
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 minvws.nl> 

maandag 13 juli 2020 10:24 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 

310 

5.1.2.e 

Onderwerp: 	 concept hotspotlijst akkoord binnen VWS 
Bijlagen: 	 VWS hotspotlijst Corona 0.3.docx 

Categorieen: 	 .pdf Edoc; 7 Agenda(stukken)-Overleggen; 2 SIO; 3 Ordening - Waardering - 
Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Goedemorgen 5.1.2.e ,  

De concept-hotspotlijst is ook hier akkoord bevonden. 
We hebben dus officieel een consensusversie voor vaststelling in het komende SIO. 
Heb je, behalve het document, nog lets nodig voor aanstaande donderdag? 

Vriendelijke groeten, 
.1.2.e 



Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	

@nationaalarchief.n1  
htto://www.nationaalarchief.n1 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

311 

5.1.2.e 

maandag 13 juli 2020 13:12 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

RE: concept hotspotlijst akkoord binnen VWS 

2 SIO; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona 
COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Categorieen: 

Hallo 5.1.2.e 

Fijn to horen dat er ook binnen en door VWS groen licht is gegeven. Ik heb verder niets nodig voor 
donderdag 

Normaal gezien kunnen we dan ook het stokje overd agen aan de collega's die het SIO van 21 juli 
voorbereiden. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 ) [mailtoalEM©minvws.nl] 
Verzonden: maandag 13 juli 2020 10:24 

Onderwerp: concept hotspotlijst akkoord binnen VWS 

Goedemorgen MEE 

De concept-hotspotlijst is ook hier akkoord bevonden. 
We hebben dus officieel een consensusversie voor vaststelling in het komende SIO. 
Heb je, behalve het document, nog lets nodig voor aanstaande donderdag? 

Vriendelijke groeten, 



5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 

@minvws.n1); 
@minvws.n1); NI  

5.1.2.e .1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

donderdag 16 juli 2020 17:15 
minvws.n1); 

minvws.nI); 
@minvws.n1); 

314 
5.1.2.e 

CC: 	 5.1.2.e 	 @minvws.nr 
Onderwerp: 	 Agendastukken SIO VWS-NA 21 juli 2020 

Beste SIO-deelnemers, 

Bijgevoegd de agendastukken voor het Strategisch Informatie Overleg van a,s. dinsdag 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanclerhof 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 	nationaa la rchief, nl  
http://www.nationaalarchief.nl   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070 5.1.2.e 	contact@nationaalarchief.nl. 
.... 	. „... ....... 	..... „... ........ ....,......„. ...... 	... 	.. 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 



VWS: 
OBP (voorzitter) 

NA: 

Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.n1 

Contact 

T +31 
@nat onaalarchief.n1 

Onze referentie 

315 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
We tenschap 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
21 juli 2020, 15.00 uur 
Webex (toegangscode 
5.1.2.i 

25065144 

Datum 
16 juli 2020 

Bijlage(n) 
1. 

3. Hotspotlijst VWS 
Buiten re kwijdte verzoek 5.1.2.i 	wachtwoord 

Vergaderpunten 

1. Buiten reikwijdte verzoek 11•1'' 11= 
4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 	15:15-15:40u 

a. Hotspotlijst VWS 
Ter vaststelling 
Bijlage 3 Hotspotlijst van het Ministerie van VWS 2020- 

.  Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

7. Buiten reikwijdte verzoek 

Pagina 1 van 1 



VWS: 

NA: 
T +31 6 

Onze referentie 

2510856 

Datum 
17 juli 2020 

Bijlage(n) 
1.  Buiten reikwijdte verzoek 

3. Hotspotlijst VWS 
4. Buiten reikwijdte verzoe 

5.1.2.e 

5.1.2.e 	van Doxis is ingehuurd door VWS om het regieteam to leiden 
dat zich bezig houdt met de archivering van de rijksbrede hotspot corona 
door VWS. 

(E11221111111.1.) sluit vandaag niet aan 
vanwege andere afspraken; haar aanwezigheid is niet verplicht voor de 
vaststelling van de hotspotlijst. 

3. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Buiten reikwijdte verzoek 

Vergaderpunten 

1. Opening en mededelingen 

Buiten reikwijdte verzoek 

15:00-15:05u 

316 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

agenda met annotaties 

5.1.2.i 

Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.n1 

Contact 

Omschrijving 	 Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
Vergaderdatum en -tijd 

	
21 juli 2020, 15.00 uur 

Vergaderplaats 	 Webex (toegangscode 5.1.2.i 	wachtwoord 

uiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Arch ief 

Datum 
17 Jul! 2020 

4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 	15:15-15:40u 

a. Hotspotlijst VWS 
Ter vaststelling 
Bijlage 3 Hotspotlijst van het Ministerie van VWS 2020- 

Actie: Complimenteer VWS voor de viotte en construtieve 
samenwerking 
Actie: Hotspotlijst vaststellen 

en ardi kunnen toeiichting geven. 
VWS heeft in alle drukte rond de crisis extra capaciteit ingehuurd 
in de vorm van 	als regisseur archivering hotspot 
corona / COVID-19 met  en 5.1.2.e 	 als 
achtervang (alien van Doxis). Er zijn 6 overlegmomenten geweest 
tussen VWS (meestalli) en NA (meest 5- 1-2-e en 	waarin 
veel kennis en informatie is gedeeld. De vlotte samenwerking 
heeft geieid tot de voorliggende consensusversie, die kan worden 
vastgesteid. De voorkeur is uitgegaan naar een concernbrede 
hotspotlijst. VWS organiseert nog een ronde met de directeuren 
van de buitendiensten. Daarna kan publicatie op de website plaats 
vinden. 
De hotspot corona heeft nog geen einddatum. Sours is een open  
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Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
17 juli 2020 

formulering gebruikt wanneer nog niet alles op dat moment 
bekend is. Eike hotspot heeft een uniek voignummer. Bij een 
volgende hotspotlijst kan een voorgaande nog lopende hotspot 
worden afgesloten of verder worden toegelicht. 

b. Crisisorganisatie en co6rdinatie 
Ter bespreking 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoe 

Nationaal Arc hief 

Datum 
17 juli 2020 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
17 juli 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Pagina 5 van 7 



Buiten reikwijdte verzoek 

6. Buiten reikwijdte verzoek 
esuiten reamjcne verzoe 

Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
17 Jul! 2020 
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Buiten reikwijdte verzoek Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
17 juli 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 
Ministerie van Onclenvijs, Calmar en 
%Vetenschap 

verslag 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
21 juli 2020, 15.00 uur 
Webex 

(t/m agendapunt 4) 
NA: 	 (verslag) 
Externe deskundige: 

Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.nt 

Contact 

T +31 64 
Gnat onaalarchief.ni 

Datum 
28 juli 2020 

Onze referentie 
25174126 

Auteur 

MG= 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 juli 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 
stelt voor om de twee deelonderwerpen om te draaien en eerst in te 

gaan op de crisisorganisatie en de coordinatie daarvan alvorens over te 
gaan op de vaststelling van de hotspotlijst. 	geeft 	vervolgens het 
woord. 
Crisisorganisatie en coordinatie 

stel zichzelf kort voor.avi is consultant bij Doxis en, samen met 
collega's, ingehuurd door VWS om VWS te helpen bij het archiveren van 
de hotspot corona. Ze zijn begonnen met een driedeling van 
inventariseren, adviseren en veilig stellen. Eerst is geInventariseerd wie 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 jult 2020 

zich met corona bezig houdt binnen en buiten VWS, inclusief de 
werkverbanden zoals het Landelijk Coordinatiecentrum Hulpmiddelen 
(LCH). Ook is bijvoorbeeld de rol en van de 5.1.2.e 

uitgezocht. Vervolgens het adviseren: hoe gaan betrokkenen om 
met hun informatie? Tot slot het veilig stellen. 
In de crisissituatie wordt snel gehandeld en is archiveren niet de eerste 
prioriteit. De nadruk is vooral gelegd op het feit dat geen informatie 
verloren gaat. Aanbevelingen zijn gegeven om te werken vanuit een 
functionele mailbox en niet vanuit een persoonlijke mailbox en te werken 
op een gemeenschappelijke netwerkschijf in plaats van een persoonlijke 
schijf. Allemaal maatregelen in het kader van het veilig stellen van 
informatie. Ook maatregelen om informatie van buiten VWS in control te 
krijgen; dat proces loopt nog. Huidige stand is dat VWS met het veilig 
stellen van informatie een eind op weg is. Zodra de hotspot nader is 
afgebakend kan overgegaan worden op de archivering voor langere 
termijn. Dan kunnen eventuele kwaliteitsmaatregelen getroffen worden, 
zoals aanvullende ordening en metadatering. Dit is in het kort de schets 
van de praktische aanpak. Parallel aan het inventariseren, adviseren en 
veilig stellen is gekeken of de informatie wel of niet onder de reikwijdte 
van de hotspot valt. Daar vindt periodiek overleg over plaats met het NA 
en met de NCTV. 
5.1.2.e geeft aan dat VWS in het brandpunt staat van de coronacrisis en 
dat de samenwerking tussen VWS en NA goed verloopt. 	beaamt dat 
en wil de goede samenwerking ook vasthouden om de enorme 
hoeveelheid data en informatie ook in de toekomst beheersbaar te krijgen 
en te houden. 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 juli 2020 

Hotspotlijst VWS 
geeft een korte toelichting op de totstandkoming van de lijst. Het 

proces is in goede samenwerking met het NA verlopen. De nadere 
omschrijving is wat abstract geformuleerd omdat nog bekend is wat 
precies de impact is van de hotspot. Het startpunt is voor nu bepaald. De 
intelligente lockdown valt eronder, maar ook de nasleep valt onder de 
reikwijdte van de hotspot. Dat geldt ook voor de herstart van de reguliere 
zorg, de anderhalvemetersamenleving en de effecten op het zorgdomein. 
De crisisorganisatie wordt afgebouwd, maar voor VWS gaat de hotspot 
!anger duren dan dit voor andere overheidsorganisaties geldt. In het kader 
van het vaststellen van de hotspotlijst is het goed om te benoemen dat de 
voorliggende hotspotlijst te beschouwen is als een startdocument. Over 
enkele maanden hoopt VWS een meer verfijnde versie voor te kunnen 
leggen die ook voorzien is van een einddatum, want dat zou betekenen 
dat het goed gaat met de coronasituatie. VWS is ook bezig met een 
beschrijvend document waarin nader toegelicht wordt wat de rol van VWS 
is en wie de stakeholders zijn. Daar is VWS nog wel even mee bezig, maar 
dat document is in feite de onderbouwing van deze hotspotlijst die op 
hoofdlijnen is beschreven. 

vindt het goed dat dit een hele generieke lijst is, waarin de 
verschillende domeinen worden benoemd. Maar het behoeft verdere 
uitwerking naar categorieen informatie en de vindplaats daarvan. 

geeft aan dat bewust gekozen is voor het gezamenlijk slaan van deze 
mijlpaal. Gewerkt wordt nu aan de verfijning. Deze verdere uitwerkingen 
zullen t.z.t. ook naar het SIO gaan. Er wordt in aangepaste vorm gebruikt 
gemaakt van het format dat voor MH17 is gebruikt, waarin ook 
onderscheid gemaakt wordt naar type informatie, zoals e-mail, social 
media et cetera. 

geeft aan dat deze hotspotlijst voor dit moment een heel mooi 
resultaat is en dat het een goede zaak is dat VWS, die toonaangevend in 
deze crisis is, ook snel met een hotspotlijst komt. Dat kan een goede 
voorbeeldwerking hebben naar andere overheidsorganisaties. 

constateert dat deze lijst een goede kapstok is voor verdere 
ve ijning. 
Vervolgens wordt de hotspotlijst vastgesteld met dank aan alle 
betrokkenen bij VWS en NA. 

verlaat hierna de vergadering. 

5. Buiten reikwijdte verzoek 

5.1.2.e 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 juli 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 Jul' 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoe 

Buiten reikwijdte verzoek 

• 

■ 

• 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
25174126 

Datum 
28 Jul' 2020 
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' 1.111L 21 februcri 2020 
tim 20 Juni 2021 

De oorlog 
die blee 

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 

5.1.2.e @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.nI  

319 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

5.1.2.e 

donderdag 23 juli 2020 10:45 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste 
aanvullingen 
VWS hotspotlijst Corona 1.0.docx 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

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, 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 23 juli 2020 10:47 
5.1.2.e 	 @minvws.nr; 5.1.2.e 
Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 23-07-2020 

320 
5.1.2.e 

Hoi 5.1.2.e 	 en 

Vanochtend hebben we de volgende zak n besproken: 

Hotspotlijst is op het SIO van 21 juli 2020 vastgesteld, 
VWS heeft m t een memo de directeuren van de buitendiensten geInformeerd, 

evert vanclaag een tekstvoorstel aan bum en 5.1.2.e 	voor de inleiding van de hotspotlijst, waarin 
wordt aangegeven dat de hotspotlijst een groeidocum n 
Na akkoord VWS vindt publicatie op de website plaats tussen 27-30 juli. Hierover wo d (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 warden meegenomen. 
• Volgend overleg in huidige setting op donderdag 10/9, 10:00-11:00u, Webex-uitnodiging is inmiddels 

verstuurd. Dan ook bespreken 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 0 6 5.1.2.e 
Niet aanwe7ig 	woensdag. 
5.1.2.e 	nationaalarchief.n1  
httb://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf hubs. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-EMIE I contactnationaalarchief.nl. 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

1 



321 

Aantekeningen overleg NA-VWS hotspot corona d.d. 23-07-2020 
Proza nttps://proza.ocw.local/otcsks.exe/openit 

Aanwezig: 5.1.2.e 	 (Doxis/VWS) 	 (Doxis), 5.1.2.e 

• Overleg directeuren buitendiensten en publicatie hotspotlijst website 
• Voortzetting overleg in welke vorm? 

Publicatie is afgestemd met buitendiensten. Memo is rondgegaan. Op dit moment nog niet veel 
ruchtbaarheid. Nog niet actief communiceren. 
Volgende week op de site?? Disclaimer nog in toelichting. Vandaag= voorstel om of to 
stemmen nog metal; en dan volgende week tussen ma-do. 
Eventueel in volgende SIO een nieuwe versie van hotspotlijst. Verder afbakeningsdocument. Is in 
principe intern document dat gebruikt kan worden voor verantwoording. Format van document 
wordt door VWS ook gerbuikt om de 
Hotspotlijst is op het SIO van 21 juli 2020 vastgesteld. 
VWS heeft met een memo de directeuren van de buitendiensten geinformeerd. 

levert vandaag een tekstvoorstel aan bijallE en 5.1.2.e 	voor de inleiding van de hotspot, 
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. 

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 bespreken in welke vorm we het overleg willen voortzetten. 
De komende periode zijn we allemaal met vakantie. Na 17/8 zijn we allemaal weer bereikbaar. 

5.1.2.e 



5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
donderdag 23 juli 2020 10:00 

RE: Corona-overleg VWS 

322 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Ho Mg, 

Hieronder een door tijdsgebrek noodgedwongen korte reactie. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 9:27 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Corona-overleg VWS 

Ho/ EUE 

Hotspotlijst is vastgesteld op het SIO afgelopen dinsdag. 
Fly)! 
Laten we het straks hebben over het overleg met de directeuren en de publicatie. 
Prima 
Verder afspreken hoe we verder willen gaan met dit overleg, Dit is de laatste gepiande datum. Wij zijn allebei met 
vakantie van 3-14 augustus. Wel goed om contact te houden metal& maar lagere frequentie misschien of korter 
en de vraag of je het nog steeds handig vindt als ik erbij ben voor het verslag en dat terugkoppeling niet nodig is. lk 
vind dat prima overigens, 
Lagere frequentie mag inderdaad wel. Zeker nu de belangrijkste kwesties uitgeklaard zijn. 
lk weet niet of jij nog punten hebt? 
Niet meteen. 

Groeten, 



5.1.2.e @doxis.nk 5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 23 juli 2020 13:28 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met laatste 
aanvullingen 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Fijn! Ik doe woensdag het nodige. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtoa13311.1111=@doxis.nl] 
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 Iaatste aanvullingen 

Hallo  5.1.2.e 

gigg 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 
5.1.2.e 
	 @doxis.nl> 

Onderwerp: RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met Iaatste aanvullingen 

Excuus: dat is in de hierbij als bijiage gevoegde versie alvast rechtgezet. 

Groeten, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:49 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst VWS Corona - versie 1.0 voor publicatie op website NA, met Iaatste aanvullingen 

Van mijn kant een opmerking: vaststellingsdatum SlO is 21 juli. 

Groeten, 



5.1.2.e @nationaalarchief.nl  

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.nl  

21 februar 2020 
tirn 20 Juni 2021 

De oor og 
die blee 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:45 
Aan: 
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, 

5.1.2.e 

Disclaimer  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: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 23 juli 2020 12:34 
5.1.2.e 

RE: Kart verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 23-07-2020 

.1.2.e @minvws.nl›; 5.1.2.e 

324 
5.1.2.e 

Hallo allemaal, 

Wat mij betreft ook akkoord! Fijne vakantie! 

Groeten, 

Van: 5.1.2.e 
	 @doxis.nl> 

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 11:13 
Aan:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.n1>; 
5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 23-07-2020 

Dank je voor het snel aangeleverde verslag. Wat mij betreft akkoord, 

Fijne vakantie, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 10:47 
Aan: .1.2.e 
	 @doxis.n1>; 5.1.2.e 

	 @minvws.nr 
ME111 11@minvws.n1>;  .1.2.e 	 anationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Kart verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 23-07-2020 

Ho  5.1.2.e 	en= 
Vanochtend hebben we de volgende zaken besproken: 

Hotspotlijst is op het SIO van 21 juli 2020 vastgesteld. 
VWS heeft met een memo de directeuren van de buitendiensten geInformeerd, 
5.1.2.e !evert vandaag een tekstvoorstel aan bijardlien 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 vvebsite 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 V1A/S. 
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, \Nebex-uitnodiging is inmiddels 
verstuurd. Dan ook bespreken 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, 

011121MINI 



.. 	... 	 ... 	............ 	...... 
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 
	

5.1.2.e 
Niet canwezig op woensdag. 

	

5.1.2.e 
	Pnationaalarchief,n1 

http://www.nationaalarchief.nl   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakehjke dienstverlening Nationaal Archief: 	 contact@nationaalarchief.nl. 

	

.... 	..... 	... „,.., ........ 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

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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5.1.2.e Pnationaalarchietni 

ori 2020 
juni 2021 

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  

325 
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 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Beste mug, 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.nationaalarchiefnliarchiveren/kennisbank/hotspots-ministerie-van-volksgezondheid-
welzijn-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 alsnog to corrigeren. Willen jullie nog checken 
of verder alles correct is? 

Met dank voor de fijne samenwerking en met vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @doxis.nl> 

woensdag 29 juli 2020 09:36 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @minvws.n11  

RE: Hotspotlijst VWS - publicatie op website NA 

5.1.2.e @doxis.nl> 

326 
5.1 .2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Goedemorgen 5.1.2.e, 

Dank je voor je oplettendheid en het corrigeren van de titelpagina. Wij hebben daar vanuit VWS steeds overheen 
gelezen. 
Verder ziet het er ook allemaal correct uit. 

Ook bedankt voor de prettige samenwerking en een goede vakantie gewenst! 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: woensdag 29 juli 2020 08:32 
Aan:5.1.2.e 	 @doxis.nl>; 
CC:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Hotspotlijst VWS - publicatie op website NA 

Beste 	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.nliarchiverenikennisbankihotspots-ministerie-van-volksgezondheid-weizijn-en-sport-
vws-2019. 

lk 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 alsnog to corrigeren. Willen jullie nog checken of verder alles correct is? 

