
Mvg 5.1.2.e 

403 

Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	 vrijdag 27 maart 2020 16:34 
Aan: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Verslag overleg AZ NA 20200326.docx 
Bijlagen: 	 Verslag overleg AZ NA 20200326.docx 

Dag 5.1.2.e 

Zoals besproken bijgevoegd de hoofdpunten van ons overleg. Als jij commentaar hebt hoor ik dat 
graag. 

1 



Verslag tactisch overleg AZ-NA 
7 maart 2020, 15.00 uur 
Telefonisch 

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

verslag 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

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

Contact 

313: 

T 06 332: 
1313 @nat onaalarchie 
f.n1 

Datum 
13 mei 2020 

Onze referentie 

Auteur 

Hij heeft ook de 
en 5.1.2.e 

is voor de 5.1.2.e 5.1.2.e 

404 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cuing en 
Wetenschap 

Hotspot COVID-19 
- 	Hotspot is opgepakt door CIO-office door 5.1.2.e 

hotspot voor MH17 gedaan bij AZ. Ook 5.1.2.e 
(mEasim) werken mee, 
NCTV. 
De ordening in DMS Plato is aangepast voor de hotspot. 
5.1.2.e wijst 5.1.2.e erop dat de hotspot uiteindelijk ook vastgesteld moet 
worden. Dit gebeurt normaal in het SIO door de gemandateerde voor de 
selectielijst, maar het NA heeft hier nu een ander proces voor afgesproken 
via email. Wanneer de hotspot wordt vastgesteld is aan AZ. 

Buiten reikwijdte verzoe 

■ 

Buiten reikwijdte verzoek 

■ 

■ 

Buiten rerkw Ate v: 

■ 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 

Datum 
13 mei 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

I 

I 

Buiten reikwijdte verzoe 

■ 
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21februari 2020 
On 20 jvni 2021 

De oorio 
die blee 

405 

Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	 woensdag 13 mei 2020 16:10 
Aa n: 	 aigr 
Onderwerp: 	 Verslag overleg dd 7/5/20 
Bijlagen: 	 Verslag overleg AZ NA 20200507.docx 

Dag 5.1.2.e 

Bijgevoegd kort de punten die we vorige week besproken hebben. Kunnen we weer gebruiken als 
leidraad volgende keer. Als ik zaken mis of verkeerd verwoord heb dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Afdeling Kennis&Advies 

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

M 06 5.1.2.e 

http://www.nationaalarchief.n1   

Het Nationaal Archief heeft den loket voor zakelijke dienstverlening: 070-331 5460 contact@nationaalarchief.nl. 

Denk aan het milieu voordat u dit e-mailbericht afdrukt 

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrieven klik dan 



Verslag tactisch overleg AZ-NA 18/06/2020 
18 juni 2020, 15.00 uur 
Telefonisch 

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

verslag 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

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

Contact 

T 
niEC II@nat onaalarchie 
f.n1 

Datum 
18 juni 2020 

Onze referentie 

Auteur 
3/33.1.1.1 

406 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Culuntr en 
Wetenschap 

Buiten reikwijdte verzoe 

Bu ten re 

Buiten reikwijdte verzoek 

I 
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Nationaal Arch ief 

Onze referentie 

Datum 
18 juni 2020 

- COVID-19 
5.1.2.e hoort graag de ervaringen van AZ met veiligstellen informatie en 
interdepartementale samenwerking daarbij. 

Bu ten nen 
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407 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 

dinsdag 30 juni 2020 14:20 
5.1.2.e @minaz.n1 
concept Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 07062020 .docx 
concept Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 07062020 .docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Hi 5.1.2.e 

Hierbij de concept agenda voor het SIO AZ van 10 juli. 

Hoor graag of het akkoord is. 

Groet, 

MEM 

1 



5.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

dinsdag 7 juli 2020 16:36 
@minaz.n1); 5.12,e @minaz.n1; 

408 

5.1.2.e 
CC: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 Agenda en stukken SIO AZ/Nationaal Archief 20200710 
Bijlagen: 	 Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20200710 .docx; PLATO-#4103215-

v1-20191205_510_overleg_december_2019.docx 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e 

Hierbij de agenda en stukken voor het strategisch informatieoverleg (SIO) van vrijdag 10 juli 2020. 
De agenda is met 5.1.2.e opgesteld. De webex uitnodiging hebben jullie reeds ontvangen. 

Namens het Nationaal Archief nernenMal en ikzelf deel aan de vergadering. 

Tot vrijdag. 

Met vriendelijke groet, 

5 1 2 e 

Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
... . .......... 	..... 	......... 	...... ............. ....... 	...... 
M +31 5.1.2.e 
5.1.2.e (nationaalarchief.n1  
http://www.nationaalarchief.n1   



en collega's van het secretariaat, Hallo 5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 16:36 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: 

@minaz.n1); 5.1.2.e 	minaz.n1; 5.1.2.e 
5.1.2.e 

409 

11111 1111 	  
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
dinsdag 7 juli 2020 1 7:1 1 
5.1 .2.e 

5.1.2.e 
FW: Agenda en stukken SIO AZ/Nationaal Archief 20200710 
Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20200710 .docx; PLATO-#4103215-
v1-20191205_510_overleg_december_2019.docx; Annotatie Agenda strategisch 
informatieoverleg AZ-NA 20200710 .docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Naast de stukken ook de geactualiseerde annotatie voor 5.1 .2.e 

©Secretariaat: Willen jullie de set stukken in I-babs opnemen? Dank! 

Groet, 
5.1.2.e 

Onderwerp: Agenda en stukken SIO AZ/Nationaal Archief 20200710 

Beste 5.1 .2.e en 5.1.2.e 

Hierbij de agenda en stukken voor het strategisch informatieoverleg (SIC)) van vrijdag 10 juli 2020. 
De agenda is met 5.1.2.e 	opgesteld. De webex uitnodiging hebben jullie reeds ontvangen. 

Namens het Nationaal Archief nemen 

Tot vrijdag. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

5.1.2.e en ikzelf de& aan de vergadering. 

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

M +31 (0)6 5.1 .2.e 
5.1.2.e CdThationaalarchief.n1  
http1/www.nationaalarchief.n1  
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 7 juli 2020 15:24 
5.1.2.e 
Stukken annotatie SIO AZ-NA (vandaag 16:00) 
Annotatie Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20200710 .docx; Agenda 
strategisch informatieoverleg AZ-NA 20200710 .docx; FW overbrenging RVD 
archief; PLATO-#4103215-v1-20191205510_overleg_december_2019.docx 

5.1.2.e 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Hallo 5.1.2.e 	en collega's van het secretariaat, 

Hierbij de annotatie en stukken voor het SIO AZ, op vrijdag 10 juli. 
Het annotatie overleg is zo meteen, om 16:00. 

@secretariaat, mocht het nog Iukken om het in Ibabs to zetten: graag! Alvast bedankt. 

Groet, 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
011 @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   
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SIO AZ 
10 juli 2020 

Aanwezig 

Vergaderpunten 

1. Opening en mededelingen 
Buiten re kwijdte verzoek 

Buiten re kwijdte verzoek 

•  

Buiten re kwijdte verzoek 

•  

Buiten re kwijdte verzoek 

•  
•  

jdte verzoek 

2. 

•  

•  

Bute 



Buiten re kwijdte verzoek 

6. Ter bespreking: COVID-19 hotspot 
AZ deelt ervaringen met het veiligstellen van informatie rond COVID-19 met het NA. 

vraagt of AZ de ervaringen rondom hotspot COVID-19 wil delen. AZ geeft aan dat het snel is 
opgepakt na acties van CIO Rijk. CIO Office AZ heeft een werkgroep ingericht en informatie bij 
Ministerie van OCW ingewonnen. AZ bevindt zich nu in de fase om inzicht te krijgen waar 
informatie van de hotspot zich precies bevindt en doet dit op basis van het sjabloon van het 
Nationaal Archief (inventarisatie document). We constateren dat het niet alleen over informatie 
gaat zoals documenten, maar ook e-mails, berichten, etc. Wel is de verwachting dat zeker 80% 
van de informatie al de waardering bewaren heeft. De afbakening is nog niet definitief. 

Het NA geeft mee dat het van belang is om informatie binnen de context te bewaren. Daarnaast 
moet AZ stil staan of er informatieobjecten zijn die in eerste instantie op te vernietigen stonden en 
nu uitgezonderd worden van vernietiging. Dan is het van belang op dit juridisch te verantwoorden. 
Dit gebeurt op basis van de hotspotlijst. Het NA vraagt of AZ een indicatie heeft wanneer de 
hotspotlijst in het SIO besproken kan worden? Het streven is om dit in het eerst volgende SIO te 
doen (dec. 2020). Afspraak om dit proces op tactisch niveau met 5.1.2.e en 5.1.2.e 	te  
bespreken. 

Elude 
	

jdte verzoek 

Bute 
	

Idle verzoek 



Buiten re kwijdte verzoek 

• 



5.1.2.e 
	

DIV 

Nationaal Archief 
5.1.2.e 

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

412 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Ministerie van Algemene Zaken 
5.1.2.e 
	

DBV 

5.1.2.e Contact 

@nat onaalarc 
hief.n1 

Onze referentie 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Datum 
22 juni 2020 

Bijlage(n) 
Verslag strategisch 
informatieoverleg AZ-NA d.d. 5-
12-19 

Strategisch Informatieoverleg Ministerie van Algemene 
Zaken en Nationaal Archief 
10 juli 2020, 10:00-11:00 
Webex 

Vergaderpunten 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

• 
• • 

• 
4. Buiten reikwijdte verzoek • • 
• 
6. Ter bespreking: COVID-19 hotspot 

AZ deelt ervaringen met het veiligstellen van informatie rond COVID-19 
met het NA. 

ijdte verzoek Bode 

■ 
■ 
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DBV 
DIV 

Ministerie van Algemene Zaken 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

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

1. Opening en mededelingen 
• 	Buiten reikwijdte verzoek 

413 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Werenschap 

Nationaal Archief 
5.1.2.e 

Contact 

T 
MCM111.1111.11@nat onaalarc 
hief.n1 

Onze referentie 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Vergaderpunten 

Datum 
22 juni 2020 

Bijlag e(n) 
Verslag strategisch 
informatieoverleg AZ-NA d.d. 5-
12-19 

Strategisch Informatieoverleg Ministerie van Algemene 
Zaken en Nationaal Archief 
10 juli 2020, 10:00 
Webex 

2. Ter vaststelling: Notulen vorige vergadering d.d. 12 december 
2019 

3. Ter bespreking: 
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Datum 
22 juni 2020 

Buiten reikwijdte verzoe 

Nationaal Archief 

Buiten reikwijdte verzoek 

4. Buiten reikwijdte verzoek • 

Buiten reikw jdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 

Buiten reikw jdte verzoek 

Buiten reikw jdte verzoek 

6. Ter bespreking: COVID-19 hotspot 
AZ deelt ervaringen met het veiligstellen van informatie rond COVID-19 
met het NA. 

Actie: AZ vragen ervaringen to delen met hotspotCOVID-19 

Eventueel doorvragen op: 

Pagina 3 van 5 



Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 

o Hoe AZ het veiligstellen van informatie heeft aangepakt en of dat goed 
verlopen is. 

o Vragen naar samenwerking met NCTV. 
o Scope van informatie die uitgezonderd wordt van vernietigen. Niet alleen 

DMS! 

