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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Update 
Datum: 	 woensdag 10 januari 2018 9:20:00 

Hoi 

Lijkt me prima om weer even met zn vieren te gaan zietten. 25 januari kan tot 15:00 
(afhankelijk van waar we afspreken) en vrijdagochtend is towel bij mij als III nog leeg. 
Laat maar weten wat jullie voorkeur heeft. 

1k was even vergeten dat er voorjaarsvakantie is (geen kinderen, krijg je dat..). Laten 
we inderdaad proberen in week 7 of 8 een moment te prikken, de agenda's van onze 
direct.ieleden lopen ook snel vol. Wil jjj aan 	vragen contact op te nemen met ons 
secretariaat? Dan stel ik ze alvast op de hoogte wie er bij moeten zijn 

Greet, 

Van: 	11111111111 [mailto. 	 Oredcross.n11 
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 16:09 
Aan: 
Onderwerp: RE: Update 

hallo. 
lk heb even met® overlegd, naar aanleiding van jouw mail. 

Als jullie op 22 januari een intern juridisch overleg hebben en jullie bevindingen aan ons laten 
weten, zullen wij dan vervolgens met z'n vieren 	jij, 	en ik) overleggen op 
donderdagmiddag 25 januari of vrijdagochtend 26 januari? Dan houden we de voortgang erin! 

Dan de datum van ondertekening. Jij stelt eind februari voor, wij hopen toch dat het een stukkie 
eerder kan. Zelfs al zouden uit de juridische overleggen nog haken en ogen komen en moet er 
nog verder aangescherpt of herformuleerd, dan zouden we toch uiterlijk half februari moeten 
kunnen ondertekenen lijkt ons. Want tussen 26 januari en 16 februari zit maar liefst drie weken. 
En als we naar de week daarna uitwijken, 4 weken. Wij willen graag ruim voor de fysieke 
verhuizing (week 5 maart) alles officieel rond hebben met jullie en ook niet in de 
voorjaarsvakantie terecht komen (die 23 februari begins), lk heb de secretaresse vane net 
gebeld en weet nu wanneer hij ruimte in zijn agenda heeft in week 7 en 8. De secretaresse raadt 
aan zo snel mogelijk een tijdstip vast te leggen, want. agenda slipt erg dicht. 

lk kijk uit naar je reactie! 

Van: 	 trnailto1111111111@nationaalarchietnlj 
Verzonden: maandag 8 januari 2018 12:29 
Aan: 	 @redcross.nl> 
Onderwerp: Update 

Hoi 



Nog de beste wensen voor 2018! 

Even per mail aangezien ik je telefonisch niet te pakken krjg. In ons Iaatste overleg 
hadden we afgesproken dat we zouden proberen rond 1 februari een tekenmoment in te 
plannen. Zoals ik toen ook al heb laten weten wilde we nog bij een arbeidsjurist 
navragen in hoeverre de vaststetlingsovereenkomst stand kan houden, aangezien een 
overeenkomst nooit boven wetgeving gesteld kan worden. 

Nu hebben we inmiddels al kort even contact gehad met de arbeidsjurist en die zet hier 
toch nog wel wat vraagtekens blj en heeft daarnaast nog een aantal opmerkingen over 
de overeenkomst. Ze heeft voor haar vakantie helaas geen tjjd gehad er uitgebreid naar 
te kjjken. 22 januari kunnen we pas om de tafel om hier reader naar te kijken. 

Je voelt het al aankomen: begin februari tekenen is waarschljnlijk wat vroeg. 1k 
vermoed namelijk dat na ons overleg met de arbeidsjurist we nog een keer met jullie om 
de tafel moeten om wjzigingen door te spreken (hoewel ik niet verwacht dat deze 
enorm zullen zjjn). 
1k zou dus willen voorstellen het tekenmoment voor eind februari proberen in te 
plannen. 	is hier in elk geval mee akkoord. 

Dan nog iets heel anders. Jullie schrnen ook no een fotocollectie te hebben. 
heeft hierover contact gehad met 	 is hier erg geInteresseerd in en 
zou dus ook graag kljken of we deze collectie op kunnen nemen. Aangezien de foto's 
verder los staan van de overgang van onderneming zou dit een aparte schenking 
worden, maar om niet achter jullie rug om nog een ander archief te verwerven wil ik 
toch graag even weten of je ermee akkoord gaat dat mi•n cone a hiermee aan de slag 
gaat en zo ja, of hjj direct contact kan opnemen met 	of dat dit ook via jou 
loopt. 

Hoor graag van je! 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: concrete voorbereiding 
Datum: 	 dinsdag 16 januari 2018 17:04:00 

Ha 

Toevallig stonden jouw punten op mijn lijstje om morgen even met 11 te bespreken. 
Ik probeer je morgen eind van de ochtend even te bellen CO 

Groet, 
11111 

Van: 	 @redcross.nl] 
Verzonden: dinsdag 16 januari 2018 16:54 
Aan: 
Onderwerp: concrete voorbereiding 

lk zet even onder elkaar wat ik gisteren heb besproken met o.a. 	 en 111 toen 
ik op kantoor was. Misschien morgen even over bellen, jij en ik? 

• en 	geven aan heel graag binnenkort een keer samen koffie te willen 
drinken. Dus zij, jij en ik. Gewoon low profile, om elkaar wat beter te leren kennen en om 
inhoudelijk wat te kletsen, maar de inhoud is meer het middel. Omdat ze heel graag liever 
met jou willen praten over hoe de dingen bij ons zijn geregeld, in plaats van trachten dat 
steeds in een mail te doen, als jij een vraag hebt. Waarbij het absoluut gaat om het 
contact, even los van de inhoud, om de komende periode lichter en makkelijker te maken. 
Dus net zoals bij die gesprekken met de stakeholders waar ik je net over mailde, laten 
gewoon bij elkaar komen, ook al is nog niet alles duidelijk! Eventueel met 	erbij, maar 
dat kan ook over een aantal weken. 	en 	willen perspectief, zijn toe aan de 
volgende stap, willen toeleven naar hun nieuwe werkomgeving en een eerste keer 
koffiedrinken is het juiste begin voor hen. Zodat je meer van ze ziet dan alleen 
antwoorden via de mail. Wat te denken van volgende week donderdag, na het juridisch 
overleg? Laten we het niet nog langer uitstellen! Eerder mag ook hoor! 

• Ook onderwerp van gesprek, eerst jij met mij en vervolgens wij samen met de mannen: 
hoe ziet de komende periode eruit? Ze hoeven dus niet te stickeren, wel ruimen ze tijd in 
voor de dozen markeren. Wat moeten ze verder nog op hun actielijst zetten voor de 
verhuizing? 	en 10 2 zijn weg tijdens de voorjaarsvakantie, dus de voorbereiding 
moet klaar zijn voor 24 februari. 

• En hoe richten we de week van 5 maart in? Dan is de verhuizing bezig. Beginnen de 
mannen op 5 maart bij jullie? Zou een mooie eerste dag zijn, de eerste dag na hun 
vakantie. Dan is er ook een logisch einde en een logisch begin, met die week ertussen. En 
die week kunnen ze al aan de slag, met een aanvang maken met het schrijven van die 
inleidingen bijvoorbeeld. En als de dozen weer in de kast staan, met informatieaanvragen 
afhandelen die de afgelopen maanden zijn binnengekomen. 



We moeten ook kijken wat wij wanneer op onze website zetten, dus als mensen een 
informatieaanvraag willen doen en op onze website terecht komen. En wat de autoreply 
van 	en 	moet zeggen, dus vanaf 23 februari, over de verhuizing van het 
archief en op welke wijze ze nu een aanvraag kunnen doen en de verwachtingen managen 
qua wachttijd. 

Tot zover! Morgen bellen? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het to vernietigen en de afzen-der te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e- 
mail bericht. of een te late ontvangst daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this 
communication nor for any delay in its receipt. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Ondervverp: 
Datum: 

RE: Update 
woensdag 31 januari 2018 13:58:00 

Hoi, 

Heel fp dot jullie OR eon positief advies heeft gegeven! Het gesprek met onze OR is 
nog niet ingepland, maar zodra ik meer weet kom ik daar nog op terug. lk ga or vanuit 
dat dit op korte terrnn zal zjjn, 

In mjn mail van gisteren was ik helernaal vergeten te melden dat we de casus van de 
persoonsdossiers in het openbaarheidsoverleg hebben besproken. Daar is het advies 
gegeven toch do aanvragen van de rest van de dossier te splitsten. Daarmee voorkom je 
bpoorbeeld dat een dossier beperkt openbaar bljjft doordat or recente gegevens in 
zitten terwijI de hoofdpersoon van het dossier al is overleden. Zo kan er dus veel moor 
openbaar warden gemaakt 	dat is voor de bezoeker wel zo fjjn! Kunnen jullie je dear 
in vinden? 
Of alle aanvragen gesplitst moeten worden of buvoorbeeld alleen van de afgelopen 20 
jaar moeten we overigens nog wet nader bepalen, maar het is handiger dat te doen als 
de dossiers hier ook fysiek staan 

Verder hieronder nog eon aantal antvvoordei /vr ge i/opmerkinden in rood bj jouw 
punten 

Morgen en vrijdag ben ik overigens vrij, dus dan zal je jets longer op antwoord rnoeten 
vvachten ;) 

Groet, 

1111 

Van: 	 Oredcross.nlj 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 17:10 
Aan: MEM 
Onderwerp: RE: Update 

dank je wel voor deze update! Ben er gelijk mee aan de slag gegaan, vandaar dat je even 
niks hoorde van me. 
Even puntsgewijs: 

• Superfijn dat de onderzoekers/promovendi/organisaties gewoon toegang kunnen blijven 
houden tot MAIS-Flexis. ik heb onzellil even gemaild over nieuwe overeenkomsten 
afsluiten met 	 en die paar anderen, ook ivm die risico's rondom 
privacygevoelige info. Ik zal de betreffende mensen inlichten zodra ik antwoord van.. 
heb. Zou je deze overeenkomsten ook even naar mij willen sturen? Dan kan ik even 
meelezen en intern afstemmen of het ook can onze 'eisen' zou voldoen. De onderzoekers 
hebben namelijk ook nog een par maanden toegang op het moment dat een 
deelcollectie al formeel is overgedragen. 

• Qua de toegang van organisaties veriengen: ik kan het Joods Historisch en VVesterbork dus 
ook laten weten dat zij digitaal toegang houden tot eind 2018? En dat ze gelijk na de 
ondertekening een brief krijgen met een uitnodiging voor een gesprek in maart. Toch? 
klopt, maar oak bier graag wel even de overeenkomst met ons afstemmen, 



• De SVB wil heel graag zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn, omdat ze nu vrezen dat 
de dienstverlening stopt op 1 maart. Je hebt al eerder gezegd dat de dienstverlening aan 
de SVB gewoon doorgaat. Zal ik dat aan mijn contact daar laten weten? Maar hoe dan 
verder? Zal ik haar koppelen aan 	lk wil ook de SVB niet langer aan het lijntje houden! 
Je kunt ze laten weten dat de dienstverlening niet stopt, maar wij even moeten bekijken 
hoe we dit het beste kunnen inrichten. In de brief van 16 februari zullen we ze daarom 
uitnodigen voor een gesprek in maart. Dat geeft ons even de tijd om uit te zoeken wat de 
medewerkers precies voor de SVB doen, hoeveel tijd dat kost, hoe vaak er een aanvraag 
wordt gedaan etc. Oat zelfde geldt dus oak voor de andere 3 stakeholders waar jullie 
aparte afspraken mee hebben. 

• Dank voor de aanpassingen in de brief. IIII stelt toch het concept op voor de tweede 
brief aan de stakeholders, van NA en NRK samen? Klopt. Ze heeft vanmorgen ook een 
concept communicatieplan gestuurd waar ik straks nog even een bilk op werp en dan 
komt ciat jullie kant op. 

• Dank oak voor de conceptversie van de detacheringsovereenkomst. lk heb 'm doorgezet 
aan  D  en." 

• 
	gaat dus pas op 5 maart metal en 	praten? Hmm, jammer. Nou ja, ze zien 

haar op 16 februari neem ik aan en vervolgens weer op 20 februari. 

• Genodigdenlijst 20 feb stuur ik je morgen, vergaderverzoek aani111111 en MEI oak! 

• Oh en na rijp beraad, intern en met onze coach Joodse aangelegenheden, hebben we 
besloten de losse mensen' niet uit te nodigen voor de bijeenkomst op 20 februari. Zoals 
ik jou vrijdag al mailde, maar nu dus definitief. Omdat wij inderdaad denken dat het veel 
beter is dat jullie dat doen, omdat deze mensen waarschijnlijk inhaudelijke vragen gaan 
hebben en die willen we nu juist niet nu genereren. Dus heel fijn dat jullie dat plannetje al 
hadden! 

• lk heb van1111111 input gekregen voor Bijlage 1 (die lijst die jij ook hebt). Neem aan dat ik 
voor die bijlage gewoon kan volstaan met een opsomming van collecties, zonder details? 
Of wat is de gedachte ook weer? Die bijlage heet nu [Bijlage 1 Deelcollecties]. Volstaat die 
naam volgens jullie jargon? Het enige detail dat wet handig is om te vermelden is het 
aantal meters per deelcollectie. De naam is verder wat mij betreft prima. 

• Laatste vraag: heb jij toevallig nog nagevraagd of het NRK-archief ook welkom is bij jullie? 
lk heb meer input hoor, mochten jullie details willen hebben over wat het is en hoeveel 
etc. Of toch nog maar even laten rusten? Ook goed hoar! lk heb dit zijdelings al wel laten 
vallen, maar de algemene tendens is dat we toch graag eerst deze overdracht afronden 
voordat we verder gaan kijken. Overigens bleek de wens al wel bekend bij onze afdeling 
collectie, dus het kwam niet volledig uit de lucht vallen 0 

ik kijk uit naar je reply! Alvast een fijne avond, 
Groet 



Van:  @nationaalarchief.nli 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 13:09 

Aan:1111111111111111111.1.1111@recicross.nl> 
CC: 	 @nationaalarchief,nkallMall 
111111111111.111111@nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: Update 

Ha MEN 

Even een update over de stand van zaken: 

Toegang digitale bestanden 
• Zoals beloofd heb ik voorgesteld de onderzoekers/organisaties die nu toegang 

hebben tot jullie MAIS-flexis systeem dit te laten houden tot eind van het jaar. Dit 
is wat ons betreft akkoord en dit geeft ons de ruimte te proberen een eigen proces 
in te richten. Daarbij is het risico overigens wel voor het Rode Kruis mochten er 
tussen nu en eind van het jaar privacygevoelige gegevens op straat komen te 
liggen (zoals je hopelijk begrjjpt), 

Detachering 
• De detacheringovereenkomst kan ingaan per 5 maart, De conceptversie vind je 

bjgevoegd. Zorg dot deze 	P&O terecht komt? 
• Ina zal 5 maart ook het eerste gesprek met de medewerkers voeren, In de 

functieomschrijving van de detacheringsovereenkomst staat al wel wat hun functie 
in gaat houden, dus dat kun je ze uiteraard al wel laten weten. 