Met dank voor de fijne samenwerking en met vriendelijke groeten, 

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 



i*P,'UbeMII9.444 

21 fobruars 2020 
On 20 juni 2021 

De oorlog 
die Wee 

5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nl  

http://www.nationaalarchief. ni  

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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MEM 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @minvws.nr; .1.2.e 	 @minvws.n1); arjcmi 

5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Afspraken overleg hotspot corona 10-09-2020 

5.1.2.e 

vrijdag 11 september 2020 10:21 

Hoi 5.1.2.e  en5.1.2.e, 

We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
- 	We zetten het overleg voort in een frequentie van lx per 3-4 weken. Drie overleggen plantar& in en 

daarna evaluatie. Inmiddels zijn datumvoorstellen verzonden voor 1 oktober, 27 oktober en 19 november. 
5.1.2.e 
	enangaan aan de slag met invulling van het afbakeningsdocument en doen onderbouwde 

voorstellen voor de verbetering daarvan. Nieuwe onderdelen kunnen worden toegevoegd. Uitgangspunt is 
dat 	waar mogelijk — de basisstructuur zo veel mogelijk intact blijft 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 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 
	Pnationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.ni   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakeldke dienstverlening Nationaal Archief: 070-m0am I contact@nationaalarchief.ni.  

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1 .2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 14 september 2020 10:27 
5.1 .2.e 

RE: Afspraken overleg hotspot corona 10-09-2020 

328 
11111111•1 

Hai img„ 

Bedankt. We gaan er mee aan de slag. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 september 2020 10:21 
Aan: .1 .2.e 	 @minvws.nk 
.1 .2.e 
	 @doxis.n1>; 

Onderwerp: Afspraken overleg hotspot corona 10-09-2020 

@minvws.n1>; MEM 
@nationaalarchief.nl> 

5.1.2.e 
.1.2.e 

Hoi 5.1.2.e enall= 

We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
We zetten het overleg voort in een frequentie van lx per 3-4 weken. Drie overleggen plantain; in en 
daarna evaluatie. lnmiddels zijn datumvoorstellen verzonden voor 1 oktober, 27 oktober en 19 november. 
5.1.2.e 	 gaan aan de slag met invulling van het afbakeningsdocument en doen onderbouwde 
voorstellen voor de verbetering daarvan. Nieuwe onderdelen kunnen warden toegevoegd. Uitgangspunt is 
dat — waar mogelijk de basisstructuur zo veel mogelijk intact blijft en dat binnen die structuur voldbende 
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 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 oIiiiMME 
Niet aanwezig op woensdag, 
5.1.2.e 
	Pnationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.nl   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakeliike dienstverlening Nationaal Archief: 07011EIMI | contactOnationaalarchief.nl.  
....... 	........ 	..... 	.......... 	.... 	..... 

Wilt u zich abonnereren op de zakeli;ke nieuwsbrief klik dan hier 



@minvws.nr; 5.1.2.e 5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
woensdag 28 oktober 2020 12:46 
5.1.2.e @minvws.n1); 

329 
5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.n1); 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.n1) 
Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 

Periodiek overieg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 
Aanwezi:  5.1.2.e 

- Uitbreiding vaste deelnemers 
Op verzoek 	wonenins en 5.1.2.e dit overleg voortaan bij, 
- Input buitendiensten 
Afgesproken deadline is verstreken. Discussie over AVG, anonimiseren en wijze van formuleren. Nieuwe deadline is 
1e week november en oplevering 2e week van november. Op tijd voor volgend corona-overleg en tactisch overleg 
op 19/11, 
- Stavaza hotspotlijsten ZBO's 
Initiatief voor opstellen hotspotlijsten en verantwoordelijkheid ligt bij de ZBO's zelf. ZBO's worden wel geInformeerd 
door het concern en kunnen meedoen aan de kennissessies van DG-COVID-19. 
NZa heeft inmiddels een hotspotlijst.5.1.2.e heeft contact gehad met CAK. CAK gaat daar nu mee aan de slag, maar 
het kan zijn dat de conciusie wordt dat het geen hotspot wordt. Tevens heeft 5.1.2.e contact gehad met de 
Dopingautoriteit; daar is de hotspot nog niet aan de orde omdat zij Oberhaupt nog niet over een selectielijst 
beschikken. 
- Terugblik kennissessies COV1D-19 en sjablonen afbakeningsdocument 
De organisaties met intensieve betrokkenheid bij corona, zoals VVVS, hebben voorkeur voor het door VWS 
aangepaste sjabloon met de Exceltabel . Voor de overige organisaties werkt het oorspronkelijke 
afbakeningsdocument goed. Advies van5.1.2.e is om altijd verband te leggen met de selectielijst al is dat op hoog 
niveau. VWS zal dit toevoegen. 
Met DG COVID-19 worden de bevindingen uit de kennissessies besproken. Het sjabloon afbakeningsdocument zal 
warden aangepast en het Exceldocument worden toegevoegd, Het staat VWS vrij om verder te werken met het 
format dat tot nu toe gehanteerd is. VWS gebruikt het Worddocument als verantwoordingsdocument en in Excel 
wordt alles ingevuld. VWS heeft oak een beschrijving gemaakt van de crisisorganisatie en de verhouding tot het 
concern van VWS en vindt dit van toegevoegde waarde. Doel van de beschrijving is dat het de hotspot begrijpelijk 
maakt zonder hier heel veel tijd en budget aan te willen besteden en de rol van de onderzoeker over te willen 
nemen 
- 510 1/12 en hotspotlijst MH17 
Op het eerstvolgende SIO op 1 december a.s. is de hotspotlijst corona geagendeerd, Het zou een goed moment *ri 
om tegelijkertijd de hotspot MH17 te formaliseren.5.1.2.e 	en 5.1.2.e bespreken dit in een apart overleg. 
- Archiveren community-discussies ontwikkeling CoronaMelder 
VWS en Code4NL zijn hierover in gesprek. In principe wil VWS haar eigen bijdragen aan de discussies op dit platform 
voor de volledigheid zelf archiveren. VWS is niet verantwoordelijk voor de archivering van het gehele 
discussieplatform. Bij de export speelt het vraagstuk van anonimiseren/pseudonimiseren. Dit onderwerp nemen 
5.1 .2.e 
	 mee in hun aparte overleg. 

- Volgend overleg 19 november 
Agendapunt: de sjabionen. 

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: 070-21 	infoOnationaalarchief.ni 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 5 november 2020 11:00 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

330 

=MI  
Onderwerp: 

5.1.2.e 
RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 

Bedankt! 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 12:46 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 	 @minvws.nk 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 @doxis.n1>; 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.n1>;31EM 

5.1.2.e 
	 @minvws.n1>; 5.1.2.e 

	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 

Periodiek overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 27-10-2020 
Aanwezig: 5.1.2.e 

- Uitbreiding vaste deelnemers 
Op verzoek vans§ wonenaMen 5.1.2.e dit overleg voortaan bij. 
- Input buitendiensten 
Afgesproken deadline is verstreken, Discussie over AVG, anonimiseren en wijze van formuleren, Nieuwe deadline is 
le week november en oplevering 2e week van november. Op tijd voor volgend corona-overleg en tactisch overleg 
op 19/11 
- Stavaza hotspotlijsten ZBO's 
Initiatief voor opstellen hotspotlijsten en verantwoordelijkheid ligt bij de ZBO's zelf. ZBO's worden wel geinformeerd 
door het concern en kunnen meedoen aan de kennissessies van DG-COVID-19. 
NZa heeft inmiddels een hotspotlijst.5.1.2.e heeft contact gehad met CAK. CAK gaat daar nu mee aan de slag, maar 
het kan zijn dat de conclusie wordt dat het geen hotspot wordt. Tevens heeft 5.1.2.e contact gehad met de 
Dopingautoriteit; daar is de hotspot nog niet aan de orde omdat zij Oberhaupt nog niet over een selectielijst 
beschikken 
Terugblik kennissessies COVID-19 en sjablonen afbakeningsdocument 

De organisaties met intensieve betrokkenheid bij corona, zoals VWS, hebben voorkeur voor het door VWS 
aangepaste sjabloon met de Exceltabel . Voor de overige organisaties werkt het oorspronkelijke 
afbakeningsdocument goed. Advies van 5.1.2.e is om altijd verband te leggen met de selectielijst al is dat op hoog 
niveau. VWS zal dit toevoegen. 
Met DG COVID-19 worden de bevindingen uit de kennissessies besproken, Het sjabloon afbakeningsdocument zal 
worden aangepast en het Exceldocument worden toegevoegd, Het staat VWS vrij om verder te werken met het 
format dat tot nu toe gehanteerd is. WIS gebruikt het Worddocurnent als verantwoordingsdocument en in Excel 
wordt alles ingevuld. VWS heeft ook een beschrijving gemaakt van de crisisorganisatie en de verhouding tot het 
concern van VWS en vindt dit van toegevoegde waarde. Doel van de beschrijving is dat het de hotspot begrijpelijk 
maakt zonder hier heel veel tijd en budget aan te willen besteden en de rol van de onderzoeker over te willen 
nemen. 
SIO 1/12 en hotspotlijst MH17 

Op het eerstvolgende SIO op 1 december a.s. is de hotspotlijst corona geagendeerd. Het zou een goed moment zijn 
om tegelijkertijd de hotspot MH17 te formaliseren. 5.1.2.e 	en 5.1.2.e bespreken dit in een apart overleg. 
Archiveren community-discussies ontwikkeling CoronaMelder 

VWS en Code4NL zijn hierover in gesprek. In principe wit VWS haar eigen bijdragen aan de discussies op dit platform 
voor de volledigheid zelf archiveren. VWS is niet verantwoordelijk voor de archivering van het gehele 
discussieplatform. Bij de export speelt het vraagstuk van anonimiseren/pseudonimiseren. Dit onderwerp nemen 
5.1.2.e 	 mee in hun aparte overleg. 
- Volgend overleg 19 november 



Agendapunt: de sjablonen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 
Postbus 90520 | 2509 LM I Den Haag 

.............. 	...... 	..... 	..... ....... ...... „. .... 
T 06 5 1 2 e 
Met aanwezig op woensdap. 

	

5.1.2.e 
	@Thationaalarchief.n1  

http://www.nationaalarchief.nl   

Vanwege de Corona-maatregelen werk vanaf huis. 

ZakeRike dienstverlening Nationaal Archief: 07C MM.. | info(@nationaalarchief.n1 

	

.... 	. 	...... 	..... 	...... 	. 	.......... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik den hier 
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31331.111111111111111111111@minvws.nl> 
dinsdag 17 november 2020 09:47 
..1.2.e 
312:111111111111111111111111111 
.1.2.e 
RE: Periodiek tactisch overleg 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1.1).docx 

H oog 

5.1 .2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

Urgentie: 

Categoriean: 	 3 Ordening - Waardering Selectie; 8 VWS - RIVM CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Beste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het NA. 
Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 versie aan 
voor vaststelling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

er___21111113111 

----Oorspronkelijke afspraak--- 
Van:  5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: .12e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

— De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. -- 

Wanneer het tijd is, kunt u bier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode)MIM 
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.1 

ilk om deef te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers 

111111111M1111101.1011 Netherlands Toll 
5 1 2 
	 I United States Toll 



Kies 5.1.2.i 

Deelnemen via telefoon 

111:1 
Algemene inbelnummers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
.1.2.i 	•  .1.2.e 

U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

@lync.webex.com   

Als u een host bent, klik dan hie om hostgegevens weer to geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar ,Ltp://heip.webex.com   



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 18 november 2020 11:24 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
RE: Periodiek tactisch overleg 

5.1 .2.e @nationaalarchief.n1>; 

333 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

DAM. dag allemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
.1.2.e 5.1 .2.e 

	@minvws.nk 
5.1 .2.e 

@minvws.nk 
@minvws.nl>; 

@nationaalarchief.nl> 
@minvws.nl> 

5.1.2.e 

CC: 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern en 
buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2018 -> 
httos://wetten.overheid.n1/BWBRO040606/2019-03-06. 
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog een 
blauwe maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten scope. 
3. @ EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4. @ Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van VWS. 
En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. @ Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. @ BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS. Hoe gaan we daar mee 
om? 

Groeten, 



	Oorspronkelijke afspraak 
Van: 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

5.1.2.e Pminvws.ni> 

Van:5.1.2.e 	 Prilinvws,n!>  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan:5.1.2.e 	 minvws.nl›;  5.1.2.e 	 nationaalarchief.ni>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	 &rninvwsni>., 5.1.2.e 	 (a)minyvvs.nl>., 5.1.2.e 
5.1.2.e 	Pminvws.nl>; 5.1.2.e 	 Pna o aiarchief.ni> 
CC:5.1.2.e 	 ta minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het NA. 
Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 versie aan 
voor vaststelling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

is en  5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 

Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.i 

Tik om deer te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers 

5.1.2.i 
Deelnemen via telefoon 

5.1.2i 
Algemene inbeinurnmers  

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 

2 



Mean.. 1.--isirliksvicieo.webex.com   
U kunt ook5.1.2] 	kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deeinemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

KiesM11111111.riiksvideoPivnc.webex.corn  

Als u een host bent, kiik dan hier.  om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naa -.ttp://help,webex.corn  



334 
111=11•1 
Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	 donderdag 19 november 2020 16:06 
Aan: 	 5.1.2.e 	 @minvws.n1); 5.1 .2.e 	 @minvws.n1) 
Onderwerp: 	 Artikel hotspot COVID-19 live op de website 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Het artikel met jullie bijdrage staat nu live op de website: 
https://www.nationaalarchief.nliarchivereninieuws/hotspot-covid-19-eerste-lijsten-vastgesteld.  
De nieuwsbrief volgt nog. 
Nogmaals dank! 

Met vrie .delijke groat, 

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 
	pnationaalarchief.ni 

http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakehike dienstverlening Nationaal Archief: 070-013E= | infoPnationaalarchief.nl  

	

...... 	.......... 	 ....... 	 ......... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuvvsbrief klik den hier 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

donderdag 19 november 2020 09:43 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Periodiek tactisch overleg 

5.1 .2.e minvws.nl> 
5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 [ lailtonlEM@minvws.ni]  
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

5.1.2.e 

336 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 7 Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona 
COVID-19 

Hallo5.1.2.e en collega's, 

Bedankt voor de input en reactie. Graag lichten 5.1.2.e 	en ik e.e.a. toe op de bespreking. Tot straks. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:50 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
5.1.2.e @nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. al een heel goed overzicht van de belangrijke en 
bijzonder veelzijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijiage vinden jullie alvast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer gelijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope van de 
selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar eenmaal — op het 
niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

dag allemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 



5.1.2.e minvwsmi> 

Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 

MEM 

Van:5.1.2.e 	 Prninvws.,  > 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nI>; 5.1.2.e 

.1.2.e 5.1.2.e 
	@minvws.n5; 

@minvv-
@minvwsJf>; 

iZnationaalarchief.nl> 
r@minvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern en 
buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2018 -> 
https://wetten.overheid.ni/BWBRu040606/2019-03-06.  
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog een 
blauwe maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten scope. 
3. @ EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4. @ Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van VWS. 
En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. @ Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. @ BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS. Hoe gaan we daar mee 
om? 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.r,  >; 
5.1.2.e 	 ,  
5.1.2.e 
	@minvws.nl>;  

5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 

@minvws.nl>; 5.1.2.e 
@nationaalarchief,n1> 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het NA. 
Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 versie aan 
voor vaststelling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

aui en 5.1.2.e 

2 



-----Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 (thminvws.nl> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 
5.12_e 
Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC-I-01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.1 

Wachtwoord voor vergadering: MIME 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaa (alleen deelnemers 

5.1.2.i 
Deelnemen via telefoon 

5.1.2.1 
Algernebe inbeinu . niers 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
EIRMIIIMU-Priiksvideo.webex.com.  
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

KieallEaMpasvideoalync,webex.com   

Als u een host bent, klik dan bier om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u hulp nodig? Ga naar httpliheld,webex:com 





@nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 
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5.1.2.e 

donderdag 19 november 2020 08:50 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Periodiek tactisch overleg 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1.1) feedback NA.docx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 7 Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona 
COVID-19 

ME= 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijiagen: 

Categorieen: 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. al een heel goed overzicht van de 
belangrijke en bijzonder veeizijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijiage vinden jullie alvast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer geiijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope 
van de selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar 
eenmaal - op het niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtou@minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

dag allemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Aan: 

Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 

@minvws.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@minvws.nk 
@minvws.nk 

@nationaalarchief.nl> 
@minvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

CC 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 



Beste all meal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbors. Voor meer details binnen VWS-kern 
en buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2013 -> 
https://wetten.overheid.n1 /8WBR0040606/2019-03-06.  
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Huipmiddelen; heeft ooit nog 
een blauwe meandag in een organograrn van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern), Ook zbo's buiten 
scope. 
3. a EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4, (ci,b Intravacc. Veit in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In leder geval onderdeel van 
VWS. En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. 0 Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesiult wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. i BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen ender de verantwoordelijkheid van VWS. Hoe gain we dear 
med om? 

Groete.n,' 

Van: 	 Prn nvws.ni> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan: 	 Pminvws.ni>;.1111111111111111111111. 4n ticnaalarchief.nl>;=111110111 

	

111 i VW 	›; 	 2minvvvs.ni>; 
MEI Z invws.n 1>; 	 nationaalarchief.ni> 
CC: 	 m n s 	ni> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Beste college's, 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het 
NA. Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 
versie aan voor vaststelling in het SIO van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriende(ijke groeten, 

en11•1111 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 	 minvws,n1> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 
MIR 
Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin", Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

tekst 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deeinemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 
Wachtwoord voor vergadering: 

2 



Dee nemen aan vergadering 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

5.1.2.i 
V • 	• • /•••• • 1.1 

Deelnemen via telefoon 

5.1.2.i 
eflI  

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 5 1 21 

U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies  5.1.2.i 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u huip nodig? Ga naar 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
donderdag 19 november 2020 16:52 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 
Aan: 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e rminv\,vs.ni]  

339 
5.1.2.e 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

5.1.2.e 
versie hotspotlijst na bespreking 19112020 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie 1.3).docx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Beste collega's, 

Bij deze de versie van de hotspotlijst met de aanpassingen zoals vandaag besproken. 
De teksten in relatie tot de AVG worden op een later moment bijgewerkt en het CIBG levert nog een meer 
gedetailleerd stukje tekst aan, verder is als het goed is alles verwerkt zoals besproken, 
lk heb twee nieuwe paragrafen toegevoegd aan de inleiding, namelijk een korte verantwoording met de 
belangrijkste wijzigingen toy de 1.0 versie en een paragraaf met de toelichting zoals die oorspronkelijk in de 
voetnoten stond. 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:50 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 
MEII.1@nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. al een heel goed overzicht van de belangrijke en 
bijzonder veelzijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijiage vinden jullie alvast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer gelijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope van de 
selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar eenmaal — op het 
niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 



5.1.2.e minvws,n1>; 

5.1.2.e CC: 

Dania, dag allemaal, 

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 r@ in rive," 11  > 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan: .1.2.e 	 @minvvvs.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 	,i)nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@minvws.n>; 5.1.2.e 

minvws,n1>; 
@minvws,nl>; 

@nationaalarchief.nl> 
minvws.nl> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@minvws.n  >; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

@nationaalarchief.n1>; 
@minvws,n1>; 

@nationaalarchiefni> 
(minvws.nl> 

5.1.2.e 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern en 
buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2018 -> 
https://wetten,overheid.nl/BWBRO040606/2019-03-06. 
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog een 
blauwe maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten scope. 
3. @ EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4. @ Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van VWS. 
En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. @ Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. @ BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS. Hoe gaan we daar mee 
om? 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 nvws.n.>  
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan: 

5.1.2.e 

.1.2.e 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

Beste collega's, 
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	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 5.1.2.e 	 Prninvws ni> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het NA. 
Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 versie aan 
voor vaststelling in het 510 van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten, 

en 5.1.2.e 

512e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:0040:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.1 

Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.1 

Ilk om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

5.1 .2.i 
Deelnemen via telefoon 

5.1 .2.1 
Algemene inbelnurnmers  

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kiesiggialli@riiksvideo.webex.com   
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

KiesniMll.riiksvideo8:v( 	bex.com   

Als u een host bent, kW< dan hier  om hostgegevens weer te geven. 



Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help,\Nebex.com  

4 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

vrijdag 20 november 2020 16:53 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

5.1.2.e @minvws.nl> 
5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@nationaalarchief.nl>; 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 

341 

5111=111 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hoiarja, 

Dit helpt wel. Dinsdag praten we ook met het RIVM, wordt vervolgd! 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 16:46 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.nl>; 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 

Hanoi'Ng, 

Dat is een terechte vraag. Maar ook een vraag die ik enkel in heel algemene bewoordingen kan beantwoorden: 
- Vormelijk, meer als vuistregel: een toelichting die korter is dan de eigenlijke hotspotlijst; 
- Inhoudelijk: een interpretatie van de AVG die recht doet aan bescherming van de privacy en aan 'archivering 

in het algemeen belang', onafhankelijk van specifieke casuIstiek. 

Hopelijk geeft je dat toch enigszins een idee? 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 [ma,toillteMl@minvws.nl]  
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 16:21 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1.2.e 

Dank voor de reactie, we gaan er mee aan de slag. Een korte voorvraag: welke aanpassingen zijn voor jou/jullie 
blokkerend voor vaststelling in het SIO van 1-12? lk hoor graag van je en we komen maandag op de lijn. 

Groeten, 



ANG 

Van:5.1.2.e 	 "Thationaalarchietni> 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 16:15 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvvvs.n.>., 
CC: 5.1 .2.e 	 eminvws.n1>; 
5.1 .2.e 	nationaalarchief.n1>; 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 	 rninvws,n1> 
Onderwerp: RE: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

@rninvws.nl> 
[Srnin ors,n1>; 

vwsrl  >; 5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 
5.1 .2.e 

Hallo  5.1 .2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Zoals beloofd heb ik in de hierbij als bijlage gevoegde versie 
nog een aantal aanpassingen gesuggereerd. Die ogen best ingrijpend, dus sta me toe die per onderdeel kort toe te 
lichten: 

Verhouding tot andere zorgdragers 

Het was even zoeken, maar mijn voorstel zou zijn om dit onder het kopje hotspotmonitor te vermelden. Dit voorstel 
goat er wel van uit dat VWS voor DUS-I door OCW gemandateerd zal worden om een selectielijst op en vast te laten 
stellen en is dus in zekere zin een voorafname op de toekomstige scope van de concernbrede selectielijst. 

Verhouding tot de AVG 

Dit onderdeel was door de aanvullingen niet altijd even helder en gestructureerd. Bovendien vonden we de 
formulering soms wat eenzijdig ('archivering in het algemeen belong' behelst meer dan 'cultuurhistorisch belangen') 
en best fors ('inbreuk op de privacy'). Ook de passage omtrent overbrenging ging voorbij aan bestaande 
archiefwettelijke mogelijkheden. 

Maar we hebben uiteraard wel begrip voor de bekommernissen om de privacy. De hotspot mag Oen alibi zijn om 
alle persoonsgegevens te goon uitzonderen van vernietiging. Maar de hotspot biedt wel de mogelijkheid om meer 
persoonsgegevens blijvend te bewaren als die voor die hotspot relevant worden geacht. Vandaar ons voorstel om de 
casus van de RIVM-onderzoeksdata te vermelden bij de disclaimer, waar meer ruimte is voor die nuance (zie onder). 

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 

Versienummer zegt buitenstaanders niet zo veel. Vandaar mijn voorstel om te verwijzen naar de formele vaststelling. 

Disclaimer 

De toevoeging 'door VWS' aan de eerste zin legt er meer de nadruk op dat de regie bij VWS ligt. 

De casus van de RIVM-onderzoeksdata. Die is uitgewerkt op basis van jullie tekst, maar dus als voorbeeld en m.i. iets 
genuanceerder. En met verwijzing naar de mogelijkheid tot het beperken van de openbaarheid bij de overbrenging 
naar het Nationaal Archief. 

De rode lijn doorheen dit alles was dus om tot een meer beknopte, heldere en genuanceerde tekst te komen, die met 
alle belangen rekening houdt. En ook in lijn is met de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (zie: 
haps://autoriteitpersoonsgeqevens,ni/nVonderwerpen/overheid/orchiverinq-door-de-overheici) en de Inspectie 
Overheidsinformatie en Erfgoed (zie haps://www.inspectie-oe,n1/onderwerpen/avq-en-de-archiefwet). 

lk hoop uiteraard dat ik daarin geslaagd ben, maar neem zeker contact met me op als dat niet (helemaal) het geval 
zou zijn. Dat kan bijvoorbeeld nu maandag 23 november tussen 13:00 en 14:00 of na 15:30. 
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Van: 5.1.2.e 	 5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 19 november 2020 16:52 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 

!.minvws.nl] 

5.1.2.e 

Tot slot nog een praktisch detail: het document was beveiligd en daardoor heb ik de inhoud moeten kopieren en 
plakken naar een nieuw document. Het is mogelijk dat daarbij bepaalde opmaakprofielen of -elementen verloren zijn 
gegaan. 

Vriendelijke groet, 

Onderwerp: versie hotspotlijst na bespreking 19112020 

Beste collega's, 

Bij deze de versie van de hotspotlijst met de aanpassingen zoals vandaag besproken. 
De teksten in relatie tot de AVG worden op een later moment bijgewerkt en het CIBG evert nog een sneer 
gedetailleerd stukje tekst aan, verder is als het goed is alles verwerkt zoals besproken. 
lk heb twee nieuwe paragrafen toegevoegd aan de inleiding, namelijk een korte verantwoording met de 
belangrijkste wijzigingen tov de 1.0 versie en een paragraaf met de toelichting zoals die oorspronkelijk in de 
voetnoten stond. 

Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @natianaaiarchief.nl> 
Verzonden: donderdag 19 november 2020 08:50 
Aan: 5.1.2.e 	 - ...'1, friinvws.n1>;  5.1.2.e 	 @minvws.ni> 
CC: 5.1.2.e 	 minvws.n1>;  5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	-7'nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 

	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Hallo collega's, 

Dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Die geeft m.i. al een heel goed overzicht van de belangrijke en 
bijzonder veelzijdige rol van het VWS-concern. 

Hierbij als bijlage vinden jullie alvast mijn eerste, voorlopige reactie op het concept. 

De scope van de hotspotlijst zou ik dan weer gelijk schakelen en houden met de (toekomstige) scope van de 
selectielijst: dat is helder, eenvoudig en eenduidig. En efficient, want dan moeten we die maar eenmaal — op het 
niveau van de selectielijst - bepalen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 
	

5.1.2.e 
	(@minvws,n1] 

Verzonden: woensdag 18 november 2020 11:24 
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5.1.2.e  @nationaalarchief.nl>; 

5.1.2.e CC: 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 
Urgentie: Hoog 

:@minvws.nl> 

Aan: .1.2.e 
Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Da';‘,. gig; dag allernaai,  

Voor de hotspotlijst houden we nu de lijst van buitendiensten aan zoals die bij concernsturing wordt gehanteerd. 
Commissies, raden en organisaties zoals bijvoorbeeld het LCH zijn zeker in beeld maar op dit moment bewust alleen 
in het afbakeningsdocument. 
Bij het afstemmen van het afbakeningsdocument kijken we nog een kritisch of er nog organisatieonderdelen 
moeten opschuiven maar daar is op dit moment geen aanleiding toe. 

Voor wat betreft punt 6: vooralsnog nemen we die mee in het afbakeningsdocument (en indien nodig in de 
hotspotlijst). 

Vriendelijke groeten, 

MEEN 

Van:5.1.2.e 	 Llicninvws.ni> 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 15:11 
Aan:5.1.2.e 	 @rninvws,n1>; 

.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 5.1.2.e 

@minvws.n1>; 
@minvws.ni>; 

@nationaalarchief.nl> 
;@minvws.ni> 

5.1.2.e 

5.1.2.e 	@minvws.n!>; 

Onderwerp: RE: Periodiek tactisch overleg 

Beste allemaal, 

In aanvulling op een eerdere reactie mijnerzijds op het document, en op andere vragen en opmerkingen: 
1. Het basisdocument van Concernsturing geeft een totaalbeeld, incl. zbo's. Voor meer details binnen VWS-kern en 
buitendiensten kan gekeken worden in het Organisatiebesluit VWS 2018 -> 
httos://wetten.overheid.nl/BWBR0040606/2019-03-06.  
2. In de scope misschien ook een zin opnemen over het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen; heeft ooit nog een 
blauwe maandag in een organogram van VWS gestaan als onderdeel van het VWS concern). Ook zbo's buiten scope. 
3. @ EMA. Het 'project EMA' binnen VWS ging over de huisvesting van EMA in Amsterdam; EMA als organisatie die 
zich bezighoudt met het goedkeuren / toelaten van geneesmiddelen valt niet onder VWS (is onderdeel van de EU). 
4. @ Intravacc. Valt in eerste instantie onder Pd-Alt (zie ook Organisatiebesluit). In ieder geval onderdeel van VWS. 
En, zoals het er nu uitziet, ook in de nabije toekomst nog onderdeel van VWS (maar op een andere manier). 
5. @ Jeugdautoriteit. In het Organisatiebesluit wordt de voorganger nog benoemd, de Transitie Autoriteit Jeugd. 
6. @ BES-eilanden. Twee onderdelen aldaar vallen onder de verantwoordelijkheid van VWS. Hoe gaan we daar mee 
om? 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 gminvws.n  > 
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 09:47 
Aan: 5.1.2.e 
	 Dniirivvvs.nl>; 5.1.2.e 

	 @nationaalarchi' 	i>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	 irninvws.ni>; 

'Dminvws.n1>; 5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e @minvws.nl>; 

@nationaalarchief.nl> 
5.1.2.e 

Beste collega's, 

4 



	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van:5.1.2.e 	 .,,•7-Dminvws ni> 
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 09:18 
Aan: 5.1.2.e 

Alge 	. 41s 

Bijgaand de 1.1. versie van de hotspotlijst, ter bespreking in het tactisch overleg en/of periodiek overleg met het NA. 
Na bespreking verwerken we input van jullie kant, halen input op bij de buitendiensten en bieden de 1.2 versie aan 
voor vaststelling in het 510 van 1-12. Als er vragen zijn vooraf horen we het graag. 

Vriendelijke groeten„ 

en  5.1.2.e 

Onderwerp: Periodiek tactisch overleg 
Tijd: donderdag 19 november 2020 09:00-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: webex 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u bier deelnemen aan uw Rijksvidea Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode):  5.1.2.i 

Wachtwoord voor vergadering:  5.1.2.1 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers) 

5.1.2.i 
Deelnemen via telefoon 

5.1.2.i 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
KiesOEIMIIrijksvide.o.webex.corn 
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype yoor Bedrijven 

Kieginill...riiksvicieogyncwebex.com   

Als u een host bent, kid< dan hier om hostgegevens weer te geven. 



Hebt u hulp nodig? Ga naar h p://help.webex.com   
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5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

dinsdag 24 november 2020 16:02 
5.1.2.e 
hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 
hotspotlijst VWS incl. buitendiensten (versie voor vaststelling in SIO).docx 

2 SIO; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 
Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona COVID-19; .pdf Edoc 

MA= 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

Beste collega's, 

Na het overleg van vanmorgen zijn de Iaatste kleine wijzigingen m.b.t. de buitendiensten doorgevoerd. 

ik heb je opmerkingen verwerkt maar enkelen (bewust en onderbouwd) op een iets andere manier dan je had 
gesuggereerd. 
Vanwege de tijdsdruk heb ik je die tussenversie niet vooraf gestuurd. lk vermoed dat het geen struikelpunten zijn 
maar mocht je nog een toelichting willen of een aanpassing, bel me dan even. 
(06-ZIEMI). 

lk hoop dat jullie je in deze tekst kunnen vinden en dat hij zo door kan naar het SIO. 

Met vriendelijke groeten, 
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 @nationaalarchietni  
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5.1.2.e 
dinsdag 24 november 2020 16:45 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

2 S10; 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 
Agenda(stukken)-Overleggen; 3 Corona COVID-19; .pdf Edoc 

SE= 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie van de hotspotlijst. Ik zie inderdaad geen struikelpunten meer 
(voor IenW en OCW is het vooral belangrijk dat de afbakening met hen afgetikt is, finetunen kan later 
nog), dus deze versie mag/kan zo naar het SIO. 

Nog een kanttekening. Bij de beschrijving van versie 2.0 zouden nog enkele woorden geschrapt 
moeten worden om de zin goed te laten lopen: "Voor de hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 de 
zijn (rotten van de) onderdelen van het concern VWS buiten het kerndepartement zijn toegevoegd". 
Maar geen probleem abs die suggestie te laat komt: desnoods zetten Olga of ik dat nog recht. 

Met dank voor de atweer erg prettige samenwerking en met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

httio://www.nationaalarchief.n1 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtoalECM@minvws.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: hotspotlijst, versie voor vaststelling in het SIO 

Beste collega's, 

Na het overleg van vanmorgen zijn de laatste kleine wijzigingen m.b.t. de buitendiensten doorgevoerd. 

, ik heb je opmerkingen verwerkt maar enkelen (bewust en onderbouwd) op een lets andere manier dan je had 
gesuggereerd. 
Vanwege de tijdsdruk heb ik je die tussenversie niet vooraf gestuurd. lk vermoed dat het geen struikelpunten zijn 
maar mocht je nog een toelichting willen of een aanpassing, bel me dan even. 
(06-11EMI. 

lk hoop dat jullie je in deze tekst kunnen vinden en dat hij zo door kan naar het SIO. 

5.1.2.e 



Met vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 
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uiten reikwijdte verzoek 

Onze referentie 
26191504 

Datum 
26 november 2020 

Bijlage(n) 
1 
2. Hotspotlijst VWS 

agenda 

5. Buiten reikwijdte verzoek 

346 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Calmar en 
Wetenschap 

VWS: Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.n1 

Contact 

61.= 
T +31 6 

@nat onaalarchief.n1 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
1 december 2020, 13.00 tot 14.30 uur 
Webex (toegangscode 5.1.2.i 	, wachtwoord 
5.1.2.i 

3. Buiten reikwijdte verzoe 

Vergaderpunten 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 	13:15-13:40u 
Ter vaststelling, met 5.1.2.e 

a. Hotspotlijst VWS 
Ter vaststelling 
Bijlage 2 Hotspotlijst van het Ministerie van VWS 2020- 

b. E-mailarchivering in relatie tot Hotspot 
Ter bespreking 
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(Doxis) 

Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.n1 

Contact 

VWS: 	 (voorzitter), 

NA: 	 (versiag). 

1.  
2.  
3.  

Buiten reikwijdte verzoe 

Hotspotlijst 
Buiten reikwijdte verzoek 

Tevens zijn dit SIO extra aanwezig: 
5.1.2.e 
	

Doxis en door VWS ingehuurd om 
het regieteam to leiden voor de archivering van de hotspot 
corona/COVID-19, voor agendapunt 4 (Hotspotlijst). Je kentim 
van het SIO van 21 juli j.I. waarin de eerste versie van de 
hotspotlijst is vastgesteld. 
Buiten reikwijdte verzoek 

4.  Buiten reikwijdte verzoek 

347 

Nationaal Archief 
Ministerie van Ondertvijs, Cult nt • en  
Wetenschap 

agenda met annotaties 

Omschrijving 	 Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
Vergaderdatum en -tijd 

	
1 december 2020, 13:00-14:30u 

Vergaderplaats 	 Webex (toegangscode xx, wachtwoord xx) 

T +31 6 
@nat onaalarchief.n1 

Onze referentie 

Datum 
25 november 2020 

Bijlagen 

Vergaderpunten 

1. Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Datum 
25 november 2020 

3. Buiten reikwijdte verzoek 

4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 	13:15-13:40u 
Ter vaststelling, met 5.1.2.e 

a. Hotspotlijst VWS 
Ter vaststelling 
Bijlage 2 Hotspotlijst van het Ministerie van VWS 2020- 

De hotspotlijst kan vastgesteld warden. 
Betreft: 
1) versie 2.0 corona/COVID-19/ SARS-CoV-2 en 
2) MH17 
De hotspotlijst is met 5.1.2.e  afgestemd en akkoord bevonden. 
5.1.2.e 	zal een toelichting geven. 
Dit is een geactualiseerde en uitgebreide versie van hotspotlijst 
corona/COVID-19/SARS-CoV-2 die op het SIO van 21 juli j.I. is 
vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen: 

- 	buitendiensten zijn toegevoegd 
- de startdatum is vervroegd naar 1 december 

Belangrijkste discussiepunt was de formulering van de omgang 
met persoonsgegevens. 
MH17 is tevens aan de hotspotlijst toegevoegd. VWS heeft de 
informatie van MH17 veilig gesteld en in 2017 ook het 
informatieoverzicht gemaakt dat op de website van het NA is 
gepubliceerd. VWS heeft echter niet eerder een hotspotlijst op het 
SIO laten vaststellen waarin ook MH17 is opgenomen. Dit wordt 
nu alsnog rechtgetrokken. 

b. E-mailarchivering in relatie tot Hotspot 
Ter bespreking 

Laat VWS het onderwerp toelichten. VWS heeft behoefte 
om met jou een vrij gesprek to hebben over de zaken waar 
VWS tegenaan loopt bij de implementatie.  

Pagina 2 van 4 



Implementatie is de verantwoordelijkheid van VWS. RDDI 
ondersteunt bij implementatie. NA adviseert en biedt 
kennisproducten. KIA als platform voor kennisdeling. 

Relevant product van RDDI is het "Informatieblad voor het 
uitzonderen van e-mail". 

Daarnaast werkt het NA aan een informatieblad e-mailarchivering 
bedoeld om overheidsorganisaties - centraal en decentraal - 
informatie te geven die hen helpt op tactisch niveau zelf keuzes te 
maken om de archivering van e-mails in te richten. 
Dit informatieblad is geen norm. In dit informatieblad worden 
geen eisen gesteld aan e-mailarchivering, enkel voorlichting en 
advies gegeven. Het Nationaal Archief kan op dit moment nog 
geen generieke eisen stellen aan email archivering. Wanneer er in 
de toekomst voldoende praktijkervaring is opgebouwd om een 
norm op te baseren, zal deze niet met terugwerkende kracht 
gelden. 
Voor de Rijksoverheid is dit informatieblad te beschouwen als een 
aanvulling op de producten vanuit het Rijksprogramma voor 
Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en te gebruiken 
naast de producten van RDDI. 

. Buiten reikwijdte verzoek 

6. Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
25 november 2020 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
25 november 2020 
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Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE Den Haag 
T +31-70-331 5400 
www.nat onaalarchief.n1 

Contact 

111
1 

6 riat onaarchief.n1 

verslag Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

348 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cutting en 
Wetenschap 

Auteur 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Strategisch Informatie Overleg VWS-NA 
1 december 2021, 13:00 uur 
Webex 
VWS: 

5.1.2.e 

3. 

NA: 

1. Buiten reikwijdte onderzoe 

Buiten reikwijdte onderzoek 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

Buiten reikwijdte onderzoek 

Buiten reikwijdte onderzoek 

4. Hotspot Corona / COVID-19 / SARS-CoV-2 

a. Hotspotlijst VWS 

licht dit agendapunt toe. 
Dit is de tweede versie van de hotpotlijst. Het volgende is gewijzigd: 
voor COVID-19 zijn nu ook de concernonderdelen meegenomen. Hun 
rol is kort beschreven en met hen afgestemd. Ook dit is een 
tussenversie. De onderliggende stukken moeten verder worden 
uitgewerkt. 	vindt het een goede aanvulling op de eerdere versie en 
memoreert dat de hotspotlijst in goed overleg met het NA tot stand is 
gekomen. 

