is.2  

3. Fase 2: Per 1 januari 2022 is mede aan de hand van huidige deadlines CIO 
Rijk3  een afgebakend deel van de hotspot, tenminste voor le golf COVID-19 
t/m september 2020, veiliggesteld en zoveel mogelijk informatie duurzaam 
toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat 1 januari 2022 voor duurzaam 
toegankelijk maken een streefdatum is. 

NB. Uiterlijk per 1 juli 2021 wordt de hotspotlijst COVID-19 aangeboden aan 
het Nationaal Archief (deadline volgens besluit ACC-19 op 8 februari 2021). 

2  Het Nationaal Archief wordt gevraagd aanvullende en concrete technische normen en eisen 
aan te reiken voor deze duurzame toegankelijkheid zodat de departementen daar in hun 
plan van aanpak (fase 2/3) alvast rekening mee kunnen houden. 
3  Bij archivering van e-mails en chatberichten wordt de deadline CIO Rijk mogelijk nog 
verschoven op grond van technische beperkingen. De hotspotarchivering houdt daar gelijke 
tred mee. 
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agenda 
Datum 
20 mei 2021 

Bijlagen 
4 

Interdepartementale werkgroep hotspot Covid-19 

n 

ONGERUBRICEERD 

leden werkgroep hotspot archivering COVID-19 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 -
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 
5.1.2.e 

Omschrijving 	 Tiende bijeenkomst 
Vergaderdatum en -tijd 	25 mei 2021, 10:30 uur 
Vergaderplaats 	 via Webex 
Aanwezig 	 leden werkgroep 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen verslag negende bijeenkomst 13 april 2021 (bijlage 1) 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Terugkoppeling over besluitvormingstraject in DOC-19, ACC-19 en 

MCC-19; Door de interventie van VWS is er een bijstelling gekomen 
van de deadlines voor duurzame toegankelijkheid. 

• Afbakening: Naar aanleiding van de kennissessies in april willen we 
dit onderwerp verder gaan uitdiepen in een meer algemeen voorstel. 
Wie zou willen meedenken hierbij? We komen op 9 of 10 juni bij 
elkaar. NA heeft toegezegd hier ook aan mee te willen werken. 

4. Nota samenloop hotspot COVID-19 en actieplan Open op Orde 
Er is een nota opgesteld (zie bijlage 2) waarbij de overlap in beeld wordt 
gebracht en ook een aanzet kan zijn voor afstemming Deze nota wordt 
ingebracht in het strategisch beraad van RDDI en de stuurgroep 
Informatiehuishouding van Open op Orde. 

	

5.1.2.e 	 van CIO Rijk zal een toelichting geven. We zijn 
benieuwd naar jullie reacties. 

5. Kennissessies 
• Het verslag en de presentaties over afbakening hotspot van april 2021 

staan op de samenwerkingsruimte en zijn hier te vinden. Welke 
nieuwe onderwerpen zijn er gewenst? 

• Kennissessies 9 en 10 juni over het onderwerp metadatering bij 
duurzame toegankelijkheid. De agenda en de uitnodiging wordt 
binnenkort verspreid 5.1.2.e 	geeft een korte toelichting; 

• Op 8 juni vindt de vierde kennissessie plaats voor de deelnemers uit 
de veiligheidsregio's. 

6. 	Introductie van 	 als (tijdelijke) opvolger van 5.1.2.e 

	

/ 	 Waardering en Selectie van het NA. 

Korte Pauze 
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7. Toelichting op de bevindingen uit de ingeleverde documenten per 
15 maart 
In de werkgroep van 13 april is gevraagd om een overzicht van de rode 
draad die door de ingeleverde stukken loopt. 5.1.2.e 	zal dit 
toelichten. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 - 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
22 oktober 2020 

8. Voortgangsrapportage hotspot en toelichting deadlines (de laatste 
versie is als bijlage 3 toegevoegd)M011111= geeft een toelichting. 
Er komen in de komende weken gesprekken over de stand van zaken bij 
alle ministeries. Dat willen we doen aan de hand van een concept format 
(bijlage 4). Dit is bedoeld als discussiestuk. Daarbij zal het nuttig blijven 
om met de vertegenwoordigers van de 12 ministeries regelmatig apart 
samen to komen. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 
Volgend overleg: voorstel dinsdag 29 juni 2021 13.30-15.00 uur, 
wellicht specifiek over plannen van aanpak 
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verslag, DGSC-19) 
5.1.2.e 	(BZK2), 5.1.2.e (BZK2) 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Contactpersoon 
5.1.2.e 

IIIM@rninjenv.n1 

Datum 

verslag 	Interdepartementale werkgroep Hotspot COVID-19 

	20 april 2021 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Aanwezig 

Verslag negende werkgroep 13 april 2020 
13 april 2021, 14.00 - 15.00 uur 
5.1.2.e 	voorzitter, DGSC-19), 5.1.2.e 
(szw), 5.1.2.e 	(DGSC-19), 	 (DEF), , 
5.1.2.e 	(NA), 5.1.2.e 	(Bz), 5.1.2.e 	(IenW), 
5.1.2.e 
	

EZK), 5.1.2.e 
(DGSC-19), 5.1.2.e 
(RDDI), 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	

(VR HNH), 5.1.2.e  

EZK),  5.1.2.e 
(KMAR), 5.1.2.e 

(Nationale Politie) 
(JenV), 5.1.2.e 

(NCTV), 5.1.2.e 	(VR U), 5.1.2.e 	(NA), 
5.1.2.e 	(VR HM), 5.1.2.e 	(FIN), 5.1.2.e 
(JenV), 5.1.2.e 	(JenV), 5.1.2.e 	szw), 
5.1.2.e 	 (vws), 5.1.2.e 	(BZK), 
5.1.2.e 	(vws), 5.1.2.e 	 (RDDI), 5.1.2.e 

1. Opening en mededelingen: 
• Geen mededelingen 

2. Vaststellen verslag achtste bijeenkomst 2 maart 2021 (bijlage) 
Verslag is vastgesteld zonder wijzgingen. 

3. Actualiteiten Hotspot: 
• Er is een conceptversie nieuw afbakeningssjabloon, in dit sjabloon is 

het feitenrelaas vervangen door een verwijzing naar online 
interdepartementale tijdlijn en de wijze waarop ook in de toekomst de 
tijdlijn duurzaam beschikbaar blijft. Daarnaast is de nationale 
crisisstructuur opgesteld en opgenomen. Wijzigingen zijn geel 
gearceerd en het document is als bijlage toevoegd en de laatste versie 
staat ook op de samenwerkruimte. 
Een aantal deelnemers geeft aan dat zij het sjabloon al ingevuld 
hebben en vraagt zich of hoe om to gaan met de aanpassingen. De 
aanpassingen betreffen enkel de inleiding/het eerste gedeelte van het 
afbakeningssjabloon en heeft geen invloed op de eigen ingevuld 
inhoud. De wijzigingen zouden daarom relatief makkelijk 
overgenomen kunnen worden in het eigen sjabloon. 
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• Op 15 en 23 april zijn er kennissesseis over de afbakening van de 
hotspot. 

4. Conceptrapportage voortgang hotspot per ministerie (bijlage, 
Presentatie door 5.1.2.e van de conceptrapportage (presentatie in 
bijlage). Voorafgaand aan dit overleg heeft er een overleg plaatsgevonden 
met de vertegenwoordigers van de 12 departementen voor afstemming 
over deze rapportage. 
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende opmerkingen. 

• BZ: Vaststelling hotspotlijst is gepland in mei 2021. Wordt 
toegevoegd. 

• JenV: De deadline van 1 januari 2022, is dit de uiterste datum 
veilig stellen en archivering of start moment hiervan? 
Dit is de datum waarop een of te bakenen deel van de informatie 
onder beheer is en duurzaam toegankelijk gearchiveerd. 

• Wat is de relatie met Open op Orde? We zijn in overleg in 
hoeverre deze trajecten met elkaar verbonden kunnen worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door de hotspot een proeftuin op bepaalde 
onderdelen te laten zijn voor Open op Orde. 

• BZK: Praktische vraag: graag als stukken naar secretaris van 
DOC-19 wordt gezonden ook gaag naar ons sturen. Dit zodat er 
tijdig een annotatie gemaakt kan worden voor de diverse gremia. 

• Naar aanleiding van deze opmerking is de vraag of deelnemers 
voor wie het relevant is, in de annotatie lijn zit voor DOC-19. Dit is 
niet altijd het geval. Vanuit DGSC-19 zullen we de leden van het 
DOC-19 doorgeven. ACTIE DGSC-19 

• VR: 5.1.2.e 	merkt op dat er een document opgesteld is over 
COVID-19 archivering en de mogelijke verplichtingen voor de 
veiligheidsregio's. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
20 april 2021 

5. Zelfevaluatie Duurzame Toegankelijkheid hotspot COVID-19 
Naar aanleiding van de werksessie over de pilotversie Zelfevaluatie op 3 
februari is de definitieve versie opgesteld en toegezonden. 
11111/VWS: Wat is het gewenste gebruik? Is het de bedoeling om dit voor 
het hele departement en alle organisaties die hier bij aangesloten zijn in te 
vullen? Het is bedoeld voor eigen gebruik om inzicht te krijgen waar 
duurzame toegankelijkheid voor de hotspot nog niet aanwezig is. Tevens 
kan het helpen om aan het management aan te geven welke stappen nog 
gezet moeten worden. Dus overal waar het heipt om zicht te krijgen, 
gebruik het daar. Dus zelf in te vullen waar je het inzet. 

6. Kennissessies 
• Het verslag en de presentaties van de kennissessies E-mailarchivering 

van februari 2021 staat op de samenwerkruimte en zijn 
• Op 19 april vindt de kennissessie plaats voor de deelnemers uit de 

veiligheidsregio's. 
• Op 15 en 23 april zijn er kennissesseis over nadere afbakening van de 

hotspot. 
• Zijn er nog suggesties voor onderwerpen voor nieuwe kennissessies: 

- 	Voorstel: Het velig stellen van onder andere whatsapp en mails van 
bewindspersonen. Die zijn niet altijd in beeld. Ook in het licht van de 
verkiezingen die zijn geweest en vertekkende bewindspersonen. Er is 
een Rijksbrede actie vanuit RDDI om informatie van vertrekkende 
bewindslieden veilig te stellen, dit beteft echter alleen de social media 
kanalen. ara/BZK: ons bureau SG is al begonen om 
overdrachtsdossier op te stellen en ook bezig vanuit daar om 
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whatsapp berichten en dergelijke veilig te stellen. Tip voor anderen 
om hier wellicht ook op aan te haken/bij bureau SG te informeren. 
Concreet is er nu geen aanleiding om hier een kennissessie over te 
over aniseren. 

FIN: is er een kennissessie te wijden aan de 
a a eningsdocumenten vanuit inhoudelijk oogpunt? Waar kunnen 
we van elkaar leren nu we een dwarsdoorsnede van het hele rijk 
hebben 	heeft met dat doel een groat excel opgesteld en 
wilde daar graag uitspraken over doen. Maar dit bleek lastig omdat 
iedereen het met een ander accent heeft ingevuld. De een definleert 
de risicokiasse anders dan de ander bijvoorbeeld. Sommigen nemen 
je mee in een verhaal van A tot Z en anderen zijn meer beknopt. 
Lastig om te gieten in een vorm die nuttig is voor iedereen. Deze 
korte toelichting was al waardevol en zo al doorpratende wordt het 
voorstel gedaan om wellicht toch een sessie hieraan te wijden en dan 
bijvoorbeeld in te zoomen op hoofdstuk 2 en 3 . 5 1 2 e komt hierop 
terug. 51.2.e 	biedt zijn hulp aan: aanvaard. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
• Volgend overleg: voorstel dinsdag 25 mei 2021 10.30-12.00 uur 

(was eerst in de middag gepland, maar op verzoek van AZ naar de 
ochtend ver laatst 

• Voor 	 de laatste keer dat hij deelneemt,Erl wordt 
harte j 	 voor zijn deelname. 

Directoraat-Generaal 
Sanienleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
20 april 2021 
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Datum 
11 mei 2021 

Projectnaam 
archivering hotspot Coy d-19 

Ons kenmerk 

3294713 

Aan de leden van DOC-19 en ACC-19 
Ter info aan de leden van MCC-19 

nota 	voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19 

Doel nota 
0 Ter bespreking Ter Besluitvorming 0 Ter informatie 0 Anders, namelijk: 

Aanleiding 
Eerdere besluitvorming 
De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten 
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij het programma 
DG Samenleving en COVID-19 met een eerste deadline van vastgesteld  
afbakeningsdocument en informatieoverzicht per 15 maart 2021. DGSC-19 
rapporteert hierover aan de ACC-19 en de rapportage wordt ter informatie 
toegezonden aan de MCC-19. 

Resultaten deadline 15 maart 2021 
Er is door de ministeries veel werk verzet. De meeste ministeries hebben de 
deadline van een vastgestelde 0.1- of 1.0 versie gehaald. Dit heeft 
plaatsgevonden in goede samenwerking binnen de interdepartementale 
werkgroep Hotspot Archivering COVID-19 en met betrokken partners. 

Aanlevering door ministeries t.b.v. deadline hotspot 15 maart 2021 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

Ministerie als 
	 Afbakenings- Informatie- Vasts a I ng CIO 

archiefverantwoordelijke 	document 	overzicht 	/ MT 
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BZ 
BZK 
Defensie 
EZKiLNV 
Financien incl. Belastingdienst 
IenW 
JenV-Concern 
JenV-kerndepartement 
JenV-Politie 
JenV-IND 
OCW 
SZW 
VVVS 

Aangeleverd 
Niet aangeleverdi niet vastgesteld 
Juni 2021 



Toelichting op niet-donkergroene delen in bovenstaand overzicht: 
• IenW heeft afbakeningsdocumenten en grotendeels informatieoverzichten 

aangeleverd. Deze zijn nog niet vastgesteld en dateren deels uit 2020. 
Reactie IenW: IenW committeert zich om de op 1 september gestelde deadlines te 
behalen. De hotspotlijst zal in najaar 2021 worden vastgesteld, passend in de 
afspraken met het Nationaal Archief. 

• JenV heeft als concern niet aangeleverd, drie onderdelen 
bestuursdepartement, politie en IND (2020) echter wel. 
Reactie JenV concern: JenV concern committeert zich om alle op 1 september 
gestelde deadlines te behalen. Het totaaloverzicht van JenV concern zal in het 
tweede kwartaal opgeleverd worden. De langere doorlooptijd komt voort uit de 
omvang en diversiteit van te inventariseren decentrale archiefvormende eenheden 
in combinatie met beperkt beschikbare capaciteit bij de centrale stafdirectie. 

• SZW heeft een nog onbekende vertraging vanwege uitval personeel. 
Reactie SZW: SZW committeert zich om alle op 1 september gestelde deadlines 
te behalen. Tijdelijke capaciteit zal worden ingezet wegens uitval medewerker. 
Daarnaast wordt geworven voor structurele vervanging. 

• VWS stelt de documenten vast in juni 2021. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
11 mei 2021 

Ons kenmerk 
3294713 

Fasering uitvoering hotspot COVID-19 

Fl: Inventarisatie afbakeningsdocument en informatieoverzicht, publicatie van 
de hotspotlijst per zorgdrager door Nationaal Archief, plan van aanpak F2/3; 
F2: Onder beheer brengen en toegankelijk opslaan van informatie zodat deze 
beschikbaar blijft voor selectie; 
F3: Archiveren: selectie voor bewaring, voorzien van metadata en opname in 
een duurzaam toegankelijke omgeving; 
F4: Blijvende bewaring in afstemming met het Nationaal Archief en afronding 
hotspot. 