• Volgende week gaan we 'plan van aanpak' maken met de interne projectgroep. 
Dan zullen we ook een programma gaan maken voor de eerste week dat zjj hier 
zijn. De eerste periode zal voornameljjk gericht zjjn op de toegankeljkheid van het 
archief en daarna verschuiven richting dienstverlening. 

Communicatie/stakeholders 
• Bljgaand vind je onze opmerkingen op de brief richting de stakeholders. 
• We hebben afgesproken dat er 16 februari een gezamenljjke brief op de mat valt 

bij diverse organisaties. De 4 stakeholders waar we eerder over hebben gesproken 
willen we in deze brief uitnodigen voor een gesprek in maart. We zullen dit voor 
de stakeholders apart doen. 

• Zoals ik at aangaf kan ik zelf 20 februari niet aanwezig zjjn. Zou jean." en 
hiervoor een vergaderverzoek willen sturen?. komt in elk geval en de 

rest moeten we nog even kjjken of dat agenda technisch past. 
41.  Wil je een lijst sturen met de organisaties aan wie jullie de uitnodiging sturen? 

Ook graag daarbij even benoemen wat eventuele gevoeligheden zijn, 

Dat waren voor nu geloof ik aile puntjes en anders hoor je nog van me 0 Al iets van de OR 
gehoord? 

Groet, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Update 
Datum: 	 vrfidag 2 februari 2018 19:03:09 

11111 ha. 
We zijn wel spijkers met koppen aan het slaan he?! Heel fijn! 

lk reageer weer even bulletsgewijs: 

• Fijn dat jullie de dossiers willen splitsen, om zoveel mogelijk openbaar te kunnen maken! 
Hoe die splitsing er dan precies uit gaat zien, bespreken we later, zoals jij voorstelt. 

• lk heb de promovendi en onderzoekers 111111111111 	11111 	en 
III) ingelicht over de verlenging van hun digitale toegang en die zijn echt extatisc 'Blij 
en opgelucht nu. Ze hadden er echt van wakker gelegen. lk heb ze ook verteld dat er 
nieuwe overeenkomsten komen, nadat beide juridische afdelingen er naar hebben 
gekeken. Onze 	heeft ze in haar mailbox zitten, maar is vrij of druk want heb nog 
geen antwoord. Zodra ze ermee klaar is komen ze jouw kant op. 

• Het Joods Historisch en Westerbork heb ik ook ingelicht, ook naar die overeenkomsten 
kijkt Lotte nog even en dan komen ze jouw kant op. 

• Over de SVB. Afgeiopen woensdag was de boekpresentatie van het boek111111111 van 
en 	, waarop ik tal van stakeholders en 

samenwerkingspartners tegenkwam. Onder andere twee mensen van de SVB, die ik 
steeds per mail heb verteld dat er echt binnenkort een gesprek met ze komt. lk kon ze 
tijdens de bijeenkomst gelukkig al vertellen dat jullie de dienstverlening aan hen niet 
stopzetten, ook hier een zucht van verlichting. Ook heb ik ze verteld dat we in maart met 
ze om de tafel gaan. Maar al pratende kwamen we op de PUR-collectie. En dat is toch wet 
lets waar we het nog een keer over moeten hebben, om te beginnen jij en ik. Je weet dat 
wij al eerder het verzoek van het Joods Maatschappelijk Werk hebben gekregen om het 
PUR-archief te vernietigen. Wij van het NRK hebben toen besloten dat niet te doen, maar 
er een langdurige beperking op te doen. Nu verteldellil van het SVB mij dat het echt 
niet wenselijk is dat het PUR-archief naar jullie gaat. Want het PUR-archief bestaat uit 
kopieen van documenten die de SVB bewaart en waarvan ze hebben besloten dat ze die 
nog niet aan jullie overdragen i.v.m. de privacy van de betrokkenen. Dus dan is het wel 
heel typisch en onwenselijk dat wij die kopieen wel aan jullie overdragen. Daar komt bij 
dat de SVB nooit medische dossiers bewaart, want dat mag niet van de wet. Dus die 
vernietigen ze gelijk. En bij ons zitten die er nag wet allemaal in. Dus... zetten we weer 
grate vraagtekens bij de wenselijkheid van het overdragen van het PUR-archief. En willen 
we heel graag \roar de fysieke verhuizing samenkomen met de SVB en jullie, am hierover 
te praten. Dus toch in februari. 

• Op de mail van 	met het communicatieplan, reageer ik apart! 

Goed weekend, groet 



Van:11111111111111111111111111111@nationaalarchief.nli 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 13:58 
Aan: 	 @recicrossmi> 

11111111111@nationaalarchief.nl> 
Onderwerp: RE: Update 

Hoi, 

Heel fljn dat jullie OR een positief advies heeft gegeven! Het gesprek met onze OR is 
nog niet ingepland, maar zodra ik meer weet kom ik daar nog op terug. lk ga er vanuit 
dat dit op korte termijn zal zjn. 

in rnLin mail van gisteren was ik helemaal vergeten te maiden dat we de casus van de 
persoonsdossiers in het openbaarheidsoverleg hebben besproken. Daar is het advies 
gegeven toch de aanvragen van de rest van de dossier te splitsten. Daarmee voorkom je 
bijvoorbeeld dat een dossier beperkt openbaar blijft doordat er recente gegevens in 
zitten terwiil de hoofdpersoon van het dossier al is overleden, Zo kan er dus veal rneer 
openbaar worden gernaakt en dat is voor 	bezoeker wel zo fijn! Kunnen jullie je daar 
in vinden? 
Of alle aanvragen gesplitst moeten warden of Nvoorbeeld alleen van de afgelopen 20 
jaar rnoeten vve overigens nog wel nader bepalen, maar het is handiger dat te doen als 
de dossiers hier ook fysiek staan 

Verder hieronder nog een aantal antwoorden/vragenloprnerkingen in rood bjj jouw 
punten 

Morgen en vrUdag ben ik overigens vrU, dus dan zal je iets anger op antwoord moeten 
wachten 

Groat, 

11111 

Van: 1111111111111111111111111111111111.1@redcross.n11 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 17:10 
Aan: 
Onderwerp: RE: Update 

dank je wel voor deze update! Ben er gelijk mee aan de slag gegaan, vandaar dat je even 
niks hoorde van me. 
Even puntsgewijs: 

• Superfijn dat de onderzoekers/promovendi/organisaties gewoon toegang kunnen blijven 
houden tot MA1S-Flexis.1k heb onzelll even gemaild over nieuwe overeenkomsten 
afsluiten meta= 	en die paar anderen, ook ivm die risico's rondom 
privacygevoelige info. lk zal de betreffende mensen inlichten zodra ik antwoord van MI 
heb. Zou je deze overeenkomsten ook even naar mij willen sturen? Dan kan ik even 
meelezen en intern afstemmen of het oak aan onze €eiseni zou voidoen. De onderzoekers 
hebben namelijk ook nog een paar maanden toegang op het moment dat een 
deelcollectie al formeel is overgedragen. 

• Qua de toegang van organisaties verlengen: ik kan het Joods Historisch en Westerbork dus 
ook laten weten dat zij digitaal toegang houden tot eind 2018? En dat ze gelijk na de 
ondertekening een brief krijgen met een uitnodiging voor een gesprek in maart. Toch? Ja 



klopt, maar ook hier graag wel even de ove eenkomst met ons afstemmen. 

• De SVB wil heel graag zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn, omdat ze nu vrezen dat 
de dienstverlening stopt op 1 maart. Je hebt al eerder gezegd dat de dienstverlening aan 
de SVB gewoon doorgaat. Zal ik dat aan mijn contact daar laten weten? Maar hoe dan 
verder? Zal ik haar koppelen aan Ina? lk wil ook de SVB niet langer aan het lijntje houden! 
Je kunt ze laten weten dat de dienstverlening niet stopt, maar wij even moeten bekijken 
hoe we dit het beste kunnen inrichten. In de brief van 16 februari zullen we ze daarom 
uitnodigen voor een gesprek in maart. Dat geeft ons even de tijd om uit te zoeken wat de 
medewerkers precies voor de SVB doen, hoeveel tijd dat kost, hoe vaak er een aanvraag 
wordt gedaan etc. Dat zelfde geldt dus oak voor de andere 3 stakeholders waar jullie 
aparte afspraken mee hebben. 

• Dank voor de aanpassingen in de brief. 	stelt toch het concept op voor de tweede 
brief aan de stakeholders, van NA en NRK samen? Klopt. Ze heeft vanmorgen ook een 
concept communicatieplan gestuurd waar ik straks nog even een bilk op werp en dan 
komt dat jullie kart op. 

• Dank ook voor de conceptversie van de detacheringsovereenkomst. lk heb 'm doorgezet 
aan 	en 

• mi gaat dus pas op 5 maart met 	en 	praten? Hmm, jammer. Nou ja, ze zien 
haar op 16 februari neem ik aan en vervolgens weer op 20 februari. 

• Genodigdenlijst 20 feb stuur ik je morgen, vergaderverzoek aan 	en 	ook! 

• Oh en na rijp beraad, intern en met onze coach Joodse aangelegenheden, hebben we 
besloten de 'Iosse mensen' niet uit te nodigen voor de bijeenkomst op 20 februari. Zoals 
ik jou vrijdag al mailde, maar nu dus definitief. Omdat wij inderdaad denken dat het veel 
beter is dat jullie dat doen, omdat deze mensen waarschijnlijk inhoudelijke vragen gaan 
hebben en die willen we nu juist niet nu genereren. Dus heel fijn dat jullie dat plannetje al 
hadden! 

• lk heb van 	input gekregen voor Bijlage 1 (die lijst die jij ook hebt). Neem aan dat ik 
voor die bijlage gewoon kan volstaan met een opsomming van collecties, zonder details? 
Of wat is de gedachte ook weer? Die bijlage heet nu [Bijlage 1 Deelcollecties]. Volstaat die 
naam volgens jullie jargon? Het enige detail dat wel handig is om te vermelden is het 
aantal meters per deelcollectie. De naam is verder wat mij betreft prima. 

• Laatste vraag: heb jij toevallig nog nagevraagd of het NRK-archief ook welkom is bij jullie? 
lk heb meer input hoor, mochten jullie details willen hebben over wat het is en hoeveel 
etc. Of toch nog maar even laten rusten? Ook goed boor! ik heb dit zijdelings al wel laten 
vallen, maar de algemene tendens is dat we toch graag eerst deze overdracht afronden 
voordat we verder gaan kijken. Overigens bleek de wens al wel bekend bij onze afdeling 
collectie, dus het kwam niet volledig uit de lucht vallen 

lk kijk uit naar je reply! Alvast een fijne avond, 
G roet ION 



Van:111111111111111111111111111111Pnationaalarchietnl]  
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 13:09 
Aan:11111111111111.1111111MC@redcross.01> 
CC:11111.IIIIMIPnationaalarchief.ni>;11111111M1 

Pnationaalarchief,n1>  
Onderwerp: Update 

Ha ME 

Even een update over de stand van zaken: 

Toegang digitale bestanden 
• Zoals beloofd heb ik voorgesteld de onderzoekers/organisaties die nu toegang 

hebben tot jullie MAIS-flexis systeem dit te Iaten houden tot eind van het jaar, Dit 
is wat ons betreft akkoord en dit geeft ons de ruimte te proberen een eigen proces 
in te richten. Daarblj is het risico overigens wel voor het Rode Kruis mochten er 
tussen nu en eind van het jaar privacygevoelige gegevens op straat komen te 
liggen (zoals je hopelijk begrjpt.). 

Detachering 
• De detacheringovereenkomst kan ingaan per 5 maart De conceptversie vind je 

bjjgevoegd. Zorg jij dat deze bj P&O terecht komt? 
• Ina zal 5 maart ook het eerste gesprek met de medewerkers voeren. In de 

functieomschrijving van de detacheringsovereenkomst staat al wel wat bun functie 
in gaat houden, duo dat kun je ze uiteraard at wet laten weten. 

• Volgende week gaan we 'plan van aanpak' maken met de interne projectgroep. 
Dan zullen we ook een programma gaan maken voor de eerste week dat hier 
zljn. De eerste periode zal voornameljk gericht zijn op de toegankelijkheid van het 
archief en daarna verschuiven richting dienstverlening. 

Communicatie/stakeholders 
• Bjjgaand vind je onze opmerkingen op de brief richting de stakeholders. 
• We hebben afgesproken dat er 16 februari een gezamenlijke brief op de mat valt 

bjj diverse organisaties. De 4 stakeholders waar we eerder over hebben gesproken 
willen we in deze brief uitnodigen voor een gesprek in maart. We zullen dit voor 
de stakeholders apart doen. 

• Zoals ik at aangaf kan ik zelf 20 februari niet aanwezig zijn. Zou je  mum  en 
111111 hiervoor een vergaderverzoek willen sturen?Ill komt in elk geval en de 
rest moeten we nog even kijken of dat agenda technisch past. 

• Wil je een lijst sturen met de organisaties aan wie jullie de uitnodiging sturen? 
Oak graag daarbij even benoemen wat eventuele gevoeligheden zjejn. 

Dat waren voor nu geloof ik alle puntjes en anders hoot-  je nog van me 0 Al lets van de OR 
gehoord? 

Groet, 
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PERSBERICHT EN Q&A OVERDRACHT OORLOGSARCHIEF 

Oorlogsarchief Rode Kruis naar Nationaal Archief 

Den Haag— 16 februari 2018 

Het Rode Kruis draagt zijn Oorlogsarchief over aan het Nationaal Archief. Sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog hield het Rode Kruis informatie bij over onder meer vermiste personen, 
slachtoffers van bombardementen en krijgsgevangen. Deze zoektocht heeft een Oorlogsarchief 
opgeleverd van 1,3 km materiaal, dat veel nabestaanden duidelijkheid gaf over het lot van hun 
naasten en een belangrijke rol heeft gespeeld bij de toekenning van uitkeringen aan weduwen en 
wezen. Nu het archief niet !anger deze rol vervult en meer functioneert als een genealogisch 
archief, is het tijd voor het Rode Kruis het archief over te dragen om te borgen dat deze informatie 
voor de eeuwigheid behouden blijft. In het Nationaal Archief is daarvoor een betrouwbare partner 
gevonden. 