De hotspotlijst wordt vervolgens vastgesteld. 

maakt van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat een collega 
van Bestuurszaken van het NA, 5.1.2.e 	, tijdelijk bij het 
ministerie van VWS werkzaam is als projectmanager op het gebied 
van COVID-19 en recent bij VWS is begonnen. 

b. E-mailarchivering in relatie tot Hotspot 

licht dit agendapunt toe. 
VWS onderzoekt de wijze van e-mailarchivering; de manier waarop 
ligt nog open. In het kader van COVID-19 is geconstateerd dat er ook 
bij de lagere functieschalen sprake is van intensief mailverkeer over 
corona. Er is nu een pilot bij LCH waarbij een kwantitatieve en 
kwalitatieve vergelijking op inhoud wordt gemaakt tussen de mailbox 
van de projectleider en de mailbox van de verantwoordelijke 
topambtenaar. Kwantitatief is, op basis van trefwoordanalyse, 
geconstateerd dat een groot deel van de e-mail niet doorstroomt naar 
de top. Op dit moment wordt met de betrokken personen 
geanalyseerd hoe belangrijk deze e-mail is. De pilot is nog niet 
afgerond, maar de uitkomst zou aanleiding kunnen zijn om het e-
mailbeleid aan te passen, bijvoorbeeld om voor specifieke 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

functionarissen in de coronacrisis de capstone methodiek toe te 
passen; dit is nog onderwerp van onderzoek. 

Een andere ontwikkeling is dat een aantal directies en functionarissen 
hebben aangegeven geen tijd te hebben om de e-mail te archiveren in 
het DMS. VWS is nu bezig met een beleidslijn, dat met individuele 
toestemming en met waarborgen, de betreffende e-mailboxen 
gedurende de periode van de coronacrisis veilig gesteld worden. Op 
een later moment wordt bekeken of de mailboxen in zijn geheel 
bewaard blijven of dat nadere selectie wordt toegepast. In de pilot 
wordt bekeken hoe goed je de selectie kunt maken, hoeveel tijd dit 
kost en hoe werkbaar dit is qua privacy en beveiliging. 

Uitgangspunt is het veilig stellen van de relevante informatie, aldus 
De hoeveelheid informatie rond corona speelt mee. Een mailbox 

bevat, behalve coronagerelateerde informatie, ook andere 
beleidsonderwerpen. Op termijn moet een keuze gemaakt worden of 
mailboxen in zijn geheel worden bewaard of dat er toch een bepaalde 
ordening naar dossiers moet worden aangebracht. Worden de 
mailboxen geschoond of ongeschoond op termijn overgebracht naar 
het NA. Hierover zal zeker nog overleg plaatsvinden tussen VWS en 
NA. 

vult aan dat gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring die 
in de coronasituatie opgedaan wordt om te zien hoe ook straks in een 
meer reguliere setting geborgd kan worden dat e-mails goed worden 
gearchiveerd. 

vindt het interessant waar VWS mee bezig is en wil nog enkele 
opmerkingen daaraan toevoegen.a is niet verbaasd over het feit dat 
niet alle mail in de mailbox van de topambtenaar is aangetroffen. De 
vergelijking is eerder statistisch gemaakt. Het is bekend dat de lagere 
functieschalen ook bezig zijn met beleidsvorming.ii adviseert de 
sleutelfunctionarissenmethodiek niet te dogmatisch op te vatten; daar 
is de methodiek niet voor bedoeld. Het is bedoeld als de wet van de 
grote getallen. Ingaand op de conclusie van VWS dat het om grote 
hoeveelheden informatie gaat en dat wellicht ordening achteraf 
aangebracht moet worden zou 	nog wel een keer het gesprek met 
VWS en met RDDI willen aangaan. In de oorspronkelijke opzet was dit 
juist niet de bedoeling. E-mails zijn zo divers. Als je daar in gaat 
ordenen ga je eigenlijk opnieuw je selectielijst toe passen, maar dan 
op mails, terwijl die niet thematisch zijn opgeslagen. In deze aanpak 
wordt het medium opgeslagen en door middel van zoek-en-vind 
worden specifieke vragen beantwoord. Je krijgt een ander soort 
inventaris. Het is de e-mail van een bepaalde periode en als je wil 
zoeken doe je dat op basis van zoek-en-vind. Ordening achteraf lijkt 

niet haalbaar, maar laat zich graag verrassen door andere 
methodieken, maar dat was niet de oorspronkelijke insteek. 
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Buiten reikwijdte onderzoek 

Nationaal Archief 

Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

5. 

haalt aan dat voor de hotspot de e-mail van een periode blijvend 
bewaard gaat worden, maar dat ook andere informatie dan meekomt. 

geeft aan dat hij volgend jaar graag op basis van de uitkomsten 
van de pilot een aantal gesprekken wil organiseren met RDDI en NA. 

kan zich voorstellen dat je voor selectie van de e-mail in het kader 
van de hotspot wel een uitzondering wilt maken, maar zijn 
commentaar was gericht op de methodiek in zijn algemeenheid.Mis 
het eens met het voorstel om na de pilot met RDDI en VWS het 
gesprek aan te gaan. De bevindingen van VWS over de vergelijking 
met de sleutelfunctionarissen vindt 111 interessant en blijft graag op 
de hoogte. Hij nodigt VWS uit om op termijn hun ervaringen te delen 
met de medewerkers van het NA. .1.2.e  wil hier, als de tijd daar dip voor 
is, zeker op ingaan. Daarnaast geeft" 2  aan dat hij op zoek blijft naar 
mogelijkheden om mails geautomatiseerd langs een zekere vorm van 
ordening te bewaren, niet alleen voor het cultureel erfgoed, maar ook 
voor hergebruik binnen de organisatie. 

Buiten reikwijdte onderzoe 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

Buiten reikwijdte onderzoek 

Buiten reikwijdte onderzoek 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 
27690423 

Datum 
7 juni 2021 vastgesteld 

7. Buiten reikwijdte onderzoe 
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5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

zondag 20 december 2020 12:07 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 
Aangepast excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020.xlsx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

Dag allemaal, 

Bij deze een weer wat aangepaste versie van het afbakeningsdocument ter bespreking morgenmiddag. Excuses dat 
het wat op het laatste moment komt. 
In het eerste tabblad is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals we die intern besproken hebben n.a.v. het 
interdepartementale sjabloon. De andere tabbladen pas ik op dezelfde manier aan bespreking morgen. 

Nog t.k.: het eerste tabblad bevat heel veel informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ministers 
gedurende de hotspot. Omdat er nogal wat wisselingen zijn geweest staat dit nu wat onoverzichtelijk in het Excel 
omdat de cellen heel groot zijn geworden. Ons idee is nu om dat te comprimeren in het Excel en een toelichting op 
te nemen in het Word document. 

Vriendelijke groeten, 
.1.2.e 

1 
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MC= 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
maandag 21 december 2020 13:52 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 

Hallo  5.1.2.e 

Bedankt voor de nieuwe versie van jullie afbakeningsdocument. Suggesties die ik nu al kan meegeven 
(en zo meteen nog kan toelichten) zijn: 

• Qua lay-out. 3e zou m.i.: 
o best met 1 document (blijven) werken; 
o de tabbladen kunnen vervangen door categorieen en filtermogelijkheden; 
O de opdeling in enkele rijen en kolommen best aanhouden: alternatief is tekst herhalen of 

met `idem als x' werken; 
uitklapmenu's kunnen creeren. 

• Qua methodiek: 
a Ik zie dat in kolom f de re atie met de selectielijst wordt gelegd, maar zou dat meer 

differentieren. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 [mailtoMEM@minvws.nl] 
Verzonden: zondag 20 december 2020 12:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 

Dag allemaal, 

Bij deze een weer wat aangepaste versie van het afbakeningsdocument ter bespreking morgenmiddag. Excuses dat 
het wat op het laatste moment komt. 
In het eerste tabblad is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals we die intern besproken hebben n.a.v. het 
interdepartementale sjabloon. De andere tabbladen pas ik op dezelfde manier aan bespreking morgen. 

Nog t.k.: het eerste tabblad bevat heel veel informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ministers 
gedurende de hotspot. Omdat er nogal wat wisselingen zijn geweest staat dit nu wat onoverzichtelijk in het Excel 
omdat de cellen heel groot zijn geworden. Ons idee is nu om dat te comprimeren in het Excel en een toelichting op 
te nemen in het Word document. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

zondag 20 december 2020 12:07 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 
Aangepast excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020.xlsx 

Dag allemaal, 

Bij deze een weer wat aangepaste versie van het afbakeningsdocument ter bespreking morgenmiddag. Excuses dat 
het wat op het laatste moment komt. 
In het eerste tabblad is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals we die intern besproken hebben n.a.v. het 
interdepartementale sjabloon. De andere tabbladen pas ik op dezelfde manier aan bespreking morgen. 

Nog t.k.: het eerste tabblad bevat heel veel informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ministers 
gedurende de hotspot. Omdat er nogal wat wisselingen zijn geweest staat dit nu wat onoverzichtelijk in het Excel 
omdat de cellen heel groot zijn geworden. Ons idee is nu om dat te comprimeren in het Excel en een toelichting op 
te nemen in het Word document. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

@minvws.n1); 5.1.2.e 

5.1.2.e 
maandag 21 december 2020 15:50 

5.1.2.e 
.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

@minvws.n1); 
@minvws.nr; 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5.1.2.e 
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AU= 	 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
	@minvws.n1); 5.1.2.e 

Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 
bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument; RE: bijgewerkt sjabloon 
afbakaningsdocument 

MIS sluit voor het eerst aan bij dit overleg in hetkader van haar inwerkprogramma.1= is relatiebeheerd en 
onderhoudt met name de contacten met de buitendiensten.5.1.2.e enagli stellen zich kort aan= voor. 

Twee agendapunten zijn besproken: 
1. Het aangepaste excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020 

Ingekomen stukken in de bijlagen: de mail van 5.1.2.e 	van 20 december met het exce sjabloon en de mail 
van 5.1 .2.e van 21-12-2020 met een eerste reactie daarop. 
De actor is de functie„ maar bij VWS is de functie minister door verschillende personen ingevuld. Binnen 

• \ANS is de behoefte om de wisselingen binnen de •functie te specificeren. Bij veel informatie binnen een cel 
hanteert VWS de stelregel de infOrmatie te cornprimeren en verder op te nemen in het Worddocument. 
Voor de overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van tabbladen i.p.v. de veelheid aan kolommen die het 
interdepartementale sjabloon bevat. 5.1.2.e geeft de suggestie om te werken met categorieen en filters in 
Excel, maar benadrukt dat de vorm werkbaar moet zijn voor VWS. 
Verder vraagt5.1.2.e aandacht voor de verwijzing naar de selectielijst proces 14.1 in kolom F. Goed om nog 
eens te kijken naar de rol van de actor en te verwijzen naar het juiste werkproces (bijvoorbeeld minister 
naar beleid) 

2. Vooruitblik 2021 (wijze van afstemming en frequentie) 
VWS heeft behoefte om regeimatig met het NA contact te houden en af te stemmen in een maandelijkse 
frequentie. Tevens wil VWS toe kunnen vverken naar versies die formeel kunnen \Norden vastgesteld. De 
hotspotlijst is een document dat op het Strategisch Informatie Overleg (S10) formed' wordt vastgesteld en 
daarna op de website \,vordt gepubliceerd. Gemiddeld genomen vindt er 2x per jaar een SIO plaats. Het 
afbakeningsdocument wordt niet op het SIO vastgesteld, maar zou wel op dit overleg kunnen warden 
vastgesteld en vervolgens op het eerstvolgende SIO ter informatie warden aangeboden. 
Inmiddels is een maandelijkse Webexreeks ingepland op de 3e maandag van iedere maand t/rn 30 juni 2021 
van 10:30-11:30u. Het overleg van maart en van juni is een vaststellingsoverleg. 

Als er nog op- of aanrnerkingen zijn dan hoar ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

, ......... 	....... 	. , ............. 	 , ....... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiernanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willern-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
...... 	...... 	 .. 
T 06 5.1.2.e 
Niet canwezig op woensdag 
5.1.2.e 
	pnationaalarchief,n1 

htto://www.nationaalarchief.ni   



Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I info@nationaalarchiefml  

...... 	....... 	.. 	... 	 ... 	....... 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan bier= 
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5.1.2.e 

maandag 21 december 2020 13:52 
5.1.2.e 
5.1 .2.e 
5.1.2.e 
RE: bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

Hallo 5.1.2.e 

Bedankt voor de nieuwe versie van jullie afbakeningsdocument. Suggesties die ik nu al kan meegeven 
(en zo meteen nog kan toelichten) zijn: 

Qua lay-out. Je zou m.i.: 
o best met 1 document (blijven) werken; 
o de tabbladen kunnen vervangen door categorieen en filtermogelijkheden; 
o de opdeling in enkele rijen en kolommen best aanhouden: alternatief is tekst herhalen of 

met 'idem als x' werken; 
o uitklapmenu's kunnen creeren. 

Qua methodiek: 
• 1k zie dat in kolom f de relatie met de selectielijst wordt gelegd, maar zou dat meer 

differentieren. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 [mailtoallail@minvws.nl] 
Verzonden: zondag 20 december 2020 12:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: bijgewerkt sjabloon afbakaningsdocument 

Dag allemaal, 

Bij deze een weer wat aangepaste versie van het afbakeningsdocument ter bespreking morgenmiddag. Excuses dat 
het wat op het laatste moment komt. 
In het eerste tabblad is een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals we die intern besproken hebben n.a.v. het 
interdepartementale sjabloon. De andere tabbladen pas ik op dezelfde manier aan bespreking morgen. 

Nog t.k.: het eerste tabblad bevat heel veel informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de ministers 
gedurende de hotspot. Omdat er nogal wat wisselingen zijn geweest staat dit nu wat onoverzichtelijk in het Excel 
omdat de cellen heel groot zijn geworden. Ons idee is nu om dat te comprimeren in het Excel en een toelichting op 
te nemen in het Word document. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 21 december 2020 15:50 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.n1); 
5.1.2.e 	 @minvws.nr, 

5.1.2.e 
5.1.2.e @minvws.n1); 5.1.2.e ©minvws.n1); 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 
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MUM 	 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
maandag 21 december 2020 16:21 
5.1.2.e 
RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21 -12-2020 

Prima samengevat. Dank! 

5.1.2.e 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 

lac sluit voor het eerst aan bij dit overleg in het kader van haar inwerkprogrammaan relatiebeheerder en 
onderhoudt met name de contacten met de buitendiensten 5.1.2.e el= stellen zich kort aan5.1.2.evoor. 

Twee agendapunten zijn besproken: 
1. Het aangepaste excelsjabloon 8thakeningsdocurnent, versie 20-12-2020 

Ingekomen stukken in de bijlagen: de mail van 5.1.2.e 	van 20 december met het excelsjabloon en de mail 
van 5.1.2.e van 2142-2020 met een eerste reactie daarop. 
De actor is de functie, maar bij VWS is de functie minister door verschillende personen ingevuld. Binnen 
VWS is de behoefte om de wisselingen binnen de functie te specificeren. Bij veel informatie binnen een cel 
hanteert VWS de stelregel de informatie te comprimeren en verder op te nemen in het Worddocument. 
Voor de overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van tabbladen i.p.v. de veelheid aan kolommen die het 
interdepartementale sjabloon bevat. 5.1.2.e geeft de suggestie om te werken met categorieen en filters in 
Excel, maar benadrukt dat de vorm werkbaar moet zijn voor VWS. 
Verder vraagt 5.1.2.e aandacht voor de verwijzing naar de selectielijst proces 14.1 in kolom F. Goed om nog 
eens te kijken naar de rol van de actor en te verwijzen naar het juiste werkproces (bijvoorbeeld minister 
naar beleid). 

2. Vooruitblik 2021 (wijze van afstemming en frequentie) 
VWS heeft behoefte om regelrnatig met het NA contact te houden en af te stemmen in een maandelijkse 
frequentie. Tevens wil VWS toe kunnen werken naar versies die forme& kunnen worden vastgesteld, De 
hotspotlijst is een document dat op het Strategisch Informatie Overleg (S10) formeel vvordt vastgesteld en 
daarna op de website wordt gepubliceerd. Gemiddeld genomen vindt er 2x per jaar een SIO plaats. Het 
afbakeningsdocument wordt niet op het SIO vastgesteld, maar zou wel op dit overleg kunnen worden 
vastgesteld en vervolgens op het eerstvolgende SIO ter informatie worden aangeboden. 
Inmiddels is een maandelijkse Webexreeks ingepland op de 3' maandag van iedere maand t/m 30 juni 2021 
van 10:3041:30u. Het overieg van maart en van juni is een vaststellingsoverleg, 

Abs er nog op- of aanmerkingen zijn dan hoor ik dat graag, 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

........ 	...... 	 . 	...... 	........... 
Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 l Den Haag 



Postbus 90520 I 2509 LM l Den Haag 

T 05 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e  
	nationaalarchief.n1 

http ://wvvvv nationaalarchief. n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief; 070211111111111I infonationaalarchief.n1  

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @doxis.nl> 

maandag 21 december 2020 16:14 
5.1.2.e 
RE: Kort versiag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 21 december 2020 15:50 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.n1) ; 
5.1.2.e 
	 @minvws.n11 ; 

5.1.2.e 

.1.2.e @minvws.n1) ; 5.1.2.e @minvws.n1) ; 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5.1.2.e 

358 
5.1.2.e 

HanoiILE, 

Dank je voor het snelle verslag. lk heb geen op- of aanmerkingen. 

lk heb nog wel een klein praktisch verzoek: zou je de uitnodiging van het overleg ook naar mijn VWS mailadres 
5.1.2.e 
	@minvws,n1 willen sturen? 

Als ik het van mijn Doxisadres doorstuur krijg ik steeds een foutmelding vanwege de beveiliging. 

Fijne kerstdagen 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: Kort versiag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 

pas sluit voor het eerst aan bij dit overleg in het kader van haar inwerkprogramma.glige is relatiebeheerder en 
onderhoudt met name de contacten met de buitendiensten.5.1.2.e end stellen zich kort aan 	voor. 

Twee agendapunten zijn besproken: 
1. Het aangepaste excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020 

Ingekomen stukken in de bijlagen; de mail van 5.1.2.e van 20 december met het excelsjabloon en de mail 
van 5.1.2.e van 21-12-2020 met een eerste reactie daarop. 
De actor is de functie, maar bij VWS is de functie minister door verschillende personen ingevuld. Binnen 
VWS is de behoefte om de wisselingen binnen de functie te specificeren. Bij veel inforrnatie binnen een cel 
hanteert VWS de stelregel de informatie te comprimeren en verder op te nemen in het Worddocument. 
Voor de overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van tabbiaden i.p.v. de veelheid aan kolommen die het 
interdepartementale sjabloon bevat, 5.1.2.e geeft de suggestie om te werken met categorieen en filters in 
Excel, maar benadrukt dat de vorm werkbaar moet zijn voor VWS. 
Verder vraagt 5.1.2.e aandacht voor de verwijzing naar de selectielijst proces 14.1 in kolom F. Goad on-i nog 
eens te kijken naar de rol van de actor en te verwijzen naar het juiste werkproces (bijvoorbeeld minister 
naar beleid), 

2. Vooruitblik 2021 (wijze van a fstemming en frequentie) 
VWS heeft behoefte om regelmatig met het NA contact te houden en of te stemmen in een maandelijkse  
frequentie. Tevens evil VWS toe kunnen werken naar versies die forme& kunnen worden vastgesteld. De 
hotspotlijst is een document dat op het Strategisch Informatie Overieg (S10) formed wordt vastgesteld en 
daarna op de website wordt gepubliceerd, Gemiddeld genomen vindt er 2x per jaar een SIO plaats. Het 
afbakeningsdocument wordt niet op het SlO vastgesteld, maar zou wel op dit overleg kunnen worden 
vastgesteld en vervolgens op het eerstvolgende SlO ter informatie worden aangeboden. 
Inmiddels is een maandelijkse Webexreeks ingepiand op de 3e maandag van iedere maand t/m 30 j ni 2021 
van 10:30-11:30u. Het overleg van maart en van juni s een vaststellingsoverleg. 



Als er nog op- of aanmerkingen zijn dan hoor ik dat 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 aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief,n1  

http:// vw.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070 I info@nationaalarchief.ni  

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

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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5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

dinsdag 22 december 2020 09:59 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Aar 
Afwezig: 

359 

Onderwerp: 
5.1.2.e 
RE: Kart verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 

Het verslag is duidelijk en compleet. Bedankt en fijne dagen gewenst! 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: maandag 21 december 2020 15:50 
Aan: 
5.1.2.e 

Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona dd 21-12-2020 

5.1.2.e 

sluit voor het eerst aan bij dit overleg in het kader van haar inwerkprogramma.1213; is reiatiebeheerder en 
onderhoudt met name de contacten met de buitendiensten.5.1.2.e enalistellen zich kort awl= ‘,/oor. 