Ambitie 
DGSC-19/DEV is een pragmatische club mensen met meerdere actielijnen op het 
gebied van informatie, evaluatie en verantwoording. In samenwerking met onze 
partners richten we ons op samenwerking, creatieve oplossingen en resultaat. 
Als we de informatie van de hotspot COVID-19 nu niet goed veiligstellen en 
beheren, hebben we later een enorm probleem bij de parlementaire 
verantwoording van de aanpak van deze crisis en bij de beantwoording van WOB-
verzoeken. De uitvoering van de hotspot COVID-19 kan een voorbeeld zijn van 
een meer risico-gestuurde informatiehuishouding (in de nieuwe Archiefwet 
2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we verbinding met het bredere 
actieplan IHH Open op Orde (POK).1  

1. De hotspot COVID-19 is afgerond als de informatie voor blijvende 
bewaring duurzaam en toegankelijk is gearchiveerd. 

1  De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van informatiebeheer 'in het klein'. De elementen 
van een goede informatiehuishouding komen allemaal aan bod. Het heeft wederzijdse 
voordelen om met de hotspot aansluiting te zoeken met het generieke actieplan IHH Open 
op Orde. Daarmee is de hotspot als het ware een proeftuin. Hoewel de hotspot een snellere 
en urgente benadering kent, wordt op langere termijn inzichtelijk wat nodig is om een meer 
risico-gestuurde hotspot benadering te kunnen toepassen op de informatie van de 
rijksoverheid. 
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2. De hotspot COVID-19 is een praktisch en betrouwbaar middel om 
reconstructie en verantwoording mogelijk te maken van hoe processen 
verlopen zijn tijdens de COVID-19 crisis. 

3. De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van risico gestuurd beheer en 
borging van informatie aan de voorkant van het proces. 

4. De hotspot COVID-19 wordt nader afgebakend, want relevante informatie 
moet behouden blijven. D.w.z. niet te veel en niet te weinig. 

Directoraat-Generaal 
Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en 
Verantwoording 

Datum 
11 mei 2021 

Ons kenmerk 
3294713 

Gevraagde actie(s) 
De ACC-19 heeft op 8 februari 2021 besloten dat de monitoringsfunctie ten 
aanzien van de voortgang in de hotspotarchivering is belegd bij DGSC-19. 

Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende nieuwe deadlines: 

1. Fase 1: Per 1 september 2021 worden de ontbrekende aanlevering van 
vastgestelde afbakeningsdocumenten en informatieoverzichten verwacht van 
(onderdelen van) de ministeries waar dit van toepassing is. Dit geldt in ieder 
geval voor: JenV concernbreed, IenW en SZW. 

2. Fase 2: Per 1 september 2021 is het plan van aanpak gereed voor het in 
beheer brengen en veiligstellen van de hotspot informatie zoals genoemd 
onder punt 3. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de organisatie zich 
voorbereid op het duurzaam toegankelijk maken en wat daarvoor nodig is.2  

3. Fase 2: Per 1 januari 2022 is mede aan de hand van huidige deadlines CIO 
Rijk3  een afgebakend deel van de hotspot, tenminste voor le golf COVID-19 
t/m september 2020, veiliggesteld en zoveel mogelijk informatie duurzaam 
toegankelijk gemaakt. Dit betekent dat 1 januari 2022 voor duurzaam 
toegankelijk maken een streefdatum is. 

NB. Uiterlijk per 1 juli 2021 wordt de hotspotlijst COVID-19 aangeboden aan 
het Nationaal Archief (deadline volgens besluit ACC-19 op 8 februari 2021). 

2  Het Nationaal Archief wordt gevraagd aanvullende en concrete technische normen en eisen 
aan te reiken voor deze duurzame toegankelijkheid zodat de departementen daar in hun 
plan van aanpak (fase 2/3) alvast rekening mee kunnen houden. 
3  Bij archivering van e-mails en chatberichten wordt de deadline CIO Rijk mogelijk nog 
verschoven op grond van technische beperkingen. De hotspotarchivering houdt daar gelijke 
tred mee. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
	 @n1 njenv.nl> 

donderdag 20 mei 2021 16:10 
5.1.2.e 
	 @minlnv.nl; 

5.1.2.e M 

167 
5.1.2.e 

5.1.2.e  @vrtwente.nl; 5.1.2.e @vrzeeland.nl;  5.1.2.e 
@minienw.n1;  5.1.2.e 

@eerstekamer.nl: 5.1.2.e 
@belastingdienst.ni; 

@politie.n1; 
@om.n1;312311.111@vrijsselland,n1; 

MINSZW.NL; 
@mindef.n1;Mal@MINSZW.NL; 

@vrzw.nr; 
@vrIn.n1; 

5.1.2.e  @vnog.n1; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@mindef.nl 

@uwv.nl'; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 

2.e5.1.2.e 
.1.2.e 

5.1.2.e @ggddrenthe.nl' 5.1.2.e 
@brwbn.ni., 5.1.2.e  @vggm.nr; luta 

@rninbzk.nr;  5.1.2.e 
@mindef.nl; 5 1 2.e 

@MINSZW,NL; 
5.1 2 e  @vrnhn.nl;  5.1.2.e 

@minbzk.nl;  5.1.2.e 
- BD/DGC-19 

Onderwerp: 	 Agenda en stukken overleg Interdepartementale werkgroep hotspot COVID-19 
Bijlagen: 	 Agenda werkgroep 25 mei 2021.pdt bijlage 1 ConceptVerslag 9e bijeenkomst 

interdepartementale werkgroep hotspot covid-19 13 april 2021.pdf; bijlage 2 
Raakvlakken en samenwerking hotspot COVID-19 en Open op orde vO.5.pdf; bijlage 
3 voortgangsrapportage archivering hotspot Covid-19_110521v2.pdf: bijlage ,4 
Deadlines en voorstel format plan van aanpak hotspot COVID..0.4.pdf 

Beste alien, 

Bijgaand de agenda en stukken voor het overleg aanstaande dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 

Programa DG Samenleving & Covid-19 
Directie Evaluatie & Verantwoording 
Turfmarkt 147 12511 DP.I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 



Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 
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Aanbiedingsformulier 	 Agendapunt: 

1. Korte titel Nota Raakvlakken en samenwerking hotspot COVID-19 en Open op 
orde 

2. Datum behandeling 25 mei 2021 

3. Eerder behandeld in ❑ Projectteam ❑  Klankbord ❑SB 
X Niet 

Anders: 

Uitkomst behandeling in bovenstaand gremium: 
❑ Overeenstemming (gees toelichting vereist) 
❑ Geen overeenstemming: (toelichting geschilpunten vereist). 

4. Voorgeschiedenis/context 

5. Samenvatting/toelichting 

Vanuit de hotspot COVID-19 teams van een substantieel aantal 
departementen is aangegeven dat er behoefte is aan afstemming van 
de acties tussen Hotspot COVID-19 en Open op Orde. Er is behoefte 
aan afstemming op inhoudelijk niveau alsmede op het gebied van 
planning om daarmee de administratieve belasting te minimaliseren 
en spreiden.  
Deze nota vanuit project hotspot COVID-19 (DGSC-19) en RDDI 
analyseert de raakvlakken tussen de trajecten hotspot COVID-19 en 
Open op Orde. 

Hiervoor zijn de volgende vragen onderzocht en uitgewerkt: 
• Hoe kunnen de plannen en acties vanuit de programma's Open 

op Orde en Hotspot COVID-19 elkaar aanvullen en waar mogelijk 
versterken? 

• Hoe kunnen beiden programma's elkaar aanvullen om 
rijksoverheidsorganisaties te ondersteunen en te ontzorgen? 

• Welk advies kunnen we vanuit beide programma's meegeven 
aan de overheidsorganisaties? 

De resultaten zijn verwerkt in een advies rond te nemen acties bij de 
rijksorganisaties, DGSC-19 project hotspot COVID-19, CIO Rijk en 
RDDI. 

6. Financiele consequenties X Nee 
❑ Ja 

7. Privacy-aspecten, ICT en 
Archiefwet 

❑ Advies PAR (bij rijksbrede kaders en voorzieningen): 

❑ CIO Rijk: 

Rijksprogramma 
Duurzaam 
Digitate 
Informatiehuishouding 



8. Discussiepunten 
	

1. Hoe kunnen beiden programma's elkaar aanvullen om 
rijksoverheidsorganisaties te ondersteunen en te ontzorgen? 

2. Welke producten of andere vorm van ondersteuning vanuit 
RDDI en/of DGSC-19 hebben rijksorganisaties daarbij nodig? 

3. Kan het programma RDDI (cq het programma Open op Orde) 
de vliegwielfunctie van de hotspotbenadering benutten en zijn 
er aanknopingspunten voor samenwerking?  

9. Gevraagde besluitvorming 

10. Contactgegevens 

Rijksprogramma 
Duurzaam 
Digitate 
Informatiehuishouding 



5.12.e @minienw.n1; 5.1.2.e 

169 =I= 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
	 @minjenvnl> 

vrijdag 21 mei 2021 11:22 
Hotspot 
azzam@minInv.n1; 5.1.2.e 	©vrtwente.nI; 
5.1.2.e 	 ccptrzeeland.nl: 

@belastingdienst.n1;  
@eerstekamern1; 

5.1.2.e 	@vnog.nI; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 	 5.1.2.e 

@politie.ni; 
@om.n16112311111111@vrijsselland.n1; 

@mindef.n1;  5.1.2 e 	 @mindef,n1 
@vrzw.nr; 

5.1 2 e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5. @MINSZW.NL; 

@uwv.nl'agE111111111@vrIn.n1; 311211@ggddrenthe nr .  

@minbzk.nr; 5.1.2.e  @mindef.n1;  5.1.2.e 

@MINSZW.NL; 
@vrnhn.nl; 

11111111111@minbzk.n1; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

aanvulling stukken bij agendapunt 4: Nota samenloop Open op Orde met hotspot 
COVID-19 
Aanbiedingsformulier Nota hotspot Open op Orde.pdf 

Beste collegass, 
Omdat een aantal van jullie tevens deelneemt aan het strategisch beraad RDD en dit stuk daar ook geagendeerd 
wordt op 3 juni stuur ik hierbij alvast het aanbiedingsformulier. 
In dit aanbiedingsformulier wordt concreet gevraagd om de reactie van de leden op het gebied van de 
samenwerking en of zij nog aanvullingen hebben. Deze vragen zijn voor onze discussie eveneens richtinggevend. 

Met vriendelijke groet, 

Programma Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19 
Directie Evaluatie en Verantwoording 

Turfmarkt 147 I 2511 DP I Den Haag 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

T312211111111111 
• . 

Onderwerp: 

Bijlagen: 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Justice and Security 

2 
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Raakvlakken en samenwerking hotspot COVID-19 en 
Open op orde 

Aanleiding 
Vanuit de hotspot COVID-19 teams van een substantieel aantal departementen is 
aangegeven dat er behoefte is aan afstemming van de acties tussen de 
programma’s Hotspot Covid-19 en Open op Orde. Er is behoefte aan afstemming 
op inhoudelijk niveau alsmede op het gebied van planning om daarmee de 
administratieve belasting te minimaliseren en spreiden. 
 
Probleemstelling 
De ambities en de concrete acties voor 2021 van de programma’s Hotspot COVID-
19 en Open op orde zijn naast elkaar gelegd. Zo wordt voor de betrokkenen beter 
inzichtelijk hoe beide programma’s elkaar gaan versterken en waar tijd en inzet 
wordt bespaard door acties te bundelen en plannen op elkaar af te stemmen.  
 
Hiervoor zijn de volgende vragen onderzocht en uitgewerkt: 
• Hoe kunnen de plannen en acties vanuit de programma’s Open op Orde en 

Hotspot COVID-19 elkaar aanvullen en waar mogelijk versterken?  
• Hoe kunnen beiden programma’s elkaar aanvullen om 

rijksoverheidsorganisaties te ondersteunen en te ontzorgen?  
• Welk advies kunnen we vanuit beide programma’s meegeven aan de 

overheidsorganisaties?  
De resultaten zijn verwerkt in onderstaand overzicht van zeven adviezen.  
 
Adviezen 
Bij actielijn 1: 

• De positionering van de informatiebeheerders (als uitvoerende taak) 
dichtbij de informatieprofessional en de CIO (actie voor CIO Rijk) 

• Bijdragen aan training in hotspot-vaardigheden voor 
informatieprofessionals (actie voor RDDI) 
 

Bij actielijn 2:  
• Zoek aansluiting bij de dagelijkse praktijk van informatieopslag, benut 

creatieve eigen oplossingen op maat volgens uniforme principes en 
richtlijnen en faciliteer waar nodig ‘bruggen’ van de werkomgeving, 
bijvoorbeeld netwerkschijven- of samenwerkingsruimtes naar de 
duurzame toegankelijke omgeving. (actie voor de rijksorganisaties) 

• Ontwikkel in samenwerking met het Nationaal Archief een handreiking 
hotspot COVID-19 en mogelijk volgende hotspots voor rijksorganisaties, 
in aanvulling op en als mogelijke input voor de update van de landelijke 

169A
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handreiking Waardering en selectie.1 (actie voor project hotspot COVID-
19 en RDDI) 

 
Bij actielijn 3: 

• Lever input aan het Nationaal Archief voor het kennisproduct 
Risicoanalyse, bijvoorbeeld door deelname aan de redactiegroep. DGSC-
19/DEV biedt haar opgedane expertise en de resultaten uit een 
tussentijdse evaluatie van de hotspot aan. (actie voor project hotspot 
COVID-19) 

• Betrek  het Nationaal Archief bij vragen en discussies over metadatering 
ten behoeve van duurzame toegankelijkheid van hotspotgerelateerde 
informatie (actie voor project hotspot COVID-19) 

• Afstemming met CIO Rijk zodra Open op Orde-acties rond thema 
‘Rijksbrede werkwijze concrete eisen en standaarden informatiesystemen’ 
gaan lopen en daar input leveren (actie voor RDDI) 

 
Bij actielijn 4: geen adviezen 
 
Kern 
 
Inleiding 
Vanaf het tweede kwartaal van 2021 zijn rijksorganisaties druk met het maken 
van plannen en het in gang zetten van acties om hun informatiehuishouding te 
verbeteren. In de kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslag (POK) is toegezegd dat zij vóór 1 juli 2021 een plan indienen 
voor de verbetering van hun informatiehuishouding tot en met 2026. Een sjabloon 
hiervoor is beschikbaar gesteld in het generiek actieplan Open op Orde. Open op 
Orde zet in op een grootscheepse verbeterslag op de informatiehuishouding van 
de gehele rijksoverheid, op gebied van kennis en vaardigheden, processen, 
systemen en sturing en naleving. 
 
Dezelfde organisaties zijn in dezelfde periode bezig met het veilig stellen en 
duurzaam toegankelijk maken van de informatie die relevant is voor de rijksbrede 
hotspot COVID-19. Dit traject is beperkter in scope dan het programma Open op 
Orde (zorgen dat informatie, binnen de eigen context in goede, geordende en 
toegankelijke staat blijvend bewaard wordt versus het verbeteren van de gehele 
informatiehuishouding van de rijksoverheid).  
 
Wel heeft de hotspot COVID-19 uiteindelijk hetzelfde hoofddoel: reconstructie en 
verantwoording van het verloop van processen. Ook is er overlap in thema’s, 
zoals uitdagingen rond duurzame toegankelijkheid van bepaalde soorten 
informatie en uniformering (van de hotspotaanpak). Ook voor de hotspot COVID-
19 maken organisaties een plan (van aanpak) en zetten acties in gang.  
 
Er lopen bij deze organisaties dus twee (en soms zelfs meer) parallelle trajecten 
rond het op orde krijgen van de informatiehuishouding: het langere-termijn 
programma vanuit Open op Orde, waaronder ook de reeds lopende actielijnen van 
RDDI vallen, zoals e-mailarchivering en archivering van chatberichten; en de 
urgente kortere-termijn programma voor de hotspot COVID-19, waaronder ook 
archivering van e-mails en chatberichten vallen.  
 

 
1 https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/roadmap-kennisproducten-
nationaal-archief#collapse-91491. 
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Beide trajecten dragen bij aan hetzelfde hogere doel (betere verantwoording naar 
de samenleving, door informatie duurzaam toegankelijk te maken). Om de 
uitvoering voor organisaties efficiënter te maken en hun werkdruk te 
verminderen, wil RDDI nu met CIO Rijk, Nationaal Archief en project Archivering 
hotspot (DGSC-19) verkennen op welke manier actie in deze twee programma’s 
voor organisaties te combineren zijn dan wel elkaar aan kunnen vullen. 
 