Het Nationaal Archief beschouwt de overname van het Oorlogsarchief als een rijke aanvulling op zijn 
collectie, omdat het van grote waarde is voor de overlevenden van de Holocaust, hun nabestaanden 
en alle generaties die nog komen. Het Nationaal Archief zal het Oorlogsarchief komende maanden 
gereed maken voor openbaarmaking. QUOTE 

, over de overname: "Nu de actieve rot van het Rode Kruis 
in het beheer van dit archief na vele decennia zijn eindpunt nadert, hebben we in het Nationaal 
Archief een goede partner gevonden. Het Nationaal Archief is een gerenommeerde erfgoedinstelling 
met alle middelen en expertise in huis om dit belangrijke Oorlogsarchief voor nu en voor altijd te 
beheren, te conserveren en te behouden. Op deze manier wordt de duurzame toegankelijkheid van 
het Oorlogsarchief op de lange termijn gewaarborgd." 

De verhuizing 

Organisaties die de Joodse, lndische, Roma en Sinti gemeenschappen vertegenwoordigen, hebben 
meegedacht over wat nodig was voor een goede overdracht van het Oorlogsarchief. Zij zien absoluut 
het belang van een professionele archiefbewaarplaats voor het archief, dat het bewijs van de 
Holocaust is en bewaard dient te worden tot in de eeuwigheid en altijd voor door toekomstige 
generaties te raadplegen moet zijn. 

De verhuizing eind komende maand van het Verenigingskantoor van het Rode Kruis naar een kleiner 
gebouw is de directe aanleiding om spoed achter de overdracht te zetten. De daadwerkelijke 
verplaatsing van het Oorlogsarchief naar het Nationaal Archief vindt plaats in de eerste week van 
maart. Het Nationaal Archief zal daarna de collectie in zijn geheel inventariseren en gereedmaken 
voor openbaarstelling (indien toegestaan volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens). Twee 
Rode Kruis-medewerkers van het Oorlogsarchief verhuizen mee naar het Nationaal Archief. 

Anne Frank 

Het Oorlogsarchief is belangrijk cultureel erfgoed en een indringende herinnering aan de 
verschrikkingen van de Holocaust met zeer gedetailleerde gegevens over de slachtoffers van geweld 
door het Naziregime in Europa en de Japanse oorlogsvoering in Nederlands-lndie. Al tijdens de 
oorlog, maar ook in de jaren daarna, was de humanitaire hulpverlening door het toenmalige 
Informatiebureau van het Rode Kruis op zijn hoogtepunt. Maar liefst 400 medewerkers hielden zich 
toen bezig met het opsporen van vermiste mensen, aan de hand van kamp- en 
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gevangenisadministraties en deportatielijsten, aangevuld met getuigenverkiaringen van 
overlevenden. Ook het archief van de Joodse Raad maakt onderdeel uit van het archief. De 
hulpverlening aan de primaire doelgroep, namelijk getroffenen en verwanten in de eerste lijn, is nu 
nagenoeg ten einde. 

Voor veel mensen heeft het Oorlogsarchief een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht naar het lot 
van hun familiegenoten. Jaarlijks kwamen er vele duizenden verzoeken om informatie bij het Rode 
Kruis binnen. Anno 2018 komen er nog zo'n 1200 verzoeken binnen om uit to vinden wat er in de 
Tweede Wereldoorlog met een oud-familielid is gebeurd of in welk Jappenkamp opa heeft gezeten, 
Recentelijk verscheen het boek De deportaties uit Nederland 1940-1945, geschreven door Guus 
Luijters, Marten Jongman en Raymund Schutz. Dit boek is volledig gebaseerd op de originele 
documenten uit het Oorlogsarchief. Er wordt verteld over de razzia's in februari 1941, de ontruiming 
van het Apeldoornsche Bos, het kindertransport uit Vught, een overlevende van Sobibor en de 
laatste maanden van het leven van Anne Frank. Het boek geeft een indringend beeld van de 
transporten naar de kampen, waar ruim honderdduizend Joden, Sinti en Roma werden vermoord. 



KERNBOODSCHAPPEN EN Q&A (INTERN / reactief) 

KERNBOODSCHAPPEN: 

- Het Oorlogsarchief is van grote waarde voor de overlevenden van de Holocaust, hun nabestaanden 
en alle generaties die nog komen, zowel op individueel niveau als op het niveau van de samenleving 
als geheel. 

- Het Oorlogsarchief is daarmee cultureel erfgoed, dat een professionele archiefbewaarplaats zoals 
het Nationaal Archief verdient. Een plek waar voldoende deskundigheid en middelen zijn om de 
collecties te behoeden voor verzuring en waar wordt gezorgd dat een groat deel van de collecties 
openbaar wordt, 

- Het Oorlogsarchief blijft toegankelijk voor nabestaanden. 

- Het Rode Kruis is tevreden met overdracht naar Nationaal Archief een gerenommeerd instituut 
met alle expertise en middelen in huis, zodat het Oorlogsarchief goed geconserveerd kan blijven voor 
de eeuwigheid. 

- Het Rode Kruis is in de overdracht van het Oorlogsarchief ongelooflijk zorgvuldig te werk gegaan 

Q&A:  

Over het Oorlogsarchief: 

- wat is het Oorlogsarchief? waarom heeft het Rode Kruis dit? 

Onderdeel daarvan zijn historische collecties zoals de unieke cartotheek van de Joodse Raad, de 
originele administratie van het doorgangskamp Westerbork en originele Japanse kampadministratie 
uit Nederlands-Indie. Het archief behandelde als afdeling van het Rode Kruis per jaar circa 1200 
verzoeken van particulieren en instanties. Deze vorm van dienstverlening zal door het Nationaal 
Archief voorlopig gehandhaafd blijven, zo is afgesproken tussen de directies van beide instellingen. 

Het ontstaan van het Informatiebureau 

In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis op grond van de Haagse Vredesconferenties van 1899 en 
1907 Den Haag bij Koninklijk Besluit de regeringsopdracht in oorlogstijd een Informatiebureau op te 
richten. Na de Duitse inval van mei 1940 verstrekte het bureau informatie aan verwanten over het 
lot van militairen, krijgsgevangenen en burgers en bleef tijdens de bezetting functioneren. 

De naoorlogse opsporingstaak 



Het naoorlogse werk van het Informatiebureau betrof vooral vermiste burgers, het grootste deel was 
Joods. In 1946 besloot de regering dat het opsporen van vermisten bij het Informatiebureau werd 
gecentraliseerd. Bronnen waren de verklaringen van overlevende getuigen, kampadministraties en 
elders verzamelde individuele informatie. Zo ontstond een oorlogsarchief dat bestaat uit de collecties 
en documenten die het Informatiebureau heeft verzameld en verwerkt. Vanaf 1949 werd de 'Wet 
houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten (Wet J 
227)' van kracht. Van iedere vermiste werd de datum en plaats van overlijden vastgesteld. Voor 
gedeporteerde en vermiste Joden werden studies verricht waarin de overlevingskansen per transport 
aan de leeftijdscategorie en gender werden gerelateerd. Zo kon voor iedere vermiste gedeporteerde 
een plaats en datum van overlijden warden vastgesteld. Later werd het archief gebruikt om de 
aanvragen voor wettelijke regelingen voor oorlogsgetroffenen te toetsen. 

Het historische belang van het oorlogsarchief 

De persoonlijke documenten en dossiers in het oorlogsarchief geven een indringend beeld van de 
menselijke gevolgen van de oorlog. Alle categorieen oorlogsgetroffenen zijn aanwezig: Joden, Roma 
en Sinti, politieke gevangenen, militairen, maar ook tewerkgestelden vanwege de Arbeitseinsatz en 
burgergeinterneerden en krijgsgevangenen in Nederlands-Indie. 

Een dergelijk archief met warden bewaard voor de toekomst en toegankelijk zijn voor betrokkenen, 
nabestaanden en onderzoekers. Om die reden is er gekozen om het archief onder te brengen bij het 
Nationaal Archief als professionele erfgoedinstelling, zodat de duurzame toegankelijkheid van het 
oorlogsarchief ook op de lange termijn wordt gewaarborgd. 

- hoe zit het met de toegankelijkheid, nu en straks? 

Het Nationaal Archief maakt zoveel mogelijk collecties gereed voor openbaarstelling (indien 
toegestaan gezien de Wet Bescherming Persoonsgegevens), door privacygevoelige dingen uit 
dossiers te halen, de dossiers van de juiste stickers te voorzien (dus toegankelijk maken) en door te 
zorgen dat alles in de juiste omslagen/dozen zit (en het dus niet verder verzuurd). 

Duidelijk is dat de medewerkers in ieder geval in het eerste jaar van detachering de dienstverlening 
aan particuliere aanvragers zo in kunnen vullen als nu het geval is (zie: 
https://www.rodekruis.nl/hulp-in-nederland/oorlogsarchief/)  

Na dit eerste jaar en als de hele procedure zoals hierboven is beschreven compleet is, zal de 
dienstverlening gaan in de lijn van de werkwijze van het Nationaal Archief, waarbij het NA streeft 
naar zoveel mogelijk collecties openbaar te maken. 

Een aantal stakeholders is bang dat het Oorlogsarchief 'op slot' gaat. Zoals het er nu naar uitziet, 
wordt het Oorlogsarchief juist toegankelijker dan het ooit was, gezien het feit dat het Nationaal 
Archief ernaar streeft alles openbaar te maken wat wettelijk mag en door die collecties ook op haar 
website te plaatsen. Hierdoor heeft iedereen inzage, wat nu niet zo is. De Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (Wbp) wordt wel strikt gehanteerd door het Nationaal Archief, wat kan betekenen 
dat een aanvrager documenten wel mag inzien, maar er geen foto's van mag maken. 

- in welke staat is het Oorlogsarchief nu? 



Het Oorlogsarchief is bij het NRK bewaard in een geklimatiseerde ruimte, waarbij het grootste deel 
van de documenten in zuurvrije dozen is verpakt. In de loop der jaren is echter wel verzuring 
opgetreden; er is kwalitatief slecht papier gebruikt in en na de oorlog en sommige dossiers bevatten 
nog nietjes. 
Hoewel de archiefmedewerkers van het NRK het Oorlogsarchief zo goed als mogelijk hebben 
onderhouden, heeft de nadruk vooral op hulpverlening gelegen. Juist daarom is het goed dat het 
Nationaal Archief het Oorlogsarchief nu in eigendom krijgt, zodat zij het materiaal met de juiste 
expertise en voldoende middelen kunnen herpakken, ontzuren en digitaliseren. 

- hoe zit het met de medewerkers verbonden aan het archief? 

Op dit moment werken er drie medewerkers bij het Rode Kruis die fulltime bezig zijn met het 
Oorlogsarchief. Er is in overleg met hen en met het Nationaal Archief het volgende overeengekomen: 
Twee medewerkers blijven t/m eind 2020 verbonden aan het Oorlogsarchief, in de vorm van een 
detachering naar het Nationaal Archief. 
Een medewerker heeft gekozen voor herplaatsing binnen het NRK. 

Over de ovemame: 

- waarom moet het Oorlogsarchief worden overgedragen? 

Directe aanleiding is de aanstaande verhuizing volgende maand van het Verenigingskantoor van het 
Rode Kruis naar een kleiner gebouw, waar onvoldoende ruimte is voor de 1300 strekkende meter 
aan documenten. Het Oorlogsarchief is opgebouwd tot 1,3 km aan documenten sinds het 
Informatiebureau van het Rode Kruis was ingesteld, maar de hulporganisatie koestert al langer de 
wens dit over te dragen naar een andere archiefbewaarplaats: een plek waar voldoende 
deskundigheid en middelen zijn om de collecties te behoeden voor verzuring en waar gezorgd wordt 
dat een groat deel van de collecties openbaar wordt1M11111111111111111111111111M, is 
tevreden dat het archief nu overgedragen wordt aan het Nationaal Archief: "Het Nationaal Archief is 
de meest Iogische plek om dit belangrijke Oorlogsarchief, het bewijs van de holocaust, voor nu en 
voor altijd te beheren, te conserveren en te behouden." 

- heeft RK niet de plicht bij KB om het archief te behouden? 

Het Koninklijk Besluit (KB) van 1988 stelt dat het NRK zorg moet dragen voor een 
Informatiebureau indien de verplichting daartoe voor het Koninkrijk uit de Verdragen van 
Geneve voortvloeit. Het NRK dient vermiste personen op te sporen en het contact te herstellen 
tussen familieleden die van elkaar gescheiden zijn als gevolg van een gewapend conflict, en 
opheldering te verschaffen over het lot van vermiste personen. Deze taken blijven de 
verantwoordelijkheid van de afdeling O&O van het NRK en dus kan er te alien tijden een 
Informatiebureau worden opgericht, mocht dat nodig zijn. 

Doch het KB verplicht ons niet een Oorlogsarchief te onderhouden. Daar komt bij dat de 1200 
particuliere aanvragen die de medewerkers van het Oorlogsarchief jaarlijks verwerken, na de 
voorgenomen overdracht nog steeds zullen worden beantwoord, alleen zal dat dan vanuit het 
Nationaal Archief gebeuren. 



waarom nu? 

Directe aanleiding is de aanstaande verhuizing van het VK naar een nieuw, kleiner pand, zonder 
geschikte ruimte voor de 1300 strekkende meter Oorlogsarchief. De wens voor een andere bestaat 
echter al 'anger: een plek waar voldoende deskundigheid en middelen zijn om de collecties te 
behoeden voor verzuring en waar gezorgd wordt dat een groot deel van de collecties openbaar 
wordt. Het Rode Kruis is daarom op zoek gegaan naar een geschikte plek en is heel blij dat het met 
het NA tot overeenstemming heeft kunnen Leiden. 

- hoe kijkt de joodse gem eenschap hiernaar? 

Er is voorafgaande aan de overdracht al contact geweest met nabestaanden en de Joodse, Indische, 
Roma en Sinti gemeenschappen over de mogelijke overdracht. Zij zijn uitgenodigd mee te denken 
over wat nodig is voor een goede overdracht. Dit heeft een (link aantal bruikbare tips opgeleverd. 
Geen van de organisaties vond het bezwaarlijk of ongepast dat het NRK voornemens is het 
Oorlogsarchief over te dragen. Zij waren blij benaderd te worden door het NRK als klankbord en ze 
zien absoluut het belang van een professionele archiefbewaarplaats voor het Oorlogsarchief, dat 
het bewijs van de holocaust is en daarom bewaard dient te worden tot in de eeuwigheid en altijd 
voor de nabestaanden te raadplegen moet zijn. 

wat zijn de risico's om dit bij een andere (niet neutrale instantie) neer te leggen? 

Een aantal Joodse organisaties was bang voor het feit dat het Nationaal Archief als 
overheidsinstelling een nieuwe bezetter van informatie over Joden kan voorzien en voor de 
schending van de privacy van de mensen in de dossiers. Zij pleiten voor een beperking op de 
toegang. Maar dezelfde organisaties zijn bang dat de dossiers niet meer toegankelijk zullen zijn voor 
de nabestaanden. 