Twee agendapunten zijn besproken: 
1. Het aangepaste excelsjabloon afbakeningsdocument, versie 20-12-2020 

ingekomen stukken in de bijlagen: de mail van 5.1.2.e 	van 20 december met het excelsjabloon en de ,ail 
van 5.1.2.e van 21-12-2020 met een eerste reactie daarop. 
De actor is de functie, maar bij VWS is de functie minister door verschillende personen ingevuld. Binnen 
VWS is de behoefte am de wisselingen binnen de functie te specificeren. Bij veel informatie binnen een cel 
hanteert VWS de stelregel de informatie te comprirneren en verder op te nemen in het Worddocument. 
Voor de overzichtelijkheid is gebruik gemaakt van tabbladen i.p.v. de veelheid aan kolommen die het 
interdepartementale sjabloon bevat. 	geeft de suggestie om te werken met categorieen en filters in 
Excel, maar benadrukt dat de vorm vverkbaar moet zijn voor VWS. 
Verder vraagt 	aandacht voor de verwijzing naar de selectielijst proces 14,1 in kolom F. Goed om nog 
eens te kijken naar de rol van de actor en te verwijzen naar het juiste werkproces (bijvoorbeeld minister 
naar beleid) 

2. Vooruitblik 2021 (wijze van afsternming en frequentie) 
VWS heeft behoefte am regelmatig met het NA contact te houden en af te stemmen in een rnaandelijkse 
frequentie. Tevens wil VWS toe kunnen werken naar versies die formed kunnen worden vastgesteld. De 
hotspotlijst is een document dat op het Strategisch Informatie Overleg (S10) formeel wordt vastgesteld en 
daarna op de website wordt gepubliceerd. Gemiddeld genomen vindt er 2x per jaar een 510 plaats, Het 
afbakeningsdocument.wordt niet op het SIO vastgesteld, maar zou wel op dit overleg kunnen worden 
vastgesteld en vervolgens op het eerstvolgende SIO ter informatie worden aangeboden. 
Inmiddels is een maandelijkse Webexreeks ingepland op de 3e maandag van iedere maand t/rn 30 juni 2021 
van 10:30-11:30L.J. Het overleg van maart en van juni is een vaststellingsoverleg. 

Als er nog op- of aanmerkingen zijn dan boor ik dat graag. 

5.1.2.e 



Met vrie delijke 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 I info@nationaalarchief.nl  

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan Kier 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 5.1.2.e - Doxis 

(a) m n vws. n l'; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
maandag 15 februari 2021 08:47 
5.1.2.e @minvws.n1); 
5.1.2.e @minvws.ni) 5.1.2.e 

5 1 2 e 

5 1 2 e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5 / z e 

360 
5.1.2.e 

Onderwerp:  Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona 18-01-2021 

Hoi alien, 

Hieronder kort 	aantekeningen van ons vorige overieg. Tot s ksi 

Met vriendeiijke groet, 

5 1_2.e 

.„ . „ .... . . 	.... 	. 	 . 	.. 	. 	. 	..... „, .. 
Nationaal Archief 
learn Strateg1sch Relatiernanagement 
Aideling xennisenAdvies 
Prins Wfilern-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Poq.bus 90520 1 2509 LH 1 Den Fi.aac.; 
,„,.. .................. . ....... 	........ 	 ........ 
T 06 5 1 2 e 
AtVet aanwezig op woensciag„ 
5 1 2 e 	.!:..ciinationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-rnaatregelen werk ik \lanai huis, 

Zakelijke dienstveriening Nationaal Archief: 07011E0 	I info( nationaalarchief.n1 

......... 	..... 	...... 	 ....... 	. , . 	.. 	.. 	.. 	..... 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief 	dan hier 

Update 
Alle organisatieonderdelen zijn inmiddels benaderd, 
Voor de raden geldt dat de adviezen al op een B staan, Het vooroverleg kan interessant zijn: 

Gesprek DG COV1D-19 en verhouding hotspot en parlementaire enquete 
Parlementaire enquete is steeds meer onderwerp van gesprek, Er zal sprake zijn van overlap met hotspot en PE,. 
maar rnoeten niet aan elkaar gekoppeld warden, Het doel isverschiUend.s/zasteltvooromdeverschiUentussen 
hotspot en PE nog ee,ns te verduidelijken, Het NA gaat niet over de PE. 

E-mailarchivering en sieutelfunctionarissen 
De vraag is hoe je sleutelfunctionarissen afbakent met een lagere schaal dan 16 die wel een cruciale rol hebben 
gespeeid bij de hotspot. Hoe denkt NA daarover? 	geeft aan dat het belangrijk is om niet te veel mailboxen 
onder schaal 16 te bewaren 	dat goed te onderbouwen. Het NA kan dat niet beslissen, maar wel helpen de 
overwegingen scherp te krijgen. 

Hotspot toestagenaffai 	n VWS 

Buiten rellomidte veryeek 





5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e bij RDDI en vond het een 5.1.2.e 5.1.2.e 

361 
5.1 .2.e 

maandag 15 februari 2021 13:45 
5.1.2.e 
	 @minvws.n1); 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@minvws.n1); 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @minvws.nr; 5.1.2.e 

CC: 	 5.1.2.e 	 @minvws.n1) 
Onderwerp: 	 Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

Goedemiddag alien, 

Hieronder een kort verslag van ons overleg van vanoch 

Met vriendelijka groat, 

5.1.2.e 

........ 	........ 
Nationaal At-chief 
Team Strategisch Relatiemanagernent 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 um | Den Haag 

... 	.. 	 ..... 
T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e 
	CeDnationaafarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstveriening Nationaa! Archief: 070-En 	 info@nationaalarchief.n1 

. 	................ 	...... 	. 	... 	..... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief 	dan bier 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 

- Doxis 
@minvws.n1); 

Vaststellingsoverleg 15 maart 
Deadline voor aanleveren afbakeningsdocument versie 0.1 is 3 maart. Dat geldt in leder geval voor het 
exceldocument. Mogelijk dat het worddocument lets later komt,5.1.2.e heeft 3 maart in zijn agenda geblokt en kan 
snel daarna een reactie geven. 5.1.2.e adviseert vooral goad naar de onderbouwing te kijke.n. NA beoordeelt of het 
afbakeningsdocurnentvoorhetvaststeUingsmnmentgoedgenoegisenvve|ketipsgegevenkunnenvvordenvoorhet  
vervolg, 

bespreekt vast meta& of een SIO kort na 15 maart gepland zou kunnen worden met voldoende agendapunten 
om daarnaast de versie van het afbakeningsdocument te agenderen. Dit kan meegenornen \Norden op het 
eerstvolgende (nog te plannen) tactisch overieg, Alternatief zou een SIO na het volgende vaststellingsmoment 
kunnen zijn (21 juni), In dat geval zoo deze versie kunnen warden afgehandeld met een schriftelijke reactie van het 
NA. 

Traject met RIVIVI 
Er is een gesprek geweest tussen 5.1.2.e 

	 RIVM met -arc..ivehng en parlementaire 
enquete in portefeuille), 
interessante discussie am bij te wonen, Het heeft toegevoegde waarde om met andere organisaties (en hun 
verschillende organisatieculturen) van gedachten te wisselen.5.1.2.e merkt wel dat RIVM zoekende is en aarzelt am 
knopen door te hakken. Hij hoopt dat de suggesties van het NA niet te veal leidend warden en dat RIVM zelf de 



besluiten neemt. De aarzeling bij RIVM is wel te begrijpen. Anders dan bij de hotspot MH17 is het voor deze 
hotspot veel lastiger om de waarom-vraag te beantwoorden en de (po(itieke) consequenties daarvan te overziei 
RIVM staat ook in het rniddelpunt van de hotspot. Er is behoefte aan externe bevestiging van een neutraie partij 
voor gemaakte keuzes.mai bespreekt intern de mogelijkheid om dit concernbreed af te stemmen, 

Ervaringen van NA Pi] andere departementen 
5.1.2.e geeft aan dat met VWS regelmatig contact is, mede door de thoofclror die VWS heeft voor deze hotspot. Hij 
heeft minder zicht op wat er zich bij andere departementen afspeelt omdat hij daar minder contact mee heeft. 
5.1.2.e rreldt dat twee departementen bezig zijn met het opstellen van de hotspotlijst COV1D-19: AZ (voornamelijk 
burgerbrieven) en Financien (voornamelijk begrotingsaanpassingen). 

Hotspotlijsten MO's onder VWS 
De lijst .van Nza is vastgesteid. ZonIMW heeft zich gemeld bij het NA. ZIN i8 wel bezig, maar heeft zich nog niet bij het 
NA geme.id, 

Volgend overieg 
15 maart 2021 (vas 	iingsoverleg) 
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Van: 5.1.2.e 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 13:45 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.n1); Doxis qiirdum@minvws.n1); 313: 5.1.2.e 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5.1.2.e 

362 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
maandag 15 februari 2021 15:51 
5.1.2.e 
RE: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

Hi gum'  

Bedankt voor het beknopte en heldere verslag! 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e  @minvws.n1);  5.1.2.e  @minvws.nr; 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 	 @minvws.n1) 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

Goedemiddag alien, 

Hierond een kart verslag van ons overleg van vanochtend. 

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 
. 	,, 	 ......... 	. 	...... 	....... 	......... 

5.1.2.e 
Ailet aanwezig op woensdag. 
5.1.2 e 
	Z'̀inationaalarchief,n1  

http://www.nationaalarchief.n1  

Vanvvege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 670-al 	I info@nationaalarchief.n1  

....... 	...... 	 ........ 	...... 
Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief kik dan hier 

Vaststeiiingsover eg 15 maart 
Deadline voor aanieveren afbakeningsdocument versie 01 is 3 rnaart. Dat gelcit in ieder geval voor het 
exceidocument. Mogelijk dat het worddocument lets later komt5.1.2.e heeft 3 maart in zijn agenda geblokt en ken 
snel daarna een reactie geven.5.1.2.e adviseert vooral goed naar de onderbauwing te kijken, NA beoordeelt of het 
afbakeningsdocument voor het vaststellingsmoment goed genoeg is en welke tips gegeven kunnen warden voor het 
vervoig. 

1 



bespreekt vast metiallgaf een SIO kart na 15 rnaart gepland zou kunnen worden met voldoende agendapunten 
om daarnaast de versie van het afbakeningsdocument te agenderen. Dit kan meegenomen worden op het 
eerstvolgende (nog te plannen) tactisch overleg. Alternatief ZOL1 een SIO na het volgende vaststellingsmoment 
kunnen zijn (21 juni), In dat geval zou deze versie kunnen worden afgehandeld met een schrif lijke reactie van het 
NA. 

Traject met RIVM 
Er is een gesprek geweest tussen 5.1.2.e 	 RIVM met archivering en parlementaire 
enquete in portefeuille),5.1.2.e 	 bij RDDI en 5.1.2.e 5.1.2.e vond het een 
interessante discussie om bij te wonen. Het heeft toegevoegde waarde om met andere organisaties (en hun 
verschillende organisatieculturen) van gedachten te wisselen. 5.1.2.e merkt wel dat RIVM zoekende is en aarzelt om 
knopen door te hakken. Hij hoopt dat de suggesties van het NA niet te veal leidend worden en dat R1VM zelf de 
besluiten neemt, De aarzeling bij RIVIV1 is wel te begrijpen, Anders dan bi; de hotspot MH17 is het voor daze 
hotspot veel lastiger om de waarom-vraag te beantwoorden en de (politieke) consequenties daarvan te overzien. 
RIVM staat ook in het middelpunt van de hotspot. Er is behoefte aan ex erne bevestiging van een neutrale partij 
voor gemaakte keuzes.igi bespreekt intern de mogelijkheid om dit concernbreed af te stemmen. 

Ervaringen van NA bij andere departementen 
5.1.2.e gee-ft aan dat met VWS regelmatig contact is, mede door de 'hoofdror die VWS heeft voor daze hotspot. Hij 
hee minder zicht op wat er zich bij andere departementen afspeelt omdat hi; daar minder contact mee heeft, 
5.1.2.e meldt dat twee departementen bezig zijn met het opstellen van de hotspotlijst COV1D-19: AZ (voornamelijk 
burgerbrieven) en Financien (voornamelijk begrot(ngsaanpassingen). 

Hotspotlijsten ZBO's onder VWS 
De lijst van Nza is vastgesteld, ZonMVV h 	zich gemeld bij 	NA. ZIN is wel bezig, maar heeft zich nog niet bi; het 
NA gemeld, 

Voigend overieg 
15 maart 2021 (vaststellingsoverleg) 

2 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 15 februari 2021 21:36 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Van: 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 13:45 
Aan: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

363 

CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Kort versiag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

Tekst is wat mij betreft akkoord. 

Groeten, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: Kort versiag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

o e e n &lag alien, 

Hieronder een kort versiag van ons overleg van vanochteno, 

Met vriendelijke greet, 

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.nl  
http://www.nationaalarchief.n1   

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070 I info@nationaalarchief.n1 

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

Aanwezig: 5.1 .2.e 	 en 5.1 .2.e 
Afwezig: 5.1.2.e 

CC: 



Vaststellingsoverleg 15 maart 
Deadline voor aanleveren afbakeningsdocument versie 0.1 is 3 maart. Dat geldt in ieder geval voor het 
exceldocument. Mogelijk dat het worddocument jets later komt. 5-1-2-e  heeft 3 maart in zijn agenda geblokt 
en 

	

	 .. kan snel daarna 5.1 2e een reactie geven. 	adviseert vooral goed naar de onderbouwing te kijken. NA 
beoordeelt of het afbakeningsdocument voor het vaststellingsmoment goed geuoeg is en welke tips gegeven 
kunnen worden voor het vervolg. 

bespreekt vast met ME of een SIO kort na 15 maart gepland zou kunnen worden met voldoende 
agendapunten om daamaast de versie van het afbak.eningsdocument te agenderen. Dit kan meegenomen 
worden op het eerstvolgende (nog te plannen) tactisch overleg. Altematief zou een SIO ná het volgende 
vaststellingsmoment kunnen zijn (21 juni). In dat geval zou deze versie k-tumen worden afgehandeld met 
een schriftelijke reactie van het NA. 

Traject met RIVM 
Er is een gesprek geweest tussen 	 RIVM met archivering en 
parlementaire enquete in portefeuille , 	 bij RDDI en 

vond het een interessante discussie om bij te wonen. Het heeft toegevoegde waarde om met andere 
organisaties (en hun verschillende organisatieculturen) van gedachten te wisselen. 5 1 2-e merkt wel dat 
RIVM zoekende is en aarzelt om kmopen door te hakken. Hij hoopt dat de suggesties van het NA niet te veel 
leidend worden en dat RIVM zelf de besluiten neemt. De aarzeling bij RIVM is wel te begijpen. Anders 
dan bij de hotspot MH17 is het voor deze hotspot veel lastiger om de waarom-vraag te beantwoorden en de 
(politieke) consequenties daarvan te overzien. RIVM staat ook in het middelpunt van de hotspot. Er is 
behoefte aan exteme bevestiging van een neutrale partij voor geinaakte keuzes.0111 bespreekt intern de 
mogelijkheid om dit concembreed af te stemmen. 

Ervaringen van NA bij andere departementen 
5.1.2.e geeft aan dat met VWS regelmatig contact is, mede door de 'hoofdrol` die VWS heeft voor deze 
hotspot. Hij heeft minder zicht op wat er zich bij andere departementen afspeelt omdat hij daar minder 
contact mee heeft. 51 2_e meldt dat twee departementen bezig zijn met het opstellen van de hotspotlijst 
COVID-19: AZ (voomamelijk btu-gerbrieven) en Financien (voomamelijk begrotingsaanpassingen). 

Hotspotlijsten ZBO's onder VWS 
De lijst van Nza is V astgesteld. ZonMW heeft zich gemeld bij het NA. ZIN is wel bezig, maar heeft zich nog 
niet bij het NA gemeld. 

Volgend overleg 
15 maart 2021 (vaststellingsoverleg). 

5.1.2.e 



5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
maandag 15 februari 2021 17:15 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Van: 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 17:13 
Aan: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 
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MUM 	 

CC: 
Onderwerp:  

5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

1k ook niet. Bedanktaili. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

lk heb ook geen aanvullingen. Bedanktara 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @minvws,ni> 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 15:18 
Aan: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.n!>; 
5.1.2.e 	@minvws.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	@nationaalarchief,n1>; 5.1.2.e 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

HallogaE 

Dank je voor het verslag,snel a!s altijd, lk heb geen opmerkingen. 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 13:45 
Aan: @minvws.nl>; 
5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	@nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA corona van 15-02-2021 

5.1.2.e 5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl>; 
@minvws.nl>; 

@minvws.nl> 

Goedemiddag alien, 

Hieronder een kort verslag v  ons overleg van vanochtend, 



5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

Aanwezig: 
Afwezig: 

en 5.1 .2.e 

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  nationaalarchiet ni 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-EIMMI I info@nationaalarchief.nl  

Wilt u zich abonnereren op de zakelijke nieuwsbrief klik dan hier 

Vaststellingsoverleg 15 maart 
Deadline voor aanleveren afbakeningsdocument versie 0.1 is 3 maart. Dat geldt in ieder geval voor het 
exceldocument. Mogelijk dat het worddocument iets later komt. 5.1 .2-e heeft 3 maart in zijn agenda geblokt 
en kan snel daarna een reactie geven. 5.1  .2.e adviseert vooral goed naar de onderbouwing te kijken. NA 
beoordeelt of het afbakeningsdocument voor het vaststellingsmoment goed genoeg is en welke tips gegeven 
kunnen worden voor het vervolg. 
allibespreekt vast met 	of een SIO kort na 15 maart gepland zou kunnen worden met voldoende 
agendapunten om daarnaast de versie van het afbakeningsdocument te agenderen. Dit kan meegenomen 
worden op het eerstvolgende (nog te plannen) tactisch overleg. Alternatief zou een SIO na het volgende 
vaststellingsmoment kunnen zijn (21 juni). In dat geval zou deze versie kunnen worden afgehandeld met 
een schriftelijke reactie van het NA. 

Traject met RIVM 
Er is een gesprek geweest tussen 5.1 .2.e 	 RIVM met archivering en 
parlementaire enquete in portefeuille), 5.1 .2.e 	 bij RDDI en 5.1.2.e 
5.1.2.e vond het een interessante discussie om bij te wonen. Het heeft toegevoegde waarde om met andere 
organisaties (en hun verschillende organisatieculturen) van gedachten te wisselen. 5.1.2.emerkt wel dat 
RIVM zoekende is en aarzelt om knopen door te hakken. Hij hoopt dat de suggesties van het NA niet te veel 
leidend worden en dat RIVM zelf de besluiten neemt. De aarzeling bij RIVM is wel te begrijpen. Anders 
dan bij de hotspot MH17 is het voor deze hotspot veel lastiger om de waarom-vraag te beantwoorden en de 
(politieke) consequenties daarvan te overzien. RIVM staat ook in het middelpunt van de hotspot. Er is 
behoefte aan externe bevestiging van een neutrale partij voor gemaakte keuzes. 	bespreekt intern de 
mogelijkheid om dit concernbreed of te stemmen. 

Ervaringen van NA bij andere departementen 
5.1.2.e geeft aan dat met VWS regelmatig contact is, mede door de 'hoofdrol' die VWS heeft voor deze 
hotspot. Hij heeft minder zicht op wat er zich bij andere departementen afspeelt omdat hij daar minder 
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contact mee heeft.  5.1 -2-e meldt dat twee departementen bezig zijn met het opstellen van de hotspotlijst 
COVID-19: AZ (voornamelijk burgerbrieven) en Financien (voornamelijk begrotingsaanpassingen). 