Samenhang en verschillen tussen de programma’s 
Het programma hotspot COVID-19 raakt, net zoals het programma Open op Orde, 
de gehele informatiehuishouding van de organisatie. Uitvoering van het 
programma raakt vele medewerkers, soorten informatie, werkprocessen, 
informatiesystemen, organisatieonderdelen en -niveaus. Bijna alle knelpunten 
rond het beheer van informatie in de gehele organisatie worden ook binnen de 
hotspot zichtbaar als knelpunt. Bijvoorbeeld: Als een organisatie merkt dat 
COVID-19 informatie dreigt te verdwijnen wanneer een medewerker uit dienst 
gaat, dan zal dit voor andere dossiers van deze medewerker ook gelden.  
 
Organisaties werken op dit moment eerst aan het identificeren, zo nodig 
veiligstellen en uiteindelijk duurzaam toegankelijk bewaren van alle informatie die 
tot de hotspot COVID-19 behoort. In verband met de gevoeligheid van het 
onderwerp en de noodzakelijke parlementaire verantwoording is er voldoende 
management aandacht en kent dit een behoorlijke mate van urgentie. Dit geldt 
ook voor het op orde krijgen van de informatiehuishouding in het algemeen. 
Echter, er is afgesproken dat de hotspot COVID-19 op relatief korte termijn op 
orde moet zijn; voor een deel van de informatie al in 2021. Het op orde krijgen 
van de informatiehuishouding in het geheel is een zeer complexe opgave met een 
langere doorlooptijd, tot en met 2026.  
 
Waar generieke oplossingen, nieuwe systemen en dergelijke nog op zich laten 
wachten, zullen voor de COVID-19 hotspot soms ad hoc oplossingen nodig zijn om 
de informatie al op tijd veilig te stellen en duurzaam toegankelijk te maken.  
Het programma Hotspot COVID-19 kan daarmee als een vliegwiel functioneren 
voor onderdelen van het programma Open op Orde. Het is denkbaar dat ad hoc 
oplossingen voor de hotspot worden gebruikt om te experimenteren met lange-
termijnoplossingen voor de informatiehuishouding in het geheel.  
 
Inhoudelijke afstemming 
Om de samenhang tussen de twee trajecten en daarmee het mogelijke bereik van 
dit ‘vliegwiel-effect’ in kaart te brengen, kijken we hier naar de overlappende 
thema’s. In de rapportages aan DOC-19 en ACC-19 wordt de ambitie van de 
hotspot COVID-19 als volgt omschreven: 
 
Ambitie projectgroep hotspot COVID-19 
 

1. Hotspot project is afgerond als informatie voor blijvende bewaring duurzaam en 
toegankelijk is gearchiveerd. 

2. Hotspot aanpak is een praktisch en betrouwbaar middel voor reconstructie en 
verantwoording van verloop processen tijdens COVID-19 crisis. Denk aan: Wob 
en parlementaire verantwoording. 

3. Hotspot kan voorbeeld zijn van meer risico-gestuurde informatiehuishouding 
(in nieuwe Archiefwet 2021/2022 wordt dit benadrukt). Daarmee leggen we 
verbinding met het bredere actieplan IHH Open op Orde (POK) 

4. Hotspot keuze voor bewaring informatie krijgt nadere afbakening. Relevante 
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informatie moet behouden blijven: niet te veel en niet te weinig. Criteria hiervoor 
worden ontwikkeld en nog afgestemd met DOC-19 en ACC-19. 

 
 
Naast deze vier punten is in de interdepartementale werkgroep hotspot COVID-19 
de ambitie besproken om tot een meer gestandaardiseerde, uniforme 
benadering (met name bij de afbakening) te komen tussen zorgdragers. Dit met 
het oog op de verantwoording: één rijksoverheid, dus het hanteren van dezelfde 
basisprincipes door organisaties. 
 
Actielijnen Open op Orde 
 
Het generiek actieplan Open op Orde volgt vier actielijnen:  

1. De informatieprofessional en de medewerker 
2. De hoeveelheid en de aard van informatie (inclusief toezeggingen rond 

archivering e-mail, websites, berichtenapps, digitale toegankelijkheid websites en 
domeinen, aansluiting PLOOI, informatieverstrekking aan de Tweede Kamer. 

3. De duurzame toegankelijkheid (inclusief kwaliteit en gebruik) van de huidige IT-
systemen.  

4. Sturing en naleving (inclusief overzicht en inzicht op input, output en outcome).  
Het actieplan per organisatie wordt geacht deze vier actielijnen af te dekken.2 
 
Open op Orde heeft een zeer brede scope en omvat niet alleen acties rond de 
informatie zelf, maar ook over systemen, vaardigheden en gedrag van 
medewerkers, en organisatieprocessen. Vergelijken we dit met de hotspot COVID-
19, dan is die scope veel beperkter.  
 
Actielijnen 
Wel hebben alle actielijnen aspecten die relevant zijn met het oog op de ambitie 
van de COVID-19 hotspot: 
 
Onder actielijn 1: Voor een werkelijke verbetering is het nodig de functies of 
functionarissen van strategisch, tactisch en operationeel digitaal 
informatiebeheer, niet te verwarren met IT-functies, op verschillende niveaus en 
met verschillende specialisaties terug te brengen dichtbij het primaire proces 
onder verantwoordelijkheid van het lijnmanagement of de CIO-functie binnen een 
organisatie. 
 

 Bij hotspot COVID-19 zag je dit ad hoc gebeuren: informatiebeheer was 
bij verschillende departementen vanaf het begin betrokken bij veiligstellen 
informatie uit het primair proces.  

 Als vaardigheid voor informatieprofessionals: kunnen beoordelen hoe 
waardevol informatie is met het oog op verantwoording/historische 
relevantie, hotspots in het verleden en naar de toekomst (risico-
gestuurd). De balans kunnen vinden tussen alles bewaren en minimaal 
bewaren. 
 

Adviezen bij actielijn 1 
• Verbeter de positionering van de informatiebeheerders (als uitvoerende 

taak/operationeel niveau). Organiseer ze dichtbij de informatie-
 

2 Het departementaal actieplan hoeft niet precies deze vier lijnen te volgen. Wel geef je per 
project aan wat dit bijdraagt aan elke actielijn. De nulmeting volgt wel de vier actielijnen, en 
geeft voor elke lijn de stand van zaken aan. 
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professional en de CIO (tactisch en strategisch niveau). Vanuit beleid kan 
een korte lijn naar de uitvoering worden gerealiseerd en andersom: 
risicoassessment, advisering en uitvoering. Ook dient coördinatie, regie en 
netwerk t.a.v. uitvoering hotspots en informatiehuishouding ministerie 
breed ingeregeld te worden. (actie voor CIO Rijk) 

• Neem ‘hotspot-vaardigheden’ zoals waardering en afbakening mee in 
trainingen voor informatieprofessionals. Het initiatief hiervoor ligt bij het 
RDDI (actie voor RDDI) 

 
Onder actielijn 2: Kenmerkend voor het digitale tijdperk is dat binnen 
overheidsorganisaties steeds meer informatie ‘automatisch’ wordt vastgelegd, en 
vaak los van bovengenoemde min of meer formele informatiestromen. Denk aan 
e-mails, concepten op netwerkschijven en kopieën in persoonlijke mappen, of aan 
sociale media en websites. Het is deze bulk aan extra informatie die voor 
onduidelijkheid en uitdagingen zorgt. De vraag is steeds welk deel ervan 
belangrijk genoeg is om onder ‘beheer’ te brengen en hoe dan? Het antwoord 
daarop hangt af van de taken en inrichting van een organisatie, maar ook van de 
kenmerken en het gebruik van nieuwe technologie. 
 

 Nadere afbakening en het zo nodig veiligstellen van veel vormen van 
informatie is nodig. Doordat de hotspot zo’n belangrijk en urgent 
onderwerp is (er wordt gerekend op Parlementaire Enquête in de 
toekomst, veel Wob-verzoeken) zijn organisaties hier extra druk met goed 
archiveren. Daarbij lopen ze (al) tegen praktische problemen aan, 
bijvoorbeeld bij de hoeveelheid en de afbakening. Bij andere 
archiefonderwerpen is dat eerder ‘komt later wel’.  

 De archiveringsacties rond de hotspot COVID-19 kunnen worden gebruikt 
als proeftuin. Dit komt terug in onderstaande adviezen. 

 
Adviezen bij actielijn 2 

• Zoek aansluiting bij de dagelijkse praktijk van informatieopslag en 
benut creatieve eigen oplossingen op maat volgens uniforme principes 
en richtlijnen en faciliteer waar nodig ‘bruggen’ van de werkomgeving, 
bijvoorbeeld netwerkschijven- of samenwerkingsruimtes naar de 
duurzame toegankelijke omgeving. (actie voor de rijksorganisaties) 

• Biedt in samenwerking met het Nationaal Archief een handreiking voor 
hotspot COVID-19 en mogelijk volgende hotspots voor 
rijksorganisaties, in aanvulling op en als mogelijke input voor de 
landelijke handreiking Waardering en selectie. Denk aan het 
vaststellen van uitgangspunten voor nadere inhoudelijke afbakening 
van de hotspot en op grond van opgedane expertise een handleiding 
over dit onderwerp opstellen. Vanuit hotspot COVID-19 en de gehele 
DGSC-19 zijn ook lessons learned beschikbaar m.b.t. 
interdepartementale sturing en coördinatie (deadlines opgelegd via 
ACC-19). Doordat in de hotspot wordt gewerkt met centrale 
sturing/monitoring, is hier al zicht op de geconstateerde best en worst 
practices bij het Rijk waarop de Regeringscommissaris extra scherp 
kan zijn. Immers: zijn departementen op dit onderwerp wel/niet in 
control? (actie voor project hotspot COVID-19 en RDDI) 

  
Onder actielijn 3: De systeemeisen worden gebaseerd op maatregelen die in de 
praktijk hun waarde hebben bewezen. Daarvoor zullen de systeemeisen 
regelmatig moeten worden bijgewerkt3. Een risicobenadering verdient de 
voorkeur. Daarvoor is een methodiek nodig voor het uitvoeren van een snelle 

 
3 Zoals in de landelijke handreiking voor Waardering en Selectie, een kennisproduct van het 
Nationaal Archief. 
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risicoanalyse op het gehele portfolio van werkprocessen en informatiesystemen 
van een organisatie.4 Op basis van deze analyse kan worden bepaald welke 
werkprocessen en informatiesystemen als eerste verbeterd moeten worden. 
Waarbij de focus ligt op het minimaal veiligstellen van de informatie die van 
belang is voor burgers, bedrijven en de volksvertegenwoordiging. Onder Regie 
van CIO Rijk wordt een Rijksbrede werkwijze ontwikkeld om te komen tot 
concrete eisen en standaarden voor systemen en een methodiek voor 
risicoanalyses. 
 

 De hotspot COVID-19 is een voorbeeld van een risico-gestuurde aanpak 
waarbij gekeken wordt naar welke maatregelen voor welke werkprocessen 
en bijbehorende informatie genomen moeten worden en welke nadere 
inhoudelijke prioriteiten daarbij gesteld kunnen worden. Deze benadering 
is toepasbaar niet alleen voor de huidige omvangrijke hotspot COVID-19, 
maar ook voor komende belangrijke events en thema’s (hotspots). Het is 
mogelijk om de informatiehuishouding inhoudelijk te benaderen als een 
verzameling hotspots die beter en gerichter prioriteiten tonen binnen de 
toenemende achterstanden in de informatiehuishouding. De risico-
gestuurde benadering is in lijn met de nieuwe Archiefwet, waar nog meer 
risicomanagementtoepassing wordt gevraagd. Er zijn raakvlakken met het 
kennisproduct Risicoanalyse dat het Nationaal Archief gaat ontwikkelen. 

 Open op Orde beziet duurzame toegankelijkheid vanuit het perspectief 
van systemen: zijn deze voldoende ingericht op duurzame 
toegankelijkheid of moeten deze aangepast worden?  De Zelfevaluatie 
Duurzame Toegankelijkheid hotspot COVID-19 gaat niet uit van het 
aanpassen van systemen, maar gebruikt maatregelen als het bewaren 
van informatie in context, aan de hand van metadata en in een zo 
duurzaam mogelijke opslagomgeving als middel om duurzame 
toegankelijkheid te verbeteren. Ervaringen met het duurzaam 
toegankelijk maken van informatie voor de hotspot kunnen zo input 
vormen voor een bredere verbetering van systemen en standaarden, bv. 
aan welke functionele eisen moet de metadatering voldoen om de 
informatie duurzaam toegankelijk te hebben en houden?  Het Nationaal 
Archief kan helpen vragen beantwoorden en deelnemen aan discussies  
rondom metadatering van COVID-19 gerelateerd materiaal met het doel 
deze informatie duurzaam toegankelijk te maken5.  

 
Adviezen bij actielijn 3:   

• Lever input aan het Nationaal Archief voor het kennisproduct 
Risicoanalyse, bijvoorbeeld door deelname aan de redactiegroep. DGSC-
19/DEV biedt haar opgedane expertise en de resultaten uit een 
tussentijdse evaluatie van de hotspot aan. (actie voor project hotspot 
COVID-19) 

• Betrek  het Nationaal Archief bij vragen en discussies over metadatering 
ten behoeve van duurzame toegankelijkheid van hotspotgerelateerde 
informatie (actie voor project hotspot COVID-19) 

 
 
5 Momenteel zijn de Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TPR) en 
Toepassingsgegevens Metadata Locale Overheden (TMLO) van toepassing voor 
metadatering. De nieuwe metadataset Metagegevens Duurzame Toegankelijkheid 
Overheidsgegevens (MDTO) is gereed, maar nog niet vastgesteld. 
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/nieuws/metagegevensstandaard-
mdto-opgeleverd-vaststelling-volgt 
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• Afstemming met CIO Rijk zodra Open op Orde-acties rond thema 

‘Rijksbrede werkwijze concrete eisen en standaarden informatiesystemen’ 
gaan lopen en daar input leveren (actie voor RDDI) 
 

 
Afstemming tussen planningen 
 
De volgordelijkheid van de mijlpalen in beide planningen is van invloed op welke 
acties of plannen elkaar kunnen aanvullen dan wel ondersteunen. Daarom is het 
relevant om vanuit beide trajecten een overzicht te hebben van de deadlines waar 
rijksorganisaties in 2021 al mee te maken hebben. 
 
Data Deadlines OoO Deadlines hotspot COVID-19 
Eind mei 2021 Oplevering van het sjabloon en de 

invulinstructie van de nulmeting 
 

1 juli 2021 Actieplan door 
Rijksoverheidsorganisaties gereed 
(format in Open op Orde ingevuld per 
project/initiatief). 

Hotspotlijsten worden gepubliceerd op de 
website van Nationaal Archief. 

1 sept. 2021  Aanlevering vastgestelde en actuele 
afbakeningsdocumenten en 
informatieoverzichten. 
Plan van aanpak ‘Veiligstellen en 
duurzaam toegankelijk maken Hotspot’. 

1 jan. 2022 E-mails, websites, berichtenapps (en 
andere onbeheerde 
informatiebronnen) worden in beheer 
van de organisaties gebracht. Voor de 
kerndepartementen blijft de 
toezegging staan dat dit eind 2021 
gerealiseerd moet zijn. 

De informatie voor de hotspot (in elk 
geval 1e golf t/m september 2020) is 
veiliggesteld en zo mogelijk duurzaam 
toegankelijk gemaakt.  

 
 

 



Van: 
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 10:41 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 14:00 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
donderdag 19 maart 2020 10:47 
5.1.2.e 

CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 
2020 

Noll 

Goed om hier vanmiddag bij stil te staan. Ik heb inmiddels ook een mail van JenV ontvangen n.a.v. de 
brief van CIO Rijk. In het telefoongesprek dat ik zojuist met 5.1.2.e had, heb ik haar verzocht om 
concrete vragen op de mail te zetten zodat wij beter zicht krijgen op de informatiebehoefte. Voor nu 
beperkte de vragen zich vooral tot algemeenheden want ook JenV heeft nog niet eerder het proces 
voor hotspotlijsten doorlopen. 

Groeten, 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi alierriaai, 

AEU, in antwoord op je vraag wat VWS nodig heeft: vanmiddag zullen ENECI en ik hier meer over 
horen, maar in ieder geval hebben ze behoefte aan een regisseur om dit proces te gaan begeleiden 
(voor VWS is dit de eerste hotspot). Zij gaan daarvoor lemand werven, want de rol van het NA beperkt 
zich tot een adviseursrol, klankbord, delen van best practices. 