Wij hebben ervoor gekozen het Oorlogsarchief zoveel als mogelijk als een openbaar archief over te 
dragen. Dit heeft als voordeel dat nabestaanden niet alleen inzage kunnen hebben in de voor hen 
relevance stukken, maar daar ook foto's en kopieen van kunnen maken. Daarbij geldt de regel 
"openbaar wat kan, maar beschermen wat moet" als het gaat om de privacy van personen, zoals 
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor het PUR-archief (Pensioen- en 
Uitkeringsraad) gaat een langdurige beperking gelden, gezien de vertrouwelijke informatie in de 
dossiers. 

Voor de openbare collecties geldt geen beperking; ze kunnen door iedereen warden geraadpleegd. 
De wetenschap dat dit in de afgelopen 73 jaar (de periode waarin het Rode Kruis het Oorlogsarchief 
heeft beheerd), nooit tot problemen heeft geleid en het feit dat de namen in het archief voor een 
groot deel ook terug te vinden zijn via bijvoorbeeld het Joods Monument op internet en in het boek 
In Memoriam, heeft ons hiertoe doen besluiten. 

- waarom Nationaal Archief — en niet bijvoorbeeld NIOD? 

Het NIOD is, naast het Nationaal Archief al sinds 2008 in beeld als mogelijke overnamepartner. Een 
onafhankelijke adviescommissie heeft het NRK eerder geadviseerd voor het NIOD te kiezen vanwege 



het onderwerp, de soortgelijke ervaring met publieksvragen en de voordelen voor wetenschappelijk 
onderzoek. De onderhandelingen met het NIOD die in 2013/2014 valgden, zijn uiteindelijk 
stukgelopen op de financier). Ook nu is wederom contact gezocht met het NIOD. Een verkennend 
gesprek met de nieuwe directeur van het NIOD maakte al snel duidelijk dat het NIOD anno 2017 niet 
alleen geen geld hiervoor beschikbaar heeft, maar ook nog eens met ruimtegebrek kampt, dus dat 
ook nu een overname niet mogelijk is. De directeur van het NIOD raadde overigens het Nationaal 
Archief aan als meest geschikte alternatief. 

Over het Rode Kruis en zijn eigen oorlogsverleden 

- Is dit het juiste moment om het archief over te dragen zo vlak na presentatie NIOD-onderzoek? 

De voorgenomen overdracht vindt relatief kart na de presentatie van het NIOD-onderzoek plaats. 
Ligt een overdracht nu gevoelig? Door de zorgvuldige aanpak in het voortraject, waarbij ook 

m.b.t. Joodse gemeenschap) is betrokken:  is er geen sprake van 
weerstand bij de organisaties die de Joodse, lndische, Roma en Sinti gemeenschappen 
vertegenwoordigen. Zij zijn al in de tamer ingelicht over de plannen en zijn uitgenodigd mee te 
denken over wat nodig is voor een goede overdracht, Dit heeft een flink aantal bruikbare tips 
opgeleverd. 
Geen van de organisaties vond het bezwaarlijk of ongepast dat het NRK voornemens is het 
Oorlogsarchief aver te dragen. Zij waren blij benaderd te warden door het NRK als klankbord en ze 
zien absoluut het belang van een professionele archiefbewaarplaats voor het Oorlogsarchief, dat 
het bewijs van de holocaust is en daarom bewaard dient te warden tot in de eeuwigheid en altijd 
voor de nabestaanden te raadplegen moet zijn. 

- Hoe zat ook alweer met het oorlogsverleden en het Rode Kruis? Het Rode Kruis was toch 'lout? 

Zie aparte Q&A van NIOD-onderzoek 





























Communicatieplan Overdracht oorlogsarchief 

Aanleiding: doel, initiatief, fase en maatregelen 
Het Rode Kruis beschikt over een grate collectie documenten uit de Tweede Wereldoorlog. Deze 
collectie is onderverdeeld in circa 50 deelcollecties. Onder andere kampadministraties en 
deportatieiijsten liggen opgeslagen in het oorlogsarchief. Repatrieringslijsten (bootlijsten) uit 
Nederlands-Indio behoren daar ook toe. lets minder dan de helft bestaat uit persoonsdossiers. De 
collectie heeft betrekking op 1,5 miljoen mensen. 

Het archief omvat 1,3 kilometer aan materiaal. Dit wordt toegevoegd aan de collectie van het 
Nationaal Archief, dat vanaf dat moment in ruim 9 kilometer archief over de Tweede Wereldoorlog in 
huis heeft. 

Het Rode Kruis was een beiangrijke speler na de oorlog. Daarmee is hun archief een maatschappelijk 
zeer relevante collectie. Het is heel goed dat dit particuliere archief nu wordt toegevoegd aan de 
bronnen die het Nationaal Archief al heeft vanuit de rijksoverheid. 

De oorlogsbronnen die het Nationaal Archief beheert zijn complementair aan eikaar en geven een 
goed beeld van de afwikkeling van de oorlog. Daarnaast kan je soms een heel pad voigen vanuit je 
eigen familiegeschiedenis. Het archief van het Rode Kruis is hier een waardevolle toevoeging op. 

De tracingsopdracht van het Rode Kruis nu afgerond. Zoals dat in vaktermen wordt gezegd: daarmee 
wordt het nu van een dynamisch archief waar nog in werd gewerkt, een statisch afgesloten archief. 
Daarnaast gaat het Nederlandse Rode Kruis verhuizen. In hun nieuwe pand is geen plaats voor 1,3 km 
archief. Al met al is het logisch het archief nu over te dragen. 

De communicatie wordt door het Rode Kruis en het Nationaal Archief gezamenlijk ter hand 
genomen. We treden voor het eerst naar buiten toe op het moment dat de overeenkomst wordt 
getekend. Dat is nog niet het moment van de formele overdracht. Dat gebeurt pas wanneer de 
collectie in geordende, toegankelijke staat is gebracht. Dat betekent in elk geval per deelcollectie een 
goede inventaris. In die periode is het archief even niet toegankelijk. Ais er voor derden maatwerk 
nodig is, wordt dat wel geregeid. 

Het gezameniijke doe! van het Nederlandse Rode Kruis en het Nationaal Archief is om de collectie 
voor de eeuwigheid te bewaren. Daarnaast is het voor beide organisaties beiangrijk om zichtbaarheid 
te creeren. Het Nationaal Archief wil haar eigen bredere taak in beeld brengen, en het NRK wil laten 
zien niet lichtvaardig met hun maatschappelijke verantwoordeiijkheid om te gaan. Tot slot kan het 
NA door dit archief aan de collectie toe te voegen, laten zien dat we er goed voor zorgen, het 
toegankelijk en beschikbaar stellen en dat het complementair is aan wat al in het archief ligt. 

Omgeving 

Actoren 
Medewerkers Rode Kruis 
Medewerkers Nationaal Archief 
Achterban Rode Kruis 
Achterban Nationaal Archief 
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Light users: particulieren (kinderen en kleinkinderen) die in hun familiegeschiedenis duiken, 
genealogen. 
Heavy users: Joods Historisch Museum, Sociale Verzekeringsbank, Westerbork 
Herinneringscentrum, Bergings Identificatie Dienst en enkele onderzoekers. 
Stakeholders: Joodse gemeenschap, Inclische gemeenschap, Roma, Sinti, diverse comites 
rondom politiek gevangenen (zo'n 40 organisaties plus ilosse mensen' uit deze groepen); 
deels overlap met de gebruikers, maar breder dan dat. Mensen die er lets van (kunnen) 
vinden. Geinformeerd houden is belangrijk. 

Krachtenveld 
Voor veel gebruikers geldt dat ze bij het NA al kind aan huffs zijn, ze hoeven straks nog maar 
langs een loket. Voor hen is het belangrijk dat ze hun bedrijfsprocessen kunnen continueren, 
Momenteel gaat het am 1.0004350 vragen per jaar, maar we verwachten dat dit zal 
oplopen. 
Toegankelijkheid: het Nationaal Archief heeft regels voor hoe je met beperkt openbaar 
archief omgaat en er toegang toe krijgt; we werken conform de archiefwet, Wbp en AVG 
Toegankelijkheid 2: Zodra alles is overgebracht, zetten we datgene dat is gedigitaliseerd en 
geen belemmeringen kent vanwege wetgeving zo snel mogelijk online. Dat betekent in die 
zin een ruimere toegang dan hiervoor: een deel van de collectie is vanaf dat moment voor de 
hele wereld toegankelijk. 
Dienstverlening toegankelijkheid: er worden 2 medewerkers gedetacheerd voor drie jaar. 
Zij zullen hun kennis over het archief overdragen en de deelcollecties beter toegankelijk 
maken voor het grote publiek. 
Na het tekenen van de overeenkomsttijdelijk geen dienstverlening mogelijk op het archief; 
we voorzien een periode van 6 maanden. Wanneer je de archieven nodig hebt om aan bijv. je 
taakstelling te kunnen voldoen (zoals SVB) dan wordt maatwerk geleverd en krijg je wel 
toegang. 
In die tijd dat er geen dienstverlening is warden ander andere de inventarissen aangepast. 
Daarnaast warden deelcollecties herpakt en/of herstickert. Dat is een noodzakelijke slag, die 
ons in staat zal stellen te overzien wat er allemaal in de archieven zit zodat bepaald kan 
worden hoe we deze het best ter beschikking kunnen stellen en welke beperkingen aan de 
openbaarheid eventueel gesteld moeten worden. Het gezamenlijke doel: zo veel mogelijk 
openbaar beschikbaar stellen binnen de kaders van de wet. 
Dienstverlening: Onze werkwijze zal, zodra het archief weer toegankelijk is, anders zijn dan 
die van het Rode Kruis, doordat het NA een vaste methodiek hanteert dat voor ieder archief 
geldt. Mogelijk hebben sommige gebruikers hierdoor minder makkelijk toegang tot de 
archieven dan hiervoor. Er is wel een overgangsperiode waarin de huidige dienstverlening 
grotendeels gehandhaafd blijft zolang deelcollecties niet formeel zijn overgedragen. 
Het Rode Kruis heeft een achterstand met behandelen aanvragen. Om teleurstelling te 
voorkomen, is het belangrijk vanaf 16 februari te communiceren dat er geen nieuwe 
aanvragen ingediend kunnen worden. Communiceren via de website van het RK en de brief. 
Vanuit onder andere herinneringscentrum Westerbork is er grote leans dat ze digitaal 
toegang vvillen behouden, zoals ze dat nu ook krijgen. Afgesproken is dat zij toegang 
behouden tot eind 2018 via het. Rode Kruis. Het NA onderzoekt mogelijkheden am de 
gegevens na deze tijd beschikbaar te stellen. 
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Een groat deel van Nederland weet niet dat dit archief bestaat. Als wij op het moment van de 
ondertekening in de media wereldkundig maken dat we het overnemen, weten ze dat wet. Je 
kunt een toeloop van vragen/verzoeken verwachten. In communicatie dus zorgvuldig 
omgaan met termen als (beperkt) toegankelijk. 

Het pijntijke verleden van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 is 
op hun eigen verzoek de afge1open vier jaar ander de loep genomen door het NIOD. Om die 
reden is extra zorgvuldigheid geboden. Het NRK zet alles op alles om zorgvuldig te handelen. 

Verhaal 

Kernboodschap 

Het archief van het Rode Kruis wordt overgebracht naar het Nationaal Archief. Dit geeft de garantie 
dat deze collectie voor de eeuwigheid bewaard, toegankelijk en zichtbaar blijft. 

Bewijsvoering: subboodschappen over het Notionool Archief 

Bij het Nationaal Archief vind je het antwoord op je vragen; ook als het om de Tweede 
Wereldoorlog gaat. 
Aan onze uitgebreide rijksoverheidscollectie, voegen wij nu het particuliere archief van het 
Rode Kruis toe. 
De collecties zijn complementair aan elkaar. 
Bij het Nationaal Archief zijn we goed in bewaren: we bewaren voor de eeuwigheid. 
Als wij iets bewaren is het ook toegankelijk. Altijd in de studiezaal, en zo veel mogelijk ook 
digitaal. 
We doen dat under ideate condities, waardoor de collecties niet verloren gaan. 
In 2019 organiseren we een grate W011 tentoonstelling. Daar zullen ook items uit deze 
collectie in gebruikt worden. 

Bewijsvoering: subboodschappen over de collectie 

Dit is een collectie van nationale betekenis, dus het is logisch dat hij naar het NA komt. 
Deze is onderverdeeld in circa 50 deelcollecties. Onder andere kampadministraties en 
deportatielijsten liggen opgeslagen in het oorlogsarchief. Repatrieringslijsten (bootlijsten) uit 
Nederlands-Indie behoren daar ook toe. 
We starten met maken van inventarissen, herpakken en herstickeren. Een noodzakelijke slag, 
die ons in staat stelt te overzien wat er in de archieven zit. Hierdoor wordt er tijdelijk geen 
dienstvertening geboden op het archief. 
Bijna de heift van de collectie bestaat uit persoonsdossiers. Deze hebben betrekking op 1,5 
miljoen mensen. 
Wij zorgen dat ieder stuk in het grotere geheel goed te vinden is. Daarom streven we ernaar 
alle persoonsdossiers afzondertijk toegankelijk te maken zodat zij openbaar kunnen worden 
gemaakt zodra de hoofdpersoon aantoonbaar is overleden. 
Onze doelstelling: zo veel mogelijk openbaar maken en ter beschikking te stetter), 
Het NA heeft complementaire collecties in huis: namelijk 8 km W011 archief en de archieven 
van het hoofdbestuur van het Rode Kruis. 
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We willen dat ze het 
logisch vinden dat deze 
collectie wordt 
overgedragen aan het 
Nationaal Archief. 

Laten weten dat we er 
trots op zijn dat ze 
voor ons hebben 
gekozen als 
betrouwbare partner 
om dit belangrijke 
archief over te nemen. 

Medewerkers 
Nationaal Archief 

We willen dat zij het 
logisch vinden dat deze 
collectie wordt 
toegevoegd aan onze 
collectie. 

Medewerkers Rode 
Kruis 

Ter kennisgeving aan 
de meeste collega's. 
Afdelingen die er 
rechtstreeks mee te 
maken hebben actief 
meenemen in het 
proces. 

We willen hen 
enthousiasmeren om 
bij het Nationaal 
Archief gebruik te 
komen maken van 

Begrip opbrengen voor 
het felt dat 
verandering altijd 
lastig is en onzekerheid 
met zich meebrengt. 

Heavy users 

NB: deze boodschappen worden verwerkt in de Q&A die NRK en NA samen opstellen. 

Strategie 

De kernboodschap en bewijsvoering zijn overal gelijk. Per doelgroep wordt dit ingebed in een breder 
verhaal. Dit verschilt lets per doelgroep, omdat we bij iedereen lets anders willen bereiken. Daar 
passen we dus ook benadering en frame op aan. 