Actie: Vragen wanneer AZ hotspot wil vaststelien (AZ heeft dit nog noolt gedaan) 
In de selectielijst van AZ staat: 
Bij AZ is een Archiefcommissie ingesteld die onder andere tot doel heeft om zo vroegtijdig 
mogelijk risicovolle of politiek-maatschappelijk gevoelige dossiers te signaleren en de SG (of 
departementsleiding) hierover te informeren, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen 
worden om (imago) schade voor de departementale bedrijfsvoering, medewerkers, politieke-
en ambtelijke leiding te voorkomen. Om de een tot drie jaar stelt de Archiefcommissie een 
eerste concept op van een lijst van opvallende of intensieve gebeurtenissen in de 
samenleving (hotspots) waarbij AZ een rol speelt. Deze lijst wordt voor advies voorgelegd 
aan het Nationaal Archief. De hotspotlijst wordt vervolgens besproken en vastgesteld 
in het Strategisch Informatieoverleg, waaraan de CIO van AZ, de Algemene 
rijksarchivaris en de externe deskundige deelnemen. De lijst met vastgestelde 
hotspots van AZ wordt door het Nationaal Archief gepubliceerd op haar website, zodat de 
uitkomst van het proces transparant is voor de burger. Tot slot waakt het CIO Office van AZ 
er over dat relevante, als te vernietigen aangeduide gegevens die betrekking hebben op een 
hotspot uitgezonderd worden van vernietiging. 

Actie: Wijzen op informatie op website NA. 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 
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5.1.2.e Hi 	f 

414 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
vrijdag 10 juli 2020 16:15 
5.1.2.e @minaz.nI 
Aantekeningen SIO AZ 20200710.docx 
Aantekeningen SIO AZ 20200710.docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Hierbij alvast mijn eerste aanzet tot het verslag van het SIO vanochtend. 
Mocht je al aanvullende punten hebben, dan houd ik mij graag aanbevolen. 

Groet, 
5.1.2.e 

1 



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

5.1.2.e 

Nationaal Archief 
5.1.2.e 

415 

Nationaal Archief 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Werenschap 

Ministerie van Algemene Zaken 
5.1.2.e 
	 DBV 

T +31 6 55 26 79 44 
ElliCall.1.1.11.@nationaalarc 
hief.n1 

Datum 
10 juli 2020 
Onze referentie 

Auteur 

verslag 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 

Verslag Strategisch Informatieoverleg ministerie van 
Algemene Zaken en Nationaal Archief 
10 juli 2020, 10.00-11:00 uur 
Webex 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Buiten reikwijdte verzoek 

3. Buiten reikwijdte verzoe 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 

Datum 
10 juli 2020 

Bode 
	

Ijdte verzoek 

■  

■  

■  

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

•  
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6. Ter bespreking: COVID-19 hotspot 
AZ deelt ervaringen met het veiligstellen van informatie rond COVID-19 met het 
NA. 

vraagt of AZ de ervaringen rondom hotspot COVID-19 wilt delen. AZ geeft 
aan dat het snel intern is opgepakt na de acties van CIO Rijk. De CIO Office van 
AZ heeft een werkgroep ingericht en informatie bij Ministerie van OCW 
ingewonnen. AZ bevindt zich nu in de fase om inzicht te krijgen waar informatie 
van de hotspot zich precies bevindt. Dit gebeurt op basis van het sjabloon van het 
Nationaal Archief (inventarisatie document). De aanwezigen constateren dat het 
niet alleen over informatie gaat zoals documenten, maar ook e-mails, berichten, 
etc. Wel is de verwachting dat zeker 80% van de informatie al de waardering 
bewaren heeft. De afbakening is nog niet definitief. 

Het NA geeft mee dat het van belang is om informatie binnen de context te 
bewaren. Daarnaast moet AZ stil staan of er informatieobjecten zijn die in eerste 
instantie op te vernietigen stonden en nu uitgezonderd worden van vernietiging. 
Dan is het van belang op dit juridisch te verantwoorden. Dit gebeurt op basis van 
de hotspotlijst. Het NA vraagt of AZ een indicatie heeft wanneer de hotspotlijst in 
het SIO besproken kan worden? Het streven is om dit in het eerst volgende SIO te 
doen (dec. 2020). Afspraak om dit proces op tactisch niveau met 5.1.2.e 

	en 
5.1.2.e 
	te bespreken. 

Nationaal Archief 

Onze referentie 

Datum 
10 juli 2020 

5.1.2.e 

Actie 5: Hotspotlijst agenderen voor SIO AZ in december 2020. 
Actie 6: Vooroverleg met 5.1.2.e 	en ME= over uitvoeren hotspotlijst. 

Bu te 	witdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Onze referentie 

Datum 
10 jut 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

• 

Buiten reikwijdte verzoek 
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416 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aa n: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
woensdag 22 juli 2020 12:32 
5.1.2.e 	minaz.n1 
Verslag SIO AZ en NA 20200710.docx 
Verslag SIO AZ en NA 20200710.docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Hallo 5.1.2.e 

In navolging van mijn aantekeningen stuur ik je het concept versiag van het SIO AZ-NA van 10 juli 
toe. 
Heb jij voor nu nog aanvullingen of opmerkingen? 

Hoor het graag, dan verwerk ik het alvast voor de versie die we t.z.t. in het volgende SIO gaan 
vaststellen. 

Groet, 
5.1.2.e 



417 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

5.1.2.e 
donderdag 23 juli 2020 16:19 
5.1.2.e 
RE: Verslag SIO AZ en NA 20200710 reactie 5.1.2.e .docx 
Verslag SIO AZ en NA 20200710.docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Dank 5.1.2.e 

Ik heb de aanvullingen geaccepteerd. Zie hierbij de nieuwe versie. 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 23 juli 2020 9:28 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: Verslag SIO AZ en NA 20200710 reactie 5.1.2.e .docx 

Hoi 5.1.2.e 
Slechts wat kleine aanvullingen. 
Groetjes 5.1.2.e 



418 

Tactisch Overleg AZ, 15 oktober '20 
5.1.2.e 
	 MEM. afwezig) 

Buiten reikwijdte verzoek 1. 

2. Buiten reikwijdte verzoek 

3. Buiten reikwijdte verzoek 

4. Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 5. 

6. 	Buiten reikwijdte verzoe 

7. Buiten reikwijdte verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

10. Plannen hotspotmonitor AZ? 
Nog geen voortgang geweest, zo ver bekend. Ramon vraagt planning na bij 
Aanbod voor nader gesprek over de hotspotmethodiek. 

5.1.2.e en 

11. Buiten reikwijdte verzoek 

13. Buiten reikwijdte verzoek 



419 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1 .2.e 

woensdag 4 november 2020 08:36 
5.1 .2.e 

RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Opvolgen 
Met vlag 

Super, dank! 
Goed om te weten: 5.1.2.e gaat per 1 januari weg bij AZ, Hij wordt 5.1.2.e 	bij JenV. 

Van: 5.1 .2.e 
Verzonden: woensdag 4 november 2020 8:29 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

Oat was een prima suggestie hoor! En ik wil deze wel oppakken aangezien ik AZ nu wel een beetje 
ken: dat is ook voor AZ [ijn(er). 

Plan dus gerust iets in. Mijn agenda is helemaal bij, dus op basis daarvan mag je zeker een aantal 
mogelijke tijdstippen suggereren, 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 4 november 2020 8:06 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: FW: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Misschien Le enthousias.t geweest, maar zou jij met mij het gesprek willen doen met AZ m.b.t. de 
hotspotmonitor? Of een andere collega? Ik vermoed dat het niet duidelijk is was ze nu precies moeten 
doen. 

Hoor het graag! 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 



5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

lk denk dat vanuit AZ 5.1.2.e 	 kan aansluiten ergiEGE en/ofik|kvindditookinteressantomtewetenhoe 
dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 

OndenNerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het formeel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. 1k kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast oak mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten om dit goed door te nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
MEC= 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

OndenNerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1 .2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van 5.1.2.e heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
Voor wat betreft het ofbakeningsdocument COVID-19 is een concept gereecr. Is dit 

waar je op doelt? 

lk hoop dat je hiermee voor nu voldoende weet. 

Met vriendeftjke groat, 

5.1.2.e 

. . .. 	. 	.. 	 .... „... 
Directie Bedrijfsvaerng/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 1 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 EA Den Haag 

... 	. 	..... 	 ... 	.. 	..... .„,, .. 
T070 s1 .2e 

2 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	camipaz.n1 

www.raksoverheid.ni  iaz 

Werktijden: ma t/m vr 07:30 - 16:00 uur 

Informatie; t)huisnouding op orde? DIV zorgt ervoor, towel thuis ais op kantoor, 

Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij  5.1.2.e 	bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

3 

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

M +31 5.1.2.e 
ISEC @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.nl   



5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

420 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 5 november 2020 14:37 
5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Merci 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 5 november 2020 14:12 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hoi 5.1.2.e 

Dank voor deze handreiking. lk zal 5.1.2.e aangeven dat hij (dankbaar) geb uik moet maken van je aanbod 
5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het formeel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. Ik kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten om dit goed door te nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hail° 5.1.2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 



2. 	Planning Hotspotmonitor Van  5.1.2.e  heb 1k het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
Voor wat betreft het afbakeningsdocument [OVID-19 is een concept gereed", Is dit 

waar je op doelt? 

lk hoop dat je hiermee voor nu voldoende weet. 