Voor vanmiddag in het teamoverleg goed om met lan of te stemmen of er een alternatieve 
vaststellingsprocedure van hotspotlijsten kan worden toegepast indien een fysiek SIO niet mogelijk is. 
Daarnaast met EIS bespreken hoe we de communicatie kunnen stroomlijnen intern en met 
zorgdragers. 5.1.2.e zal 	ook benaderen, maar dan komen deze twee punten in ieder geval met 
Egg aan de orde. 

Tot vanmiddag! 

Groeten, 

Onderwerp: RE: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi, 

1k heb net meting afgesproken dat we het onderwerp morgen op het teamoverleg bespreken. 

heb jij van VWS al vernomen welke soort aanwijzingen zij nodig hebben, oftewel hebben zij 
concrete vragen gesteld? Dat helpt ons in de voorbereiding. 



Van: 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:33 
Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

1k ben oak benieuwd naar de afspraken tussen NA en CIO Rijk, Komt er centrale sturing of is het - 
zoals debrief lijkt aan te geven- aan elke organisatie afzonderlijk om hier invul!ing aan te geven? 

Groeter 5.1.2.e 

CC 
Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 13:07 

5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

Hoi, 

Waarschijnlijk al bekend bij jullie, maar ik kreeg deze mail doorgestuurd vanuit VWS. VWS heeft intern op hoog 
niveau al besloten dat goede dossiervorming geregisseerd moet worden en willen graag aanwijzingen van het NA. 
Morgenmiddag hebben5.1.2.e en ik met VWS al een eerder gepland overleg over hotspots staan, waar nu zeker 
specifiek aandacht zal uitgaan naar Corona. Graag hoor ik morgen de laatste informatie die= en ik mee kunnen 
nemen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins ',.Viiiern-Aiexancierhof 2C  I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 	5.1.2.e 

Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nl  

http://wvvw,nationaalarchief.n1  

Begin doorgestuurd bericht: 

@minvws.n1>MIKEI 
5.1.2.e 
	@minvws.nl>,5.1.2.e 	 @minvws.n1>MM11111 

5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.nl>, .1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: FW: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

2 

Aan: 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Datum: 18 maart 2020 om 12:43:50 CET 
Aan: 5.1.2.e 



5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 
@minInv,n1>; 5.1.2.e 5.1.2.e 

@mindef,n1>; 5.1.2.e 5.1.2.e 

(@minbzk.n1>; 
@minaz.n1>; 

@minbzk.n1>; 
,,tibduo.n1>; 

@minbzk,n1>; 

@minbzk.n1>; 
@minocw.n1>; 
pminfin.ni>;  

5.1.2.e CC: 
@belastingdienst.n1>; 5.1.2.e 

@minocw.n1>; 
• @minbzk,n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk,n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 

@minezk.n5; 
@minfin.n1>; 

@minbzk.n1>; 

@minjenv,n1>;.  
@minjenv.n1>; 

@minienw.n1>; 

@rws.n1>; 5.1.2.e 

@uwv.n1; 5.1.2.e 
@rninez.n1>; 5.1.2.e 
@minbzk.nl>; 5.1.2.e 

@minbuza.n1>; 
5.1.2.e 	 @minfin.n1>; 5.1.2.e 

@minvenj,n1>; 5.1.2.e 	 @minbzk.n1>; 5.1.2.e 
@minjenvfli> @minvws.n>; 5.1.2.e 
M1NSZW.NL> 

Onderwerp: Archivering Corona/COVID-19-gerelateerde overheidsinformatie - 18 maart 2020 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

@rws.n1>; 
@mindef.n1>; 

@minbzk,n1>aUEMIll @minbzk tnl>; 
@minfin,n1>; 

minbzk,n1>; 
pminfin.n1>;  

fuminbzk,n1>al l@minlozk.n1>; 
@minvws,n1>all @dji.minjus.n1>; 

@dji.minjus.n1>E11=11 
@minfin.nl>; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minbzk.n1>; 

@minaz.n1>; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minszw,n1>; 
@minaz.n1>; 

@minocw.n1>; 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Ter info. 

Van: 	 :Drninbzk,n1>  
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:24 
Aan:5.1.2.e 	 aminienw.n;>;  

5.1.2.e 

@minfin,n!>; 5.1.2.e 	 @minbzk.n1>; 5.1.2.e 
@minienw.n @minbuzaAll>; 

.1.2.e 
	

@minbzk.n1>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
@rws.n1>; 

Ii .minjus.n1>; 
@minvws.n1>; 

@uwv.ni>; 

minienv.n1>; 5.1.2.e 
@minbzk.n1>; 5.1.2.e 

@minszw.ni> 
e-n1n-b7k n1>SEECIE@minbzk,n11110 

@minbzicnk 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

kleinlef.n1>;  5.1.2.e  :nbzk.n1>;  5.1.2.e 
@beiastingdienst.n1>;  5.1.2.e 

@minvws.n1>; 5.1.2.e 

Beste collega's, 

Ik zou jullie willen vragen om kennis te nemen van bijgevoegde notitie met aanbevelingen van 
CIO Rijk en het Nationaal Archief voor archivering van Corona/COVID-19-gerelateerde 
overheidsinformatie. Dit ten behoeve van een goede reconstructie van het overheidshandelen 
tijdens deze bijzondere gebeurtenis. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
CIO Rijk 

3 

5.1.2.e 



Directoraat-generaal Overheidsorganisatie 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 12511 DP I Den Haag 
Postbus 20011 I 2500 EA I Den Haag 
httoiawww,rjjksovrhpid.ni 

T +31 (0)70 5.1.2.e 
M +31 (0)6 5.1.2.e 
E 5.1.2.e 	—rninbzk.ni 
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5.1.2.e 5.1.2.e @minvws.n1); 5.1.2.e 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
maandag 23 maart 2020 07:42 

@minvws.n1); 
@minvws.n1); 

Verslag overleg VWS-NA 19-03-2020 

, Mededelingen 
a. SIO is verplaatst naar 21 juli 
b.  Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoe 

171 
5.1.2.e 

es~e 5.1.2.e 	en  5.1.2.e 

Hieronder mijn verslag van ons overleg van afgelopen donderdag. 

111 

2. Hotspot Corona 
a. VWS heeft 5.1.2.e 	e 	 van Doxis ingehuurd om vanaf a.s. maandag de. 

regie.te voeren op dit dossier. in en 5.1.2.e zijn de interne aanspreekpunten. VWS wil 
vanaf de start in control zijn. 

b. Corona is (vooralsnog) geen rijksbrede hotspot vergelijkbaar met MH17. MH17 was ook 
een politieke opdracht. Voor Corona zijn de zorgdragers zelf verantwoordelijk; in dit 
geval VWS dus voor het eigen concern. 

c. De rol van het NA is die van adviseur voor de methodiek en is bereid om mee te kijken 
en mee te denken. 

d. VWS bepaalt zelf de reikwijdte en de selectie van relevante informatie; VWS is de 
meest aangewezen partij om dear een oordeel over te geven. 

e. Overbrenging en context: de informatie over Corona moet zo veel mooelijk in de context 
van het oorspronkelijke proces bewaard blijven. Is dit niet mogelijk dan moet de context 
zo veel mogelijk in de metadata worden vastgelegd. De informatie wordt in principe niet 
vervroegd overgebracht, maar na 20 jaar in het archiefblok waar het toe behoort. 
Vertrouwelijkheid versus openbaarmaking: het voorbeeld vvordt aangehaald van de 
"logger" (= iemand die bijhoudt wat een DG besluit). De informatie is vertrouwelijk. 
Voor over te brengen archieven kan de openbaarheid worden beperkt na overbrenging 
na 20 jaar. De huidige ,Archiefwet kent drie grondsiagen en onder de nie.uwe wet is het 
voornernen de grondslagen gelijk te trekken met die van de Wob m.u.v, 
beleidsintimiteit.. 

g. Leerschool: gaandeweg zullen ermeer vraagstukken zich voordoen. Interessant is het 
om te kijken hoe snel we kunnen schakelen in de actualiteit. NA geeft in ieder geval, net 
als VWS, prioriteit aan Corona. 



Buiten reikwijdte verzoek 

• 
Met vriendelijke groet, 

5.1.2 e 

....... 	.......... 	• 	...... 	..... ..• 	.......... 	a • 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afdeling Kennis en AdvieS 
Prins Wiiiem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 Livi I Den Haag 

.... 	. „„ .... . . 	 .. , ..... ..„.. ..... 
T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	gnationaalarchief,n1  

http://www.nationaalarchief.n1  

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 | contactOnationaalarchietni. 
.................. ................ ..... 	..... 	... 	..... . . . ... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

2 



172 

SD2003 242 opstelien hotspotitist 'BS 
Ministerie van Volksgezondheid; Welzijn en Sport 5.1 .2_e5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanrrtelde - 
Kiant • 

Naam 
Piaats 
Soort klant 
E-mail 

klinisterie van 
N/olksgezondheid, Welzijn 
en Sport 
Eler=1111. 
Zuid-Holland 
Intern 
5.1.2.e Zminvws.nI  

Korte on schrijving 
oort 

Categorie 

Subcategorie  

opstellen hotspotlijst CIBG 
Request 
Beantwoorden 
Kennisvragen 
Overige onder,verpen 

ann,ng 
rnpact 

Lirgentie 
Prioriteit 
Streefdaturn • 
Dcorlcoptijd 
On hold  

Een of meerdere 
organisaties 
Met van toepassing 
Met van toepassing 
21 april 2020 10:07 
18 werkdagen 
Nee 

Afhandeiina 
Behandelaarsgroep 
Behandelaar 
Status 
Gereed 
AfgerneId 
Geregistreerde tijd  

Contactcenter 
Contactcenter 
Toegewezen 
Nee 
Nee 
00:10 

Verzeek 

3111 1 
	

26 maart 2020 10.07 
het cibg 	de corona crisis opnemen op een hotspotlijst. Wij hebben hiervoor nog niets ingeregeld. lk ga het DT 
adviseren am dit traject in gang to zetten, maar aangezien dit voor mij ook nieuw is, krijg ik graag praktisch advies 
van het NA. lk heb overigens met  5.1.2.e 	van VANS afgestemd. Hij geeft aan dat wij zeif dit traject moeten 
starten en niet kunnen meeliften met VWS. 
E-mailadres 
MEM 

Voornaam 
MEG 

Tusse
B

nvoegsel 
MEI  

Achternaam 

Organisatie 
CIBG 

Actie 
onzichtbaar voor aanmelder 

Hallo Ea 

Kan je onderstaand antwoord doorsturen? Alvast bedankt! 

Take care. 

MIS 
*yr..*kw Yr* 

26 maart 2020 12:06 

26 maart 2020 12:07 Afgedrukt door 	 112 



Beste 5.1.2.e , 

Fijn te horen dat jullie als CIBG het nodige willen doen om alle relevante informatie veilig te stellen en zo nodig uit 
te zonderen van vernietiging. 

Je vindt op de volgende webpagina al wat meer informatie: 
https://www.nationaalarchief.nliarchiveren/kennisbank/corona-als-hotspot. Was dit al door met je gedeeld? 

Met name de eerste stap zou voor jullie als CIBG al nuttig kunnen zijn: waar zit de informatie en hoe wordt die 
momenteel gewaardeerd? Heb je nog vragen (bijvoorbeeld over wat relevante informatie is), contacteer me dan 
gerust per e-mail 5.1.2.e 	@nationaalarchief.nl) of telefoon (06 5.1.2.e 

Voor de overige, meer formele stappen bekijk ik nog even met 	wat de beste aanpak is. lk hou je op de 
hoogte! 

Vriendelijke groeten, 

Informatie 

Aanmelddatum 	 26 maart 2020 9:57 	Standaardoplossing 	Er is geen 
standaardoplossing 

Gereafiseerde doorloopti c 00:00 	 gekoppeld 
• Doorlooptijd 'On hold' 	00:00 
Aangepaste doorlooptijd 	00:00 
Doorlooptijd 'Afgerond' 	00:00 
Doorlooptijd 'Uitvoering' 	00:00 

Geregistreerde tijd 	00:10 

26 maart 2020 12:07 Afgedrukt door5.1.2.e 	 2/2 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 31 maart 2020 15:08 
5.1.2.e 

FW: hotspot corona 

@minvws.nl> 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 12:29 
Aan: 
Onderwerp: hotspot corona 

minvws.nl> 

.1.2.e 

173 
5.1.2.e 

Ter info. 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:11 
Aan: 5.1.2.e 
	

@minvws.nl> 
CC: 5.1.2.e 
	

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: hotspot corona 

Hallo 5.1.2.e 

Zie mijn antwoorden bij jouw vragen. 

Beste 

Er is vanuit de CIO Office een document rondgegaan met betrekking tot het aanwijzen van de corona crisis als 
een zogenaamde hotspot. Ik had hier een paar vragen over. 

1. Wanneer VWS de corona crisis opneemt op de lijst met hotspots, geldt dit dan automatisch ook voor het 
CIBG? 

Antwoord: Nee, CIBG maakt hier zijn eigen afweging lijst met hotspots. Maar kan mij goed voorstellen dat 
jullie rol in deze crisis een hotspot is / wordt. Heeft dit bij jullie met name betrekking op het BIG-register en 
de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid? 

2. Wanneer het CIBG zelf een lijst maakt met hotspots, moeten er dan in detail benoemd worden welke 
dossiers hieronder vallen? Ik zie dit namelijk niet op de bestaande hotspots. Of zijn de details iets dat we 
intern moeten regelen? 

Antwoord: In eerste instantie is het van belang om te weten welke delen van de organisatie lets te maken 
hebben met covid-19 en bij welke processen zij zijn betrokken. Daarna ontkom je er niet aan om vast te 
leggen waar dat materiaal is en wat het is (papier, digitaal; mails, word-bestanden etc.). Kunnen dus bijv, 
dossiers zijn. 

Ik hoor graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

CIO Office 
Agentschap CIBG I Uitvoeringsorganisatie vanVWS 
Rijnstraat 501 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16114 1 2500 BC I Den Haag 



T 070-11M. 
5 1 2.e 
	(&minvvvs.n1 

www.cibg.n1   
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@minvws.nr 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 14 april 2020 17:34 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Hotspot Corona 

Van: 
Verzonden: donderdag 2 april 2020 7:06 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Hotspot Corona 

5.1.2.e @minvws.nl] 

Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl> 
@minvws.nl> 

174 
5.1.2.e 

Hail() 5.1.2.e 

Ik had vandaag een overleg met 5.1.2.e 	(e-mailaders in cc, tei. 06-13 ) van Doxis, die 
samen met diens collega 5.1.2.e 	door VWS is ingeschakeld om de archivering rond Corona te 
verzekeren. Met hem heb ik afgesproken om ons onderstaand e-mailverkeer te delen, zodat hij ook op 
de hoogte is. 1k neem hem ook mee bij eventuele toekomstige contacten. 

Voor de goede orde: er verandert voorlopig niets aan de eerdere, onderstaande afspraken. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Hoi 

Dank voor je reactie. Fijn dat we kunnen aansluiten bij V S. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: woensdag 1 april 2020 15:50 

Onderwerp: Hotspot Corona 

Hallo 5.1.2.e 

Ik probeerde je zonet op te bellen, maar zonder succes. Vandaar dit mailtje. 

Aansluitend met je e-mailverkeer me= en met mij kan ik je het volgende signaleren. Ik heb 
gisteren de kans gehad om te overleggen met een drukbezette am en we waren het eens over het 
volgende: 

• Je kan als CIBG Corona als hotspot beschouwen en alvast de nodige maatregelen treffen om 
informatie veilig te stellen. De op de website van het NA aanbevolen eerste stap kan daarbij 
helpen. Je kan ook altijd met mij overleggen over wat relevante informatie is of kan zijn: het is 
immers niet de bedoeling om onmiddellijk alles te bewaren; 

• De formalisering via een hotspotlijst volgt later, op concern-niveau. 

Hopelijk zijn je belangrijkste vragen daarmee beantwoord? Contacteer me gerust per mail of telefoon 
als dat niet het geval zou zijn. 



Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

2 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	@nationagarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1  



5.1.2.e M 06 
alig@nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   

21 februori 2020 	111111181*. 
ti'm 20 juni 2021 

De oorlog 
die Wee 

Nationaal Archief 

Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 14 april 2020 15:13 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
VWS - hotspot Corona - archivering e-mail en berichtenapps 

Ho 5.1.2.e 

Zoals afgesproken bezorg ik je de contactgegevens van 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 Corona / Covid-19 

Telefoon: 06-EIMINE 
e-mail: 5.1.2.e 	 @minvws.n1; 
Werkdagen: maandag en donderdag; op dinsdag, woensdag en vrijdag staat mijn collega regisseur 
ZEMIN u graag to woord 

Wil jij contact met hem opnemen? 

Vriendelijke groet, 



5.1.2.e en5.1.2.e 	.rte 
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Onderwerp 	Kennismaking en hotspot corona VWS 

5.1.2.i 

5.1.2.e 
	(VWS), ZIE 	en 5.1.2.e 	(NA) 

Kort verslag 

Voorstelrondje 
De deelnemers stellen zich kort aan elkaar voor.alig is de 
aanspreekpunt. Zij onderhoudt contact met o.a. 

5.1.2.e 	voor VWS en generiek 

is5.1.2.e 	van team Waardering & Selectie en aanspreekpunt voor 	voor 
selectievraagstukken en in deze context specifiek voor de hotspot Corona VWS.5.1.2.e 	geeft 
aan dat hij is ingehuurd door VWS als 5.1.2.e 	 . Uit voorzorg voor 
mogelijke uitval is tevensME1= ingehuurd. 	heeft ervaring met het opstellen van 
selectielijsten en hotspotlijsten. 

Besproken punten 
Gespreksonderwerpen zijn o.a. de reikwijdte ( wat onder het zorgdragerschap van VWS valt, wat 
relevante informatie is, enz.), de voorwaarden die het NA stelt en de verhouding tot de rijksbrede 
co6rdinatie door de NCTV. 
Wie zijn de stakeholders? Vallen de consortia en de speciale gezant er bijvoorbeeld onder? Dit wordt 
meegenomen in de inventarisatie door VWS. 
Coordineert het departement deze hotspot ook voor de dienstonderdelen? In principe hebben de 
dienstonderdelen een eigenstandige archieffunctie volgens de beheersregels van VWS. Eerste 
aandacht van VWS gaat uit naar het departement. Dit neemt niet weg dat zowel VWS als het NA een 
Iijn voor departement en dienstonderdelen wenselijk zouden vinden. 
Welke informatie moet bewaard blijven? Moet je al anticiperen op een mogelijke parlementaire 
enquete en veel informatie uitzonderen van vernietigen? Hoe ga je om met de gevoeligheid van 
bepaalde informatie? De formele crisisorganisatie is in beeld, maar er zijn meer informatiestromen 
met de lijnorganisatie die niet altijd in beeld zijn. Het NA geeft aan dat niet alles bewaard hoeft te 
worden. De complexiteit is groot vanwege het concern en de taakstelling van VWS voor deze hotspot 
in bijzonder. Nu is de fase van veilig stellen. Goed om met VWS en NA gezamenlijk vast te stellen wat 
relevant is om te bewaren. 
In de crisiscommunicatie wordt snel gecommuniceerd via persoonlijke mail en diverse systemen voor 
chatberichten. Hoe krijg je daar grip op en hoe archiveer je deze media zo eenvoudig en goed 
mogelijk. De lijn van VWS is dat zo veel mogelijk in het DMS wordt vastgelegd, maar in de snelheid 
van de crisis en de gebruikte communicatiemiddelen is de praktijk dat 90% (nog) niet in het DMS 
terecht komt. Het NA heeft begrip voor deze situatie. Het is zaak een goede balans te vinden in het 
veilig stellen van de relevante informatie zonder mensen te veel te belasten met extra handelingen 
voor archivering. De website en sociale media worden gearchiveerd. Voor de technische 
mogelijkheden en praktische hulp bij het archiveren van e-mails en in bijzonder chatberichten kan 
het NAME in contact brengen met een daartoe gespecialiseerde collega. 

Verhouding individuele zorgdragers en rijksbrede coordinatie. 
De NCTV is verantwoordelijk voor de rijksbrede coordinatie.= weet dat de notitie van CIO Rijk 
via het IA0 en ICCb voorgelegd zou worden aan het SGO, maar heeft daarna niets meer gehoord van 
CIO Rijk. De archivering van MH17 was een politieke opdracht; de hotspot Corona is (vooralsnog) een 
reguliere hotspot waarbij de zorgdrager zelf verantwoordelijk is en zijn eigen afwegingen kan maken. 
Waar meerdere zorgdragers met elkaar overleggen is het in principe de zorgdrager die het 

Datum en 	dinsdag 14 april 2020 13:30 - 14:30, 
! plaats 	 https://riiksvideo  

Oeeinemers 



Conclusies, afspraken en acties 
• am is eerste aanspreekpunt voor archivering hotspot Corona.= wordt doorallop de 

hoogte gehouden.= wordt door NA in CC geinformeerd en hij wordt optioneel uitgenodigd 
voor overleggen. 

informeert 5.1.2.e 	 van het CIBG dates end voortaan in de 
communicatie worden meegenomen. 

• 

• P ii deelt het verslag met 5.1.2.e 	en informeert hem over wat in dit overleg is besproken; 
indien nodig kan een overleg met= gepland worden. 

• maakt een kort verslag van het overleg voor de deelnemers van dit overleg.-' 
ontvangt het verslag in cc. 

• gag plant een tweewekelijkse overlegreeks in op donderdagochtend en nodigt= optioneel 
uit. Waar nodig kan tussentijds met elkaar geschakeld worden. 

• VWS heeft 1 juni als deadline gesteld voor de inventarisatie van de relevante stakeholders en 
de mate van adequate archivering en de risico's die daarbij gepaard kunnen gaan. 

• alrai deelt waar mogelijk alvast documenten en overzichten met het NA die onderdeel zijn van 
de inventarisatie om met het NA to klankborden. 

• VWS en NA bepalen in gezamenlijk overleg wat relevante informatie is. 
• Geconcludeerd wordt dat de (reikwijdte van de) hotspotlijst voorlopig nog in ontwikkeling is en 

dat dit ook zo in de hotspotlijst in algemene bewoordingen aangegeven kan worden. Ook na 
vaststelling wordt het informatieoverzicht en zo nodig ook de hotspotlijst bijgewerkt. 

• Tevens kunnen er ontwikkelingen zijn op het gebied van de landelijke coordinatie die 
aanleiding kunnen geven tot aanpassingen in de werkwijze. 

• Met respect voor de eigenstandige archieffunctie van dienstonderdelen bevordert VWS zo veel 
mogelijk dezelfde werkwijze bij de dienstonderdelen. De formele vaststelling vindt bij voorkeur 
van het NA plaats op concernniveau, onder regie van het departement. 

• Op korte termijn opstarten van het formele traject. Dit helpt VWS en= kan daarna verder 
met het NA afstemmen. 

• geeft de contactgegevens vanilla; door aan de collega die meer technische vragen kan 
beantwoorden voor (praktische hulp bij) archivering van e-mail en WhatsApp. 

secretariaat voert degene die archiveert. Het kan zijn dat zorgdragers bepaalde input zelf willen 
uitzonderen van vernietigen en archiveren omdat zij bepaalde keuzes willen kunnen verantwoorden. 
Dit kan ook per organisatieonderdeel varieren. Het landelijke crisisteam Corona valt onder de regie 
van de NCTV (DG-niveau). Het landelijk operationeel team Corona is de onderliggende operationele 
ondersteuning op ambtelijk niveau. Als er nieuwe ontwikkelingen rond de coordinatie zijn, dan wordt 
de werkwijze aangepast als dat nodig is. 



@minvws.nl> 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 16 april 2020 11:30 
5.1.2.e 
CoronaArchivering; 
RE: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl> 
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Hallome, 

Dank voor het versiag. Wat mij betreft helemaal goed zo. 	kunt de postbus CoronaArchivering gebruiken, die 
lezen zowel EUEE abs ik. 
Het persoonlijke mailadres varME staat in de CC. 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: woensdag 15 april 2020 10:16 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: CoronaArchivering 
Onderwerp: Verslag overleg 14 april Corona hotspot 

Goedemorgen 

Bijgevoegd het verslag van ons overleg van gisteren. Mocht je daar nog op- of aanmerkingen over 
hebben dan hoor ik dat graag. 
Welk mailadres wil je dat we gebruiken, je persoonlijke of de postbus CoronaArchivering of beide? 
En kun je mij het persoonlijke mailadres sturen van 5.1.2.e 	, dan kan ik hem optioneel uitnodigen 
voor de komende overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

312=1111111 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5 1 2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2 e 
	anationaalarchief.n1 

http :Hwww.nationaalarchief.n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contact@nationaalarchietnl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 



178 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
dinsdag 9 juni 2020 22:51 
5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 5.1.2.e 

Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 4 juni 2020 

Beste 5.1.2.e en 

Hieronder een kort versiag van ons ovedeg van 4 juni jl. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoorik het graag. 

Aanwezig 
VWS: 5.1.2.e 
NA: 5.1.2.e 

Berichtenapps 
meldt dat de richtlijn berichtenapps vandaag binnen RDDI besproken wordt. Onder normale 

omstandigheden is de richtlijn werkbaar, maar ingeval van crisiscommunicatie rond hotspot corona is 
deze richtlijn niet werkbaar. Zoals eerder besproken bereidt VWS een memo over berichtenapps voor 
en zal het memo voor advies voorleggen aan NCTV en aan NA. Gehoord de adviezen neemt VWS 
vervolgens een besluit hoe zij als zorgdrager met berichtenapps wit omgaan.. 

Format NCTV informatieoverzicht • 
Nogmaals gesproken over hoe VWS hier mee om kan gaanalge adviseert een pragmatische aanpak 
en eventueel te verwijzen naar al bestaande overzichten. VWS wit bij voorkeur niet afvvijken van de 
rest van de departementen en zou het informatieoverzicht het liefst officieel laten goedkeuren. 

Reikwijdte van de Archiefwet 
Bij de inventarisatie van de informatie is niet altijd duidelijk welke informatie binnen de reikwijdte van 
de Archiefwet valt. NA geeft aan dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waakt over de 
toepassing van de Archiefwet. VWS kan dit soort gevallen voorleggen aan de Inspectie. Niet als open 
vraag, maar een uitgewerkte en onderbouwde keuze die getoetst wordt bij de Inspectie. 

Voorbeeld LCH 
Hier zijn contacten gesloten met aannemers en onderaannemers. VWS is bestuurlijk aansprakelijk en 
dan valt de informatie binnen de reikwijdte van de Archiefwet. Maar bij onder-onder-aannemers wordt 
de situatie diffuser. Als denkrichting kun je de situatie van het LCH vergelijken met de constructies in 
de bouw. Als publieke en private informatie vermengd zijn en splitsing is - niet rnogelijk, overleg met 
alle partijen en verantwoordt de aemaakte keuze. Beschrijf de situatie, beargumenteer en onderbouw 
de demaakt keuzes en leg dit voor aan de Inspectie OE. 

Voorbeeld particuliere informatie 
5.1.2.e 	vult de rot als 5.1.2.e 	als vrijwilliger in. De informatie van het ondersteunende 
apparaat wordt gearchiveerd, maar wat hij als persoon doet valt als particulier archief niet onder de 
reikwijdte van de Archiefvvet. Voor het vervverven van particulier archief hanteert het NA een strikt 
acquisitieprofiel (https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/acduisitieprofiel-particulier-
archiefmateriaal-nationaai-archief)  en stuurt niet actief op verwerving van particuliere archieven in het 
kader van corona. Als 5.1.2.e 	zijn persoonlijk archief aan het NA zou aanbieden dan maakt onze 
verwerver van particulier archief een voorstel waar het MT van het NA over besluit. Op het SIO zou dit 
bijzondere archief onder de aandacht van de ARA gebracht kunnen warden, 

E-mailarchivering 
VWS hanteert de officiele lijn dat e-mail op onderwerp in het DMS wordt gesleept. In de praktijk is dat 
niet haalbaar. Mailboxen blijven bewaard. Het gebruik van de functionele mailboxen voor corona gaat 
goed. Berichten warden over het algemeen in cc verzonden of doorgestuurd. Alternatief is de 
mailboxen van sleutelfiguren te bewaren. 

5.1.2.e 



geeft aan dat Defensie het enders heeft opg,,lost. Op basis van een aantal heslisregels wordt e- 
mail rechtstreeks opgeslagen in een systeern met archiveringsfunctionaliteit, 	zal bij zijn college 
navragen of de inforrratie van Defensie gedeeld kan worden met VWS (actiF 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2 e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag 

...... „.„„ . „ .. 
06 5.1.2 e 

/Wet aanwezig op woensdag, 
5.1.2.e 
	(a),nationaalarchief,n1 

http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-rnaatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijk dienstverlening Nationaa! Archiefi 070-331 5460 I contactnationaalarchietnl. 

, • 	+ 	... 	, • 	{ 	.................. 	+ , • 	.......... + t • 	+ 	........... x • 
Wi1t u zich abonnereren op de zakeiijke nieuwsbrief klik dan her 

2 



@minvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hallo 

5.1.2.e 
woensdag 17 juni 2020 15:07 

CoronaArchivering 
5.1.2.e 
RE: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1  
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Helder. Ik ga het intern bespreken. Tot morgen. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 17:44 
Aan: CoronaArchivering 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1.2.e 
	 @minvws.nl>; .1.2.e @nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Beste 	, 

lk moet bekennen dat ik daar zelf minder zicht op heb omdat de contacten met de andere departementen voor 
COVID-19 als hotspot tot nu toe via de NCTV verlopen. Maar het is wel zo dat de NCTV in zijn projectplan stelt dat 
'ZBO's en agentschappen worden betrokken via de desbetreffende departementen. Ook uitvoeringsorganisaties 
worden via de desbetreffende departementen (betrokken)'. 

Voorts kan ik je nog meegeven dat ik zelf voor het formele aspect van de hotspotlijst pleit voor een 1-op-1- relatie 
tot de selectielijst. Dus de selectielijst voor het VWS-concern (m.i.v. het CIBG) impliceert een hotspotlijst voor het 
VWS-concern (m.i.v. het CIBG). Dat principe hebben we ook zo voorzien in de selectielijst, zelfs al is die voorlopig 
beperkt tot VWS en IGJ (zie https://www.nationaalarchietnliarchiverenikennisbankiconcernbrede-selectiehist-van-
het-ministerie-van-voiksgezondheid-welzijn-en, p. 18 en p. 54). 

Vriendelijke groeten, 



Van: CoronaArchivering 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 16:40 
Aan: 
CC 5.1.2.e 

@minvws.nl] 

5.1.2.e 

Onderwerp: afstemming VWS - NA ihkv hotspotlijst 

Beste 5.1.2.e era= 

Tot nu was ik in der veronderstelling dat onze afstemming en mijn rol daarin als vertegenwoordiger van het 
kerndepartement plaatsvind en dus niet namens buitendiensten en/of ZBO's. lk begreep vanilladat o.a. het CIBG 
hier anders over denkt. Op dit moment is externe afstemming daardom onderwerp van gesprek binnen VWS, daar 
komen we nog bij jullie op terug. Kunnen jullie voor onze interne afstemming aangeven hoe andere ministeries dat 
doen? lk hoor het graag. 

Vriendelijke groeten, 

Van 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 22:51 
Aan: CoronaArchivering 
Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 4 juni 2020 

Beste 5.1.2.e 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van 4 juni jI. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Aanwezig 
VWS:NIIMIN 
NA: 

Berichtenapps 
5.1.2.e meldt dat de richtlijn berichtenapps vandaag binnen RDDI besproken wordt. Onder normale 
omstandigheden is de richtlijn werkbaar, maar ingeval van crisiscommunicatie rond hotspot corona is deze 
richtlijn niet werkbaar. Zoals eerder besproken bereidt VWS een memo over berichtenapps voor en zal het 
memo voor advies voorleggen aan NCTV en aan NA. Gehoord de adviezen neemt VWS vervolgens een 
besluit hoe zij als zorgdrager met berichtenapps wil omgaan.. 