Doelgroep  Opbrengst  Benadering  Frame 

Achterban Nationaal 	We willen dat ze het 
Archief 	 logisch vinden dat deze 

collectie naar het 
Nationaal Archief gaat 
en dat ze het kunnen 
relateren aan onze 
purpose. 

Light users 	 We willen hen 
enthousiasmeren om 
bij het Nationaal 
Archief gebruik te 
komen maken van 
deze collectie, en van 
complementaire 
collecties die we at in 
huis hebben. 

Namens NA, 
informerend karakter. 

Begrip opbrengen voor 
het felt dat 
verandering altijd 
lastig is en onzekerheid 
met zich meebrengt. 
Eerste contact via 
Rode Kruis, daarna 
gezamenlijk. Na de 
overdracht alleen nog 
vanuit het NA. Rode 
Kruis blijft eigen 
achterban ook actief 
informeren door jaren 
heen. 

Het Oorlogsarchief 
wordt overgedragen 
aan het Nationaal 
Archief. Hierdoor is 
deze collectie voor de 
toekomst bewaard 
en toegankelijk. 
We hebben een nieuw, 
belangrijk, particulier 
archief verworven. 
Daardoor is onze 
collectie weer groter 
geworden. 

Bij het NA krijg je altijd 
(en overal) toegang tot 
antwoorden, nu ook 
als het gaat om de 
oorlogsarchieven van 
het Rode Kruis. 

Voortaan kan je bij het 
NA terecht voor het 
inzien en gebruiken 
van de collectie va n 
het Rode Kruis. Bij het 
NA krijg je altijd er) 
overal toegang tot 
antwoorden. We 
maken alles zo 
toegankelijk mogelijk. 
Dat kost wel tijd. 

Voortaan kan je bij het 
NA terecht voor het 
inzien en gebruiken 
van de collectie van 
het Rode Kruis. Bij het 
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We willen dat ze het 
logisch vinden dat deze 
collectie naar het NA 
gaat en dat ze het in 
hun berichtgeving 
relateren aan onze 
purpose. 

Een samenspel van het 
Rode Kruis en het 
Nationaal Archief. 

Media 

informeren dat dit 
speelt 

OCW 

Good geInformeerd 
houden. Eerst door het 
NRK, na de overdracht 
door het NA. 
Adreslijsten zijn 
aangeleverd. 

Stakeholders 	 We willen dat ze het 
logisch vinden dat doze 
collectie wordt 
overgedragen aan het 
Nationaal Archief en 
dat zij dat uitspreken 
naar hun achterban. 

deze collectie, en van 
complementaire 
collecties die we al in 
huis hebben. 

Eerste contact via 
Rode Kruis, daarna 
gezamenlijk. 
Na de 20 februari 
bijeenkomst een 
gezamenlijk 
contactmoment en 
daarna alleen NA. 

NA krijg je altijd en 
overal toegang tot 
antwoorden. De eerste 
zes maanden gaan zijn 
de archieven niet 
toegankelijk om ze 
gebruiksklaar to 
maken. We leveren 
graag maatwerk als je 
in de tussentijd iets 
nodig hebt. Wij 
garanderen de privacy 
van stukken die niet 
openbaar zijn. 
Bij het NA krijg je altijd 
(en overal) toegang tot 
antwoorden, ook als 
het gaat over 
oorlogsbronnen. Aan 
de reeds uitgebreide 
overheidscollectie is 
nu het archief van het 
Rode Kruis 
toegevoegd. 

Bij het NA krijg je altijd 
(en overal) toegang tot 
antwoorden, ook als 
het gaat over 
oorlogsbronnen. Aan 
de reeds uitgebreide 
overheidscollectie is 
nu het archief van het 
Rode Kruis 
toegevoegd. We 
maken alles zo 
toegankelijk mogelijk. 

Aanpak 

Budget 

Verwerving is een wettelijk taak, dit is een particuliere verwerving en het gaat dus mee in de 
lumpsum. Daarin is niet specifiek meegenomen wat je nog aan communicatie gaat uitgeven, maar 
kan er wel in mee. 
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Middelen 

Zodra het budget duidelijk is, kunnen we aan de slag met het uitwerken van de ideeen. 

Communicatiemoment 1: tekenmoment en symbolische overdracht 

Een viertal media (NOS, RTC, Volkskrant, NRC ) wordt gevraagd of zij interesse hebben 
aandacht te besteden aan deze overdracht. Zo ja, dan wordt het tekenmoment een 
persmoment. Zij mogen dan ook mee op de rondleiding. 
Persbericht met foto's versturen na afloop, Persbericht wordt verstuurd aan landelijke media 
en vakmedia (archiverings- en oorlogswereld). 

o Fotomoment 1: Tekenen overeenkomst (fotograaf via RK) 
o Fotomoment 2: complementaire archieven (fotograaf via RK) 
o Zorgen voor een verzameling foto's die door media mogen warden gebruikt en die in 

onze eigen uitingen terug kunnen komen. 
Snoepgoed voor journalisten: 

o De kampkaart van Anne Frank uit Westerbork bevindt zich in het RK. Het NA heeft 
het kaartje van vermiste personen en het kaartje van overlijden. De archieven van 
het RK zijn complementair aan elkaar. Bij het NA vind je antwoord op je vragen, kun 
je levenspaden volgen. De kaarten worden bijeengebracht voor een foto tijdens de 
overdracht en het daaraan gekoppelde persmoment. 

o Aan de hand van persoonlijke verhalen van nabestaanden laten zien waarom het 
archief zo belangrijk is. De nabestaanden kunnen vertellen hoe ze gebruik hebben 
gemaakt van het archief, wat ze er in hebben geyonden. 

o Complementaire archieven in de vorm van verhaal over 'Jodenjagers': er waren 
mensen die actief op zoek gingen naar Joodse mensen om geld te krijgen per 
persoon die ze hadden verraden. Die verraders zijn na de oorlog deels berecht en 
komen derhalve voor in het CABR. Daarnaast komen hun slachtoffers (mogelijk) ook 
voor in andere oorlogsarchieven, zoals NBI en het archief van vermiste personen 
gevormd door het ministerie van Justitie. Maar ook: in het archief van het NRK. 
Tijdens de rondleiding door het oorlogsarchief zal dit warden getoond. 

Reactie wanneer journalisten toegang willen tot archief am hun verhaal te kunnen omlijsten: 
Zes maanden bewerken is nodig, om de bezoeker later toegang tot de hele collectie te 
geven. We gaan het verbinden, om een betere dienstverlening mogelijk te maken. \ 
Afzender zijn het Nationaal Archief en het Rode Kruis gezamenlijk, maar het bericht wordt 
verstuurd vanuit het perssysteem van NRK. 
Bericht wordt voor ondertekening klaargezet. Zodra foto's binnen zijn van de handeling 
wordt op de verzendknop gedrukt. Dan kan het ook de websites op. 

De volgende communicatiekanalen zet het NA in om het persbericht te pluggen: 

Websitebericht 
Bericht in nieuwsbrief NA 
Intrawiki 
Briefverkeer 

De volgende communicatiekanalen zet het NRK in om het bericht te pluggen: 
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Inloop Koffie met petit fours, 
garderobe 

Ankerpunt 
verdieping 

Wanneer 	 Wat Waar 	 Regelen 
14.00 uur 

14.15 uur Nette tafel voor 
handeling, goed zicht 
plekken voor evt. 
journalisten, akkoord 
van Oldat ze mee 
naar binnen mogen, de 
drie verschillende 
kaarten van Anne 
Frank 

Tekenmoment 
	

CABR Archief 

Rondleiding door 
oorlogsarchief 

CABR Archief 14.30 uur 

16.00 Einde Jassen en tassen op de 
pak 

Ankerpunt le  
verdieping 

Hapje en drankje 15.30 uur 	 Barrel 

Intern: 

Intranet 
Interne nieuwsbrief 
Filmpje voor vrijwilligers NRK 
Mail naar heavy users 
Nieuwsbericht website 
Social media 

Programma 

Rondleiding door 	Studiezaal 
studiezaal 

NB: mogelijk is er pers aanwezig bij de rondleiding. Eerste belronde om een selecte groep uit te 
nodigen wordt gedaan door NRK, op vrijdag 9/2. 
NB 2: we kiezen ervoor om het CABR te gebruiken als fotolocatie. Er wordt daar geen verdere 
aankleding verzorgd. 

Woordvoering 
In samenspraak met het Rode Kruis wordt een woordvoeringslijn opgesteld. 

Voor het beantwoorden van de vragen is de rolverdeling als volgt: Nationaal Archief beantwoord 
vragen over de staat van de collectie, a rchivering en toegankelijkheid. 

voeren het woorcL 

Het Rode Kruis beantwoordt vragen over de inhoud van de collectie en de totstandkoming daarvan. 
Vragen worden beantwoord door 

	 1111111•11111) 
Communicatiemoment 2 
Voor het NA is een tweede belangrijk communicatiemoment het moment dat we weer diensten gaan 
verlenen op dit archief. In de eerste maanden zal het dus rustig zijn. Over circa zes maanden kunnen 
we (samen met het NRK) de light en heavy users gaan benaderen, 
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Personeelsbijeenkomst NRK Medewerkers 
NRK 

Bericht intranet Medewerkers 
NRK 

NRK 

Bericht interne nieuwsbrief NRK Medewerkers 
NRK 

Filmpje vrijwilligers NRK NRK Vrijwillige 
medewerkers 
NRK 

Bericht op de website van het 
RK dat de wachttijd vergroot 
wordt naar 6 maanden 

Gebruikers 
archief 

NRK Per direct 

Website NA: evt. aanvullend 
verhaal 

Gebruikers 
archief 
achterban NA 

NA 16 februari 

Website NA: PB plaatsen Gebruikers 
archief / 
achterban NA 

NA 16 februari 

Overleggen plannen met de 
vier belangrijkste 
stakeholders. 

In brief 16 februari Nationaal Archief, Heavy users 

Woordvoeringslijn en Q&A 
maken 

NRK 	) + NA Media en als 
input voor alle 
middelen 

Woordvoerder(s) brieven 
nen overeenkomst 

Bericht op intrawiki 
Brief naar stakeholders over 
gevolgen overdracht / 
procedure (40 adressen) 

Voor 16 feb 

16 februari  
16 februari 
(matdatuml9 feb) 

Pers 

Wat Wanneer Wie Doelgroep 

Medewerkers NA  
Light en heavy 
users 

NA 
NA 

Website NA: mailinglist 
aanmaken - het archief wordt 
nu bewerkt, laat nu uw e-
mailadres achter als u een 
bericht wil ontvangen zodra u 
erbij kan!  
Pers telefonisch uitnodigen 

Persbericht 

Bericht op website NRK: geen 
aanvragen meer indienen, 
verwijzing naar pagina op NA- 

16 februari 

9 februari 

16 februari 

16 februari 

Gebruikers 
archief 

NOS, RTL, 
Volkskrant, NRC 
Pers 

Gebruikers 
archief 

NA 

NRK en NA EMI 

	1111111)  
NRK 

Voorstel: organiseer een semi-feeste!ijke ontvangst, waarin gebruikers aan de hand warden 
genomen om gebruik to maken van het archief. 

Kalender 
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Opmerking 	lndien in filmpje 
ook ovel-dracht uitgebreidt naar wren 

(,korrit breder en corder delen? 

Social media inzet 16 februari NRK en NA 

111111)  

Gebruikers 
a rch ief/achterban 
NA 

NRK 
NA 

Stakeholders 
Intern 
Gebruikers 
archief 

NA 

site 

Social media over verhuizing 5-9 maart 

Stakeholdersbijeenkomst 
Maandagmorgenpresentatie 
Archief beperkt toegankelijk 

Filmpje en nieuwsbericht in 
digitaal donateursmagazine 

20 februari 
23 april 
16 februari —
september 2018 
juni Donateurs NRK 

Feestelijke bijeenkomst 
archief weer in gebruik 

Begin september Gebruikers en 
stakeholders 

NA 

Gebruikers 
archief/achterban 
NA 

NRK NA 

Organisatie 

is opdrachtgever en budgethouder. 
maakt het plan . 

In huis MEM eerste aanspreekpunt voor 
maken een programme 

heeft afstemming met 	 en 
en 

- 	Uitvoering heeft plaats in overleg en samenwerking met Rode Kruis. Counterpart 	bij 
Rode Kruis is 	 @redcross.n1 en 06 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

SIME 
RE: bespreken casus overgang van onderneming Rode Kruis 
woensdag 7 februari 2018 9:29:19 

127 

Beste 

Het advies van Pets Rijcken was volgens mij al naar jullie gestuurd. Hier betrof het een 
uitgeschreven advies waarbij het de bedoeling was om het Oorlogsarchief aan het NIOD 
over te dragen. De twee adviezen van de arbeidsrechtjuristen die het NRK heeft 
geraadpleegd op het moment dat het Nationaal Archief in beeld kwam, betreffen geen 
uitgeschreven adviezen. Het NRK heeft het advies van Pets Rijcken naar deze twee 
arbeidsrechtjuristen gestuurd met de vraag of het advies anders zou moeten luiden nu 
niet aan het NIOD, maar aan het Nationaal Archief het Oorlogsarchief zou worden 
overgedragen. Het antwoord van de twee arbeidsrechtjuristen was ontkennend. Het NRK 
heeft wel (telefoon-) notities en e-mails hierover, maar daarin staat eigentijk niet meer 
dan deze conclusie. We hebben in ons overteg ook steeds gesproken over adviezen van 
de arbeidsrechtjuristen, terwijl dit geen uitgeschreven adviezen betroffen, waardoor er 
misschien een misverstand is ontstaan. 

Zoals ik al eerder metdde, is in de vaststettingsovereenkomst, conform jullie advies, 
opgenomen dat het NRK werkgever btijft, dat er sprake is van een detachering en dat 
deze eindigt op 1 januari 2021 en daarmee ook het dienstverband met het NRK. 
Aanvullend wordt in de overeenkomst opgenomen dat het NRK de financiele gevotgen op 
zich neemt, mocht een werknemer voor de rechter aisnog weten te bewerkstettigen dat 
hij eigentijk in dienst had moeten treden van het Nationaal Archief ivm een overgang 
van onderneming 

Inmiddels is ook de ondernemingsraad van het NRK akkoord. 

De ondertekening van de overeenkomst is vooratsnog geptand op vrijdag 16 februari 
a.s. 

Groeten, 

Van: 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 13:21 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: bespreken casus overgang van onderneming Rode Kruis 

1111 dank voor de update. 

en ik zijn toch wel benieuwd naar de overwegingen/adviezen van de Pets Rijken 
en de twee arbeidsrechtjuristen waarnaar het NRK verwijst. Is het mogetijk dat wij die 
kunnen lezen? Het NRK beroept zich op lets waarvan jullie en wij de inhoud niet kennen. 
Dat is niet handig, vind ik. 