Net -kiriendelijke groet, 

s1 2.e 

.......... 	.... 	... 	. . ... , ...... 	...... 
Directie Bedrijisvoering/ICTt DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 i  2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 BA Den Haag 

............. 	...... 	........ 	.... 	... 	...... „.„., 
5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1 .2.e 
	rctrninaz.n1  

ou 
Werktijden: ma tim vr 07:30 - 1600 uur 

Informatie(t)huishouding op orde? DIV zorgt ervoor, zowei thuis ais op kantoor. 

Van: 5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij  5.1.2.e 	 bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1 .2.e 
EIMI11111111.111.1@nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minaz.nl> 

vrijdag 6 november 2020 13:12 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

421 
5.1.2.e 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Allen, 

Goed am in gedachten te houden, dat in de Selectielijst van AZ is afgesproken dat de Archiefcommissie van AZ ook 
een rol heeft bij de vaststelling van de Hotspot. 

v iendelijke groet, 

5.1.2.e 

Te : 06-21121= 
Informatie(t)huishouding op orde? DIV zorgt ervoor, zowel thuis ais op kantoor 

Van: 5.1.2.e 	[mailtc @nationaalarchief.nl] 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR196 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Ok! Ik zou met 5.1.2.e samen e.e.a. kunnen toelichten, ervaringen van andere organisaties delen en de 
betrokkenheid van het Nationaal Archief toelichten. 

Zullen we een afspraak inplannen? 

Op basis van de huidige agenda's van 5.1.2.e en mijzelf heb ik de volgende opties: 
24 november, 09:00-10:00 of tussen 14:00 en 16:00 
25 november, 10:30-11:30 
1 december, 15:00-16:00 
2 december, 14:30-15:30 
3 december, tussen 09:00 en 11:00 

Wil jij dat afstemmen met5.1.2.e en eventueel ook 5.1.2.e ? Dank. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailtomm@minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 



lk denk dat vanuit AZ5.1.2.e 	kan aansluiten en 5.1.2.e en/of ik. lk vind dit ook interessant om te weten hoe 
dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Groet, 

5.1 .2.e 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtoMEIMIIIM©nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat stoat los voor het formeel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. 1k kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten om dit goed door te nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailto UM= @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van 5.1.2.e heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
'Voor wat betreft het afbakeningsdocument COVID-19 is een concept gereed'. Is dit 

waar je op doelt? 

lk hoop dat je hiermee voor nu voldoende weet. 

Met vriendelijke greet, 

5 1.2.e 

,,,,,,,, . ,, 	. 	,,,, 	, 	........ 
Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algernene Zaken 
Binnenbof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 1 2500 EA Den Haag 
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070 5.1.2 e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
	Caminaz.n1 

www.ruksoverheid.nit_az 

Werktijden: ma t/rn vr 07:3 

Info, natie(t)huishouding op or de? DIV zorgt ervoor, zowei th 	a's op k moor, 

Van: 5.1.2.e 	 [mailto ll@nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

M 06 

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober Wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1 Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij 5.1.2.e 	en 5.1.2.e bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)4113 
atimmi nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   
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Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 

@nationaalarchief.nl] 

5.1.2.e 

422 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
vrijdag 6 november 2020 11:29 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Opvolgen 
Met vlag 

Hi 5.1.2.e 

Ok! Ik zou met 5.1.2.e samen e.e.a. kunnen toelichten, ervaringen van andere organisaties delen en de 
betrokkenheid van het Nationaal Archief toelichten. 

Zullen we een afspraak inplannen? 

Op basis van de huidige agenda's van 5.1.2.e en mijzelf heb ik de volgende opties: 
24 november, 09:00-10:00 of tussen 14:00 en 16:00 
25 november, 10:30-11:30 
1 december, 15:00-16:00 
2 december, 14:30-15:30 
3 december, tussen 09:00 en 11:00 

wil jij dat afstemmen met 

Groet, 
5.1.2.e 

eventueel ook 5.1.2.e ? Dank. 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 

lk denk dat vanuit AZ 5.1.2.e 	 kan aansluiten en 5.1.2.e 
	/of ik. lk vind dit ook interessant om to weten hoe 

dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Groet, 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor je react e en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het formeel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: 5.1 .2.e 

@nationaalarchief.nl] 

Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de seiectielijst AZ. Ik kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

1k stel voor dat we een keer met 5.1 .2.e gaan zitten om dit goed door he nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1 .2.e 

Van: 5.1 .2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1 .2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van 5.1 .2.e heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
'Voor wat betreft het afbakeningsdocument COV1D-19 een concept gereedi. Is dit 

waar je op doelt? 

lk hoop dat je hiermee voor nu voldoende weet. 

Met vriendelijke groet, 

«1.2 e 
5 1.2 e 

,,, 	,, 	...... .„ 	. 	 . ...... 	.. 	... .„„.„ . . ... 	. 
Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haab 
, ..... „., . „ ... 	.. 	......... 	. 	.. 	.. 	..... .„.., ... 	.... „..,„,„..„ 
T070 5.1.2 e 
Ni 06 5.1.2.e 

5.1 2.e 
	(t.o.minaz.n1 

www.rijksoverheid.ni! 7 

Werktijden: ma tjrn vr 07:30 - 16:00 uur 

informatie(t)huishouding op orde? DIV zorgt ervoor, zowel thuis als op kantoor. 

Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA) planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 
2 



1. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij 	 bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

3 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
EIE M©nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.nl   



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minaz.nl> 

vrijdag 20 november 2020 13:30 
5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

5 1.2 o T070 
M 06 5.1.2.e 

423 

5.1.2.e 

Opvolgingsvlag: 
	

Opvolgen 
Vlagstatus: 
	

Met Wag 

Hallo 5.1.2.e 

Dank voor de herinnering. 

lk moet dit inderdaad nog opnemen metal"; en 

Met vriendelijke groat, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 EA Den Haag 

5.1.2.e . lk laat het je z.s.m. weten. 

5.1.2.e 
	(arninaz.ni 

www.rilksoverheid.nilaz 

Werktijden: ma t/m vr 07:30 - 16:00 uur 

infonTiatie(t)huishoudinc7 op orde? DIV zorgt ervoor, zowel thuis als oo kantoo,r, 

Van: 5.1.2.e 	[mailtaLIE @nationaalarchief.nl] 
Verzonden: vrijdag 20 november 2020 13:21 

5.1.2.e Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

H i 5.1.2.e 

Kan het kloppen dat ik geen reactie meer heb gehad? 
De agenda's !open vol, daarom dat onderstaande niet meer up to date is. 

Laat jij weten of juilie met ons in gesprek willen en met wie? 
Het is nu realistischer om het te hebben over een overieg in januari 2021. Zie jij dat ook? Dan moeten 
we kijken hoe we dit in het SIO van 15 december teruggeven aan 5.1.2.e en 5.1.2.e 

Alvast bedankt. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:29 



Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

H i  5.1.2.e 

Ok! Ik zou met 5.1.2.e samen e.e.a. kunnen toelichten, ervaringen van andere organisaties delen en de 
betrokkenheid van het Nationaal Archief toelichten. 

Zullen we een afspraak inplannen? 

Op basis van de huidige agenda's van 5.1.2.e en mijzelf heb ik de volgende opties: 
24 november, 09:00-10:00 of tussen 14:00 en 16:00 
25 november, 10:30-11:30 
1 december, 15:00-16:00 

- 2 december, 14:30-15:30 
- 3 december, tussen 09:00 en 11:00 

Wil jij dat afstemmen met 	en eventuee oak 5.1.2.e ? Dank. 

Groet., 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailtolailM@minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 

lk denk dat vanuit AZ 5.1.2.e 	kan aansluiten en 5.1.2.e en/of ik. lk vind dit ook interessant om te weten hoe 
dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Greet, 

5.1 .2.e 

Van: 5.1.2.e 	[mailtarall1M©nationaala rchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

5.1.2.e 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het formed| 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. Ik kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten om dit goed door te nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1.2.e 

2 



Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algernene Zaken 
Binnenhof 19 i 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 12500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2 e 
NI 06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	cgminaz.n1 

Van: 5.1.2.e 	[mailtdALEM@minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

Voor wat betreft de twee onderde!en kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van 5.1.2.e heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
'Voor wat betreft het afbakeningsdocurnent COV1D-19 is een concept gereed'. Is dit 

waar je op doelt? 

ik hoop dat e hiermee voor nu voldoende weet. 

Met vriendeiijke gr 

5.1.2.e 

www.rijksoverheid.nliaz 

Werktijden: ma t/m •r-  07:30 - 16:00 uur 

Informatie(t)huishouding op orde? DIV zorgt ervoor, zowel thuis als op kantoor. 

Van: 5.1.2.e 	 [mailtdia @nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 
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2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij 5.1.2.e en 5.1.2.e bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
Afdeling Kennis & Advies 

4 

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

M +31 5.1.2.e 
©nationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1   



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minaz.nl> 

dinsdag 24 november 2020 13:50 
5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

iouwwerk is 
betangjizer 
dan denkt 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Aan: 
CC: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

424 

111113•111•1. 	  

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Hallo 5.1.2.e 

lk kan alle genoemde data, echter qua tijdstip op 21 januari kan ik alleen tussen 9 - 10 uur. 

Met vriendelijke groat, 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algernene Zaken 
Binnenhof 19 1 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 1 2500 EA Den Haag 

	

... 	.. . .. , .... 	. 	. „ ..... 	... 	.. 
r070 5.1.2 e 
M 06 5.1.2.e 

	

MIME 	z,n1 
r:soverheid,n1la7 

W,:..,,rktijden: ma t/rn vr 07:30 - 16:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op onze website www.goedbewaardvoornuenlaterml 

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 9:45 

Ondervverp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven van de namen.EMEMM sluit aan vanuit haar rol als jurist of ook 
vanuit een andere hoedanigheid? 

Aansluiten van 5.1.2.e laat ik bij jou, maar het lijkt mij goed dat duidelijk is wat zijn rolls in het proces. 
Als hij hier geen rol in heeft, dan kan ik hem een keer apart over bijpraten. 1k heb namelijk met hem 
om de zoveel maanden een bijpraatmoment. 