Format NCTV informatieoverzicht 
Nogmaals gesproken over hoe VWS hier mee om kan gaan. 	adviseert een pragmatische aanpak en 
eventueel to verwijzen naar al bestaande overzichten. VWS wil bij voorkeur niet afwijken van de rest van de 
departementen en zou het informatieoverzicht het liefst officieel laten goedkeuren. 

Reikwijdte van de Archiefwet 
Bij de inventarisatie van de informatie is niet altijd duidelijk welke informatie binnen de reikwijdte van de 
Archiefwet valt. NA geeft aan dat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed waakt over de toepassing 
van de Archiefwet. VWS kan dit soort gevallen voorleggen aan de Inspectie. Niet als open vraag, maar een 
uitgewerkte en onderbouwde keuze die getoetst wordt bij de Inspectie. 
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Voorbeeld LCH 
Hier zijn contacten gesloten met aannemers en onderaannemers. VWS is bestuurlijk aansprakelijk en dan 
valt de informatie binnen de reikwijdte van de Archiefwet. Maar bij onder-onder-aannemers wordt de 
situatie diffuser. Als denkrichting kun je de situatie van het LCH vergelijken met de constructies in de 
bouw. Als publieke en private informatie vermengd zijn en splitsing is niet mogelijk, overleg met alle 
partijen en verantwoordt de gemaakte keuze. Beschrijf de situatie, beargumenteer en onderbouw de gemaakt 
keuzes en leg dit voor aan de Inspectie OE. 

Voorbeeld particuliere informatie 
5.1.2.e 	vult de rol als 5.1.2.e 	als vrijwilliger in. De informatie van het ondersteunende 
apparaat wordt gearchiveerd, maar wat hij als persoon doet valt als particulier archief niet onder de 
reikwijdte van de Archiefwet. Voor het verwerven van particulier archief hanteert het NA een strikt 
acquisitieprofiel (https://www.nationaalarchief  nUarchiverenikennisbanklacquisitieprofiel-particutier-
archiefmateriaal-nationaal-archief)  en stuurt niet actief op verwerving van particuliere archieven in het 
kader van corona. Als 5.1.2.e zijn persoonlijk archief aan het NA zou aanbieden dan maakt onze 
verwerver van particulier archief een voorstel waar het MT van het NA over besluit. Op het SIO zou dit 
bijzondere archief onder de aandacht van de ARA gebracht kunnen worden. 

E-mailarchivering 
VWS hanteert de officiele lijn dat e-mail op onderwerp in het DMS wordt gesleept. In de praktijk is dat niet 
haalbaar. Mailboxen blijven bewaard. Het gebruik van de functionele mailboxen voor corona gaat goed. 
Berichten worden over het algemeen in cc verzonden of doorgestuurd. Alternatief is de mailboxen van 
sleutelfiguren to bewaren. 
5.1.2.e geeft aan dat Defensie het anders heeft opgelost. Op basis van een aantal beslisregels wordt e-mail 
rechtstreeks opgeslagen in een systeem met archiveringsfunctionaliteit. 	zal bij zijn collega navragen of 
de informatie van Defensie gedeeld kan worden met VWS 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nt  

http://www.nationaalarchief.nl  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contact nationaalarchieLnl. 

Wilt u 	aoonnereren op de z 	nieuwsbrief klik 	n pier 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 18 juni 2020 09:51 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Bijeenkomst van 10:00u 
Concept memo chatberichten ter afronding.docx 

Hallo= en 5.1.2.e 

5.1.2.e schuift deze keer niet aan. In de bijlage het memo m.b.t. chatberichten waar we het eerder over gehad 
hebben. Tot zo. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:24 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Bijeenkomst van 10:00u 

Besteitra: en ONE, 

Vanochtend heeftilira zich helaas af moeten melden voor ons overleg van 10:00u. lk stuur zo een WebEx-uitnodigingilai is 
volgens mij afwezig tot 21 "Juni, 

wil je dat ik 5.1.2.e nog uitnodig? Je kunt ook de uitnodiging aan hem 	t ren, 
1k hoar het graag. 

Met vriend lijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Met aanwezig op woensdog. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n!  

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 con ac 	'onaa arch' .n  
.,...........„,„.. „ . 	. ...„.........„... ...... ,.„.., .... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuvvsbri 	klik-dan hier 





5.1.2.e 

Van: 	 5.1 .2.e 
Verzonden: 	 donderdag 18 juni 2020 17:20 
Aan: 	 5.1.2.e 

	 @minvws.n1'; 5.1 .2.e 
CC: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 18 juni 2020 
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Bestealgi en 5.1.2.e 

Hieronder een kart versiag van ons overieg van vanochtend. 
• Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag. 

Aanwezig: 5.1.2.e 
Afwezig: ags 

Actiepunt n.a.v. overleg van 4 juni 
gliErneldt dativa 	vraag over de aanpak e-mailarchivering door Defensie heeft uitgezet binnen het NIA. 
NB: inmiddels heeftillai als antwoord in een e-mail verwezen naar 5.1 .2.e 

Centrale regie hotspotlijsten 
Binnen VWS vindt nog discussie plaats welke organisatieonciercielen en ZBO's (zonder rechtspersoonlijkheici) warden 
meegenorren in de hotspotmonitor.116 maakt een conceptmemo voor de stuurgroep waarin voor- en nadelen van 

• keuzes \Norden uitgewerkt. Er speelt hier oak een politieke component. 5.1.2.e geeft op voorhand de overweging 
mee om te kijken naar wie formeel zorgdrager is. 

stuurt eind deze week een 	versie voor commentaar naar 5.1.2.e 
5.1.2.e geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie, 

Concept memo chatberichten 
agg geeft een korte toelichting op het concept memo dat hij vanochtend heeft gestuurd. In het memo wordt op 
basis van risicoafweging in het kader van de hotspot corona afgeweken van (nog vast te stellen) staand beleid. In het 
memo wordt vervolgens ingegaan op de aanpak die VWS hierin wil volgen. 

5.1.2.e geeft dinsdag 23 juni zijn inhoudelijke reactie, die hij daarvoor zal afstemmen met 5.1.2.e 

Terugblik 2' interdepartementale werkgraeo NCTV 
5.1.2.e vraagt feedback op zijn presentatiellai geeft aan dat de gegeven voorbeelden nuttig zijn. Tegelijkertijd 
constateertalliciat een presentatie voor een grate groep mensen - en dan nog in het bijzonder als dit online plaats 
vindt - zijn beperkingen heeft., 

Data volgend overleg 
02-07-2020 Regulier periodiek overleg met als aandachtspunt vaststelling hotspotlijst - op h 	SIO van 21. 'Jul', 
16-07-2020 Kort overieg na het tactisch overleg met VWS orn de.finitief de aanpak voor het 510 te bespreken,. 
13-07-2020 Laatste overleg voo,r 	vakanties met terugblik en vooruitblik. 
Deelnemers zijn vooralsnog 5.1.2.e 	en am, 

• ligg geeft aanagS door als er nog iema,nd vanuit VWS zal deein , en i.v.m. cot n , 	in de vakantieperiode. 

Met vriendelijka groet, 

5.1.2.e 



rk,lationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afcleling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 l Den Haag 
Postbus 90520 2509 LM l Den Haag 

T OG 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag, 
5.1.2.e 
	@nationaalarchiel.nl 

http://www.nationaalarchietn1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstv dening Nationaal Archief: 070-331 5460 con ac 	na naa  a chief.ril. 
• .,..1.• • ..J• 	,=• 9 .3, e ,,,} ." 	• '," p • 	v•tIe.,,,,•,ex},,, 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bipagen:  

5.1.2.e 
	 @doxis.nI> 

zaterdag 20 juni 2020 12:35 
5.1.2.e 
Fwd: Memo buitendiensten en project archivering Corona 
Memo buitendiensten en project archivering Corona.docx 

Hallo5 1 2 e hierbij het concept memo. Hoar graag jouw advies. Groetenal 

Outlook v or Android do°vnioaden 

From: 5_1_2.e 

Sent: Friday, June 19, 2020 12:40:54 PM 
To: 5 12_e 	 @minvws.nI> 
Subject: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

d 

Met vriendelijke groet. 
Doxis Informatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haa 
Bezoekadres Zwolle I 
Bezoekadres Vught 
T: +31 70 - 	 M: +31 
E: 	 Is.nt 	 ni 
KvK: 27155464 

Nederland 
8025 BL Zwolle I Nederland 

15264 PC Vught I Nederland 

Hotspot COVID-19' 

Dis 	Heett u dit bericht met eventuele b jlagen on erecht ontvangen? Laat het de afzender weten en vervvijder het bericht uit uw inbox_ 



M 06 5.1 .2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1 
http://ww‘ALnationaalarchie[n1 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
maandag 22 juni 2020 18:03 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Memo buitendiensten en project archivering Corona 
Memo buitendiensten en project archivering Corona feedback NA.docx 

Hal o 5.1.2.e 

Hierbij als bijiage vind je alvast mijn feedback voor de memo omtrent de buitendiensten. 
Die voor chatberichten volgt dan zoals afgesproken morgen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

...... 	.... 	..... 	.......... 	....... 	.......... 
Nationaal Archief 
Prins Willern-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

Van:5.1.2.e 	 @doxis.nl] 
Verzonden: zaterdag 20 juni 2020 12:35 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Fwd: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

Hallo 5.1.2-e, hierbij het concept memo. Hoor graag jouw advies. Groeteniiii 

Outlook voor Android downloaden. 

From:  5.1.2.e 
Sent: Friday, June 19, 2020 12:40:54 PM 
To:5.1.2.e 	 minvws.nl> 
Subject: Memo buitendiensten en project archivering Corona 

d 

Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haag 	 I Nederland 
Bezoekadres Zwolle 	 I 8025 BL Zwolle I Nederland 
Bezoekadres Vught 	 I 5264 PC Vught I Nederland 

Tz.x.1.3;4.,..i-J W: \iwpdv.doxismi 



KvK: 27155464 

it-ier",•.,a-- T 'Hots- -)t COV1D-19' 

Discialme  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 

2 



Van: 
Verzonden: donderdag 18 juni 2020 9:51 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: 13ijeenkomst van 10:00u 

5.1.2.e @minvws.nl] 
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111111E=1 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 23 juni 2020 14:01 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Bijeenkomst van 10:00u 
Concept memo chatberichten ter afronding feedback NA vdef.docx 

Zoals beloofd hebben mijn collega 5.1.2.e 	en ik de memo bekeken en een aantal suggesties 
geformuleerd. Je vindt het resultaat hierbij als bijiage. 

Misschien eerst een praktische aanwijzing. Het bestand is in mijn werkomgeving meermaals gecrasht 
en daarbovenop zijn al mijn met 'wijzigingen bijhouden' doorgevoerde aanpassingen aanvaard en 
daardoor niet zichtbaar. Je moet deze versie dus met je eigen versie vergelijken orn de gesuggereerde 
aanpassingen terug te vinden. 

Voorts kan ik je alvast de voigende grote Wen meegegeven: 

• We zien eigenlijk niet zo'n grote tegenstrijdigheden tussen de 'RDDI-aanpak' en de 'VWS-
aanpak'. Je zou nog je memo nog eens kunnen vergelijken met de laatste versie van de RDDI-
handreiking die ook door RDDI gedeeld is en/of contact kunnen opnemen met de projectleider 
bij RDDI, 5.1.2.e 	 (zie 
https://www.informatiehuishouding.nl/projecten/berichtenapps);  

• Ik zou het gebruik van de woorden schoning en vervvijdering van 'overbodige' berichten 
vermijden en eerder de nadruk leggen op het veilig stellen van de relevante berichten. 

Hopelijk hebben we je enigszins verder kunnen helpen. Neem gerust contact met ons op als je nog 
vragen hebt. 

Vriendelijke groet, 

011E1=111 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	Pnationaalarchief.nl 

http://www.nationaalarchief.n1   



Hall= en 5.1.2.e 

5.1.2.e schuift deze keer niet aan. In de bijlage het memo m.b.t. chatberichten waar we het eerder over gehad 
hebben. Tot zo. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 

Verzonden: donderdag 18 juni 2020 08:24 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Bijeenkomst van 10:00u 

Beste= gig 

Vanochtend he-: 	zich heiaas af moeten meiden voor ons overieg van 10:00u. ik stuur zo een WebEx-uitnodiging.ilE is 
volgens mij afwtHzg tot 71 juni. 

wil je dat ik5.1.2.e nog uitnodig? Je kun ook de uitnodiging aan hem doorsturen. 
ik hoor het graag. 

Met vriendelijke groet„ 

5.1 .2.e 

,,,,,,,,,,,, 	,,,,,,,,,,,, 	..... 

Nationaal Archief 

Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

........ 	...... 	........ 	...... 	....... 	••• 
T 06 5.1 .2.e 

Niet aonwezig op woensdog. 

	

5.1 .2.e 
	@nationaalarchief.nl  

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contact@nationaalarchietnl.  
... 	.... 	. „ .......... 	............. 	. . .... .,....„. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke niew,vsbrief klik dan hier 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1 .2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 2 juli 2020 09:30 
5.1.2.e 
	 @doxis.n1' 

5.1.2.e 

RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
le concept hotspotlijst.docx 

Dw„ Mie en mix. 

Voor de bespreking hi bij de le  opzet van de hotspot ijst. 

Groeten, 

ALE 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 @ nationaala rc h i ef. n I > 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:51 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 	sluit aan bij het overleg. 

Onderwerp: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Tijd: donderdag 2 juli 2020 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: via WebEx (uitnodiging volgt) 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 9:30 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

©minvws.nl] 

5.1.2.e 
	 doxis.nr 

191 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
donderdag 2 juli 2020 10:02 
5.1.2.e 
	 @doxis.n1' 

5.1.2.e 
RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
VWS hotspotlijst Corona 0.1.docx 

Nlijn voorstel, 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 

Dag  5.1.2.e en  gm. 

Voor de bespreking hierbij de le  opzet van de hotspotlijst. 5.1.2.e 	sluit aan bij het overleg. 

Groeten, 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:51 

.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona 
Tijd: donderdag 2 juli 2020 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: via WebEx (uitnodiging volgt) 

Aan: 
CC: 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
vrijdag 3 juli 2020 12:32 
5.1.2.e 
	 @minvws.n1'; 5.1.2.e 

RE: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

Aan: 5.1.2.e 
	

' ; 5.1.2.e 

Introductie 5.1.2.e 
Voor de continufteit (zie ook laatste punt 

kennen 
5.1.2.e als deelnerner toegevoegl aan dit overleg 5.1.2.e 

5.1.2.e 	vanuit eerdere contacten met het NA. 

193 

ME= 	 

Hallo latgi, 

Dank voor het helder verslag. 1k heb hieronder aanpassingen en aanvullingen gesuggereerd (groen) 
orn elk misverstand te vermijden, al geef ik toe dat het grenst aan muggenziften. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 3 juli 2020 10:48 

Onderwerp: Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 

B s 5.1.2.e en 5.1.2.e 

Hieronder een kart verslag van ons overleg van gisteren. 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoar ik het graag. 

Aanwezig: 5.1.2.e enara 

Uitgewisseide docurnenten 
igas eeft va nochtend "1e concept hotspotlijst" gemaild en 5.1.2.e heeft als eerste reactie hierop "VWS hotspot ijst 
Corona 0.1" gemaild. Beide e-mails met de documenten zijn bijgevoegd bij dit verslag. 