Met vriendetijke groet, 

Van: 
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 9:26 



Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: bespreken casus overgang van ondernerning Rode Kruis 

Beste 	en 

Dank voor het gesprek vorige week. We hebben gesproken over - kort gezegd - de 
overgang van onderneming van het Oorlogsarchief van het Nederlandse Rode Kruis naar 
het Nationaal Archief. 

Jullie hebben gewezen op artikel 7:615 van het BW. Volgens dit artikel zou titel 10 van 
boek 7 (waarin onder meer de overgang van onderneming is geregeld) niet van 
toepassing zijn op de Staat, provincies, gemeenten en ZBO's. Hierdoor is het vanuit het 
NRK wel sprake van een overgang van onderneming, maar zou dit voor het NA niet 
gelden (omdat de arbeidsrechtelijke verhoudingen zouden incompatibel zijn). 

Als mogelijke oplossingen hebben jullie aangedragen om de werknemers van het NRK 
boven formatief in dienst te nemen, waarbij het NRK de financiele last blijft dragen. Een 
andere oplossing is om in de overeenkomst en in de vaststellingsovereenkomst te 
benadrukken dat de medewerkers in dienst zijn en blijven van het NRK, ook gedurende 
de detachering en dat zij worden ontslagen door het NRK. De 
werkgeversverantwoordelijkheid blijft bij het Rode Kruis. 

Inmiddels hebben we gesproken met het NRK. Van 	het NRK begrepen wij 
dat de kwestie na het advies van Pets Rijcken aan twee arbeidsrechtsjuristen is 
voorgelegd met het verzoek te beoordelen of de situatie anders zou zijn wanneer het 
Nationaal Archief het Oorlogsarchief zou beheren. Beiden specialisten hebben geoordeeld 
dat ook in dat geval er sprake blijft van een overgang van onderneming. 

Deze informatie is met betrokken medewerkers gedeeld. Ze zijn geInformeerd over de 
gevolgen en de betekenis van het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. Ze 
zijn in de gelegenheid gesteld juridisch advies in te winnen en hebben eveneens hun 
vakbond betrokken. 

In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat het NRK de werkgever blijft en de 
betrokken werknemers bij het Nationaal Archief worden gedetacheerd. Met de 
werknemers heeft het NRK afgesproken dat de inhoud van de vaststellingsovereenkomst 
geheim blijft. Wet zal in de algemene/overkoepelende overeenkomst met het Nationaal 
Archief worden opgenomen dat het NRK de financiele gevolgen op zich neemt, mocht 
een medewerker alsnog met succes een beroep op overgang van onderneming doen bij 
de rechtbank. 

Conform kabinetsbeleid zal het Nationaal Archief geen extra werknemers in dienst 
nemen, ook niet boven formatief. 

Met vriendelijke groet, 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
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<< OLE-object: Picture (Device Independent Bitmap) >> 

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan hier 



Van: 
Aan: 	 111r1 Onderwerp: 	RE, OnderzaeX PUR 
Datum: 	woensdag 7 februari 2018 21:39:36 
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lk heb met= vandaag nog eens uitgebreid besproken of er lets erg gebeurt als we het PUR-archief vernietigen, 't Is ff vvennen, maar 
uiteindelijk Week het antwoord toch 'nee' te zijn, in die zin van dat er niks ergs gebeurt omdat het allemaal kopieen zijn. Tijdens miin 
telefoongesprek met® plopte er een mail van het Joods Maatschappelijk Werk in mijn mailbox over dat ze zich echt ernstig zorgen 
maken over de overdracht van het PUR-archief en als het niet goed komt, andere Joodse organisaties gealarmeerd gaan worden. 0 jee, 
oproer. 
1k heb 	ell' net een mail gestuurd met de hele uitleg en hen gevraagd in te stemmen met het voorstel de collectie te vernietigen. 
1k laat van me horen zodra ik antwoord heb! En inderdaad moeten we dan de overeenkomst aanpassen, oak qua die dozen die voor onze 
rekening komen. 
groet11111 

Van:1111111111 imailto1.11111@nationaalarch ef.nlj 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 17:18 
Aan: 	 @redcross.nl> 
Onderwerp: Re: Onderzoek PUR 

Zoals ik het lees moat inderdaad alles vernietigd worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn al in bezit van de SVB dus dat heeft voor 
hen lijkt mij ook geen toegevoegde waarde en daarnaast moat het volgens de overeenkomst vernietigd warden. 
Wellicht wel handig om dit ook even met een jurist te bespreken. Technisch gezien heeft het NRK namelijk de voorwaarden van de 
overeenkomst geschonden en is daarmee in gebreke geb!even. 

Groat, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 feb. 2018 om 16:56 heeft 	 (@redcro s nl> het volgende geschreven: 

Hal lk zie dat oak zo! Die Rode Kruis bevindingen hadden dan dus ook vernietigd moeten worden? Of zal ik me daar nog 
even in verdiepen? Of zal ik alles gewoon cadeau doen aan de SVB? 

Van: 	 Pnationaalarchiefsd> 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:51:35 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoek PUR 

Hai, 

Kleine verandering., 
Allereerst staat in de overeenkomst Lassen het Rode Kruis en de SVB in art. 11 lid 6 dat de persoonsgeyevens 
not zonder uitdrukkeljjke toestemming van de SVB rnogen warden overgedragen. Daarnaast ben ik zojuist door 
een college geweze.n op art. 11 lid 13 van do overeenkomst. Hierin staat dat alto documenten, inctusief het 
verificatie onderzoek binnen een rnaand na afronding van het onderzoek vernietigd moeten worden. Dit bekent 
dat de geheie coltectie at vernietigd had moeten zijn, tk ben even tangs 	 gelopen en ook zj 
bevestigt doze interpretatie. 

Dit veldt niet vaor originate documenten uit het oor 
vanmiddag tiet weten zitten er alleen kopieen in.  

archief die eventueel bijgevoegd zijn, maar zoal je 

korto . : De collectie gevormd in het kader van het verificatieonderzoek kan niet warden overgedragen. maar 
moot vernietigd warden. De collectie zal dan dus ook uit de overeenkomst gehaald moet warden. 

Of zie je dit toch enders? 

Groat, 

Van: 	 redcross.nt] 
Verzon en: insdag e ruan 2018 16:37 
Aan: 
Onderwerp; Re: Onderzoek PUR-archief 

Ha 
Heeliglag dinsdag 13 feb, dan ben ik zelf op kantoor. En dan gran om 14 uur. Aan een uur hebben jullie wel 
genoeg toch? Vanaf 15 uur zijn er rondleidingen voor het personeel, laatste mogelijkheid op de huidige locatie. 
Vandaar. 

Van: 	 pnationaalarchietnt>  
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 13:37:19 
Aan: 



CC: 
Onderwerp: Onderzoek PUR-archier 

Hai, 

ZoaIs net besproken even twee momenten waarop 
Maandag 12-2 vanaf 14:00 
Dinsdag 13-2 vanaf 13:00 

Hoor wel wat uitkomt 

Groet, 

111 

en ik langs kunnen komen: 

jsda 



Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Onderzod PUR 
Datum: 	 woensdag 7 februari 2018 21'39:36 
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lk heb met.. vandaag nog eens uitgebreid besproken of er iets erg gebeurt els we het PUR-archief vernietigen, 't Is ff wennen, maar 
uiteindelijk Week het antwoord toch 'nee' te zijn, in die zin van dat er niks ergs gebeurt omdat het ailemaal kopieen zijn. Tijdens mijn 
telefoongesprek meta. plopte er een mail van het Joods Maatschappelijk Werk in mijn mailbox over dat ze zich echt ernstig zorgen 
maken over de overdracht van het PUR-archief en alt het niet goed komt, andere Joodse organisaties gealarmeerd gaan worden. 0 jee, 
oproer. 
1k heb 	en." net een mail gestuurd met de bele uitleg en hen gevraagd in te stemmen met het voorstel de collectie te vernietigen. 
1k laat van me horen zodra ik antwoord heb! En inderdaad moeten we dan de overeenkomst aanpassen, ook qua die dozen die voor onze 
rekening komen. 

Van:111111111111111 [mailtoill11111@nationaalarchief.nli 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 17:18 

A":111111111111111111111111111lredcross.ni> 
Onderwerp: Re: Onderzoek PUR 

Zoals ik het lees moet inderdaad alles vernietigd worden. De uitkomsten van het onderzoek zijn al in bezit van de SVB dus dat heeft voor 
hen lijkt mij ook geen toegevoegde waarde en daarnaast moet het volgens de overeenkomst vernietigd warden. 
Wellicht wel handig om dit ook even met een jurist te bespreken. Technisch gezien heeft het NRK namelijk de voorwaarden van de 
overeenkomst geschonden en is daarmee in gebreke gebleven. 

Groet, 

11111 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 feb. 2018 om 16:56 heeft111111111111111111111111predcross_nl> het volgende geschreven: 

Ha! lk zie dat oak zo! Die Rode Kruis bevindingen hadden dan dus ook vernietigd moeten worden? Of zal ik me daar nog 
even in verdiepen? Of zal ik allot gewoon cadeau doen aan de SVB? 

Van: 	 Pnationaalarchief.Q1> 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:51:35 
Aan: 
Onderwerp: RE: Onderzoek PUR 

Hoi. 

Kleine verandering.. 
Allereerst stoat in de overeenkomst tussen het Rode Kruis en de SVB in art. 11 lid 6 dat de persoonsgegevens 
niet zonder tiitdrukkerijke toestemrning van de SVB rnogen worden overgedragen. Diarnaast ben ik zojuist door 
een collega gewezen op art. 11 lid 13 van de overeenkornst. Hierin stoat dat elle documenten, inclusief het 
verificatie onderzoek binnen een meand na afronding van het onderzo 	nieti.d moeten warden. DIE bekent 
dot de gehele collectie al vernietigd had moeten zijn, lk ben even Inn-  10.2 	 gelopen en ook zij 
bevestigt doze interpretatie. 

Dit geldt niet voor originele documenten uit het oorlogsarchief die eventueel bijgevoegd zijn, moor zoals je 
vanmiddag liet weten zitteri er alleen kopieen in.  

Kortom: De collectie gevormd in het kacler van het verificatieonderzoek kdri niet warden overgedrdgen, maar 
moot vernietigd warden, De collectie zal dan dus ook uit de overeenkomst geheald moot worden. 

Of zie je (-tit toch enders? 

Groot, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 16:37 
Aan: 
Onderwerp: Re: Onderzoek PUR-archief 

Ha 
Flee graag dinsdag 13 feb, dan ben ik zelf op kantoor. En dan graag om 14 uur. Aan een our hebben jullie wel 
genoeg toch? Vanaf 15 our zijn er rondleidingen voor het personeel, laatste mogelijkheid op de huidige locatie. 
Vandaar. 

Van: 	 Onationaalarchief,nt> 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 13:37:19 
Aan: 



CC:  
Onderwerp: Onderzoek PUR-archief 

Hal 

Zoats net besproken even twee momenten waarop 
Maandag 12-2 vanaf 14:00 
Dinsdag. 13-2 vanaf 13:00 

Hoor wel wat uitkomt 

Groot, 

en ik langs kunnen kornen: 



















Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: detacheringsovereenkomsten 
donderdag 8 fehruari 2018 15:33:00 
180207 Concept Detachertngsovereenkomst - 	 ,dock 
180207 Concept Detacheringsovereenkomst - 	 .doe 
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Hoi 

Bijgaand vind je de nieuwe versies van de detacheringsovereenkomsten. Op bi_tna alle 
punten zjjn wjj akkoord. 

De toevoeging van art. 10 lid c heb ik wel weer verwjderd. Dat het NRK geen 
vervanging hoeft te regelen is namelljk een afspraak die in de overkoepelende 
overeenkomst van de overdracht is opgenomen 	heeft geen betrekking op de 
individuele detacheringsovereenkomst. Verder geeft art. 10 lid b de mogelijkheid tot 
opzegging met een opzegtermjjn van 1 maand. 

De aanpassingen aan de functieornschrljving zjjn op een enkele formulering na ook over 
genomen. Wtj 	echter wel van mening dat het Metamorfoze project de 
verantwoordeltjkheid blyt van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft tenslotte een 
overeenkomst met Metamorfoze. Uiteraard staat het jullie wel vrlj de lr verantwoordeljjkheid van het protect 13.0 iemand anders te beleggen dan 

Naar aanleiding van het project nog wel een vraag: is het archief van kamp Amersfoort 
nu het enige dat weg is? lk dacht namelijk dat ook de collectie Overeem gedigitaliseerd 
zou worden. 

Groet, 

Van: 	 Oredcross.nl] 
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 22:01 
Aan: 
Onderwerp: detacheringsovereenkomsten 

1111 (JZ), 	(P840 ) en onze externe arbeidsjurist hebben naar de overeenkomsten gekeken 
en enige aanpassingen gedaan. 

heeft een toevoeging gedaan aan de functieomschrijving, heb ik opgenomen in de 
detacheringsovereenkornst van 

Ik heb 	en 	alleen de functieomschrijving gestuurd. Zoals ik al vertelde heeft 
daar aanpassingen in gedaan, zie zijn conceptovereenkomst. 	is het daar mee eens, zijn 
uiteindelijke versie moet dus dezelfde functieomschrijving krijgen als die van 

Zie de bijlagen. 

NB: 	en 	maken zich zorgen over de zogenaamde PA's, de particuliere aanvragen. Zij 
hebben de indruk dat die bij jullie geen prioriteit gaan krijgen, terwijI er natuurlijk nog heel veel 
vragen in de bakjes liggen. Dat is een van de kwesties waarover ze graag metal van gedachten 
willen wisselen. 





@nationaalarchief.nli 
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Van: 	 EMI 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 
Datum: 	 vrijdag 9 februari 2018 12:48:00 

Dank! 
Het zou in elk gev I ook fjn zijn em een overzicht te krjjgen van de gedigitaliseerde 
bestanden die met externen zijn gedeeld en daarnaast waar data-entry op is uitgevoerd. 
Overigens is het bestand van Kamp Vught bij het NIOD een bruikleen van het NA © 

Greet, 

Van: 	 Oredcross.n11 011•11111111111111111111111111.1 Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 12:40 
Aan: 
Onderwerp: RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 

Ze heeft het gelezen, maar geen inhoudelijk advies gegeven. Ze heeft alleen geadviseerd om het 
met jullie te delen, zodat jullie ervan at weten. 
Zal ik haar nog even om een inhoudelijk advies vragen? Doe ik. Antwoord zal maandag komen 
vermoed ik. 

Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 12:36 
Aan:  @redcross.nl> 
Onderwerp: RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 

Heeft Illihier overigens al op gereageerd? Ben namelijk wet benieuwd naar haar visie 

Van: 	 (-2-recicros5 ni] 
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 11:37 
Aan: 
Onderwerp: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 

1111 
1111 berichtte mij ook dat Amersfoort digitaal materiaal heeft van ons, maar dat we daar geen 
overeenkomst over hebben afgesloten. Geldt voor nog een paar organisaties. Zie hieronder 
111111uitleg: 

Amersfoort beschikt (net zoo's Westerbork en Scheveningen) over de gedigitafiseerde best-anden 
von hun gevongenen-administratie ofkornstig an lifsten en cortotheken ait het Oorlogsarchief 
van het NW Amersfoort et? Westerbork hebben jaren geleden al - een data-entry gernaokt 
geboseerd op deze nomenlijsten/cortotheken, 
Vuaht is oak met a//es „kiaar, moor nun orchieven irfn in het beheer v a he& NOD. 

Over Amersfoort is er niets 	ler gezet. Oak niet in de tijd dot 	 hoofd was van 
het Oorlogsorchief. 

Von Vught hebben wij het arch/el niet (dat heeft het MOO), Wij hebben wel gegevens over Vaght, 
plus de persoonsdossiers, moor niet concentratiekomp-administratie heeft het N100). Vught zelf 



(de directeur ken ik) heeft bier nooit am oevraood. Varig bar heb ik de directeur von Vuoht v 
het eerst een rondleiding gegeven in het orchief! 

Bedenk wet dot in de afoelopen 15 moor vete deeicollecties (aedeeiteNk) gescond sun, Of overal 
een overeenkomst von is weet ik niet. Ais voorbeeld oder? ik Polizeigefangnis riaareri Hooren volt 
in het rijtje Amer, 	Scheveningen, Iltight. De gevonaenen-do/rninistratie von Haaren bezit bet 
Oorloosarchief en is in bezit van verscheidene personen/onderzeekers (instellingen?). Het is dtis 
ooit 	ons gescond of gekopieerd. 

Wat zeg 	Bespreek je dit ook even intern volgende week? 
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Van: 
Aan: 	 .11111111111111111111111111 
Onderwerp: 	RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 
Datum: 	maandag 12 februari 2018 22:29:17 

Mas.elt,  

Hoi, hierin kan ik me goed vinden. 
Heb je hulp nodig bij de brief naar betreffende organisaties? Dan denk/lees ik graag met 
je mee. 
Groet 

Van: 	.111, 
Verstuurd: maandag 12 februari 16:44 
Onderwerp: RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 
Aan:  

i
n 

 , dank voor het intern bespreken. En eens met wat je zegt. 
zie 111111 mail hieronder. 

lk stet voor: 
lk maak deze week samen met 	en 	een overzichtje van welke organisaties 
welke digitate bestanden hebben;Wij sturen een brief naar de betreffende organisaties 
zoals jij111111 voorstelt;lk tracht antwoorden te krijgen op jouw 	vragen over de 
data-entry etc, maar wellicht is het handiger als jij 	woensdag of donderdag even 
belt met 	daarover!? Hij wil het heel graag zelf toelichten! 
Wat zeggen jullie? 
groet Mil 

Van: 1111111111111111111111111.11@nationaalarchief. nl] 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 12:27 
Aan: 	 ©redcross.nl> 
CC: 	 @nationaalarchief.nl>; 

i@nationaalarchief.n1>;11111111111111111111 
@nationaalarchief.nl> 

Onderwerp: RE: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 

1k heb even intern overleg gehad over de gedeelde digitate bestanden. 

Scheveningen 
Wat betreft Scheveningen kunnen wij ons vinden in de conclusie van III. Volgens de 
overeenkomst zijn de digitate bestanden alleen voor gebruik door het 
herinneringscentrum en kunnen deze niet zonder meer gedeeld worden. Indien zij dit 
wet willen zal dit inderdaad alleen met toestemming van ons beide kunnen. 
AIs ik het goed begrijp hebben zij ook data-entry uitgevoerd. Ook deze kunnen zij 
gezien de overeenkomst niet zonder toestemming delen. Zijn er wet afspraken gemaakt 
over het delen van deze data-entry met het Rode Kruis? Dit zou namelijk ook erg 
handig zijn voor ons om het archief goed toegankelijk te makers. 



Overige collecties 
Als er geen overeenkomst is kan hier weinig aan gedaan warden. Wel zou het Rode 
Kruis de organisaties er middels een brief nog op kunnen wijzen dat zij gebonden zijn 
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. 
Verder geldt oak hier dat eventuele data-entry ook voor ons erg handig zou zijn. Is dit 
gedeeld met het Rode Kruis? En zo ja, is dit ook gekoppeld aan de scans? 

lk ben wet benieuwd 	precies bedoelt met 'Vught is ook met alles klaar'. Zoals 
ik je eerder liet weten is het archief van Vught namelijk een bruikleen van het NA aan 
het NIOD. 

Verder zijn er dus meer plukjes gedigitaliseerd dan in het overzicht van 
ifl 

genoemd staan. Ik zou hier dus graag nog een overzicht van ontvangen, waarin ook 
vermeid staan om welke inventaris en inventarisnummers het gaat en of er data-entry in 
het bezit is van het Rode Kruis. 
Tot slot zou ik oak graag een volledig overzicht krijgen van welke bestanden met wie 
zijn gedeeld. Het zou namelijk gek zijn als er bij ons straks misschien wel een beperking 
op zit, terwijl het ergens anders gewoon online is gezet. 

Groet, 
1111 

Van:111111111111111111111111111111111111111Cgredcross.nli 
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 11:37 
Aan: 
Onderwerp: Amersfoort heeft ook materiaal van ons 

berichtte mij oak dat Amersfoort digitaal materiaal heeft van ons, maar dat we 
daar geen overeenkomst over hebben afgestoten. Geldt voor nog een paar 
organisaties. Zie hieronder1111 uitleg: 

Amersfoort beschikt (net zoals Westerbork en Scheveningen) over de gedigitaliseerde 
bestanden van hun gevangenen-administratie afkomstig van lijsten en cartotheken uit 
het Oorlogsarchief van het NRK. Amersfoort en Westerbork hebben - jaren geleden al - 
een data-entry gemaakt gebaseerd op deze namenlijstenIcartotheken. 
Vught is ook met alles klaar, maar hun arch/even zijn in het beheer van het NIOD. 

Over Amersfoort is er niets op papier gezet. Ook niet in de tijd dat 	 hoofd 
was van het Oorlogsarchief. 

Van Vught hebben wij het archief niet (dat heeft het NIOD). Wij hebben wel gegevens 
over Vught, plus de persoonsdossiers, maar niet concentratiekamp-administratie (heeft 
het NIOD). Vught zelf (de directeur ken ik) heeft hier nooit om gevraagd. Vorig jaar heb 
ik de directeur van Vught voor het eerst een rondleiding gegeven in het archief! 



Bedenk wel dat in de afgelopen 15 jaar vele cleelcollecties (gedeeltelijk) gescand zijn. 
Of overal eon overeenkomst van is weet ik niet. Als voorbeeld noem ik Polizeigefangnis 
Haaren. Haaren valt in het rijtje Amersfoort, Scheveningen, Vught. De gevangenen-
administratie van Haaren bezit het Oorlogsarchief en is in bezit van verscheidene 
personen/onderzoekers (instellingen?). Het is dus ooit bij ons gescand of gekopieerd. 

Wat zeg AIM? Bespreek je dit ook even intern volgende week? 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Het berich( kan vertrouwelijke informatie bevatten. 
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzen-der te informeren. 
Het Nederlandse Rode Kruis is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te late ontvangst 
daarvan. 

This message is intended exclusively for the addressee. 
It may contain information that is confidential. 
If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and destroy 
this message. 
The Netherlands Red Cross is neither liable for the proper and complete transmission of 
the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. 

ik heb de overeenkomsten met Westerbork en het Joods Historisch aangepast (looptijd 
tot eind 2018) en voorgelegd aan all Want er zitten een paar lastige dingetjes in 
vanwege het felt dat het archief fysiek wel over is naar jullie maart het eigendom nog 
niet. Zodra 	er een ei over heeft gelegd, komen die overeenkomsten naar jullie, De 
overeenkomsten met de promovendi en onderzoekers pas ik ook zo snel mogelijk aan, 
gaan dan naar 1111 en vervolgens naar jullie. 

Gisteren kwam er ineens nog een overeenkomst uit de hoge hoed, lillinformeerde 
mij toen over de afspraken met Herinneringscentrum Scheveningen (Oranjehotel). Die 
overeenkomst hoeft volgens mij niet verlengd, want ze zijn zo goed als klaar. Maar toch 
goed om te weten hoe het zit want ze willen de gegevens delen. lk heb gisteren 
uitgebreid met allen IIII over Scheveningen gemaild, hieronder een compilatie 



van hun beider uitleg: 

Met Scheveningen (contacten 'open via mil) is or in 2016 een Overeenkomst 
Archiefgebruik Oorlogsarchief gesloten voor een dee! van de digitalisering van hun 
gevangenen-administratie afkomstig van lijsten en cartotheken uit het Oorlogsarchief 
van het NRK (was.. bij betrokken). Inmiddels is het hele Scheveningen archief 
gedigitaliseerd. 

De overeenkomst van Scheveningen heb ik hier liggen. lk heb er meteen een scan van 
gemaakt, zie bijiage. Ter informatie wel het volgende: in de toegestuurde overeenkomst 
staat een deel van de Scheveningen collectie genoemd, niet alles. Inmiddels is de rest 
(alles) gedigitaliseerd. MI en ondergetekende hebben daar maar geen extra 
overeenkomst meer voor opgesteld. Wij vonden dat zo goed. Kost overigens niet veel 
moeite am dat alsnog to doen. 

Scheveningen is klaar qua digitalisering. Ze hoeven dus niet meer naar het NA to 
komen. En ze hebben goon toegang tot archieven.nl. Aileen eon dee! van de data-entry 
moot dus nag warden gedaan. Mogelijk doet het Network Oorlogsbronnen op korte 
termijn dat voor Scheveningen. Scheveningen hoe ft de intentie om in navolging van 
Westerbork en Amersfoort de basisgegevens (dat wil zeggen: naam, achternaam, 
geboortedatum, geboorteplaats, datum insluiting, datum ontslag) to delen met het 
Network Oorlogsbronnen die het weer delen met de netwerkpartners (dus niet met het 
publiek via/op internet). lk woon de vergaderingen bij van het NOB, evenalsgli 
11111 namens het NA. Misschien moot e.e.a. nog even metal warden 
teruggekoppeld. lk hoor het wel/licht het graag toe 

Belangrijk: Amersfoort is al gedigitaliseerd en binnenkort is de data-entry klaar. Dat zal 
het werk 1. v.m. de PA's dus eon stuk makkelijker maken! En nu dus oak, dit jaar nog 
verwacht ik, Scheveningen. Super toch! Dit is echt een grate vooruitgang. 

Wel zal het zo zijn dat Scheveningen, net als bijvoorbeeld Westerbork, nog gore geld 
een beroep zal doen op het Oorlogsarchief voor de persoonsdossiers etc. Dit in 
verband met vermissingszaken etc. 

Heel good omilate informeren over dit alles. lk licht het graag toe. Morgen (vrijdag) 
ben ik niet op kantoor (je kunt me wel bellen 06111111111111). 

lk vind wel dat uit de overeenkomst kan warden opgemaakt dat het archiefgebruik is 
beperkt tot het herinneringscentrum Scheveningen/Oranjehotel en de overeenkomst 
goon ruimte biedt tot het verder delen van de gegevens uit het Oorlogsarchief van het 
Rode Kruis met derden zoals het NOB en netwerkpartners. 
Als Scheveningen dat wel graag wilt, vind ik dat ze daarvoor toestemming dienen to 
vragen en krijgen voordat ze de gegevens daadwerkelijk delen met het NOB, omdat de 
overeenkomst dit nu niet toestaat. Die toestemming zou den redelijkerwijs in 
afstemming tussen Rode Kruis (waarmee de overeenkomst is gesloten) en het NA (als 
overnamepartij) moeten warden gegeven. 
1111 wat zeg jij? 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
	

11.1.1 
Onderwerp: 	Re: Overeenkomst NRK 
Datum: 	maandag 12 februan 2018 16:45:16 

1k heb volgens mij geen argumenten om te onderhandelen hierover, we hebben het steeds 
over werkelijke kosten gehad! Dus zeg maar at dit de werkelijke kosten zijn! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 12 feb. 2018 om 15:46 heeft 	 IIIIIIII@nationaalarchief,n1>  het 
volgende geschreven: 

Hoi 

merkt toch op dat het eenmalige bedrag aangepast moet worden. 
Wil 	dit oppakken met Mien even terugkoppelen? 
Ter info: als ik de materiele kosten voor het PUR-archief van het totaal 
aftrek kom ik uit op €55.787,23 

Groet, 

Van: 	 (,,Tedcross,nii 
Verzonden: maanda 12 februari 2018 1509 
Aan: 
Onderwerp: RE: Overeenkomst NRK 

II en 
Bijgevoegd Bijlage 1, graag ook even keuren. 
Verder heb ik de overeenkomst zoalsall die vandaag heeft gemaild nog eens 
goed doorgelezen en voigens mij moeten er nog een paar dingetjes aangepast. Zie 
de tweede bijlage, inclusief mijn wijzigingen/opmerkingen. Hieronder alvast in het 
kort: 

• Artikel 7, lid 3.3: Klopt niet meer. Derden per datum van de Fysieke overdracht geen 

toegang meer te geven tot aire gedigitaiiseerde Deelcoilecties die online staan en hen 

dc7tarover te infoorneren; 

• Artikel 9, lid 1.1.3. Bedraa.  klopt niet meer. Een eennialig bedrag van EURO 89.000,-

BTw VOW' de materie(e kosten ten behoeve van het bewe!- ke..n van de 

Deelcollecties. 

• Artikel 12, lid 3: Hier mist een woord volgens mij. Voor zover dot mogelijk is dient de 

andere partij in de gelegenheid te worden gesteld ?? de verplichting?? alsnog na te 

kompn 

Tot zover, tot snei! 

Van: 



Verzonden: maandag 12 februari 2018 13:19 
Aan: 111.1111111111111.0onationaalarchief.ni>;111111111111111111  

Onderwerp: RE: Overeenkomst NRK 

Bestelll 	en= 

lk stuur hierbij alvast de overeenkomst toe, zoals deze vvat mij betreft definitief kan 
zijn ter ondertekening. Bijlage 2 (grondbeginselen Rode Kruis) is ook bijgevoegd. 
Bijlage 1 stuurtall later na. 

Wilien jullie er ook nog een keer kritisch doorheen !open, voordat ik of!. de 
definitieve versie in PDF opmaak en ter ondertekening voor vrijdag a.s. print? 
VVeUichthandiga 	dit doet, dan kan er niks verkreukelen in mijn tas onderweg 
naar juilie vrijdag 

Hoar graag jullie akkoord of evt. laatste wijzigingsvoorstellen, waarvoor dank! 