Hotspotlijsten ZBO's onder VWS 
De lijst van Nza is vastgesteld. ZonMW heeft zich gemeld bij het NA. ZIN is wel bezig, maar heeft zich nog 
niet bij het NA gemeld. 

Volgend overleg 
15 maart 2021 (vaststellingsoverleg). 
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Van: 5.1.2.e 	[mailtoMEM@minvws.nl] 
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 14:07 
AanIZECII=11 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e 

367 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen:  

5.1.2.e 
dinsdag 13 april 2021 14:13 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Geen probleem. Dat kan morgen tussen 08:00 en 09:00, tussen 10:00 en 11:00 of tussen 12:30 en 
13:00. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Hallo  5.1.2.e 

Dank voor je reactie. Het lijkt mij het makkelijkste om morgen te bellen (Zie ook korte reactie in geel onde 
Wanneer zou jou schikken? 

Vriendelijke groeten, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 08:53 
Aan:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
CC:5.1.2.e 	 @minvws.n1>; 
5.1.2.e @minvws.n1>; .1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Beste ALE 

Hartelijk dank voor je e-mail. Hieronder vind je voor elk van beide punten mijn reactie in het blauw. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

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



Van:5.1.2.e 	 5.1.2.e <=minvw  
Verzonden: donderdag 8 april 2021 21:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 
5.12.e 

,, 	S 	e ............................. t 
MOO  51.2e 
512e 	Pnationaalarchief.ni 
http://www.nationaalarchief,n1  

Beste 5.1.2.e en collegais, 

Hierbij stuur ik jullie de formats die we in ons constructieve overleg van vanochtend gezamenlijk hebben opgesteld 
ter accordering. 
Aanleiding van het overleg was de feedback van 5. 2.eop  deel 2 van het afbakeningsdocument (mask duidelijker 
wat je uitzondert van vernietiging i.r.t. de selectielijst). 
Voor deel 2 van het afbakeningsdocument is besloten om een kolom bewaartermijn toe te voegen en een 
toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.5.1 2..e gaf aan dat hij hiermee de onderbouwing in dit deel 
van het afbakeningsdocument afdoende vindt. ;Yr:,  5.1.2.e 	graag ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

De opzet is inderdaad in lijn met wat we besproken hebben. Met dat verschii dat ik uitging van jullie 
aanpak om alle relevante processen te benoemen. Worden al deze processen gewaardeerd als B, dan 
is het niet nodig het document verder uit te werken of uit te splitsen. Zijn een, meerdere of alie 
processen gewaardeerd als V, dan is het wel nodig am in het document te verduidelijken welke 
informatie V is en ofwel (geheel/deels V blijft, dan wel (geheel/deels) B wordt (bijvoorbeeld door alies 
te bewaren, een steekproef te bewaren, voorbeelddossiers te bewaren). De uitleg bij kolom 
'Proces(sen) selectielijst' dient dus enigszins aangepast te worden 

We bedoelen hetzelfde. Akkoord. 

In de bespreking van deel 3 van het afbakeningsdocument werd duidelijk dat de manier van werken van VWS In de 
crisis en de bijbehorende informatiehuishouding zo sterk afwijkt van de formele beschrijving in het instrument 
selectielijst dat het kunstmatig leggen van verbanden zinvol nog doelmatig is. Om toch zo goed mogelijk 
onderbouwd weer te geven wat en waarom van een sleutelfunctionaris uitgezonderd wordt van vernietiging wordt 
een kolom criterium toegevoegd en een toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.5.1.2.egaf aan dat 
hij hiermee de onderbouwing in dit deel van het afbakeningsdocument afdoende vindt. 5.1.2.e 	graag 
ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

Dit is een goede weergave van de problematiek. Mailboxen zijn niet goed te vatten via de op 
processen gebaseerde selectielijst. Maar voor de aanpak was mijn voorstel: 

• Gebruik de hancireiKin e-maiiarchiverin en de handleidinci 	,elfuncties (van die 
handleiding is overigens recent een nieuwe versie vastgesteld; VWS heeft die in principe ook) 
van RDDI als uitgangspunt, wat inhoudt dat: 

o mailboxen van bewindslieden, politiek assistenten en ambtenaren van schaal 16 blijvend 
te bewaren zijn (SAB-1); 

• mailboxen van nader te identificeren sleutelfunctionarissen op schaal 15 ook brjvend te 
bewaren zijn (SAB-1). 

VWS is overigens op dit moment bezig met het opstellen van een eerste concept van 
selectielijst. Voor meer informatie verwijs ik naar 5.1.2.e 

Gebruik het informatieblad uitzonderen van vernietiginci van RDDI voor het uitzonderen van 
vernietiging van andere mailboxen. Mogelijke argumenten zijn besluitvorming op lager niveau 
(SAB-1), besluitvorming op organisatieoverstijgend niveau (SA-B2) of cruciale processen (SAB-
3). De andere SAB-criteria (SAB-4 voor verslaglegging en planvorming, SAB-5 voor 
registraties) lijken me minder relevant. 
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Voor deel 3 met de Excel-tabel houdt dit in dat je best nog kijkt hoe de kolom met 'criterium' wordt 
ingevuld. Verlies oak niet ult het oog dat er een verschil is tussen enerzijds sleutelfuncties en 
anderzijds mailbox(en).Daar zit wel de kern. De aanpak en motivatie is gericht op sleutelfunctionarissen en hun 
informatie (waaronder mail, maar ook berichtenverkeer, social media etc.) Ik stel voor dat we morgen even 
bellen, omdat ik denk dat dit sneller gaat dan veel heen en weer mailen. Wanneer zou jou schikken? 

Nog een belangrijke kanttekening. Dit lijkt me voor nu de beste aanpak. Probleem is momenteel dat 
we enerzijds een selectielijst voor processen hebben die niet aansluit op mailboxen, maar anderzijds 
ook nog geen selectielijst voor e-mailarchivering. De toekomst moet uitwijzen - en VWS moet dan ook 
beslissen wat dan de beste aanpak is: ofwei aisnog een koppeling met processen maken, ofwel 
kijken of de (een) selectielijst e-mailarchivering met terugwerkende kracht toegepast kan warden. De 
eerste oplossing is inhoudelijk moeilijk verdedigbaar, het tweede niet conform de insteek van de 
handreiking e-mailarchivering. Je zou dit dilemma m.i. oak in het afbakeningsdocument kunnen 
benoemen en erkennen, zodat dit voor iedereen duidelijk en transparant is. 

NB de criteria zij opgenomen in het memo sleutelfunctionarissen en informatieknooppunten en warden nog 
getoetst door de Erfgoedinspectie. 
Prima. Je zou dan ook dez,e feedback mee kunnen nemen. 

Vriendelijke groeten, 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 

woensdag 14 april 2021 17:22 
5.1.2.e 
	

)1  
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

5.1.2.e @minvws.nI>;  5.1.2.e 

368 

MEM 	 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Graag wil ik je bevestigen dat dit in lijn is met wat we deze ochtend besproken hebben. En dat me dit 
een goede aanpak lijkt. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 14 april 2021 15:10 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

Aan: 
CC: 

Hallo  5.1.2.e 

Zoais vanochtend besproken hierbij ook de schriftelijke verduidelijking van onze kant, met het verzoek om 
akkoord van jouw kant. Voor het gemak in rood in onderstaande e-mail, 

Vriendelijke groeten, 

ALS 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl>  
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 08:53 
Aan: 5.1.2.e 	 'a)rninvws.nl>  
CC:5.1.2.e 	 eminvvvs 
5.1.2.e  nvWs r 5.1.2.e (TI)nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Beste 

Hartelijk dank voor je e-mail. Hieronder vind je voor elk van beide punten mijn reactie in het blauw. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 



5.1.2.e Van: invws. 

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  

Verzonden: donderdag 8 april 2021 21:33 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

Beste 5.1.2.e en collega's, 

Hierbij stuur ik jullie de formats die we in ons constructieve overleg van vanochtend gezamenlijk hebben opgesteld 
ter accordering. 
Aanleiding van het overleg was de feedback van 5 1 2 e op deel 2 van het afbakeningsdocument (maak duidelijker 
wat je uitzondert van vernietiging i.r.t. de selectielijst). 
Voor deel 2 van het afbakeningsdocument is besloten om een kolom bewaartermijn toe te voegen en een 
toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.= gaf aan dat hij hiermee de onderbouwing in dit deel 
van het afbakeningsdocument afdoende vindt. 	 graag ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

De opzet is inderdaad in lijn met wat we besproken hebben. Met dat verschil dat ik uitging van jullie 
aanpak om alle relevante processen te benoemen. Worden al deze processen gewaardeerd als B, dan 
is het niet nodig het document verder uit te werken of uit te splitsen. Zijn een, meerdere of alle 
processen gewaardeerd als V, dan is het wel nodig om in het document te verduidelijken welke 
informatie V is en ofwel (geheel/deels V blijft, dan wel (geheel/deels) B wordt (bijvoorbeeld door alles 
te bewaren, een steekproef te bewaren, voorbeeiddossiers te bewaren). De uitleg bij kolom 
Troces(sen) selectielijst' dient dus enigszins aangepast te worden 

We hanteren inderdaad de aanpak zoals jij die hierboven beschrijft en zullen de uitleg in de kolorn Processen 
selectielijst hierop aanpassen. 

In de bespreking van deel 3 van het afbakeningsdocument werd duidelijk dat de manier van werken van VWS In de 
crisis en de bijbehorende informatiehuishouding zo sterk afwijkt van de formele beschrijving in het instrument 
selectielijst dat het kunstmatig leggen van verbanden zinvol nog doelmatig is. Om toch zo goed mogelijk 
onderbouwd weer te geven wat en waarom van een sleutelfunctionaris uitgezonderd wordt van vernietiging wordt 
een kolom criterium toegevoegd en een toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.5 2 e gaf aan dat 
hij hiermee de onderbouwing in dit deel van het afbakeningsdocument afdoende vindt. 5.1.2.e 	graag 
ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

Dit is een goede weergave van de problematiek. Mailboxen zijn niet goed te vatten via de op 
processen gebaseerde selectielijst. Maar voor de aanpak was mijn voorstel: 

• Gebruik de handreikmq e-mailarchiv-nnq en de handleidinq s!eutelfuncties (van die 
handleiding is overigens recent een nieuwe versie vastgesteid; VWS heeft die in principe ook) 
van RDDI als uitgangspunt, wat inhoudt dat: 

• mailboxen van bewindslieden, politiek assistenten en ambtenaren van schaal 16 blijvend 
te bewaren zijn (SAB-1); 

• mailboxen van nader te identificeren sleutelfunctionarissen op schaal 15 ook blijvend te 
bewaren zijn (SAB-1). 

VWS is overigens op dit moment bezig met het opstellen van een eerste concept van 
selectielijst. Voor meer informatie verwijs ik naar 5.1.2.e 



• Gebruik het informatieblad uitzonderen van vernietiging van RDDI voor het uitzonderen van 
vernietiging van andere mailboxen. Mogelijke argumenten zijn besluitvorming op lager niveau 
(SAB-1), besluitvorming op organisatieoverstijgend niveau (SA-B2) of cruciale processen (SAB-
3). De andere SAB-criteria (SAB-4 voor verslaglegging en planvorming, SAB-5 voor 
registraties) lijken me minder relevant. 

Voor deel 3 met de Excel-tabel houdt dit in dat 1e best nog kijkt hoe de kolom met 'criterium' wordt 
ingevuld. Verlies ook niet uit het oog dat er een verschil is tussen enerzijds sleutelfuncties en 
anderzijds mailbox(en). 

Nog een belangrijke kanttekening. Dit lijkt me voor nu de beste aanpak. Probleem is momenteel dat 
we enerzijds een selectielijst voor processen hebben die niet aansluit op mailboxen, maar anderzijds 
ook nog geen selectielijst voor e-mailarchivering. De toekomst moet uitwijzen - en VWS moet dan ook 
beslissen - wat dan de beste aanpak is: ofwel alsnog een koppeling met processen maken, ofwel 
kijken of de (een) selectielijst e-mailarchivering met terugwerkende kracht toegepast kan warden. De 
eerste opiossing is inhoudelijk moeilijk verdedigbaar, het tweede niet conform de insteek van de 
handreiking e-mailarchivering. Je zou dit dilemma m.|. ook in het afbakeningsdocument kunnen 
benoemen en erkennen, zodat dit voor iedereen duidelijk en transparant is. 

NB de criteria zij opgenomen in het memo sleutelfunctionarissen en informatieknooppunten en worden nog 
getoetst door de Erfgoedinspectie. 

Prima. Je zou dan oak deze feedback mee kunnen nemen. 

Ter verduidelijking: 
We zullen het dilemma inderdaad toelichten in deel 1 van het afbakeningsdocument 
De keuze van- en onderbouwing van de uitgezonderde informatie van een sleutelfunctionaris is breder dan e- 
mailboxen. De stappen die wij voorstellen zijn: 

1. Bepalen of iemand wel/niet sleutelfunctionaris is (o.b.v. de criteria uit het memo, waarvan de RDDI 
aanpak, zoals hierboven beschreven onderdeel uitmaakt) 

2. Wanneer iemand sleutelfunctionaris is nagaan welke omgevingen hij/zij gebruikt i.r.t. zijn/haar taak in 
de Covid-19 crisis: persoonlijke mailbox, dienstpostbus, individuele chats en/of groepschats 

3 In de toelichting kolom in deel 3 van het afbakeningsdocument lichten we vervolgens toe wat uitgezonderd 
wordt van vernietiging en waarom. Dat betreft de omgeving en, op hoofdlijnen, de inhoud van de 
omgeving, voorzien van een toelichting. Hierin wordt oak verwezen naar het meest van toepassing zijnde 
proces uit de selectielijst van VWS. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
donderdag 15 april 2021 09:04 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl> Van: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

minvws.nl> 
@minvws.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 14 april 2021 17:22 
Aan: 
CC: @minvws.nk 
5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
5.1.2.e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl>; 5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 14 april 2021 15:10 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

369 
ME= 	 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hallo  5.1.2.e 

Fijn om to horen. WE gaan er mee verder! 

Groeten, 

Hallo= 

Graag wil ik je bevestigen dat dit in lijn is met wat we deze ochtend besproken hebben. En dat me dit een goede 
aanpak lijkt. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

Hallo 5.1.2.e 

Zoals vanochtend besproken hierbij ook de schriftelijke verduidelijking van onze kant, met het verzoek om akkoord 
van jouw kant. Voor het gemak in rood in onderstaande e-mail. 

Vriendelijke groeten, 



Pminvt s.n1›; 5.1.2.e Prninvl •s.n1>; 5.1.2.e 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: .1.2.e 

Verzonden: donderdag 8 april 2021 21:33 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 

m invws.nll 

.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 nationaalarchief.n1> 
Verzonden: dinsdag 13 april 2021 08:53 

5.1.2.e  Prninvws.nl>., 5.1.2.e 'ratio   1archief. I> 
Onderwerp: RE: accordering afspraken afbakeningsdocument 

Bestealc, 

Hartelijk dank voor je e-mail. Hieronder vind je voor elk van beide punten mijn reactie in het blauw. 

Vriendelijke g oet, 

5 1 2 e 

................ 	............ , .................. 
Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 1 Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM I Den Haag 

............. 	. ... ...... ...................... 
M 06  2e 
5 1 2 e  @nationaalarchief.n1 
h p://www.nationaalarchief.n1   

Onderwerp: accordering afspraken afbakeningsdocument 
Urgentie: Hoog 

Beste 5 1 2 e en collega's, 

Hierbij stuur ik jullie de formats die we in ons constructieve overleg van vanochtend gezamenlijk hebben opgesteld 
ter accordering. 
Aanleiding van het overleg was de feedback van5  1  2 e op deel 2 van het afbakeningsdocument (maak duidelijker 
wat je uitzondert van vernietiging i.r.t. de selectielijst). 
Voor deel 2 van het afbakeningsdocument is besloten om een kolom bewaartermijn toe te voegen en een 
toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging.ME gaf aan dat hij hiermee de onderbouwing in dit deel 
van het afbakeningsdocument afdoende vindt. (S,  5.1.2.e 	graag ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

De opzet is inderdaad in lijn met wat we besproken hebben. Met dat verschil dat ik uitging van jullie aanpak om alle 
relevance processen te benoemen. Worden al deze processen gewaardeerd als B, dan is het niet nodig het 
document verder uit te werken of uit te splitsen. Zijn een, meerdere of alle processen gewaardeerd als V, dan is het 
wel nodig om in het document te verduidelijken welke informatie V is en ofwel (geheel/deels V blijft, dan wel 
(geheel/deels) B wordt (bijvoorbeeld door alles te bewaren, een steekproef te bewaren, voorbeelddossiers te 
bewaren). De uitleg bij kolom 'Proces(sen) selectielijst' dient dus enigszins aangepast te worden 

We hanteren inderdaad de aanpak zoals jij die hierboven beschrijft en zullen de uitleg in de kolom Processen 
selectielijst hierop aanpassen. 
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In de bespreking van deel 3 van het afbakeningsdocument werd duidelijk dat de manier van werken van VWS In de 
crisis en de bijbehorende informatiehuishouding zo sterk afwijkt van de formele beschrijving in het instrument 
selectielijst dat het kunstmatig leggen van verbanden zinvol nog doelmatig is. Om toch zo goed mogelijk 
onderbouwd weer te geven wat en waarom van een sleutelfunctionaris uitgezonderd wordt van vernietiging wordt 
een kolom criterium toegevoegd en een toelichting op wat uitgezonderd wordt van vernietiging. 5 1 2 e gaf aan dat 
hij hiermee de onderbouwing in dit deel van het afbakeningsdocument afdoende vindt. 	 graag 
ontvangen wij nog jouw bevestiging hiervan. 

Dit is een goede weergave van de problematiek. Mailboxen zijn niet goed te vatten via de op processen gebaseerde 
selectielijst. Maar voor de aanpak was mijn voorstel: 

Gebruik de handreikin e r ailarchiverin7 en de hanaoelamg sleutelfuncties (van die handleiding is 
overigens recent een nieuwe versie vastgesteld; VWS heeft die in principe ook) van RDDI als uitgangspunt, 
wat inhoudt dat: 

o mailboxen van bewindslieden, politiek assistenten en ambtenaren van schaal 16 blijvend te bewaren 
zijn (SAB-1); 

o mailboxen van nader te identificeren sleutelfunctionarissen op schaal 15 ook blijvend te bewaren 
zijn (SAB-1). 

VWS is overigens op dit moment bezig met het opstellen van een eerste concept van selectielijst. 
Voor meer informatie verwijs ik naar 5.1.2.e 

• Gebruik het informatieblad uitzonderen van Vei letiging van RDDI voor het uitzonderen van vernietiging 
van andere mailboxen. Mogelijke argumenten zijn besluitvorming op lager niveau (SAB-1), besluitvorming 
op organisatieoverstijgend niveau (SA-B2) of cruciale processen (SAB-3). De andere SAB-criteria (SAB-4 voor 
verslaglegging en planvorming, SAB-5 voor registraties) lijken me minder relevant. 

Voor deel 3 met de Excel-tabel houdt dit in dat je best nog kijkt hoe de kolom met `criterium' wordt ingevuld. Verlies 
ook niet uit het oog dat er een verschil is tussen enerzijds sleutelfuncties en anderzijds mailbox(en). 

Nog een belangrijke kanttekening. Dit lijkt me voor nu de beste aanpak. Probleem is momenteel dat we enerzijds 
een selectielijst voor processen hebben die niet aansluit op mailboxen, maar anderzijds ook nog geen selectielijst 
voor e-mailarchivering. De toekomst moet uitwijzen — en VWS moet dan ook beslissen - wat dan de beste aanpak is: 
ofwel alsnog een koppeling met processen maken, ofwel kijken of de (een) selectielijst e-mailarchivering met 
terugwerkende kracht toegepast kan warden. De eerste oplossing is inhoudelijk moeilijk verdedigbaar, het tweede 
niet conform de insteek van de handreiking e-mailarchivering. i.e zou dit dilemma m.i. ook in het 
afbakeningsdocument kunnen benoemen en erkennen, zodat dit voor iedereen duidelijk en transparant is. 