Voor januari heb ik de volgende opties in de aanbieding: 
-12 januari, 15:00-16:00 
-13 januari, 10:00-11:00 



5.1.2.e nationaalarchief.nl] Van: 

-14 januari, 15:00-16:00 
-19 januari, tussen 13:00 en 16:00 
-20 januari, 15:00-16:00 
-21 januari, 9:00-10:00 of 15:30-16:30 

Hoor graag of er een passende optie tussen zit. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: maandag 23 november 2020 11:37 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

Zowe! 5.1.2.e 	en ik zouden hier graag over in gesprek gaan met het NA. Wellicht dat5.1.2.e 	nog 
interesse heeft. 
Ook gezien mijn agenda lijkt het mij handig dit in januari te p an en. 

Groet, 

5.1.2.e 

Verzonden:  vrijdag 20 november 2020 13:21 
5.1.2.e 

CC  
Onderwerp:  RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi  5.1.2.e 

Kan het kloppen dat ik geen reactie meer heb gehad? 
De agenda's (open vol, daarom dat onderstaande niet meer up to date is. 

Laat jij weten of jullie met ons in gesprek willen en met wie? 
Het is nu realistischer om het te hebben over een overleg in januari 2021. Zie jij dat ook? Dan moeten 
we kijken hoe we dit in het SIO van 15 december teruggeven aan 5.1.2.e en 5.1.2.e 

Alvast bedankt. 

Groat, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden:  vrijdag 6 november 2020 11:29 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp:  RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 

Hi 5.1.2.e 

Ok! Ik zou met 5.1.2.e samen e.e.a. kunnen toelichten, ervaringen van andere organisaties delen en de 
betrokkenheid van het Nationaal Archief toelichten. 

Zullen we een afspraak inplannen? 

Op basis van de huidige agenda's van 5.1.2.e en mijzelf heb ik de volgende opties: 
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Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 

@nationaalarchief.nl] 

5.1.2.e 

- 	24 november, 09:00-10:00 of tussen 14:00 en 16:00 
- 25 november, 10:30-11:30 
- 1 december, 15:00-16:00 
- 2 december, 14:30-15:30 
- 3 december, tussen 09:00 en 11:00 

Wil jij dat afstemmen met 5.1.2.e en eventueel ook 5.1.2.e 

Groet, 
ME= 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 

lk denk dat vanuit AZ 5.1.2.e 	kan aansluiten en 5.1.2.e en/of ik. ik vind dit ook interessant om te weten hoe 
dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Groet, 

3E3 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het forrneel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. Ik kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten orn dit goed door te nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1.2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven; 
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5.1.2 e T 070 
M 0 5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van  5.1.2.e  heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
'Voor wat betreft het afbakeningsdocurnent COVID-19 is een concept gereed'. Is dit 

waar je op doelt? 

lk hoop dat je hiermee voor nu voldoende weet. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering/ICTIDIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12313 AA Den Haag 
Postbus 20001 12300 EA Den Haag 

5.1.2.e 
uksoverheid,nitaz 

Werktijden: ma t/:m vr 07:30 - 16:00 uur 

Informatie(t)huishouding op orde? DIV zorgt ervoor, towel thuis als op kantoor. 

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij  5.1.2.e 	bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
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Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
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M +31 5.1.2.e 
EZIEM il©nationaalarchief.n1 
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5 1.2o T 070 
N1 06 5.1.2.e 

Jouwwerk is 
beiongrijker 
dan je denkt 

425 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
dinsdag 24 november 2020 14:52 
5.1.2.e 
RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Opvolgen 
Met vlag 

Dank 5.1.2.e 	ook voor het doorgeven van je aanwezigheid. 
Ik wacht dan op de reactie van 5.1.2.e erMal en prik dan een datum. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:41 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

HaUo  5.1.2.e 

lk kan niet vooraillge spreken voor wat betreft haar rol in deze. Zij is momenteel betrokken bij de hotspot COV1D-19 
en wellicht vandaar uit ook geinteresseerd in de sessie over de hotspotmonitor.5.1.2.e 	heeft aangegeven dit 
niet zozeer te zien als onderdeel van zijn rol, dus we houden het bij 5.1.2.e 	en mij. 

1k zal jouw e-mail naar hen doorzetten, zodat zij ook een geschikte datum aan jou door kunnen geven. 

Met vriendehjke groat, 

31121111111 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algernene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 EA Den Haag 

5.1 2.e 
www.rijksoverheid.nlIaz 

Werktijden: ma Val vr 07:30 - 16:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op onze website www,goedbewaardvoornueniater.n1 



5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

5.1 .2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

5.1 .2.e 

Verzonden: dinsdag 24 november 2020 9:45 
Aan: 5.1 .2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven van de namen. 5.1.2.e 
	sluit aan vanuit haar rot als jurist of ook 

vanuit een andere hoedanigheid? 

Aansiuiten varELEI laat ik bij jou, maar het Iijkt mij goed dat duidelijk is wat zijn rol is in het proces. 
Als hij hier geen rol in heeft, dan kan ik hem een keer apart over bijpraten. Ik heb namelijk met hem 
om de zoveel maanden een bijpraatmoment. 

Voor januari heb ik de volgende opties in de aanbieding: 
-12 januari, 15:00-16:00 
-13 januari, 10:00-11:00 
-14 januari, 15:00-16:00 
-19 januari, tussen 13:00 en 16:00 
-20 januari, 15:00-16:00 
-21 januari, 9:00-10:00 of 15:30-16:30 

Hoar graag of er een passende optie tussen zit. 

Groet, 
5.1.2.e 

VaniZEG IMIll@minaz.nl] 
Verzonden: maandag 23 november 2020 11:37 
Aan: 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

HaL.,  5.1.2.e 

Zowel 5.1 .2.e 	en ik zouden hier graag over in gesprek gaan met het NA. Wellicht dat 5.1.2.e 	ook nog 
interesse heeft. 
Oak gezien mijn agenda lijkt het mij handig dit in januari te plannen. 

Groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: vrijdag 20 november 2020 13:21 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hi 5.1.2.e 

Kan het kloppen dat ik geen reactie meer heb gehad? 
De agenda's open vol, daarom dat onderstaande niet meer up to date is. 

Laat jij weten of jullie met ons in gesprek willen en met wie? 
Het is nu realistischer urn het te hebben over een overieg in januari 2021. Zie jij dat ook? Dan moeten 
we kijken hoe we dit in het SIO van 15 december teruggeven aan 

Alvast bedankt. 
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5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 11:29 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hi 5.1.2.e 

Ok! Ik zou met 5.1.2.e samen e.e.a. kunnen toelichten, ervaringen van andere organisaties delen en de 
betrokkenheid van het Nationaal Archief toelichten. 

Zullen we een afspraak inplannen? 

Op basis van de huidige agenda's van 5.1.2.e en mijzel[ heb ik de volgende opties: 
24 november, 09:00-10:00 of tussen 14:00 en 16:00 
25 november, 10:30-11:30 
1 december, 15:00-16:00 
2 december, 14:30-15:30 
3 december, tussen 09:00 en 11:00 

Wil jij dat afstemmen met 5.1.2.e en eventueel ook 5.1.2.e ? Dank. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:29 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR96 en hotspotmonitor 

Ok duidelijk nu. Dank je. 

ik denk dat vanuit 	 kan aansluiten en 5.1 .2.e en/of ik. lk vind dit ook interessant om te weten hoe 
dat in zijn werk gaat en heb mijn ideeen hierbij. 

Groet, 

Aan: 
CC: 

Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hi  5.1.2.e 	 f 

Dank voor je reactie en de planning. 

Voor punt 2 is dat niet wat ik bedoel. Ik snap de opmerking, maar dat staat los voor het formeel 
aanwijzen van dossier COVID 19 als hotspot voor AZ. 
Het gaat hier over het proces, zoals beschreven in de selectielijst AZ. Ik kan mij voorstellen dat AZ ook 
MH17 als hotspot wil aanmerken en daarnaast ook mogelijke andere AZ specifieke dossiers. 

3 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:07 
Aan: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

Ik stel voor dat we een keer met 5.1.2.e gaan zitten om dit goed door to nemen. Mee eens? En wie 
vanuit AZ sluiten aan? 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:25 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1.2.e 

Voor wat betreft de twee onderdelen kan ik het volgende aangeven: 

1. 	Buiten reikwijdte verzoe 

2. 	Planning Hotspotmonitor Van 5.1.2.e heb ik het volgende antwoord ontvangen op de vraag over de planning: 
'Voor wat betreft het afbakeningsdocument COV1D-19 is een concept gereed'. Is dit 

\,vaar je op doelt? 

lk hoop dat je hierrnee voor nu voldoende weet. 

Met vriendelijke groet, 

5 1.2 e 

„.,., ,,, 	... „ . 	... 	. 	.. 	. 	....... 	.. 	. , . , . 	. . ... 
Directie Bedrlysvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 1 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 2500 EA Den Haag 

..... 	......... 	..... 	....... . . 	... 	. 	... 	. 
1-  070 5.1.2 e 
M 06 5.1.2.e 

5.1.2.e 
	rarninaz,ni 

www.rilksoverheid,n1/az 

Werktijden: ma t/m vr 07:30 - 1.6:00 uur 

Tnfor'"matjei t)huishouding op orde? DIV Zi rgt ervoor, zowel t Juis 	ka. toor. 

CC 
Onderwerp: n.a.v tactisch overleg AZ-NA; planning MR'96 en hotspotmonitor 

Hallo 5.1.2.e 

n.a.v. het tactisch overleg van 15 oktober wilde ik navraag doen over de twee volgende acties: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

2. Planning Hotspotmonitor: ter voorbereiding van SIO hebben we gehad over de hotspotmonitor. Is 
het na navraag bij 	 bekend wat de planning is? Zodat ik dit kan afstemmen met de 
collega's van Waardering en Selectie? 

Hoor het graag en alvast bedankt. 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31  
gnationaa la rch ief. n1 

http://www.nationaalarchief.n1   
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426 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
donderdag 3 december 2020 15:50 
5.1.2.e @minaz.n1 
Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20201215 .docx 
Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20201215 .docx; Verslag SIO AZ en 
NA 20200710.docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Hi 5.1.2.e 

Hierbij de bijgestelde agenda voor het SIO AZ op 15 december. 
Ik kom nog bij je terug m.b.t. agendapunt IDB-archief. 

Verder voeg ik ook alvast het verslag van de vorige keer toe (met actiepunten). 

Mocht je onverhoopt nog wat missen, dan hoor ik het graag. 