Groeten,111111 

Verzonden: donderdag 8 februari 2018 15:56 

Aan:111111111111111111111111111PredcrossJil> 

Onderwerp: RE: Overeenkomst NRK 

Beste 11111 

Zojuist heeft onze directeur Collectie en Publiek, samen metlill en onze 
medewerkster P&O, overlegt met de OR van NA. De gegeven uitleg in dit 
overleg vindt onze OR voldoende, zij gaan gezien deze uitleg geen advies 
uitbrengen, omdat onze OR op grond van de Wor niet om advies gevraagd 
hoeft te vvorden. lk had eerder al begrepen dat de OR van het NRK positief 
had geaclviseerd. Goed nieuws allemaal! 

Dit betekent dat de opschortende voorwaarde in artikel 2, derde lid van de 
overeenkornst kan \Norden geschrapt. We zoude-n in het desbetreffende lid 
van artikel 2 kunnen opnemen dat de OR van het NRK positief heeft 
geadviseerd en dat de OR van het NA wel is gefnformeerd en betrokken, 
maar niet adviesplichtig is. Zou jij de overeenkomst ook op dit punt willen 
aanpassen, naast de geel gearceerde open velden en de toevoeging aan 
artikel 10 m,b,t, de financiele verantwoordeljk van bet NRK. 

Tot slot het verzoek van onze [cant om de aangepaste overeenkomst nog 
naar 	en mij te sturen, zodat we er hier nog een laatste blik op kunnen 
werpen voor de ondertekening volgende week vrijdag. 

Groeten, 

<---WRDO00.ipg>  



<Bijlage 1 Deelcollecties.docx> 

<RO 12 feb DEF OVK Oorlogsarchief N NA.DOCX> 

--, 







Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

RE: PB, QA en brief 
dinsdag 13 februari 2018 16:46:23 
grief stakehol ers overdracht Oorlogsarchief Nederlandse Rode Kruis (met afspraak).DOCX 
Brief stakeholders overdracht Oorlogsarchief Rode Kruis.DOCX 
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Hi 	en 

Hierbjj de brieven in opmaak. 
Vanwege de aard van het document is het voor ons logisch om deze te verzenden in 
rjkshuisstjj1 wji hebben geen briefpapier met ons publiekslogo. Het Rode Kruis-logo 
hierblj zetten is niet mogeljjk, dus we gaan dat bjj nader inzien niet gebruiken, 
We zullen het logo niet verder verspreiden/opnemen bij communicatie-uitingen tenzjj 
vooraf met jultie afgestemd, Op dit moment weet ik niet waar ik het voor zou willen 
gebruiken. 

De handtekening en aangepaste lijst zien we tegemoet — heb een merge-expert 
gevonden dus dat kornt helemaal goed ;) 

In Q&A-toevoeg ngen kunnen wjj ons ook vinden, prima zo! 

Nartelijke groet, 

Van: 	 Oredcross.nl] 
Verzonden: maanda 12 februari 2018 18:49 
Aan: 
Onderwerp: PB, QA en brief 

Halloallalli en 
even bulletgewijs: 

Brief 

• II heeft de brief goedgekeurd, alleen graag functietitel var 	aanpassen, moet 
zijn ipv MEN 

• Zin over mailadres om op jullie mailinglist te komen, hoeft niet in deze brief (zoalsilli 

voorstelde vandaag) want er staat al in deze brief dat we ze in het najaar informeren als het 
archief weer 'open' gaat. Moet we! op onze website komen en in de autoreply van 
mailto:oorlogsarch - efPredcross.nl. 

• Logo (JPG) Rode Kruis toegevoegd voor op de brief. Logo echt alleen daarvoor gebruiken, 
nadat ik akkoord heb gegeven op de DEF-versie van de brief, 

• Digitale handtekeninglilvolgt nadat de secretaresse van Ilicie DEF-versie van de brief 
heeft gezien. 

• Excell-bestand met adressen was wel compleet (lege velden zijn puur de titels van mensen, 
niet belangrijk). Maar ik heb wel een aantal wijzigingen, paar brieven van ons waren niet 
aangekomen, ik jaag nu achter de juiste adressen aan... Volgt asap. 



gredcross ni 

06 

Rode 
-1-  Kruis 

Het Nederlandse Rode Kruis 
Verenigiv,skantoor 

.rorir!kruii..H 

Q&A 
• Op de 2e pagina van de Q&A heeft 	de zinnen over de dienstverlening bij het NA eruit 

gehaald. En onder het kopje [Dienstverlening] verderop in de Q&A, staat niks over de 
dienstverlening in 2018. Terwijl wij wel (zonder teveel te beloven!) willen kunnen zeggen 
dat de dienstverlening door onze medewerkers in 2018 nog grotendeels gelijk zal zijn aan 
die bij het Rode Kruis. Net  zoals dat in de OVK staat: 
Het Nationaal Archief verbindt zich: 
Gedurende de periode dat het Eigendomsrecht van DeeIcollecties nog niet is overgegoan 
op het Nationaal Archief overeenkomstig artikel 4 lid 5, de Werknemers in stoat te stellen 
hun huidige werkwijze zo veel mogelijk ten behoeve van een zo groat mogelijke 
informatieverstrekking aan het publiek voort te zetten, met inachtneming van de 
beperkingen die de wet &Jordan stelt; 

• Zoals aangekondigd heb ik met 	 het NIOD gemaild over hoe hij 
het antwoord op de vraag 'Waarom het NA en niet bijvoorbeeld het NIOD?"® zegt: 
"Het lijkt me dot we eerhjk kunnen zijn: het NIOD had het Rode Kruis archief graag 
opgenomen, moor had daarvoor onvoldoende fysieke en financiele capaciteit." Dus 
ongeveer hetzelfde antwoord als wij eerst hadden, maar dan kort en bondig. lk zou graag 

antwoord aanhouden, met de toevoeging dat het Rode Kruis heel blij is dat het 
Oorlogsarchief naar het NA gaat. En zonder die hele nieuwe uitleg dat het NA een betere 
plek is dan het NIOD. Dikke kans dat er uberhaupt niet naar wordt gevraagd, de details over 
de overdracht zelf lijken niet zo interessant voor de pers. 

Persbericht 
• Quote 	prima. 

Hartelijke groet, 

MIN Rode Kruis 



















Van: 111111111111111111111111111111111 @nationaalarchief.n1} 
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Van: 	 1111111111 
Aan: 
	

1111111 
Onderwerp: 	RE: detacheringsovereenkomsten 
Datum: 	 woensdag 14 februari 2018 15:54:39 

_ 
Eens, prima! 

Verzonden: woensdag 14 februari 2018 15:48 

Aan:11111111111111111111111111111 @redcross.nl> 
Onderwerp: RE: detacheringsovereenkomsten 

Ja prima! Ik zal dan zorgen dan ze ter ondertekening naar 11111 gaan (vind het een 
be 'e gek nrn haar vrijdad te laten tekenen waar iedereen bU staat) en stuur dan per 
overeenkornst 2 exemplaren terug 

Groet, 

Van: 	 Predcross.nti 
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 15:39 
Aan: 
Onderwerp: FW: detacheringsovereenkomsten 

update: heb1111 gesproken, hij zorgt yogi-  opgeschoonde versies, Will en de 
mannen tekenen en dan nemen we die getekende versies vrijdag mee naar jullie. Goed? 

Van:  
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 10:28 

Aan:  111111111111111111111. Pnationaalarchief,n  > 
Onderwerp: RE: detacheringsovereenkomsten 

1111 excuus, JAAA,11111 	hebben 'm goedgekeurd (met enige aarzeling van im ook 
het verwijderen van artikel 10c) en 	en 	zijn blij dat jullie hun aanyullingen hebben 
overgenomen. De mannen hebben de rest van de overeenkomst nog niet gelezen trouwens, 
alleen de bijlage met de functieomschrijving. lk jaag sinds gisterenmiddag op!". voor de 
volgende stap. Druk bezet man. Keep you posted! 

Van:1111111111111 111111r  n a ti onaala rc hie[n I] 
Verzonden: woensdag 14 februari 2018 09:51 

Aan:11111111111111111111111111111 Predcross.nI> 
Onderwerp: RE: detacheringsovereenkomsten 

Hoi 

Is er inmiddels al overeenstemming over de detacheringsovereenkomst? Wel zo fjjn als 
we dat rond hebben voor we de overeenkomst vrijdag tekenen ;) 

Groet, 



Van: 	 @redcross.ni] 
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 16:13 
Aan: MEM 
Onderwerp: RE: detacheringsovereenkomsten 

dank je, lijkt me allemaal prima. 1k koppel het intern weer bij ons terug en kom bij je terug. 
Ook over 

Van: 	 0)- nationaalarchietnl] 
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 15:33 
Aan: 	 Predcross.nl>  
CC: 	 Pnationaalarchief.nl›; 

Onderwerp: RE: detacheringsovereenkomsten 

Hoi 

Bijgaand wind je de nieuwe vers es van de detacheringsovereenkomsten. Op bijna alle 
punten zijn wjj akkoord. 

De toevoeging van art. 10 lid c heb ik wel weer verwijderd. Dat het NRK geen 
vervanging hoeft te regelen is narnelUk een afspraak die in de overkoepelende 
overeenkomst van de overdracht is opgenomen en heeft geen betrekking op de 
individuele detacheringsovereenkomst. Verder geeft art. 10 lid b de mogeiijkheid tot 
opzegging met een opzegterrnjjn van 1 maand. 

De aanpassingen aan de functieomschrijving zijn op een enkele formulering na ook over 
genomen. 	zijn echter wel van mening dat het Metamorfoze project de 
verantwoordeljjkheid blijft van het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft tenslotte een 
overeenkomst met Metamorfoze. Uiteraard staat het jultie wel vrjj de 
verantwoordeljjkheid van het project bij iemand enders te beleggen dan 

Naar aanleiding van het project nog wel een vraag: is het archief van kamp Amersfoort 
nu het enige dat weg is? lk dacht nameljjk dat ook de collectie Overeem gedigitaliseerd 
zou worden. 

Groet, 

Van: 	 c redcross.ni] 
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 22:01 
Aan: 
Onderwerp: detacheringsovereenkomsten 

1111 (.1Z), 	(P&O ) en onze externe arbeidsjurist hebben naar de overeenkomsten gekeken 
en enige aanpassingen gedaan. 

heeft een toevoeging gedaan aan de functieomschrijving, heb ik opgenomen in de 
detacheringsovereenkomst van 

lk heb 	en.'" alleen de functieomschrijving gestuurd. Zoals ik al vertelde heeft 
daar aanpassingen in gedaan, zie zijn conceptovereenkomst. 	is het daar mee eens, zijn 
uiteindelijke versie moet dus dezelfde functieomschrijving krijgen als die van 



Zie de bijlagen. 

NB: 	en 	maken zich zorgen over de zogenaamde PA's, de particuliere aanvragen. Zij 
hebben de indruk dat die bij jullie geen prioriteit gaan krijgen, terwijl er natuurlijk nog heel veel 
vragen in de bakjes liggen. Dat is een van de kwesties waarover ze graag mete van gedachten 
willen wisselen. 



• :7' 



Van: 	111.1111 
Aan: 
Onderwerp: 	SPOED: Rode Kruis detacheringsovk met aanpassingen 
Datum: 	donderdag 15 februari 2018 17:25:34 
BUlagen: 	180215 Detacheringsoveregnkomst 	 met aanpassingen.d ,x 
Prioriteit: 	Hoog 
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Beste collega's, 

Zojuist gesproken met11111111111111 van het Rode Kruis. Vanuit de vakhond hebben de 
medewerkers van het Rode Kruis nog een aantal voorstellen gedaan voor vqziging van de 
overeenkomst Zonder deze wtizigingen gaan ze de detacheringsovereenkomst niet 
tekenen. 
lk heb tegenlill gezegd dat ik niet de detacheringsovereenkomsten beoordeel, maar 
dat dit via P&O loopt. Op de vraag of het bezwaarijk is de overeenkornst morgen te 
tekenen en pas volgende week de detacheringsovereenkomsten definitief te maken heb ik 
gezegd dat ik dat lastig kan beoordelen zonder te weten of de voorstellen tot 
onoverkomelijke bezwaren leiden. 

Vervolgens heeftill rnij door de voorstellen heen gepraat. I k hoorcie niet echt 
schokkende dingen, maar ken hier geen uitspraak over doen. Bjjgesioten het voorsLe|  
zoals deze door het NRK naar mLi is gestuurd. 

Graag even overteg. 

Groeten, 

Van: 	 Oredcross,nli 
Verzonden: donderda 15 februan 2018 16:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Suspected SPAM: FW: detacheringsovk met aanpassingen 

Hoi ill en III 

Hierover net voicemail ingesproken en sms bericht gestuurd naarill 
1111 heeft11111 gesproken. 

Kunnen jullie vandaag nog akkoord geven op bijgevoegde wijzigingsvoorstellen in de 
detacheringsovereenkomsten, zodat ze morgen ondertekend kunnen warden? 

Zo niet, zijn jullie dan akkoord met ondertekening van de detacheringsovereenkomsten volgende 
week (en dus niet meer vandaag/morgen, voordat de overeenkomst van overdracht wordt 
ondertekend?) 

Dank en groet, 

Verzonden: donderdag 15 februari 2018 15:57 
Aan: 	 Predcross.nl> 
Onderwerp: detacheringsovk met aanpassingen 

Hall" zie bijgaand. 



The P4etheriands Red Cross. 
Head office, room 413 

2•,:‘ 
L-) 

WWW, rociekwis.ni  

Na o.k. door NA passen we ook die van 	aan. 

Succes Groet, 

ME= 

+ The Netherlands 
Red Cross 



The Netherlands Red Cross 
Head office. room 413 
et.:v + The Netherlands 

Red Cross 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Suspected SPAM: FW: detacheringsovk met aanpassingen 
donderdag 15 februari 2018 16:53:58 
181321 > 	 • enHAQai5iiimis  met aenpessingen.docx 
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HAM en 

Hierover net voicemail ingesproken en sms bericht gestuurd naarill 
heeftilli gesproken. 

Kunnen jullie vandaag nog akkoord geven op bijgevoegde wijzigingsvoorstellen in de 
, detacheringsovereenkomsten, zodat ze morgen ondertekend kunnen worden? 

Zo niet, zijn jullie dan akkoord met ondertekening van de detacheringsovereenkomsten volgende 
week (en dus niet meer vandaag/morgen, voordat de overeenkomst van overdracht wor.dt 
ondertekend?) 

Dank en groet, 

Van: 
Verzonden: donderdag 15 februari 2018 15:57 
Aan: 	 @redcross.nl> 
Onderwerp: detacheringsovk met aanpassingen 

Ha 	zie bijgaand. 
Na o.k. door NA passen we ook die van 	aan. 
Succes ! Groet, 
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