NB de criteria zij opgenomen in het memo sleutelfunctionarissen en informatieknooppunten en warden nog 
getoetst door de Erfgoedinspectie. 
Prima. Je zou dan ook deze feedback mee kunnen nemen. 

Ter verduidelijking: 
We zullen het dilemma inderdaad toelichten in deel 1 van het afbakeningsdocument 
De keuze van- en onderbouwing van de uitgezonderde informatie van een sleutelfunctionaris is breder dan e- 
mailboxen. De stappen die wij voorstellen zijn: 

1. Bepalen of iemand wel/niet sleutelfunctionaris is (o.b.v. de criteria uit het memo, waarvan de RDDI aanpak, 
zoals hierboven beschreven onderdeel uitmaakt) 

2. Wanneer iemand sleutelfunctionaris is nagaan welke omgevingen hij/zij gebruikt i.r.t. zijn/haar taak in 
de Covid-19 crisis: persoonlijke mailbox, dienstpostbus, individuele chats en/of groepschats 

3. In de toelichting kolom in deel 3 van het afbakeningsdocument lichten we vervolgens toe wat uitgezonderd 
wordt van vernietiging en waarom. Dat betreft de omgeving en, op hoofdlijnen, de inhoud van de omgeving, 
voorzien van een toelichting. Hierin wordt oak verwezen naar het meest van toepassing zijnde proces uit de 
selectielijst van VWS. 





5.1.2.e 	 @min s.nl> 
donderdag 15 april 2021 09:20 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: VWS-NA hotspot corona 

370 

5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)- 
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Hallo collega's, 

Van onze kant het volgende voorstel voor de agenda van dit overleg: 
1. Stand van zaken hotspotlijst en afbakeningsdocument 
2. Planning en voorbereirling SIO mei 
3. W.v.t.t.k. 

Zijn er van jullie kant nog aanvullingen? 

Groeten. 

Oorspronkelijke afspraak 
Van: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 21 december 2020 14:51 
Aan: 

Onderwerp: VWS-NA hotspot corona 
Tijd: maandag 19 april 2021 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Webex 

Maandelijks overleg op de derde maandag van de maand tim juni 2021, waarvan lx per kwartaal een 
vaststellingsoverleg is (maart en juni). 
Deelname van I 2 e is optioneel. 

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan 11W Rijksvideo 
Vergadering. 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 
Wachtwoord voor vergadering: 



Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deetnemers) 
55.12. 

512, 

Deelnemen via telefoon 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
EllanimbiLLLik-g-2,2szcLaal 
U kunt ook 5.1 .2. i 	kiezen en uw vergadeiinimmer invoeren, 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype 
voor Bedrijven 
Kies 51 2.i 

Als u een host bent, 

Hebt u huip nodig? Ga na  

om hostgegeveus weer te geven. 



Van: 
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 10:48 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: VWS-NA hotspot corona 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 5.1.2.e 
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5.1.2.e 
maandag 19 april 2021 08:59 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: VWS-NA hotspot corona 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Categorieen: 

H o 

Voor het punt SIO zou ik ook nog even stil willen staan bij jouw toezegging op het vorige SIO om een gesprek te 
organiseren tussen VWS, NA en RDDI na afronding van de pilot e-mailarchivering in relatie tot de hotspot COVID-19. 

Groeten, 

MIS 

Hallo an, 

Van mijn kant een aanvulling: stavaza van de selectielijsten voor VWS aangezien die jullie 
referentiekader vormen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailtcar3=@minvws.nl] 
Verzonden: donderdag 15 april 2021 9:20 
Aan: 
EILE 
Onderwerp: RE: VWS-NA hotspot corona 

Hallo coliega's, 

Van onze kant het volgende voorstel voor de agenda van dit overleg: 
1. Stand van zaken hotspotlijst en afbakeningsdocument 
2. Planning en voorbereiding SIO mei 
3. W.v.t.t.k. 

Zijn er van jullie kant nog aanvullingen? 

Groeten, 

ALS 

Oorspronkelijke afspraak 
Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 



Verzonden: maandag 21 december 2020 14:51 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
Onderwerp: VWS-NA hotspot corona 
Tijd: maandag 19 april 2021 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Webex 

Maandelijks overieg op de derde rnaandag van de maand tin uni 2021, waarv-  t, Ix per kwartaal een 
vaststeUingsoverkegis(rnaartenJunU. 
Deeiname vanillin is optioneel. 
Dse vogende tekst niet verviijderen 	 — 

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo 
Vergadering. 

Aan: 

Vergaderingsnummer (toegangscode): 5.1.2.i 
MN= 
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2.i 

SW,  p7, 

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel a araat alleen deelnemers) 

Deelnemen via telefoon 

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing 
Kies 5.1.2.i 
U kunt oak SUE1111.111111iezen en uw vergaderingnummer invoeren. 

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven 

Kies  15.1.2] 	OIT „,:vV,61.-Le 

Als u een host bent, 	 om hostgegevens weer te geven. 

Hebt u huip nodig? Ga naar 	 -„corn 

2 





Van:5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 19 april 2021 15:20 
Aan: 5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1 .2.e 

@nationaalarchief.n1>; 5.1 .2.e 

CC: 5.1.2.e (rminvws.n1>; 5.1.2.e @minvws.nl> 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 
maandag 19 april 2021 16:59:07 

He1emaal heiderill Dank voor de aantekeningen1 

@nationaalarchief.n1>; 5.1 .2.e 

CC:5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 

Hoi allemaal, 
Akkoord met de aanvulling en helemaal duidelijk zo. 
Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1.2.e 	 Prninvws.nl> 
Verzonden: maandag 19 april 2021 13:20 

5.1.2.e @minvws.nl>; 
@minvws.nl> 

@minvws.nl> 

Aan: 5.1.2.e (@nationaalarchief.n1>;  5.1 .2.e 
5.1 .2.e 5.1 .2.e @minvws.ni>; 

Pnationaalarchief.ni>; 5.1.2.e 
Pminvws.n1>; 

Pminvws.ni> 

Onderwerp: RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 
dag allemaal, 

dank je voor het snel aanleveren van het verslag. 
1k heb een voorstel voor een kleine aanvulling gedaan (in rood). 
Vriendelijke groet, 
5.1 .2.e 

van:5.1.2.e 	 c@nationaalarchief.nl>  
Verzonden: maandag 19 april 2021 12:47 
Aan:5.1.2.e 	 Prninvws.ni>; 5.1.2.e 

Pminvws.n1>; 5.1.2.e 
Pnationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 19-04-2021 
Beste alien, 
Hieronder een kort verslag van ons overieg van vanochtend. Mochten er nog opmerkingen of 
aanvuliingen zijn dan hoar ik het graag, 
Kort verslag overleg VWS-NA- hotspot corona 19 april 2021 
Aanwezig: 5.1.2.e 
Afwezig: 5.1.2.e 
Hotspotlijst 
De organisatorische en inhoudelijke omschrijvingen worden geactualiseerd. interne deadline 
VWS is 23 april. 5- 1 -2-eadviseert de proceslijnen met DG COVID-19 at to sternrnen. 

VWS levert de laatste versie van de hotspotlijst uiteriijk 3 mei aan bij 5.1 .2.e (met 
wijzigingen bijhouden), 

5.1.2.e geeft 3 mei zijn reactie op de aa geleverde versie. 

5.1.2.e 

@minvws.nl>; 
Pbminvws.ni> 

Pminvws.nl> 

5.1.2.e 



Buiten reikwijdte verzoek 

• ontvangt de afgestemde versie bij voorkeur 3 mei einde dag om mee te kunnen 
sturen met de agendastukken voor het SIO van 10 mei. Mocht deze deadline niet 
gehaald worden, dan wordt het een nazending, 

Afbakeningsdocument 
• stemt 	af of deel 1 van het afbakeningsdocument ter informatie 

meegestuurd met de agendastukken van het SIO 10 mei, Tevens de vraag of de niet 
ingevulde sjabionen van deel 2 en 3 ter informatie worden meegestuurd. 
Afbakeningsdocument wordt in ieder geval mondeling toegelicht. 

stuurtira de delen van het afbakeningsdocument abs achtergrondinformatie voor 
de voorbereiding van het SIO. 

Actiepunt SIO 1 december 2020 
Op het SIO van 1 december 2020 heeftilli toegezegd in Q2 een gesprek te gaan organiseren na 
afronding van de pilot e-mailarchivering in relatie tot de hotspot COVID-19. De praktijk wijst uit 
dat dit moment te vroeg is en dat doorschuiven naar Q3 reeel is. 

• Deadline actiepunt op SIO aanpassen naar Q3. 

Buiten reikwijdte verzoe 

Buiten reikwijdte verzoek 

o 

o 

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 •.cprlationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchient  

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I infoPnationaalarchief.nl 

Wilt u zich abonnereren op de Nieuwsbrief archiveren klik dan hier. 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
vrijdag 30 april 2021 12:59 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
Hotspotlijst concept 3.0 
Hotspotlijst concept 3.0.docx 

374 
5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

BesteaLC, 

Hierbij de nieuwe versie van de hotspotlijst ter review met wijzigingen bijgehouden. Door alle kleuren Iijkt het wat 
meer dan het feitelijk is. Het gaat vooral om een actualisatie. Graag ontvang ik maandag jouw reactie, zodat we 
dinsdag nog eventueel e.e.a. kunnen verwerken. 
Alvast bedankt. 

Groeten, 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 3 mei 2021 16:27 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
RE: Hotspotlijst concept 3.0 

5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e CC: 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 12509 LM I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@nationaalarchietni 

5.1.2.e Drninvws.nl] Van: 

376 
5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

BesteaLIE. 

In aiwezigheid van= reageer ik even op jouw mail. Super bedankt voor je input en inzet! Daar zijn we heel blij 
mee. We gaan er morgen mee aan de slag en koppelen dan eventuele vragen nog bij je terug. Een fijne dag! 

Vriendelijke groet, 

VALS 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 15:44 
Aan: 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
5.1.2.e @minvws.nI>; 5.1.2.e @minvws.nI> 

5.1.2.e 
	

@nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst concept 3.0 

Zoals beloofd vinden jullie hierbij als bijiage een versie van de hotspotlijst met mijn feedback. Belangrijkste 
boodschap is nu: maak het zeker ook niet to ingewikkeld en uitgebreid. Geef zeker een seintje als jullie nog vragen 
hebben: zo nodig kan ik wel snel (mee) schakelen. 

Vriendelijke groet, 

http://www.nationaalarchietn1  

Verzonden: vrijdag 30 april 2021 12:59 



Aan: 
CC: 
Onderwerp: Hotspotlijst concept 3.0 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Beste -, 

Hierbij de nieuwe versie van de hotspotlijst ter review met wijzigingen bijgehouden. Door alle kleuren Iijkt het wat 
meer dan het feitelijk is. Het gaat vooral om een actualisatie. Graag ontvang ik maandag jouw reactie, zodat we 
dinsdag nog eventueel e.e.a. kunnen verwerken. 
Alvast bedankt. 

Groeten, 

ME 
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5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst concept 3.0 

5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e CC: 

377 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Categorieen: 

5.1.2.e 

maandag 3 mei 2021 17:00 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Hotspotlijst concept 3.0 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Dag 5.1.2.e 

Dank voor de ontvangstbevestiging. 

Ik heb overigens zonet vernomen dat het SIO mogelijk verplaatst wordt en dat we dus misschien lets 
meer tijd hebben. Morgen zou daar meer duidelijkheid over moeten zijn, maar dan weten jullie dat 
alvast. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 [mailtoalinM@minvws.ni] 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 16:27 

EWE 

In afwezigheid vanillas reageer ik even op jouw mail. Super bedankt voor je input en inzet! Daar zijn we heel blij 
mee. We gaan er morgen mee aan de slag en koppelen dan eventuele vragen nog bij je terug. Een fijne dag! 

Vriendelijke groet, 

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 3 mei 2021 15:44 
Aan: .1.2.e 	 @minvws.n1>; 
5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e @minvws.nI> 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: Hotspotlijst concept 3.0 

Zoals beloofd vinden jullie hierbij als bijlage een versie van de hotspotlijst met mijn feedback. 
Belangrijkste boodschap is nu: maak het zeker ook niet to ingewikkeld en uitgebreid. Geef zeker een 
seintje als jullie nog vragen hebben: zo nodig kan ik wel snel (mee) schakelen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 



Van: _1.2_e 
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 12:59 

5 1 2 e Aan: 
CC: 

5.1.2 e 

Nationaat Archief 
.Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 1 2509 LM I Den Haag 

............ . .... 	............. 	...... 
M 05 51 2e 
5.1.2 e @nationaalarchief.n1  
http://www,nationaalarchief.n1  

......... } ..... ea- 	.. .................... 

Onderwerp: Hotspotlijst concept 3.0 

Bested/ME, 

Hierbij de nieuwe versie van de hotspotlijst ter review met wijzigingen bijgehouden. Door alle kleuren lijkt het wat 
meer dan het feitelijk is. Het gaat vooral om een actualisatie. Graag ontvang ik maandag jouw reactie, zodat we 
dinsdag nog eventueel e.e.a. kunnen verwerken. 
Alvast bedankt. 

Groeten, 

WWI 
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5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

woensdag 12 mei 2021 14:23 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

379 
MS= 	 

5.1.2.e 
Onderwerp: 	 agenda en stukken overleg maandag 
Bijlagen: 	 Hotspotlijst concept 3.0 feedback NA verwerkt.docx 

Urgentie: 	 Hoog 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)- 
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Hallo collega's, 

a.s. maandag spreken we elkaar weer. Van onze kant zijn er de volgende agendapunten: 
- vaststelling hotspotlijst voor SIO (in de bijlage de versie waarin de input van= verwerkt is) 
- opvolging en overdracht 

Hebben jullie nog andere punten? Fijn weekeinde. 

Vriendelijke groeten, 

MG 

5.1.2.e 

1 



• Aan 

380 

5.1.2.e 
vrijdag 14 mei 2021 15:41 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: agenda en stukken overleg maandag 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

Hallo au, 
Dank voor de agendapunten en de bijlage. Ik heb zelf geen andere punten. 

Tot maandag! 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	) [mailtomm@minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:23 

5.1.2.e 
Onderwerp: agenda en stukken overleg maandag 
Urgentie: Hoog 

Hallo collega's, 

a.s. maandag spreken we elkaar weer. Van onze kant zijn er de volgende agendapunten: 
- vaststelling hotspotlijst voor SIO (in de bijlage de versie waarin de input van gm verwerkt is) 
- opvolging en overdracht 

Hebben jullie nog andere punten? Fijn weekeinde. 

Vriendelijke groeten, 

giEl; 



381 

Datum 
11 met 2021 

Projectnaam 
archivering hotspot Cov d-19 

One 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 El Ter Besluitvorming 0 Ter informatie 0 Anders, namelijk: 

Aanleiding 
Eerdere besluitvorming 
De ACC-19 heeft op S 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 

Ministerie als 	 Afbakenings- Informatie- Vastste ling CIO 
archiefverantwoordetijke 	document 	overzicht 	/ MT 

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 
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AZ 
BZ 
BZK 
Defensie 
EZKINV 
Financien incl. Beiastingdienst 
lenW 
JenV-Concern 
JenV-kerndepartement 
JenV-Politie 
JenV-IND 
OCW 
SZW 
VWS 

Aangeleverd 
Niet aangeleverdl 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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5.1.2.e 	 5.1.2.e 
5.1.2.e CC: 

382 

5.1.2.e 
maandag 17 mei 2021 14:37 
5.1.2.e 
FW: 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 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bipagen: 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

HaHoling, 

Zie onder en bijlage, zoals be oofd. 

Ik heb in de onderstaande e-mail de meest relevante passages geel gemarkeerd. 

Ik heb overigens oak input gegeven op de bijlage en dan met name voor voetnoot 4, maar helaas net 
te laat voor DG COVID-19 orn die mee te nemen. Maar het geeft je wel een idee van ons standpunt: 
we kunnen normen en sessies aanreiken, maar die zijn vaker functioneel dan technisch. En we zijn dus 
ook altijd bereid om mee te werken aan kennissessies. 

Duurzame toeQankeliikheid een archiefwettelnke eis, die niet specifiek is voor de  
hotspot, maar deldt voor alle infon-natie van een ministerie,  Het Nationaal Archiefvvordt 
gevraagd 3,arr,oilcnde-on c.ort...r,I'tt.--tel.-_-hni.1,7_+K-normen en eisen aante reiken voor deze 
duurzame toegankelijkheid,EoJot 	dDepartementen kunnen  daar in hun plan van aanp-ak 
(fase 213)111'.,\Ist 	 kunrh:hhouknoebruik van maken.  Het NA is ook 
beschikbaar voor verdere duidino 	over/co'  biivoorbeeld via een kennissessie met de 
departementen.  

BO archivering van e-mails en chatberiditen wordt de deadine CIO Rijk mogelijk nog 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 [rnailtojall @minjenv.nli 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 12:18 
Aan: 5.1.2.e 	 @minbuza.nr;3113311=11111@minbzk.nr; 5.1.2.e 	(c_Lrninezk.nr; 
121.2.e 
	 @mindef.nraMirminfin.nli; 5.1.2.e 	@minienw.nr; 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	@rninocw.nr; 5.1.2.e @MINSZW.NL; 5.1.2.e 	 @minienw.nr; 

5.1.2.e 
	@minienw.nr; 5.1.2.e 	@minszw.nr; 5.1.2.e 

Onderwerp: terugkoppeling van de besluitvorming ACC-19 over de voortgangsrapportage hotspot COVID-19: 
nieuwe versie voortgangsrapportage tbv MCC-19 

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 5.1.2.e 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 dee!) 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 	en ik met 5.1.2.e 	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 worden 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. 5.1.2.e 	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:llkia.pleio.nl/cms/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 zeif 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 

2 



T 06 5.1.2.e 
,rninjenv.ni 

verheid.ni 
5.1.2.e 

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. 

Ministry of Justice and Security 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 17 mei 2021 13:16 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

hotspotlijst 
Hotspotlijst versie tactisch overleg.docx 

384 

5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Beste collega's, 

Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 5.1.2-e vanmorgen. De aanpassingen 
in de tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 

Vriendelijke groeten, 



5.1.2.e .1.2.e 

386 

5.1.2.e 
maandag 17 mei 2021 10:28 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: agenda en stukken overleg maandag 
Hotspotlijst concept 3.0 feedback NA verwerkt feedback NA 2.docx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

Zie bijlage met in extremis nog enkele Iaatste suggesties (niets fundamenteel). 

Vriendelijke groet, 

Van: 5.1.2.e 	 [rinailtdadmill@minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:23 
Aan: 
Onderwerp: agenda en stukken overleg maandag 
Urgentie: Hoog 

Hallo collega's, 

a.s. maandag spreken we elkaar weer. Van onze kant zijn er de volgende agendapunten: 
- vaststelling hotspotlijst voor SIO (in de bijlage de versie waarin de input van am verwerkt is) 
- opvolging en overdrachtma. 

Hebben jullie nog andere punten? Fijn weekeinde. 

Vriendelijke groeten, 

DLO 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 

maandag 17 mei 2021 13:16 
@minvws.nl> 

5.1.2.e 5.1.2.e 

387 

MEM 	 

5.1.2.e 

hotspotlijst 
Hotspotlijst versie tactisch overleg.docx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Categorieen: 

Beste collega's, 

Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 5 - 1 -2.e vanmorgen. De aanpassingen 
in de tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 

Vriendelijke groeten, 

1 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 17 mei 2021 13:31 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

388 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: 	 RE: hotspotlijst 

Categorieen: 
	

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 3 Corona COVID-19 

Hallo 5.1.2.e 

Bedankt voor de snelle reactie. We houden jullie op de hoogte over het akkoord van het IGJ. Fijn als jij nog 
naar de lay-out wilt kijken. Ik heb een aantal zaken aan kunnen passen maar niet alles lukte. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:30 
Aan: 5.1 .2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl>; 3112 111 
5.1 .2.e 
	 @doxis.nl>; 5.1 .2.e 	 @minvws.nl>; 5.1 .2.e 

@minvws.nl>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 5.1 .2.e 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: hotspotlijst 

5.1 .2.e 
5.1.2.e 

Hallo 5.1.2.e 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie. Wat mij betreft hebben we hiermee consensus bereikt en kan deze 
versie voorgelegd worden aan het SIO. 