Groet, 
MEM. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

5.1.2.e 
donderdag 10 december 2020 16:14 

5.1.2.e 
@minaz.nlaillEM@minaz.n1; 

@minaz.n1) 
5.1.2.e 

427 

CC: 	 5.1.2.e 

I 
Onderwerp: 	 Agenda en stukken SIO AZ/Nationaal Archief 20201215 
Bijlagen: 	 Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20201215 .docx; Verslag SIO AZ en 

NA 20200710.docx 

Opvolgingsvlag: 
	

Opvolgen 
Vlagstatus: 
	

Met viag 

Beste  5.1.2.e 	 en 5.1.2.e 

Hierbij de agenda en stukken voor het strategisch informatieoverleg (SIO) van dinsdag 15 december 
2020. 
De agenda is met 5.1.2.e opgesteld. De webex uitnodiging volgt nog. 

Namens het Nationaal Archief nemen 5.1.2.e en ikzelf deel aan de vergadering. 

Tot dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 

3131:1•111•111111111111 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
Elit @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   
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428 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
donderdag 10 december 2020 09:32 
5.1.2.e 
Annotatiegesprek SIO AZ 15 december 
Annotatie Agenda strategisch informatieoverleg AZ-NA 20201215 .docx; Verslag 
SIO AZ en NA 20200710.docx 

Opvolgen 
Met vlag 

Hi 5.1.2.e 

Vanmiddag hebben we annotatiegesprek voor het SIO AZ van aanstaande dinsdag, 15 december. 
Hierbij de geannoteerde agenda en versiag van vorige keer. 

©Collega's van het secretariaat, kunnen jullie het in I-babs zetten? Dank. 

Tot vanmiddag. 

Groet, 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
szc pnationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   



5.1.2.e 
5.1.2.e 
	

DIV 
5.1.2.e 

Nationaal Archief 

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

429 

Nationaal Archief 
Min isterie van Onderwijs, Cuiwur en 
Wetenschap 

Ministerie van Algemene Zaken 

5.1.2.e 

agenda 

Contact 

aljn @nat onaalarc 
hief.n1 

Onze referentie 

Datum 
3 december 2020 

Bijlage(n) 
Verslag strategisch 
informatieoverleg AZ-NA d.d. 
10-07-2020 

Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Strategisch Informatieoverleg Ministerie van Algemene 
Zaken en Nationaal Archief 
15 december 2020, 14:00-15:00 
Webex 

Vergaderpunten 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

I 

I 

2. Ter vaststellin : Notulen von e ver • aderin d.d. 10 "uli 2020 
Buiten reikwijdte verzoek 

Actie 5 en 6: Hotspotlijst staat niet op de agenda. Er zijn geen stappen 
gemaakt. Eerste gesprek tussen NA en AZ om uitleg te geven over de 
hotspotmethodiek is ingepland in januari '21. 
Voorstel om of te spreken om in het SIO van juni/juli dit punt terug te laten 
komen en beogen om de Iijst vast te stellen. 
Buiten reikwijdte verzoek 
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Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 
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Nationaal Arch ief 

Datum 
22 juni 2020 

4. Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

um 

• 

us 

MI 
Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten re kwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 

• 

Buiten re kwijdte verzoek 
Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 

rill=r417,215 .1 

• 
Buiten reikw jdte verzoek 
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Nationaal Archief 

Datum 
22 juni 2020 

Buiten reikwijdte verzoek 

• 
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Hotspots van 
[naam organisatie] 

[en eventuele rechtsvoorganger(s)] 
[periode] 

Versie 	 [nummer]. 
Datum 	 [datum]. 
Status 	 [statusaanduiding]. 
Vastgesteld in het strategisch informatieoverleg (SIO) op [datum]. 



Toelichting 

Inleiding 
Op grond van artikel 5, 1, sub e, van het Archiefbesluit 1995 kunnen in bijzondere gevallen 
archiefstukken die in een selectielijst zijn gewaardeerd als te vernietigen aisnog worden 
gewaardeerd als te bewaren. Een mogelijk instrument is de periodieke hotspotmonitor, zoals deze 
door de handreiking Belangen in Balans (versie 1.0)  (BiB) van het Nationaal Archief wordt 
omschreven. 

Hotspots: definitie en criteria 
Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie 
tussen overheid en burgers en/of burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel 
maatschappelijke beroering veroorzaken. Een hotspot voldoet aan een of meer van de volgende 
criteria: 

Er is sprake van een (schokkende) gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die voor veel 
maatschappelijke beroering zorgt en waarvoor uitzonderlijk veel aandacht bestaat in de 
media. Bijvoorbeeld: de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn (2011); de 
vuurwerkramp in Enschede (2000); het neerstorten van vlucht MH17 (2014); het uitbreken 
van de vogelgriep (2014). 
Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die belangrijke principiele tegenstellingen tussen 
burgers aan het Iicht brengt, het debat over de kwestie maakt veel emoties los. 
Bijvoorbeeld: de discussie over Zwarte Piet (2013 e.v.). 

• 

	

	Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat 
over het functioneren van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld: het delen van de metadata 
van telefoonverkeer met de NSA door de AIVD (2014); de Schipholbrand (2005). 
Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van de minister of het Kabinet 
ernstig is bedreigd. Bijvoorbeeld: de fraude met toeslagen door Bulgaren (2013); de 
nationalisatie van ABN AMRO (2008). 

Hotspotmonitor: instrument voor identificatie van hotspots 
De hotspotmonitor is gericht is op het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de 
samenleving die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de organisatie. 

Het doel van de periodieke hotspotmonitor is om er voor te zorgen dat de archiefbescheiden die 
betrekking hebben op deze hotspots worden aangewezen voor blijvende bewaring. 

De gehanteerde criteria en procedure zijn beschreven en vastgelegd in de selectielijst voor de 
[naam organisatie], meer in het bijzonder [in onderdeel/op pagina] [verwijzing]. 

Verhouding tot de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 
De AVG gaat uit van het principe van doelbinding: persoonsgegevens mogen enkel verwerkt 
worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere 
doeleinden. De AVG maakt daarbij een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens, bijzondere 
persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Voor blijvend te bewaren gegevens geldt ook de 'archivering in het algemeen belang'. Archivering 
in het algemeen belang is in de AVG beperkt tot overheidsinstanties of openbare of particuliere 
organen die wettelijk verplicht zijn om archiefbescheiden te beheren. Het uitgangspunt is dat 
archiefvormers 'archivering in het algemeen belang' al toepassen tijdens het verzamelen van 
persoonsgegevens en dus niet alleen ná overbrenging naar een archiefbewaarplaats. In het kader 
van 'archivering in het algemeen belang' is het permanent bewaren van persoonsgegevens 
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verenigbaar met de oorspronkelijke rechtmatige doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De 
belangenafweging en motivatie tot het permanent bewaren moet zijn neerslag vinden in de 
selectielijst, waarover, desgevraagd, verantwoording moet kunnen worden afgelegd. 

Concreet vermeldt de selectielijst van [naam organisatie] reeds voor elk proces of en, zo ja, welke 
categorie persoonsgegevens wordt verwerkt. Daarbij aansluitend wordt de wettelijke grondslag 
aangegeven op basis waarvan de organisatie de gegevens oorspronkelijk heeft verwerkt en wordt 
verduidelijkt welke persoonsgegevens (BSN, NAW-gegevens, medische gegevens, IP-adressen, 
enzovoort) worden verwerkt. Een beslissing tot blijvende bewaring wordt uiteindelijk gemotiveerd 
in de systeemanalyse. De hotspotlijst bouwt voort op de selectielijst en dient dus enkel de 
(eventuele) gewijzigde waardering te verantwoorden, zonder alle informatie uit de selectielijst te 
hernemen. 

Disclaimer 
Na vaststelling van de hotspotlijst zal bepaald worden welke archiefbescheiden uitgezonderd 
worden van vernietiging. Mogelijk zijn archiefbescheiden al wick vaststelling van een hotspotlijst 
vernietigd volgens de geldende selectielijst. Het is ook mogelijk dat archiefbescheiden met 
betrekking tot een hotspot niet uitgezonderd worden van vernietiging omdat deze niet van belang 
zijn voor de reconstructie van de hotspot. 

[Eventuele verwijzing naar (types) hotspots die in de selectielijst hoe dan ook onder als blijvend te 
bewaren gewaardeerde processen vallen, wat verklaart waarom deze niet in de hotspotlijst zijn 
opgenomen]. 
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Hotspots [naam organisatie] 

[beknopte omschrijving] Hotspot 

Uniek nummer [nr.] 

Datering [datum/jaartal] - [datum/jaartal/heden] 

Maatschappelijke beroering / media-aandacht 	❑  Criteria 

Tegenstellingen tussen burgers / emoties 

Debat functioneren overheid 

Positie minister/kabinet 

Nadere omschrijving [toelichting hotspot en relevante criteria] 

Rol organisatie [toelichting rol] 

Mogelijke andere 
betrokken 
rijksorganisaties 

[opsomming] 

[beknopte omschrijving] Hotspot 

Uniek nummer [nr.] 

Datering [datum/jaartal] - [datum/jaartal/heden] 

Maatschappelijke beroering / media-aandacht 	❑  Criteria 

Tegenstellingen tussen burgers / emoties 

Debat functioneren overheid 

Positie minister/kabinet 

Nadere omschrijving [toelichting hotspot en relevante criteria] 

Rol organisatie [toelichting rol] 

Mogelijke andere 
betrokken 
rijksorganisaties 

[opsomming] 
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[beknopte omschrijving] Hotspot 

Uniek nummer [nr.] 

Datering [datum/jaartal] - [datum/jaartal/heden] 

Maatschappelijke beroering / media-aandacht 	❑  Criteria 

Tegenstellingen tussen burgers / emoties 

Debat functioneren overheid 

Positie minister/kabinet 

Nadere omschrijving [toelichting hotspot en relevante criteria] 

Rol organisatie [toelichting roll 

Mogelijke andere 
betrokken 
rijksorganisaties 

[opsomming] 

Einde hotspotlijst. 

[beknopte omschrijving] Hotspot 

Uniek nummer [nr.] 