Concept hotspothjst 
licht dit eerste concept kort toe. Er is gestreefd naar een beschrijving dieniet te abstract, maar ook niet te 

gedetailleerd is. In de versie die in het overleg is getoond is nog een vijfde aspect genoemd: 'Heropleving virus'. De 
startdatum van de hotspot is duidelijk, de einddatum nog niet. 

geeft aan dat een open formulering soms nodig is wanneer nog niet alles op dat moment bekend is. Elke 
hotspot heeft een uniek volgnummer. Bij een volgende hotspotlijst kan een voorgaande nog lopende hotspot 
warden afgesloten of verder warden toegelicht. Er is een goede middenvveg gevonden tussen een te algemene en 
een te specifieke omschrijving, 5.1.2.e heeft het sjabloon hotspotlijst van de website van het NA doorgestuurd (zie 
bijlage). Dit bevat dezelfde velden, maar er is ook een inleiding toegevoegd. De inleiding geeft de burger toelichting 
en duiding. 5.1.2.e adviseert het volgende: 

Criteriurn 'positie minister/kabinet' is niet aan de orde. Criterium 'clebat functioneren overheid' dekt de 
(ading; 
Voorstel am de tekst, m.u,v, de naam, van het kopje 'hotspot)  te verplaatsen naar het kopje 'nadere 
omschrijving', die tekst licht te herwerken en de startdatum van de hotspot te onderbouwen; 
Bij kopje 'rol organisatie' de ZBO's met rechtspersoonlijkheid niet vermelden, omdat zij zelf hun eigen 
hotspotlijst als zorgdrager moeten vaststellen. De verwijzing near andere dan de met naam vermelde 

5.1.2.e 



organisaties mag algemeen zijn (denk: 'Het is mogelijk dat oak andere concernonderdelen een 
rol (zullen)spelen in deze hotspot,'); 
De genoemde ZBO's kunnen.wel opgesomd warden onder het kopje 'Mogelijk andere betrokken 
organisaties"; dit is niet noodzakelijk dat de zorgdrager dit invult, maar wel heel informatief yocir het NA; 
In de inleiding van het document dat5.1.2.e heeft gemaild, staat een passage over de verhouding met de 
AVG. Daarin wordt verwezen naar de sele-ctielijst, Van de geel gemarkeercle alinea zou de eerste twee 
zinnen en de laatste zin overgenomen kunnen worden; 
Tevens is in de inleiding een disclaimer opgenomen dat niet alles uitgezonderd hoeft te zijn van vernietigen 
om problemen te voorkomen dat niet alles bewaard is gebleven. 

Afgesproken is dat5.1.2.e 	aankomende week Met de aanpassingen aan de slag gaat en per e-mail verder met 
313: zal afstemmen. Doel is uiterlijk op 16 'Jul' een consensusversie gereed te hebben voor het SIO van 21 juli. 

Memo chatberichten en memo buitendiensten 
Het memo chatberichten is door VWS vastgesteld, Het memo buitendiensten is ter besluitvorming voorgelegd, maar 
nog niet vastgesteld. De buitenciiensten hechten aan de eigen verantwoordelijkheid. Ze willen oak invioed hebben 
op de afbakening van processen en taken, de omgang met de AVG en aanschuiven bij het overieg met het NA. 

VWS gaat het overleg met de buitendiensten eerst intern organiseren om vervolgens overleg te hebben met het 
NA, Streefdatum is eind augustus. 

Dit betekent dat de hotspotlijst web vastgesteld kan warden op het BO van 21 juli, maar dat de pubUcatie op de 
website ultgesteld wordt totdat de besluitvorming op directeurenniveau is afgerond. 

Zodra beide memo's zijn vastgesteld, stuurtalideze ter informatie naar het NA. 

5.1.2.e 	aanspreekpunt 
De komende twee weken 	grotendeels afwezig, Mogelijk is hij niet bij de afspraak van 16 juli. n deze periode 
is 5.1.2.e 	het aanspreekpunt5.1.2.e 	 @doxis.nl, M 06 5.1.2.e 

vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Team Strategisch .Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509LIM I Den Haag 

5.1 .2.e 
ezig op woensdag. 

5.1 .2.e 	ta,nationaalarchief.nl  
httoliwww.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik yang huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contact nationaalarchief.nl. 
------------------.-----..  „   
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier  

T 06 
Niet a 
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Introductie 5.1.2.e 
Voor de continulteit z e ook laatste punt) is 
enigin kennen 

5.1.2.e ais deeinemer toegevoegd aan dit overleg 5.1.2.e 
5.1.2.e 	vanuit eerdere contacten met het NA. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
vrijdag 3 juli 2020 10:48 
5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1.2.e 
Verslag periodiek overleg VWS-NA hotspot Corona dd 2 juli 2020 
RE: Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona; RE: Periodiek overleg VWS-NA 
hotspot corona 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 	en 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van gisteren, 
Mochten er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik het graag, 

Aanwezig: 5.1.2.e 	 engin 

5.1.2.e 

Uitgewisselde documenten 
heeft vanochtend "1.e.  concept hotspotlijst" gemaild en 5.1.2.e heeft als eerste reactie hieropNWS hotspotlijst 

Corona 0.1" gemaild. Beide e-mails met de documenten zijn bijgevoegd bij dit verslag, 

Concept hotspotifjst 
ags  licht dit eerste concept kort toe. Er is gestreefd naar een beschrijving die niet te abstract, maar ook niet te 
gedetailleerd is. In de versie die in het overleg is getoond is nog een vijfde aspect genoemd: `Heropleving virus'. De 
startdatum van de hotspot is duidelijk, de einddatum nog niet, 

geeft aan dat een open formulering.soms nodig is wanneer nog niet alles op dat moment bekend is. Eike 
hotspotlijst heeft een uniek volgnummer. Bij een volgende hotspotlijst kan een voorgaande nog lopende hotspotlijst 
warden afgesloten. Er is een goede middenweg gevonden tussen een te algemene en een te specifieke 
omsc.hrijving.5.1.2.e heeft het sjabloon hotspotlijst van de website van het NA doorgestuurd (zie bijiage). Dit bevat 
dezelfde velden, maar er is ook een inleiding toegevoegd, De inleiding geeft de burger toelichting en duiding. 
adviseert het volgende: 

Criterium 'positie minister/kabinet' is niet aan de orde. Cr. 	'debat functioneren overheid' dekt de 
lading; 
Voorstel am de tekst, m.u.v de naa, ., van het kopje 'hot pot' te verplaatsen naar het kopje 'nadere 
omschrijvin ; 
Bij kopje Irol organisatie'de ZBO's met rechtspersoonlijkheid niet vermelden, omdat zij zelf hun eigen 
hotspotlijst als zorgdrager moeten vaststellen; 
De genoernde ZBO's kunnen wel opgesomd warden onder het kopje 'Mogelijk andere betrokken 
organisaties'; dit is niet noodzakelijk dat de zorgdrager dit invult, maar wel heel informatief voor het NA; 
In de inieiding van het document dat 5.1.2.e heeft gemaild, staat een passage over de verhouding m t de 
AVG. Daarin wordt verwezen naar de selectielijst, Van de geel gemarkeerde alinea zou de eerste en de 
laatste,zin overgenomen kunnen warden; 
Tevens is in de inleiding een disclaimer opgenom n dat niet alles uitgezonderd hoeft te zijn van vernieti en 
om problemen te voorkomen dat niet alles bewaard is gebleven. 

Afgesproken is dat5.1.2.e 	aankomende week met de aanpassingen aan de slag gaat en per e-mail verder met 
5.1.2.e zal afstemmen. Doel is uiterlijk op 16 juli een consensusversie gereed te hebben voor het SIO van 21 juli. 

Memo chatberichten en memo buitendiensten 

5.1.2.e 

5.1.2.e 



Het memo chatberichten is door VWS vastbesteld. Het memo buitendiensten is ter besluitvorming voorgelegcl, maar 
nog niet vastgesteld. De buitendiensten hechten aan de eigen verantwoordelijkheid. Ze willen ook invloed hebben 
op de afbakening van processen en taken, de omgang met de AVG en aanschuiven bij het overleg met het NA. 

.VWS gaat het overleg met de buitendiensten eerst intern organiseren om vervolgens overleg te hebben et het 
NA. Streefdatum is eind augustus, 

Dit betekent•dat de hotspotlijst w I vastgesteld kan warden op het BO van 21 juli, maar dat de pubiicatie op de 
website uitgesteld \,vordt totdat de besluitvorming op directeurenniveau is afgerond. 

Zodra beide memo's zijn vastgesteld, stuurtali deze ter informatie naar het NA. 

5.1.2.e 	aanspreekpunt 
De komende twee weken isms grotendeels afwezig, IVIogelijk is hij niet bij de afspraak van - 6 juli. in deze periode 
is 5.1.2.e 	het aanspreekpunt 5.1.2.e 	 @doxis.nl, M 065.1.2.e 	), 

	

Met vriendelijke groet„ 	• 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanage ent 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

..... . ...... . ........ . ........ 	. 	... 
T 06 5.1.2.e 
Niet oanwezig op woensdog, 
5.1.2.e 
	r@nationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.ni  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 1 contact@nationaalarchief.nl. 
.... , ....... 	 .. 	. ... 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

.1.2.e 	 @doxis.nl> 
dinsdag 7 juli 2020 14:51 
5.1.2.e 
aangepast concept hotspotlijst min. VWS 
VWS hotspotlijst Corona 0.2 in NA format.docx 

Beste 5.1.2 e 

lk heb de voorgestelde wijzigingen aan het document ti-lotspots van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 2020- ' zo goed mogelijk verwerkt en nog enkele (kleine, meest taalkundige) wijzigingen doorgevoerd. De geel 
gemarkeerde passage m.b.t. de AVG Iigt nog even voor overleg, maar ik verwacht dat we die ook over zullen nemen. 
Als de passage wordt overgenomen, is er dan voldoende aandacht gegeven aan de AVG of moet de AVG ook nog 
terugkomen in de tabel? 

Verder hoor ik graag of je akkoord bent met hoe de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Mocht dat niet zo zijn of 
mochten er nog andere zaken zijn, zullen we dan een afspraak plannen voor overleg? 

Met vriendelijke groeten, 
5.1_2.e 

Met vriendelijke groet. 
Doxis 1nformatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haag 15.1.2.e 12491 AJ Den Haag j Nederland 
Bezoekadres Zwolle I 	 18025 BL Zwolle I Nederland 
Bezoekadres Vught I 	 I 5264 PC Vught I Nederland 
T: +31 70 - 	I M: +31 
E 	- ;:tdc-6S.flf W: 	 
KvK: 27155464 

}lotspot 

J 
Heeft u dit bencht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw Mbox. 



Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 14:51 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

5.1.2.e @doxis.nl] 

198 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 

dinsdag 7 juli 2020 18:15 
5.1.2.e 

RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 
VWS hotspotlijst Corona 0.2 in NA format feedback NA.docx 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor het nieuwe concept. Hierbij als bijlage vind je een versie met mijn kanttekeningen 
en suggesties. Je zal merken dat het veeleer details zijn. Volgens mij is in de voorgestelde passage 
ook voldoende aandacht besteed aan de AVG en is het niet nodig om hier op hotspotniveau nog dieper 
op in te gaan (heel veel meer kunnen we daar eigenlijk ook niet over zeggen, vandaar de 
doorverwijzing naar de selectielijst). 

Ben je het met alle suggesties eens, dan kan dit wat mij betreft zo door naar het SIO. 1k ben 
benieuwd of je die mening deelt. Maar geef gerust eens seintje als ik te hard van stapel loop en je 
verder overleg nuttig en nodig acht. 

Vriendelijke groet, 

5 1 2.e 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 

Prins Willem-Alexanderhof 20 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e Pnationaalarchief,n1 
htto://www.nationaalarchief.n1 

BesteUM, 

lk heb de voorgestelde wijzigingen aan het document 'Hotspots van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 2020- ' zo goed mogelijk verwerkt en nog enkele (kleine, meest taalkundige) wijzigingen doorgevoerd. De geel 
gemarkeerde passage m.b.t. de AVG Iigt nog even voor overleg, maar ik verwacht dat we die ook over zullen nemen. 
Als de passage wordt overgenomen, is er dan voldoende aandacht gegeven aan de AVG of moet de AVG ook nog 
terugkomen in de tabel? 

Verder hoor ik graag of je akkoord bent met hoe de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Mocht dat niet zo zijn of 
mochten er nog andere zaken zijn, zullen we dan een afspraak plannen voor overleg? 



Met vriendelijke groeten, 

Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haag 
Bezoekadres Zwolle 
Bezoekadres Vught 
T: +31 70 - 	I M: +31 
E: 	 W: 
KvK: 27155464  

I Nederland 
I 8025 BL Zwolle I Nederland 

I 5264 PC Vught I Nederland 

Hotspot CJVID-19' 

Discia me I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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Memo buitendiensten en project archivering Corona 
Steller: 5.1.2.e 
Review: BPZ, NA 

Context 
Op dit moment wordt vanuit het project namens en in het VWS kerndepartement de volgende 

activiteiten ondernomen: 
1. Participatie in Rijksbrede traject met NCTV: voor opstellen en vaststellen sjablonen, 

handreikingen etc. voor de afbakening van relevante informatie. 
2. Afstemming met Nationaal Archief (NA) over de afbakening van relevante informatie: welke 

processen en informatie moeten blijvend bewaard worden en welke niet? 
3. Opstellen en laten vaststellen hotspotlijst voor VWS kerndepartement met NA. 
4. Inventariseren, adviseren en begeleiding (bij), veilig stellen en archiveren van relevante Corona 

gerelateerde informatie voor alle directies. 

De buitendiensten en ZBO's zonder rechtspersoonlijkheid zijn nog buiten scope van dit traject, er 
wordt niet om input gevraagd, afgestemd en afspraken namens hen gemaakt. Daarnaast wordt er bij 
hen niet geInventariseerd, geadviseerd en/of veiliggesteld onder regie van het project. Wel worden 
vragen beantwoord en is gecommuniceerd dat er een project is en dat buitendiensten en ZBO's 
moeten borgen dat dat zij relevante Corona gerelateerde informatie veilig stellen. 

Door signalen van de buitendiensten, vanuit de opdrachtgevers en van het NA/ NCTV ligt nu de vraag 
voor of en zo ja welke buitendiensten en/of ZBO's binnen scope van het project archivering Corona 
moeten vallen en in welke mate. 

In dit memo is uitgegaan van onderstaand (niet helemaal actueel) overzicht van VWS, waar nodig 
aangevuld met de Almanak Rijksoverheid 

Eiger r ch perso• 

NZ a.• Nt. 

Dc ptnqautoriteit (tho La ) 
RJR (uirveermq bi 51/B) 
ZonMw 
CS Z 	 oPhern- 

CCM() Nitvaering hif 	f -van I. 

Thbodetn-gbizA0  

Redeneerlijnen 
1 Archiefwettelijk: 
Vanuit bestaande wet- en regelgeving en staand beleid van VWS m.b.t. archivering heeft het de 
voorkeur om met de buitendiensten tenminste gezamenlijk op te trekken richting NCTV en NA en 
daarnaast een concern hotspotlijst op te stellen en vast te (laten) stellen. Argumenten: 

- 

	

	VWS streeft naar een concernselectielijst (nu is IGJ al aangesloten), een concernhotspotlijst 
sluit hier bij aan. Dat is inzichtelijker voor alle partijen (VWS, NA en burger). 
De minister van VWS is en blijft zorgdrager (bestuurlijk verantwoordelijk) voor de archivering 
en bewaring van archiefbescheiden (en dus ook het COVID archief), van concernonderdelen 



(diensten en instellingen, inspecties, agentschappen, planbureau en secretariaten). Vanuit 
die verantwoordelijkheid is afstemming over en regie op de hotspot aan to raden. 

Voor de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke ZBO's met rechtspersoonlijkheid gaat deze 
archiefwettelijke redeneerlijn niet op. Zij zijn zelf verantwoordelijk (Zorgdrager) voor het eigen 
archief. 

2 Beheersbaarheid en samenhang: 
WOB verzoeken, het NSOB onderzoek en de hotspot zijn kerndepartement overstijgende thema's. 
Afstemming met de dienstonderdelen en relevante ZBO's op deze onderwerpen is nu al aan de orde, 
maar incidenteel. Parallel met de hotspot kan ook op deze gebieden meer integraal samengewerkt 
worden. 

Advies 
Betrek de buitendiensten en relevante ZBO's in het traject van inventariseren, adviseren en 
begeleiden (bij), veilig stellen en bij het opstellen van de hotspotlijst. Het eigenlijk beheer van Corona 
gerelateerde informatie blijft de verantwoordelijkheid van de buitendiensten en ZBO's en wordt niet 
binnen de scope van het project gebracht. 
Vervolgstappen: 

1. Communicatie op directieniveau naar buitendiensten en ZBO's over het hotspottraject. 
Daarbij in de communicatie duidelijk verschil maken tussen communicatie richting zbo's (die 
zelf verantwoordelijk zijn) en de overige concernorganisaties, waar VWS een 
verantwoordelijkheid voor heeft. 