Enig voorbehoud daarbij is nog: 
- het akkoord van IGJ. Jullie houden ons op de hoogte? 
- het netjes maken van de lay-out. Wil ik wel voor mijn rekening nemen. 

Vriendelijke groet, 

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 



5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e Van: 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:16 
Aan: 

s.n1]  

5.1 .2.e 	‘'cnationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  

Onderwerp: hotspotlijst 

Beste collega's, 

Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a.v. de input van 5-1 -2.e vanmorgen. De aanpassingen 
in de tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 

Vriendelijke groeten, 

2 



Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 17 met 2021 
maandag 17 mei 2021 13:34:51 

Aan: 5.1.2.e @minvws.nk 5.1.2.e 
5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e 
5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e 

Buiten reikwijdte verzoek 

389 

Bedanktira voor de goe 

Van: 5.1.2.e  
,n snelle verslag egging! 

@nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:15 

@minvws.n1>: 
@minvws.n1 • 

@minvws.nk 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Kort verslag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 17 mei 2021 
Aanwezig: 
5.1.2.e 
Hotspottijst 

5.1.2.e 

5 1 2 e heeft nog een laatste versie vanochtend per mail gedeeld. 
• Pagina 5: De positie minister/kabinet is nu aangevinkt. Daar heeft VWS een -)nderbouwing 

voor. Het betreft een hole korte periode en zal in kort op pagina 6 worden toegelicht. 
• VWS kijkt nog naar cle opmerking van 5 1 2 e  over sport op pagina 6. 
• El is akkoord met de aanduiding wanneer de hotspot eindigt op pagina 6. 
• is al in contact met iGJ over aanscherping van de omschrijvingen onder het kopje I CJ 

op pagina 7/8. 
• Zodra VWS de laatste aanpassingen heeft doorgevoerd kan de versie met 5 1 2 e worden 

gedeekl.  51 2 e  hevestigt vervolgens de consensusversie . De consensusversie is een 
bljra E? bij het 510 van 7 juni. 

Afbakeningsdocument 
• VWS streeft naar vaststelling van het afbakeningsdocument begin juli door 00 VWS. 

afbakeningsdocument wordt rnondeling toegelicht op het 510 van 7 juni a.s. 
Buiten reikwijdte verzoek 

Met riendelijke greet, 

5.1.2.e 



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 ScDnatiomlaiarchief,n1  
htto1/www.nationaalarchief.n1 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I infoPnationaalarchief.ni 

Wilt u zich abonnereren op de Nieuwsbrief archiveren klik dan bier 



Van:  5.1 .2.e 	 @nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:15 
Aan: 5.1 .2.e @minvws.nl›; 5.1 .2.e 

@minvws.n1>; 
@minvws.nt>; 

@minvws.nl›; 

@minvws.n1>; 
@minvws.ni>; 

@nationaatarchief.nl> 

5.1 .2.e 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
5.1.2.e 5.1 .2.e 

Buiten reikwijdte verzoek 

390 

Van: 
Aan: 

Onderwerp: 
Datum: 

RE: Kort verslaq overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 17 mei 2021 
maandag 17 mei 2021 15:14:57 

HAAR 
Dank je weer voor het versiag, ik heb geeri aanvullingen of opmerkingen. 
Vriendelijke groeten, 
5.1 .2.e 

Onderwerp: Kort versiag overleg VWS-NA hotspot corona d.d. 17 mei 2021 
Aanwezig: 5.1 .2.e 

Hotspotlijst 
5.1.2e heeft nog een iaatste versie vanochtend per mail gedeeid. 

• pagina 5: De positie minister/kabinet is nu aangevinkt. Daar heeft VWS een onderbouwing 
voor. Het betreft een hete korte periode en zal in kort i p pagina 6 worden toege ilcht. 

• VWS kijkt nog naar de opmerking van  5 1 2  e over sport op pagina 6. 
is akkoord met de aanduiding wanneer de hotspot eindigt op pagina 6. 

• Ea5 al in contact met IG.I over aanscherping van de omschrijvingen tender het kopje iGJ 
op pagina 7/8. 

• Zodra VWS de laatste aanpassingen heeft doorgevoerd kin de versie met 5  1 2 0 worden 
gedeeici. 	2  bevestigt vervoigens de consensusversie De consensusversie is een 
bijiage bij het 510 van 7 juni. 

512e 

Afbakeningsdocument  
•VWS streeft naar vas 	ng van het afbakeningsdocunnent begin jOii door 00 V 'S. 
• Het afbakeningsdocument wordt rnondeling toegelicht op het SIO van 7 juni a.s. 

Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 
Met vrie:-1 ,  

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Team Strategisch Relatiemanagement 
Afdeling Kennis en Advies 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 2509 LM Den Haag 

T 06 5.1.2.e 
Niet aanwezig op woensdag. 
5.1.2.e cunationaalarchieLnl  
http://www,nationaalarchielni 

Vanwege de Corona-maatregelen werk ik vanaf huis. 

Zakelijke dienstverlening Nationaal Archief: 070-331 5460 I infoPnationaa larchief,n1 

Wilt u zich abonnereren op de Nieuwsbrief archiveren klik dan Her 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
dinsdag 18 mei 2021 10:22 
5.1.2.e 
hotspotlijst voor tactisch overleg 

@minvws.nl> 

391 

5.1.2.e 

Categorieen: 	 3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

Dag -, 

Omdatala vandaag verhinderd is neem ik in zijn plaats deel aan het tactisch overleg. 
lk heb nog geen stukken zien langskomen. lk weet niet hoe dat gewoonlijk gaat. Stuur jij nog stukken, of moet AM 
dat doen (als organisator)? 
Of zal ik de consensusversie van de hotspotlijst vooraf rondsturen? 

Vriendelijke groeten, 
2dMi 

1 



5.1.2.e 	 @minvws.nl> 
@nationaalarchief.nk 

5.1 .2.e 	 @rninvws.nk 
5.1.2.e 	@minvws.nl>; 
Onderwerp: RE: hotspotlijst 

Aan: 
CC: 5.1 .2.e 5.1 .2.e @doxis.nl>; 5 1 2.e 

5.1 .2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 
5.1 .2.e @minvws.nl> 
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5.1.2.e 
dinsdag 18 mei 2021 12:32 
5.1 .2.e 
5.1 .2.e 
RE: hotspotlijst 
Hotspotlijst versie tactisch overleg vdef.docx 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bipagen: 

Categorieen: 

Hallo 5.1.2.e 

Zoals beloofd wind je hierbij als bijlage de `nette' versie voor jullie TO. Enig voorbehoud is nu nog het 
akkoord van IGJ. 

Vriendelijke groet, 

Van:51 2 e 	 {ma iltcae ll @dox is. n I] 
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 10:34 
Aan: 5_1_2_e 
CC: 5 "e1 2e 
Onderwerp: RE: hotspotlijst 

Dag 5 2 e 

lk hoop dat ik je nog mag benaderen met een korte vraag m.b.t. je oude functie. 
Straks is er tactisch overleg in voorbereiding op het SlaNglis dit keer verhinderd, ik sluit daarom aan in zijn plaats. 
lk weet niet hoe het gewoonlijk gaat met het delen van stukken (al dan niet vooraf). Je gaf gisteren aan dat je de lay-
out van de hotspotlijst nog wel netjes wilde maken. Zou je de versie met de aangepaste lay-out willen delen zoals 
gebruikelijk is? (viaMal.11. AIs ik nog lets kan of moet doen hoor ik het graag. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 nationaalarchief.nl> 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:30 

HaHoln§, 

Hartelijk dank voor de nieuwe versie. Wat mij betreft hebben we hiermee consensus  bereikt en kan 
deze versie voorgelegd worden aan het SIO. 

Enig voorbehoud daarbij is nog: 
• het akkoord van IGJ. Jullie houden ons op de hoogte? 



Van: 5.1.2.e 	 [mailtoinialipminvws.nl]  
Verzonden: maandag 17 mei 2021 13:16 
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e 

• het netjes maken van de lay-out. Wit ik wel voor mijn rekening nemen. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
Pr/nsvvU|em-A|exanderhof20| 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  

5.1.2.e 
Onderwerp: hotspotlijst 

Beste college's, 

Bijgaand de laatste aanpassingen aan de hotspotlijst n.a,y. de input varailtEl vanmorgen. De aanpassingen in de 
tekst van het IGJ liggen bij het IGJ voor ter akkoord. 

Vriendelijke groeten, 

3LE 
Disclaimer  I Hoeft u dit bericht met eventuele b jlagen onterecht ontvangen? Laat het de afzender weten en verwijder het bericht uit uw inbox. 

2 



5.1.2.e 
	 @minvws.nl> 

maandag 31 mei 2021 13:18 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e @minvws.nl> Van: 

5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e @nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e Aan: 
5.1.2.e @minvws.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e 

5.1.2.e 
@minvws.n1>; 

@minvws.nl> 
@nationaalarchief.nk 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: RE: kennismaking 

5.1.2.e CC: 

Van: 5.1.2.e 	 'aminvws,n1> 
Verzonden: maandag 31 mei 2021 12:08 
Aan: 5.1.2.e 	 )ationaalarchief.nl>; 5.1.2.e @minvws.n1>; 5.1.2.e 

5.1.2.e @minvws.nl> 
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111111=11 	 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: kennismaking 

3 Ordening - Waardering - Selectie; 8 VWS - RIVM - CIBG; 7 Agenda(stukken)-
Overleggen; 3 Corona COVID-19 

CC: 
Onderwerp: 

Categorieen: 

Goedemiddag Allen, 

lk ookl 

Met vriendelijke groet, 

Verzonden: maandag 31 mei 2021 13:14 

Hallo allemaal, 

lk kan ook op alle drie de voorgestelde data. 

Vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 	v s.ni>; 5.1.2.e 	 @minvws.nl>; 
CC 5.1.2.e 	 @nationaa!archief.n1>; 5.1.2.e 
5.1.2.e 	 @nationaalarchief.ni> 
Onderwerp: RE: kennismaking 

lk kan op alle drie de voorgestelde data/tijdstippen. 

Vriendelijke groeten, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 > 
Verzonden: maandag 31 mei 2021 11:59 



'nvws.ni>;  5.1.2.e @minvws.ni>;  5.1.2.e 
)minvws,n1>; 

rminvws.nl>  
@nationaalarchief.n1>; 5.1.2.e 

MEENIME11.,17Dnationaalarchief.ni>  
Onderwerp: RE: kennismaking 

Aan: 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 5.1.2.e 5.1.2.e 

Hoi alien, 

Mijn collega 5.1.2.e 	wordt de opvolger van5.1.2.e in dit overleg. Voor de warme overdracht en kennismaking heb ik 
met5.1.2.e en 5.1.2.e 

	de volgende datumopties beschikbaar: 
Dinsdag 8 juni, van 13:00-14:00u 
Maandag 14 juni, van 10:00-11:00u 

• Dinsdag 	juni, van 15:30-16:30u 
lk hoor graag weike van de drie data schikt of d,at we nog v d r moeten zoeken. 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 ) [ 	 ?minvws.ni]  
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 17:58 
Aan:  
Onderwerp: kennismaking 

Is er al een opvolger/ opvolgers voor 5.1.2.e allEE en ik zijn benieuwd. Kun jij een 
kennismakingsgesprek organiseren? Alvast bedankt! 

Vriendelijke groeten, 

2 

5.1.2.e 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
	 @minjenv.nl> 

maandag 8 februari 2021 10:32 
5.1.2.e 

396 
5.1.2.e 

5.1.2.e @minbzk.nr 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:  

5.1.2.e 
	 @minbzk.nr 

FW: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 
20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95.docx 

Beste collega's. 

Vorige week is door 5.1 .2.e 	en all hard gewerkt aan een voorzet voor ons overleg van 
woensdagmiddag 10 februari. 

Bij deze hun inbreng zoals dat was afgesproken in onS overleg van 28 januari. 

lk maak van de gelegeitheid gebruik om 5.1.2.e  te introduceren.  5 1 2 e  zal de komende periode (tot 
september) als 	 werkzaam zijn bij het project hotspotarchivering van het DGSC-19. 
Daarbij zal hij vooral inet 	gaan samenwerken in het benaderen van de afzonderlijke zorgdragers. 

Gr. 

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 



51.2e xx 

Aan: 
CC 5.1.2.e 

5.1.2.e @rninbzk.nli 
@minbzk.nr 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:32 
Aan: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nk 5.1.2.e 

@minjenv.nl>.; 
5.1.2.e 
	 @minbzk.nl> 

@minocw.nk 5.1.2.e @minbzk.nr 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e @rivm.n1>; 5.1.2.e 5.1.2.e 

398 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 

woensdag 10 februari 2021 09:59 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @minbzk.nr; 5.1.2.e 

@minbzica 
Onderwerp: 	 RE: 20210201 Voorzet wat wet en wat niet te archiveren v0.95 
Bipagen: 	 20210201 Voorzet wat wet en wat niet te archiveren v0.95 feedback_NA.docx 

HanoiUM, 

Dank voor je beide e-mails. Hierbij als bijlage vinden jullie alvast mijn eerste reactie op de bijzonder 
interessante notitie van de RIVM-collega's. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

51_2.e 

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

pnationaatarchief.n1 
htto://www.nationaalarchief.nl   

Van: 5.1.2.e @minjenv.nli 
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 8:38 

Onderwerp: RE: 20210201 Voorzet wat wet en wat niet te archiveren v0.95 

Beste collega's, 
Voor ons overleg vanmiddag had 5.1.2.e gevraagd bijgaand document in het kader van de transparantie 
wet mee te sturen, niet om grondig te lezen, maar meer als achtergrondinformatie. Dit was in 
maandag vergeten mee te sturen. 

Het is een indrukwekkende opsomming van (extra) projecten die het RIVM uitvoert. 

Grimm 



5.1.2.e 	@minvws.nk 5.1.2.e 	@minbzkill'EME1@minbzk.n1). 
Onderwerp: FVV: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 

Beste collega's, 

Vorige week is door 5.1.2.e 	en 	hard gewerkt aan een voorzet voor ons overleg van 
woensdagmiddag 10 februari. 

Bij deze hun inbreng zoals dat was afgesproken in ons overleg van 28 januari. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om 5.1 .2.e 	te introduceren. 1 2  e zal de komende periode (tot 
september) als 	 werkzaam zijn bij het project hotspotarchivering van het DGSC-19. 
Daarbij zal hij vooral met 	gaan samenwerken in het benaderen van de afzonderlijke zorgdragers. 

cn 

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 acrd 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 



@minbzk.nr ; 

From: 
Sent: woensdag 10 februari 2021 09:59 
To:5.1.2.e 	van - BD/DGC-19' 
Cc: 5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5_1.2.e IVI 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 8:38 
Aan: 

Pminjenv.n1   

@minbzk.nr 5.1.2.e 

400 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	 @rivm.nl> 

woensdag 10 februari 2021 10:48 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 @minbzk.nr; 5.1.2.e 

@minbzk.nr 
Onderwerp: 	 RE: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 
Bijlagen: 	 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 feedbackaNA REACT1E 

ARJAN.docx 

Dank voor jullie flexibiliteit en begrip! 

Om de vergadering soepel te laten verlopen heb ik alvast gereageerd op de opmerkingen van gum (waarvoor 
dank). 1k hoop dat dit helpt om vanmiddag voortvarend door onze voorzet te lopen en keuzen te maken. 

Grtam 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

@minbzk.nli 
Subject: RE: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 

Dank voor je beide e-mails. Hierbij als bijlage vinden jullie alvast mijn eerste reactie op de bijzonder interessante 
notitie van de RIVM-collega's. 

Vriendelijke groet, 

51 2-81 2.e 

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

nationaatarchief.n1 
htto:fiwww.nationaalarchief.ni  



5.1 .2.e CC: @minbzk.nr 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: maandag 8 februari 2021 10:32 
Aan:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.n1>; 5.1 .2.e 

@minienv.rit>; 
5.1 .2.e 
	 @minbzk.ni> 

@minocw.nl>; 5.1 .2.e @minbzk.nr .1.2.e 

5.1 .2.e CC: 5.1 .2.e @rivm.nl>; 5.1 .2.e 

Onderwerp: RE: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 

Beste collega's, 
Voor ons overleg vanmiddag had= gevraagd bijgaand document in het kader van de transparantie wel mee te 
sturen, niet om grondig te lezen, maar meer als achtergrondinformatie. Dit was in maandag vergeten mee te sturen. 

Het is een indrukwekkende opsomming van (extra) projecten die het RIVM uitvoert. 

@rivrm ni>; 
@minvws.nk 5.1 .2.e 	@minbzk.nr 5.1 .2.e 	 @minbzk.nl> 

Onderwerp: FW: 20210201 Voorzet wat wel en wat niet te archiveren v0.95 

Beste collega's, 

Vorige week is door 5.1.2.e 	end hard gewerkt aan een voorzet voor ons overleg van woensdagmiddag 10 
februari. 

Bij deze hun inbreng zoals dat was afgesproken in ons overleg van 28 januari. 

lk maak van de gelegenheid gebruik om 5.1.2.e 	te introduceren.= zal de komende periode (tot 
september) als 5.1.2.e 	 werkzaam zijn bij het project hotspotarchivering van het DGSC-19. Daarbij zal hij 
vooral met 5.1 .2.e gaan samenwerken in het benaderen van de afzonderlijke zorgdragers. 

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 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 
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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. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from 
the risks inherent in- the electronic transmission of messages. 
www.rivm.ni/en  Committed to health and sustainability 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
RE: Tactisch overleg Ministerie van AZ en NA 

@minaz.nl> 5.1.2.e 	5.1.2.e 
dinsdag 24 maart 2020 11:04 

401 
5.1.2.e 

5.1.2.e  tot din 

Van: 5.1.2.e 	[mailtomr @nationaalarchief.ni] 
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:45 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Tactisch overleg Ministerie van AZ en NA 

Dag  5.1.2.e 

Prima. Corona moeten we inderdaad even bespreken. Ik bet je donderdag. 

Met vriendeiijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

M  065.1.2.e 
5.1 .2.e 	@nationaalarchief.n1 
h p: 	nationaalarchief.ni 

Van: 5.1.2.e 	[maittoallEMminaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 10:31 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Tactisch overleg Ministerie van AZ en NA 

Ho!  5 1 2.e 

Is prima om het door te laten gaan. 
We kunnen ons baseren op punten voorgaand verslag 
Daaraan toe te voegen: 

Overbrenging DVO-A archief naar Doc-Direkt 
Hotspotmonitor Coronavirus of COVID 19 of 

Groet, 
5.1.2.e 
06=3= 

Van:5.1.2.e 	[maiitoal @nationaatarchief.ni] 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 17:16 
Aan:  5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Tactisch overleg Ministerie van AZ en NA 

Dag  5.1.2.e 

Donderdag a.s. hebben wij een tactisch overieg gepland. Mijn voorstel om dat gewoon telefonisch door 
te laten gaan. Heb jij nog specifieke punten die je wit bespreken? 



Met vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 
5.1 .2.e 

M 06 5.1.2.e 
5.1 .2.e  nationaalarchief,n1 
http://www.nationaalarchief.n1  

	Oorspronkelijke afspraak 
Van: 5.1 .2.e 
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Vergaderdatum en -tijd 
	

26 maart 2020, 15.00 uur 
	 3113:1 

Vergaderplaats 	 Telefonisch 
Aanwezig 	 5.1.2.e 

	(AZ) en 5.1.2.e 	(NA) 
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Onze referentie 

Datum 
27 maart 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

I 

I 

Buiten reikwijdte 

Hotspot corona 
- 	DIV voorbereidingen getroffen, maar CIO-office moet hele organisatie 

betrekken. Capaciteit is nu issue ivm coronavirus. 
- 	NA kan vragen beantwoorden en uitleg geven over het proces om een 

hotspot vast to stellen. Kan via 5.1.2.e of via contactgnationaalarchief.n1  
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