Datering [datum/jaartal] - [datum/jaartal/heden] 

Maatschappelijke beroering / media-aandacht 	❑  Criteria 

Tegenstellingen tussen burgers / emoties 

Debat functioneren overheid 

Positie minister/kabinet 

Nadere omschrijving [toelichting hotspot en relevante criteria] 

Rol organisatie [toelichting roll 

Mogelijke andere 
betrokken 
rijksorganisaties 

[opsomming] 
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5.1.2.e 

432 

Van: 
Verzonden: 
Aa n: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

5.1.2.e 
dinsdag 19 januari 2021 17:20 
5.1 .2.e 
	 @minaz.n1); 5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
Hotspot AZ - verslag kennismakingsgesprek en voorbeelden hotspotlijst 
Voorbeeld hotspotlijst versie 1 20190227.DOCX; Voorbeeld hotspotlijst Corona 
20200318.docx 

Beste collega's, 

Aansluitend bij ons overleg van zonet volgt hier een korte samenvatting van wat we besproken en 
afgesproken hebben. 

We hebben de methodiek besproken en o.a. toegelicht dat de hotspotmonitor een nieuwe invulling is 
van 'uitzonderen van vernietiging' conform artikel 5, lid 1, sub e van het Archiefbesluit. Maar dan 
afgestemd op een digitale omgeving en op de nood aan meer transparantie. 

De hotspotmonitor - dus het proces voor het aanwijzen en vaststellen van hotspots - is bij jullie al 
vastgelegd in de selectielijst (p. 26-27). En dient dus als jullie Ieidraad. Het eindresultaat van dat 
proces is een hotspotlijst. Hierbij als bijiage vinden jullie alvast: 

- Het voorbeeld van hotspotlijst. 

- Het voorbeeld van hotspotlijst, dat voor de hotspot COVID-19 al in de mate van het mogelijke 
is aangevuld. 

Concreet zien we het traject voor AZ grosso modo als volgt: 

- Februari - maart: bijeenkomst van de Archiefcommissie 
o Korte toelichting van methodiek door NA (EMID of 5.1.2.e 
o Korte toelichting van proces door AZ; 
o Voorlegging, bespreking en aanvulling eerste concept van longlist van AZ. Het 

eindresultaat is een longlist van mogelijke hotspots. 

- April-mei: bespreken longlist met NA AM is begeleider en toetst hotspots aan criteria en 
methodiek), akkoord bereiken over shortlist met NA, verder uitwerken shortlist op basis van 
het voorbeeld en dit aftikken met NA. 

- Eind mei: consensus over de hotspotlijst tussen AZ en NA. 

- 22 juni: bespreking en vaststelling in het SIO, waarbij ook de externe deskundige aansluit. NA 
doet vervolgens het nodige voor publicatie op diens \Aiebsite. 

Alvast bedankt om: 

- Na te denken over de scope van de hotspotlijst. Ons advies is dus om niet al te ver terug te 
gaan in de tijd en het doel - uitzonderen van vernietigen - steeds in het achterhoofd te 
houden; 

- Een bijeenkomst van de Archiefcommissie te organiseren en in dat kader zowel de mogelijke 
data als de agenda met 5.1.2.e 	en mij of te tikken; 

- De externe deskundige uit te nodigen voor het SIO van 22 juni voor het agendapunt 
hotspotlijst (past de datum voor hem niet, dan kan in overleg met 5.1.2.e 	nog een andere 
datum gezocht worden). Zijn contactgegevens vinden jullie hier: 
nttps://www.ru.nlicpg/medewerkers  



Hopelijk is dit een goede samenvatting? Geef zeker een seintje als het bovenstaande onvolledig is of - 
erger - fouten bevat. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

2 

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

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	@nationaalarchief.n1 

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

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
woensdag 20 januari 2021 08:59 
5.1 .2.e 
RE: Hotspot AZ - versiag kennismakingsgesprek en voorbeelden hotspotlijst 

Opvolgen 
Met viag 

Dank 5.1.2.e voor de heldere uiteenzetting! 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 17:20 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: 5.1 .2.e 
Onderwerp: Hotspot AZ - versiag kennismakingsgesprek en voorbeelden hotspotlijst 

Beste collega's, 

Aansluitend bij ons overleg van zonet volgt hier een korte samenvatting van wat we besproken en 
afgesproken hebben. 

We hebben de methodiek besproken en o.a. toegelicht dat de hotspotmonitor een nieuwe invulling is 
van 'uitzonderen van vernietiging' conform artikel 5, lid 1, sub e van het Archiefbesluit. Maar dan 
afgestemd op een digitale omgeving en op de nood aan meer transparantie. 

De hotspotmonitor - dus het proces voor het aanwijzen en vaststellen van hotspots - is bij jullie al 
vastgelegd in de selectielijst (p. 26-27). En dient dus als jullie leidraad. Het eindresultaat van dat 
proces is een hotspotlijst. Hierbij als bijiage vinden jullie alvast: 

Het voorbeeld van hotspotlijst. 

Het voorbeeld van hotspotlijst, dat voor de hotspot COVID-19 al in de mate van het mogelijke 
is aangevuld. 

Concreet zien we het traject voor AZ grosso modo als volgt: 

Februari - maart: bijeenkomst van de Archiefcommissie 
o Korte toelichting van methodiek door NA (Mira of 5.1.2.e 
o Korte toelichting van proces door AZ; 
o Voorlegging, bespreking en aanvulling eerste concept van longlist van AZ. Het 

eindresultaat is een longlist van mogelijke hotspots. 

April-mei: bespreken longlist met NA (his begeleider en toetst hotspots aan criteria en 
methodiek), akkoord bereiken over shortlist met NA, verder uitwerken shortlist op basis van 
het voorbeeld en dit aftikken met NA. 

- Eind mei: consensus over de hotspotlijst tussen AZ en NA. 

- 22 juni: bespreking en vaststelling in het SIO, waarbij ook de externe deskundige aansluit. NA 
doet vervolgens het nodige voor publicatie op diens website. 

Alvast bedankt om: 



- Na te denken over de scope van de hotspotlijst. Ons advies is dus om niet al te ver terug te 
gaan in de tijd en het doel - uitzonderen van vernietigen - steeds in het achterhoofd te 
houden; 

- Een bijeenkomst van de Archiefcommissie te organiseren en in dat kader zowel de mogelijke 
data als de agenda me tailiMil en mij of te tikken; 

- De externe deskundige uit te nodigen voor het SIO van 22 juni voor het agendapunt 
hotspotlijst (past de datum voor hem niet, dan kan in overleg met 5.1.2.e 	nog een andere 
datum gezocht worden). Zijn contactgegevens vinden jullie hier: 
https://www.ru.nlicpg/medewerkers   

Hopelijk is dit een goede samenvatting? Geef zeker een seintje als het bovenstaande onvolledig is of - 
erger - fouten bevat. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

2 

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

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1  
http://v w .nationaalarchief.n1 
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1211111E 	  
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
woensdag 20 januari 2021 09:15 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: Hotspot AZ - verslag kennismakingsgesprek en voorbeelden hotspotlijst 

Opvolgen 
Met vlag 

Hallo 5.1.2.e, 

Dank je voor het verslag en d samenvatting. lk vond het overleg heel prettig en de uitleg/advies van jullie kant heel 
helder. Dit helot ons goed op weg. 
lk hoop dat we over andere onderwerpen ook dergelijke sessies kunnen hebben. Werkt voor mij heel fijn in leder 
geval. 

Met vriendelijke gro 

»1'2 e 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 | 2500 EA Den Haag 

5.1.2.e 	carninaz.- nl 
oorvv.rijksoverheid.nllaz 

Werktijden: ma t/m vr 07:30 - 16:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op onze website www.goedbewaardvoornuenlater.ni  

Van:5.1.2.e 	 @nationaalarchief.nl] 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 17:20 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Hotspot AZ - verslag kennismakingsgesprek en voorbeelden hotspotlijst 

Beste collega's, 

Aansluitend bij ons overleg van zonet volgt hier een korte samenvatting van wat we besproken en 
afgesproken hebben. 



We hebben de methodiek besproken en o.a. toegelicht dat de hotspotmonitor een nieuwe invulling is 
van 'uitzonderen van vernietiging' conform artikel 5, lid 1, sub e van het Archiefbesluit. Maar dan 
afgestemd op een digitale omgeving en op de nood aan meer transparantie. 

De hotspotmonitor - dus het proces voor het aanwijzen en vaststellen van hotspots - is bij jullie al 
vastgelegd in de selectielijst (p. 26-27). En dient dus als jullie leidraad. Het eindresultaat van dat 
proces is een hotspotlijst. Hierbij als bijlage vinden jullie alvast: 

- Het voorbeeld van hotspotlijst. 

- Het voorbeeld van hotspotlijst, dat voor de hotspot COVID-19 al in de mate van het mogelijke 
is aangevuld. 

Concreet zien we het traject voor AZ grosso modo als volgt: 

- Februari - maart: bijeenkomst van de Archiefcommissie 
o Korte toelichting van methodiek door NA (iiIM of 5.1.2.e 	); 
o Korte toelichting van proces door AZ; 
o Voorlegging, bespreking en aanvulling eerste concept van longlist van AZ. Het 

eindresultaat is een longlist van mogelijke hotspots. 

- April-mei: bespreken longlist met NA (w  is begeleider en toetst hotspots aan criteria en 
methodiek), akkoord bereiken over shortlist met NA, verder uitwerken shortlist op basis van 
het voorbeeld en dit aftikken met NA. 

- Eind mei: consensus over de hotspotlijst tussen AZ en NA. 

- 22 juni: bespreking en vaststelling in het SIO, waarbij ook de externe deskundige aansluit. NA 
doet vervolgens het nodige voor publicatie op diens website. 

Alvast bedankt om: 

- Na te denken over de scope van de hotspotlijst. Ons advies is dus om niet al te ver terug te 
gaan in de tijd en het doel - uitzonderen van vernietigen - steeds in het achterhoofd te 
houden; 

- Een bijeenkomst van de Archiefcommissie te organiseren en in dat kader zowel de mogelijke 
data als de agenda met 5.1.2.e 	en mij of te tikken; 

- De externe deskundige uit te nodigen voor het SIO van 22 juni voor het agendapunt 
hotspotlijst (past de datum voor hem niet, dan kan in overleg met 5.1.2.e 	nog een andere 
datum gezocht worden). Zijn contactgegevens vinden jullie hier: 
https ://www ru .n I/cpg/medewerkeral 

Hopelijk is dit een goede samenvatting? Geef zeker een seintje als het bovenstaande onvolledig is of - 
erger - fouten bevat. 

Vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

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

MO 

2 



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

3 
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Tactisch overleg AZ-NA 26 januart, met EllEC 	(AZ), 	(AZ), 
(NA) 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

U 

2. Buiten reikwijdte verzoek 

b. 	&tort rerkwiidte vermek 

d. Buten mkvnjdte verzoek 

Met opmerkingen 13uften relay/idle verzoek 



Buiten reikwijdte verzoek 

4. Buiten reikwijdte verzoek 

Buiten reikwijdte verzoek 5.  

6.  Buiten reikwijdte verzoek 

7. Terugblik hotspotmonitor overleg en de behoefte voor andere sessies 
doornemen 
Inhoudelijk niet besproken. Wel had 	op de mail aangegeven dat de werkwijze erg 
prettig was. Zou dit ook voor andere onderwerpen. Voor DIMS zit mogelijk in recordkeeping 
advies. Onderwerp nieuwe archiefwet geeft5.1.2.e 	aan collega NA door, kijken wat 
mogelijk is. Vragen over projecten e-mail en berichtenapps is naargelang behoefte. Kan een 
sessie worden. 



Buiten reikwijdte verzoek 

M +31 (0)6 
@nationaalarchief.nl 

http://www.nationaalarchief.n1   
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 	fAminaz.n1)" 5 1 2 e 
5.1.2.e 	Caminaz,n1" 
Voorstel agenda Tactisch Overleg AZ en NA, 3 maart 2021 
donderdag 18 februari 2021 14:32:30 

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e 

Het tactisch overleg tussen AZ en NA vindt plaatst op 3 maart. 

Omdat ik volgende week afwezig ben, wil ik alvast de volgende agenda voorstellen: 

1. Buiten reikwijdte verzoek 

Ter bespreking: Hostpotmonitor AZ, presentatie in de archiefcommissie AZ en 
besluit ACC 19 i.v.m. hotspot COVID 19 in Q2 2021 

Zijn er vanuit jullie kant nog punten die jullie graag willen bespreken? Dan hoor ik het 
graag. 

Groet, 

MERIM 
Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: A andeling inzageverzoeken AZ - beperking openbaarbeid SofB 
Datum: 	 vrijdag 5 maaft 2021 16:29:41 

Dat klopt. Met aanvulling bij optie 1 om naast hotspot COVID-19 ook het dossier MH17 
mee te nemen (zie ook inspectierapport Inspectie OE MH17). 

Vanuit het NA is het advies om de hotspots COVID-19 en MH17 in het reguliere traject 
van de hotspotmonitor mee te nemen. 
Wat nu meespeelt is dat er een besluit is genomen dat in het eerst voigende SIO de 
hotspot COVID-19 vastgesteld dient te worden. Hierdoor moeten we kijken wat haalbaar 
is 
Mochten jullie kiezen om voor optie 1 te gaan, dan is de consequentie dat we later in het 
jaar de "reguliere" hotspotmonitor nog moeten doen. Voor elke optie is dus wat be 
zeggen. 

Ik hoar graag wat jullie keuze is, zodat we daar met elkaar naar toe kunnen werken en 
planning kunnen maken. 

Groet, 
5 1.2.a 

Van: 5.1 .2.e 	 @minaz.nl] 
Verzone en: vn • - 	nn? 	 .58 
Aan: 5.1 .2.e  
Onderwerv- " 	ling inzageverzoeken AZ - beperl<ing openbaarheid Sof13 

Hallo5.1.2.e 

Bedankt dat je dit hebt nagevraagd. Buiten reikwijdte verzoek 

lk heb nog wel een vraag over de Hotspot(s) die tijdens het overleg ter sprake kwam. Wat was 
jouw vraag precies of welke twee smaken had jij in de aanbieding voor ons? Waren dat: 
1 - Aileen Hotspot(lijst) COV1D-19 vOOr juni afronden 
2 - Hotspot(lijst) COV1D-19 en alle andere door AZ aangemerkte Hotspots v6Or juni afronden 

lk hoor het graag van je, zodat ik dit aanalle kan voorleggen. 

Groet, 

5.1.2.e 



438 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 

vrijdag 19 maart 2021 17:17 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
update hotspotmonitor AZ 

Opvolgen 
Met vlag 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• Ma kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• his beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeftaMhet concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en SelectiealE . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

1312311 11111111111 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
MIEE @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   

1 
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5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 

vrijdag 19 maart 2021 17:10 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgen 
Met vlag 

Dank 5.1.2.e ! O Ik zal alert zijn dat het voor- en naoverleg worden ingepland. 
Volgens mij moet het zeker haalbaar zijn om 5.1.2.e uit te nodigen. Ik check het bij 5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 16:42 
Aan: Overduin, Franciska 
CC: Galien, Douwe van der 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor de update. Hieronder vind je mijn antwoorden in het groen 

Fijn weekend! 

5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 16:12 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hi  5.1.2.e 

Ik heb net met 5.1.2.e 	van AZ gebeld. Kort de punten over hotspotmonitor AZ: 
1. AZ gaat een afspraak inpiannen voor de archiefcommissie. Wij worden ook uitgenodigd. 

Secretaresse 5.1.2.e 	komt bij ons op de lijn wanneer wij kunnen. 
Prima. Fijn dat we dit zo kunnen combineren. Ik ben ook gerust bereid om een korte aigemene 
intro te verzorgen. 

2. Met 5.1.2.e afgestemd dat we voor de archiefcommissie een vooroverleg hebben. 
Top. Als het kan toch tenminste een week voordien. 

3. 5.1.2.e 	en 5.1.2.e 	 hebben een slag gemaakt van long list, naar short list. Idee is om dit 
voor te leggen aan de archiefcommissie. 
1k vraag me of wat ze precies met de shortlist bedoelen, maar dat kunnen we in het 
vooroverleg nog bespreken. 

4. 5.1.2.e 	heeft de hotspot covid 19 in concept gereed. 
@gm : wil jij deze misschien al zien? Of liever later? 
Misschien best later. Dan blijven we trouw aan het proces. 

5. M.b.t. SIO 22 juni: ik heb gevraagd wat ambitie is a) hotspotmonitor AZ in de breedte of b) sec 
hotspot COVID 19 en MH17. Dat vond 5.1.2.e lastig te bepalen omdat ze nog niet wist hoeveel 
werk er uit komt voor de overige hotspots. 
Ik heb aangegeven dat daar het format hotspotlijst ingevuld moet worden en afhankelijk is van 



uitkomst Archiefcie. Daarom afgesproken om ooh gelijk een afspraak na de archiefcie. In te 
plannen en dan te bepalen wat haalbaar is. Lukt 22 juni niet, dan worden de overige hotspots 
in het SIO van december geagendeerd. 
Lijkt me prima en pragmatische aanpak. Bijna Belgisch ;--) 

Als je nog aandachtspunten hebt, dan hoor ik het graag! 
Nog eentje. Zou het mogelijk zijn om 	5.1.2.e te laten aansluiten in het kader van kennisde|ing rne 
nieuwe college's? 

Groet, 

011U31111111 11 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
EMEIMEMIIIII©nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   

2 



@minaz.nl> Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
donderdag 1 april 2021 16:02 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: update hotspotmonitor AZ 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e ,aminaz.n1 

ouw werk is 
belangriPzer 

clan ie denkt 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

440 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e . Zij zal met 5.1.2.e 	de datum e,d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen, 

Gr 5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 

www.rijksoverheid.nl/az  

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.n! 

CCIEEEEMMMMMIMMMMI 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 



• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 
voorkeur tenminste een week er voor. 

• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 
verzorgen. 

• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 
haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 

• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 
het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0,011 
5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1   
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Tactisch Overleg NA-AZ 20210413 
5.1.2.e 

Buiten reikwijdte verzoek 

•  

Buiten reikwijdte verzoek 

•  
•  

•  
Hostpotmonitor AZ, presentatie in de archiefcommissie AZ en besluit ACC 19 
i.v.m. hotspot COVID 19 in Q2 2021 

Aantekening RM: Hotspotmonitor presentatie vraag om in to plannen. 

Buiten reikwijdte verzoek 

•  
•  

Buiten reikwijdte verzoek 

•  

•  
• 

•  
•  

7. Wvttk 

1.  

2.  

4. 

• 

6. 



Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 12500 EA Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e Pminaz.ni 
http://www.rijksoverheid.ni   

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

442 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus:  

5.1.2.e 
woensdag 21 april 2021 14:47 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgen 
Met vlag 

Hallo  5.1.2.e 

Hierbij de gegevens van mijn collega  5.1.2.e  @nationaa a chief.n1). 
We zien de uitnodiging graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Beste  5.1.2.e 

lk heb onderstaande gegevens as 	 doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

Zou je mij de contactgegevens van 5.1.2.e 	 willen doorgeven? 
Dan speel ik die ook nog door aan= 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Afwezig op dinsdagmiddag en vrijdag 



;otiw werk is 
belangripzer 

dan le denkt 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
@nationaalarchief.nl] 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archieftommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 

in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverieg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e . Zij zal met 5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen. 

Gr 5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
OILEM©,minaz.n1  
www.rijksoverheid,n1 /az 

Aanwezig: ma, di, do en yr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 

Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.n1 

2 



CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hall 

Ik heb net een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e  is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie,  5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

3 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
woensdag 12 mei 2021 16:17 

RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Met vlag 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nninaz.nl] 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

443 

Hi 5.1.2.e 

Fijn, dan spreken we elkaar dan! 

Groet, 
5.1.2.e 

Dag 5.1.2.e 

Dat lijkt me een goede afspraak. 
lk laat je volgende week (woensdag, waarschijnlijk) weten wat de stand van zaken is! 

Groet, 5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 16:10 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Aan: 
CC: 

Hallo 5.1.2.e 

Dank voor je reactie. Begrijp dat het een uitdaging kan zijn. Ik hoop dat mijn signaal intern helpt. 

Zullen we elkaar eind volgende week kort informeren waar het nu staat? 
Dan hebben we met elkaar een kort lijntje en kunnen we kijken wat binnen het tijdsbestek mogelijk is. 