2. Inrichten structuur voor ophalen van informatie van- en afstemmen van hotspotraject met 
de buitendiensten. 

3. Andere benadering naar NA en NCTV: afspraken en toezeggingen worden ook namens de 
buitendiensten (exciusief ZBO's) gemaakt, na interne afstemming. Projectplanning aanpassen 
aan bijgestelde scope, interne- en externe deadlines opnieuw vaststellen. 

4. Aan de ZBO's wordt expliciet gevraagd of en op welke wijze zij bij het hotspottraject 
betrokken willen zijn. 

5. Planning en tijdpad gaan uit van prioriteit en belang buitendienst en/ of ZBO (Zie bijlage) 



Bijlage uverzicht buitendiensten en ZBO's 
In onderstaande overzichten is per buitendienst/ ZBO (zoals genoemd in de concernbrede 
selectielijst en de almanak overheid) een afweging gemaakt: 

1. Hoe groot de kans is dat met Corona gewerkt wordt; 
2. Wat het belang van de buitendienst is i.r.t. Corona; 
3. Op welke termijn er vanuit VWS-kerndepartement contact opgenomen moet worden. 

A Diensten, agentschappen en instellingen 
1. CIBG 

Het CIBG heeft o.a. in aanvragen voor gegevens en medische hulpmiddelen te maken met 
Corona. Het belang van het CIBG staat daarmee buiten kijf. Met het CIBG zal daarom op 
relatief korte termijn contact opgenomen worden 

2. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
De IGJ heeft dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere 
zorgorganisaties over de effecten van het Coronavirus op het werk in de zorg en de kwaliteit 
daarvan. Het belang van het IGJ staat daarmee buiten kijf. Met het IGJ wordt zo snel mogelijk 
contact opgenomen. Daarin wordt de Klachtadviescommissie Inspectie Gezondheidszorg 
Meegenomen 

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Het RIVM is zoals bekend een heel belangrijke speler in de Corona crisis. Met het RIVM wordt 
zo snel mogelijk contact opgenomen. 

4. Sociaal en Cultureel Planbureau 
De rol van het SCP in de Corona crisis ligt in lijn met de kerntaak: adviseren. Vooralsnog 
wordt met het SCP op een later moment contact opgenomen. 

5. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Tijdens de Corona crisis is DUS-I als kritische dienst aangemerkt. Onduidelijk is nog of 
werkwijze etc. veranderd zijn door Corona of niet. Met de DUS-I zal daarom op relatief korte 
termijn contact opgenomen worden. 

B Secretariaten van Raden en Commissies 
1. Nederlandse Sportraad 

De rol van de NSR de Corona crisis is niet zichtbaar anders dan voor de crisis. Met de NSR 
wordt op een later moment contact opgenomen. 

2. Gezondheidsraad 
De Gezondheidsraad adviseert over o.a. apps, immunisatie en vaccinering. Met hen zal 
daarom op relatief korte termijn contact opgenomen worden. 

3. Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving 
De Raad heeft evenals de Gezondheidsraad advies uitgebracht. Met hen zal daarom op 
relatief korte termijn contact opgenomen worden. Daarin wordt het Centrum voor Ethiek 
en Gezondheid meegenomen. 

Vanuit het project zal zo snel mogelijk contact gelegd worden met de IGJ en het RIVM. Voor de 
overige buitendiensten wordt in een planning het contactmoment uitgewerkt. 

C ZBO's onderdeel Staat 
1. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

Het CBG beoordeelt (toekomstige) Corona medicijnen en werkt hierover (inter)nationaal samen. 
Het belang van het CBG wordt daarmee alleen maar groter. Met het CBG zal daarom op relatief 
korte termijn contact opgenomen worden 

2. Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek 
De rol van het CCMO is o.a. onderzoek dossiers in het kader van COVID-19 versneld te 
beoordelen (fast-trackprocedure) en coordinerende rol o.a. door onderzoekers met elkaar te 



verbinden om te voorkomen dat onderzoek gefragmenteerd plaatsvindt. Met hen zal daarom op 
relatief korte termijn contact opgenomen worden. 

D Publiekrechtelijke zbo's: 
1. CAK 

Uitvoering Beleidsmaatregel COVID-19 (vrijstelling eigen bijdrage Wmo 2020) 
2. CIZ 

Speelt geen directe rol in coronacrisis. 
3. College sanering zorginstellingen 

Speelt geen rol in coronacrisis. 
4. Dopingautoriteit 

Speelt geen rol in coronacrisis. 
5. Nederlandse Zorgautoriteit 

Coordinatie opstart non-covid zorg, gevolgen huisartsenzorg en impact op ggz 
6. Pensioen- en Uitkeringsraad 

Speelt geen rol in coronacrisis. 
7. Zorginstituut Nederland 

Uitvoering Catastroferegeling 
8. ZorgOnderzoek Nederland / Medische Wetenschappen (ZonMw) 

Financiering van onderzoek gerelateerd aan Corona. Belangrijke speler. 

Privaatrechtelijke zbo's: 
Deze vallen buiten de scope van Concernsturing. Via beleid contact opnemen. Een aantal heeft 
mogelijk wel een rol (denk aan keuringsinstanties medische hulpmiddelen) 

1. Aangewezen examenorganisatie ex art. 1 lid 1 onder qqq en rrr Geneesmiddelenwet jo. 
Beleidsregels aanwijzing examenorganisaties drogisterijbranche jo. regeling. 

2. FMMU Advies B.V 
3. Keuringsinstanties ex 7a Warenwet 
4. Keuringsinstanties ex Wet medische hulpmiddelen 
5. Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
6. Landelijke examencommissie ex art. 8 lid 5 Drank- en Horecawet 
7. Medisch-ethische toetsingscommissies 
8. Nederlandse Transplantatie Stichting 
9. Registratiecommissies KNMG, KNMP, KNMT, FGzPt en VenVN 
10. Uitvoerders Wlz 
11. Zorgkantoren Wlz 

Voorstel is om met NZA en ZonMw vanaf 1-7 contact op te nemen en de overige ZBO's later te 
benaderen met informatie. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

woensdag 8 juli 2020 08:51 
5.1.2.e 

RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Dag 5.1.2.e 

Fijn dat je ook zo snel kan reageren. Zo schiet het goed op. 

Ik heb geen bezwaar tegen: 
• Het schrappen van de verwijzing naar het concern (ingegeven door de titel van de selectielijst). 

Zolang we het maar eens zijn dat deze hotspotlijst meer dan het kerndepartement dekt. Maar 
dat wordt oak imp!iciet bevestigd door de verwijzing naar IGJ, RIVM, etc. 

Het behoud van de opsomming van andere organisaties dan rijksorganisaties. 1k gaf zelf al toe 
dat dit een wat ambtelijke insteek was. Wil je we! nog NCTV voluit schrijven? Dat zegt ons we! 
wat, maar dat ge!dt niet voor iedereen (nu, laat staan over enkele tientallen jaren). 

Goed dat VWS akkoord gaat met de AVG-passage. Dat betekent dat we het eens zijn en in Principe 
(afhankelijk van de interne afstemming bij VWS) consensus bereikt hebben. Ik zal ook mijn collega 
5.1.2.e 
	

hiervan op de hoogte brengen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @doxis.nl] 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 8:22 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

GoedemorgeraM, 

Fijn dat je al op z'n korte termijn reactie hebt gegeven. Ik heb de meeste van je opmerkingen integraal 
overgenomen. 
Ik heb de term 'concern' niet in de titel opgenomen. De officiele en algemeen bekende naam van de organisatie is 
immers Ministerie van VWS. De toevoeging 'concern' zou daarom wellicht vragen oproepen. 

Verder heb ik de organisaties in het veld 'Mogelijke andere betrokken (rijks)organisaties' laten staan. Wij wilden juist 
laten zien dat het een heel breed veld van allerlei organisaties waar VWS mee te maken heeft. 
De titel van het veld geeft denk ik niet direct aanleiding om aan te nemen dat alle genoemde organisaties moeten 
overbrengen naar de rijksarchiefbewaarplaats. 

VWS kan zich vinden in de passage over de AVG die eerder geel gemarkeerd was. 

Kan je je in deze versie vinden? Dan leg ik die hier intern nog voor, maar ik verwacht geen opmerkingen meer vanuit 
VWS. 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 



Van 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 18:15 
Aan:5.1.2.e 	 @doxis.nl> 
Onderwerp: RE: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor het nieuwe concept. Hierbij als bijlage vind je een versie met mijn kanttekeningen 
en suggesties. Je zal merken dat het veeleer details zijn. Volgens mij is in de voorgestelde passage 
ook voldoende aandacht besteed aan de AVG en is het niet nodig orn hier op hotspotniveau nog dieper 
op in te gaan (heel veel meer kunnen we daar eigenlijk ook niet over zeggen, vandaar de 
doorverwijzing naar de selectielijst). 

Ben je het met alle suggesties eens, dan kan dit - wat mij betreft zo door naar het SIO. 1k ben 
benieuwd of je die mening deelt, Maar geef gerust eens seintje als ik te hard van stapel loop en je 
verder overleg nuttig en nodig acht. 

Vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM 1 Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
geerdel upEo nation a a la rchi e f.ni  
http://www.nationaalarchief,n1  

Van: 5.1.2.e 	 doxis.n] 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 14:51 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: aangepast concept hotspotlijst min. VWS 

Besteana 

lk heb de voorgestelde wijzigingen aan het document 'Hotspots van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 2020- ' zo goed mogelijk verwerkt en nog enkele (kleine, meest taalkundige) wijzigingen doorgevoerd. De geel 
gemarkeerde passage m.b.t. de AVG ligt nog even voor overleg, maar ik verwacht dat we die ook over zullen nemen. 
Als de passage wordt overgenomen, is er dan voldoende aandacht gegeven aan de AVG of moet de AVG ook nog 
terugkomen in de tabel? 

Verder hoor ik graag of je akkoord bent met hoe de voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt. Mocht dat niet zo zijn of 
mochten er nog andere zaken zijn, zullen we dan een afspraak plannen voor overleg? 

Met vriendelijke groeten, 
011311iiM 
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Met vriendelijke groet, 
Doxis Informatiemanagers 

Post- en bezoekadres Den Haag 	 I Nederland 
Bezoekadres Zwolle 	 8025 BL Zwolle I Nederland 
Bezoekadres Vught I 	 I 5264 PC Vught I Nederland 
T: +31 70 - 	I M: +31 
E® 	 doxis.r;l  W: \Aviv doxis,ni 
KvK: 27155464 

`Hotspot COVID-1q 

Disclairne  Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
Disclairre - I  Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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Van: 	 5.1.2.e 

Verzonden: 	 donderdag 23 juli 2020 10:47 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1.2.e 

Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 23-07-2020 

Hoi 5.1.2.e 
	

5.1.2.e 

Vanochtend hebb n we de volgende zaken besproken: 

• Hotspotiijst is op het SIO van 21 juli 2020 vastgesteld. 
• VWS heeft met een memo de directeuren van de buitendiensten gelnformeerd. 

5.1.2.e 'evert vandaag een tekstvoorstei aan bij gm en 5.1.2.e 	voor de inleiding van de hotspotlijst, waarin 
wordt aangegeven dat de hotspotlijst een groeidocument is 
Na akkoord VWS vindt publicatie op de website plaats tussen 27-30 juli. Hierover wordt (nog) niet actief 
gecommuniceerd. 
5.1.2.e stuurt de link naar de website voor een laatste check door VWS. 

• De komende tijd vult VWS het (interne) afbakeningsdocument aan. 
• Op volgend SIO, tussen 14/9-15/10 kan, indien gewenst, een volgende hotspotlijst worden meegenomen. 
• Volgend overleg in huidige setting op donderdag 10/9, 10:00-11:00u. Webex-uitnodiging is inmiddels 

verstuurd. Dan ook besproken in welke vorm we het overleg willen voortzetten. 
• De komende periode zijn we allemaal met vakantie. Na 17/8 zijn we allemaal weer bereikbaar. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	©nationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contactOnationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief kiik dan hier 



5.1.2.e @doxis.nl] Van: 

5.1.2.e @doxis.nk 5.1.2.e 

202 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 23 juli 2020 13:28 
5.1.2.e 
RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste 
aanvullingen 

=MN 	 

Fijn! 1k doe woensdag het nodige. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 11:53 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste aanvullingen 

Hallo 5.1.2.e 

en ik hebben net even afgestemd en het Iijkt ons een prima aanvulling. 
Wij zijn akkoord. 

Vriendelijke groeten en een fijne vakantie alvast, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:56 
Aan:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nk 

@doxis.nl> 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste aanvullingen 

Excuus: dat is in de hierbij als bijlage gevoegde versie alvast rechtgezet. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:49 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste aanvullingen 

Van mijn kant een opmerking: vaststellingsdatum SIO is 21 juli, 

Groeten, 
MIS 

Aan: 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:45 



5.1.2.e @nationaalarchief.n1  

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

http://www.nationaalarchief.n1  

21 februari 2020 
tim 20 juni 2021 

De oorlog 
die blee 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste aanvullingen 

Hallo collega's, 

Zoals afgesproken en beloofd heb ik versie 0.3 aangevuld met: 
• Een nieuw versienummer; 
• De datum van het SIO; 
• Een zin in de disclaimer, waarmee benadrukt wordt dat dit een momentopname is. Suggereer 

gerust een alternatief als dit niet helemaal aan de behoefte voldoet. 

Gaan jullie akkoord, dan kan ik deze versie volgende week woensdag als pdf op onze website 
publiceren. 

Vriendelijke groet, 

Disclaimer  I Heeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
3121:1=@nationaalarchief.ni  
http://www.nationaalarchief.n1   

21 februari 2020 
tfirt 20 juni 2021 

De aorlc►g 
die blee 

203 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

woensdag 29 juli 2020 08:32 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Hotspotlijst VWS - publicatie op website NA 

Beste 5.1.2.e Beste  5.1.2.e 

Zoals afgesproken is de in het SIO van 21 juli vastgestelde hotspotlijst vandaag op onze website 
gepubliceerd. Jullie vinden deze voortaan terug op de volgende webpagina: 
https://www.nationaalarchief.nliarchiveren/kennisbank/hotspots-ministerie-van-volksgezondheid-
weizijn-en-sport-vws-2019.  

Ik merkte overigens bij het publiceren op dat op de titelpagina nog 2020 vermeld werd, terwijI dit 
eigenlijk 2019 moet zijn: ik ben zo vrij geweest om dit aisnog to corrigeren. Willen jullie nog checken 
of verder alles correct is? 

Met dank voor de fijne samenwerking en met vriendelijke groeten, 



2 0 4 
SEEMS 	  
Van: 	 5.1 .2.e 

Verzonden: 	 vrijdag 11 september 2020 10:21 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1 .2.e 	 @ m nvws.n1); 5.1.2.e 

Onderwerp: 	 Afspraken overleg hotspot corona 10-09-2020 

Hol 5.1 .2.e  en  5.1.2.e, 

hebben de volgende afspraken gemaakt: 
We zetten het overleg voort 	een frequentie -van lx per 3-4 ;Neken. Drie overleggen plantalli in en 
daarna evaluatie, Inmiddels zijn datumvoorstellen verzonden voor 1 oktober, 27 oktober en 19 november, 
5.1.2.e 
	ening gaan aan de slag met invulling van het afbakeningsdocument en doen onclerbouwde 

voorstellen voor de verbetering daarvan. Nieuwe onderdelen kunnen vvorden toegevoegd. Uitgangspunt is 
dat — waar mogelijk — de basisstructuur zo veel mogelijk intact biijft en dat binnen die structuur voldoende 
ruimte moet zijn voor variatie voor de invulling door verschillende organisaties. Volgend overleg bespreken. 
Ander agendapunt voor het volgend overleg is de aanpak met de buitendiensten, 

Met vriendehjke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LN1 I Den Haag 

	

....... 	 ...... „, ........... 	........ 	... 	.... 
T 06 5.1 2 e 
'Viet aanwezig op woensdag. 

	

5 1.2.e 	e'nationaalarchief.ni  
http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakehjke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I contact@nationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakellIke nieuwsbrief klik dan hier 
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