Groet, 
5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 



5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes, 

Ook jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 

Goedemorgen 5.1.2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alie zeileri bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

Ik hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 

MEM 
2 



Van: 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

|hhebondestaandegegevensaa 	doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

Zou je mij de contactgegevens van 5.1.2.e 	 willen doorgeven? 
Dan speel ik die ook nog door aarEllag. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

..... 	..... 	......... ......... ..... 	....... 	..... 
Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 
...... 	.......... 	................... 	....... 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e cgrninaz.n1  
http://www.rijksoverheid.n1  

Afwezig op dinsdagmiddag en vrijdag 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inpiannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 
ism in de periode 27 t/m 30 april veriof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
[.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

lk geet net door aan 5.1.2.e . Zij zal met 5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te planner), 

Gr 5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

3 



ouw week is 
belangripzer 

dan je denkt  

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

4 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e ©nationaalarchief.n1 

5.1.2.e 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e ©minaz.n1  
www.rijksoverheid.nl/az  

Aanwezig: ma, di, do en vr 08;30 - 18:00 uur 

Semen werken aan een flexibele en duurzame inforrnatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.ni  

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeftEnal het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 



http://www.nationaalarchief.n1  

5 



5.1.2.e @minaz.nl] Van: 

444 
5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
woensdag 19 mei 2021 12:15 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgen 
Met Wag 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1.2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een vergadering van de archiefcommissie een flinke kluif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogelijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken naar een volgend SIO, zoals per telefoon kort 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
AaniiiMEM OMMEMOMMI 
CC: [.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Beste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging.opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes. 

Ook jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 

@nationaalarchief.nl] 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 
	 @minaz.nl] 

CCEMEE M 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen 5.1.2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIC): 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

Ik hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

Ik heb onderstaande gegevens 	 doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

Zou je mij de contactgegevens van 5.1.2.e 	 willen doorgeven? 
Dan speel ik die ook nog door aan 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
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Van: 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 1 2500 EA Den Haag 

T070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e pminaz.ni  

5.1.2.e 

	

.... 	........ .....„...............„ . 	..... 	...... 
Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 

	

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

M 06 5.1.2.e 

	

5.1.2.e 
	 ©Lminaz.n1  

http://www.rijksoverheid.n1   
...... _ ......... 	.......... ......._.... . 	...... . ....... 	...... 
Afwezia op dinsdagmiddag en vrijdag 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inpiannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 
gm in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

.n|] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan  5.1.2.e  Zij zal met 5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen. 

Gr 5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 
Adviseur Bedrijfsvoering DIV 

www.riiksoverheid.n1Laz 

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 
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is 
beiangriiker 

dam je denkt 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.nl  

CC 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoefalEa het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6M311111 
Ell @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   

4 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
	 @minaz.nl> 

donderdag 27 mei 2021 08:56 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

RE: update hotspotmonitor AZ 

JOUW we* is 
belangriiker 

dan je denikt 
• 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 12:15 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

445 
5.1.2.e 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Hai 5.1.2.e 

Zoals je gemerkt hebt, is er helaas nog steeds geen datum voor een vergadering van de archiefcommissie. 

Aangezien we jullie deadline van 28 me niet gehaald hebben, moeten we constateren dat onze hotspots niet in het 
eerstkomende SIO besproken kunnen warden, maar pas in een volgend SIO. 
Dat vinden we erg vervelend. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, we kunnen geen ijzer met handen 
breken en bij een haastklus is niemand gebaat. 

Op 8 juni hebben 5.1.2.e en ik een overleg met 5.1.2.e 
	 en 5.1.2.e 	 , waarin we deze vertraging 

zullen meedelen. 

lk hoop dat er nu snel zicht komt op een datum voor het overleg, en anders kunnen we inderdaad een schriftelijke 
ronde overwegen. 

Bedankt voor het meedenken! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M 06 5.1.2.e 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.n1 



Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

2 

Lloedemorgen 5.1.2.e 5.1.2.e en 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1.2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een vergadering van de archiefcommissie een flinke kluif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogelijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken naar een volgend SIO, zoals per telefoon kort 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. 1/1/ij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat, 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes. 

Ook jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

.1.2.e 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 



Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e pminaz,n1 
http://www.rijksoverheid.n1   

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

Ik hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

lk heb onderstaande gegevens aartala 	doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

Zou je mij de contactgegevens van 5.1.2.e 	 willen doorgeven? 
Dan speel ik die oak nog door aarapara. 

Alvast bedankt! 

Met vriende1ijke groet, 

5.1.2.e 

Afwezig op dinsdagmiddag en vrijdag 
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5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

5.1.2.e 
[.1.2.e 

Aan: 
CC: 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e @minaz.ni 

JOUIN werk is 
belartgrijker 

dam je denkt 

Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 

Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzeif op de maandagen niet werk; 

in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzeif in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e Zij zal meillE311.1 de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen. 

Gr5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 

www.rijksoverheid.ni/az  

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlaterni 



5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan
CC 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e  is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.nl 
http://www.nationaalarchief.n1  



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
donderdag 27 mei 2021 09:57 

FW: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Met vlag 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 8:56 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

JOUW werk is 
betangrijker 

clan je dertkt 

446 

Ter informatie: AZ gaat het niet halen. 

Hoi 5.1.2.e 

Zoals je gemerkt hebt, is er helaas nog steeds geen datum voor een vergadering van de archiefcommissie. 

Aangezien we jullie deadline van 28 mei niet gehaald hebben, moeten we constateren dat onze hotspots niet in het 
eerstkomende SIO besproken kunnen worden, maar pas in een volgend 510. 
Dat vinden we erg vervelend. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, we kunnen geen ijzer met handen 
breken en bij een haastklus is niemand gebaat. 

Op 8 juni hebben 5.1.2.e en ik een overleg met 5.1.2.e 	 en 5.1.2.e 	 , waarin we deze vertraging 
zullen meedelen. 

lk hoop dat er nu snel zicht komt op een datum voor het overleg, en anders kunnen we inderdaad een schriftelijke 
ronde overwegen. 

Bedankt voor het meedenken! 

Met vriende ijke greet, 

5.1.2.e 

M 06 5.1.2.e 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.nl  



5.1 .2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1 .2.e @minaz.nl] 

Verzonden: woensdag 19 mei 2021 12:15 
5.1 .2.e 

5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Aan: 
CC: 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1 .2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een, vergadering van de archiefcommissie een flinke k!uif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogelijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken naar een volgend SIO, zoals per telefoon kort 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

Neste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes. 

Ook jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M 05 5.1.2.e 
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5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 

en Goedemorgen 5.1.2.e  5.1.2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SlO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhanke)ijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

1k hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

lk heb onderstaande gegevens aan 5.1.2.e 
	doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

Zou je mij de contactgegevens van  5.1.2.e 	willen doorgeven? 
Dan speel ik die ook nog door aanEEME. 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
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Van: 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 
. 	.... 	.... 	....... 	... ....... ... 	... 	... 	..... 	.. 	... 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e pminaz.n1 
http://www.rijksoverheid.n1  

Afwezig op dinsdagrniddag en vrijdag 

Hi  5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; alga in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Aan: 
CC: 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e Zij zal meglial 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen. 

Gr 5.1.2.e 	en fijn paasdagen. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

r070 5.1.2.e 
M  
5.1.2.e 
	@minaz.ni  

w‘ v.r-ksoverheid.n1 az 

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 
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Jouww 
beta ngriper 

dart le denkt 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan: 5.1.2.e 

@nationaalarchief.nl] 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding, 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.nl  

CCUIEEMMIMMEI 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectieal . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 
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Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 

M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  



5.1.2.e 
5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

5.1.2.e @minaz.nl] Van: 

447 

Van: 	 5.1.2.e 
Verzonden: 	 donderdag 27 mei 2021 11:22 
Aan: 	 5.1.2.e 
Onderwerp: 	 RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Bedankt voor de update! 

Met vriend.elijke groet, 

5.1 .2.e 

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

M 06 5.1.2.e 
http://www.nationaalarchief.n1   

Van: 

 

5.1 .2.e 
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 9:57 

Onderwerp: FW: update hotspotmonitor AZ 

Ter informatie: AZ gaat het niet halen. 

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 8:56 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

Zoals je gemerkt hebt, is er helaas nog steeds geen datum voor een vergadering van de archiefcommissie. 

Aangezien we jullie deadline van 28 mei niet gehaald hebben, moeten we constateren dat onze hotspots niet in het 
eerstkomende SIO besproken kunnen warden, maar pas in een volgend SIO. 
Dat vinden we erg vervelend. Aan de andere kant moeten we oak realistisch zijn, we kunnen geen ijzer met handen 
breken en bij een haastklus is niemand gebaat. 

Aan: 
CC: 

5.1.2.e Op 8 juni hebben 5.1.2.e 
zullen meedelen.  

en ik een overleg met  waarin we deze vertraging 

lk hoop dat er nu snel zicht komt op een datum voor het overleg, en anders kunnen we inderdaad een schriftelijke 
ronde overwegen. 

Bedankt voor het meedenken! 



erk is 
griiker 

fe denkt 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 12:15 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M 06 5.1.2.e 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornueniater.nl  

Hi 5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1.2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een vergadering van de archiefcommissie een flinke kluif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogeiijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken naar een volgend SIO, zoals per telefoon kort 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Beste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 
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5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooraisnog zonder succes. 

Oak jouw signaat hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M 06 5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1.2.e 

Goedemorgen 5.1.2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

Ik hoar graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 
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Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 

...... . ................. ......... ......... 	 ... 	... 
T 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e minaz.nl 
http://www.rijksoverheid.n1   

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Beste 5.1.2.e 

lk heb onderstaande gegevens aan 

Zou je mij de contactgegevens van 
Dan speel ik die ook nog door aan 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

willen doorgeven? 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Afwezig op dinsdagmiddag en vrijdag 

Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Aan: 
CC: 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 
5.1.2.e in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e . Zij zal met5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op am een vooroverleg te plannen. 
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Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 12500 EA Den Haag 

070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e (aminaz.ni 

Jou 
jker  

dart le denkt 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

GOMM en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 

www.rijksoverheid.nliaz 

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuentater.n1 

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan  
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

Hallo 5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 I Den Haag 
Postbus 90520 I 2509 LM I Den Haag 
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M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 @nationaalarchief.n1 

httri://www.nationaalarchief.n1 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
donderdag 27 mei 2021 15:45 

RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

Opvolgen 
Met vlag 

Van: 
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 8:56 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.ni] 

448 

Dank voor het delen. Heel onverwachts is het (helaas) niet.., 

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: donderdag 27 mei 2021 9:57 
Aan: 5.1 .2.e 
CC: [.1.2.e 
Onderwerp: FW: update hotspotmonitor AZ 

Ter informatie: AZ gaat het niet halen. 

Hoi 5.1.2.e 

Zoals je gemerkt hebt, is er helaas nog steeds geen datum voor een vergadering van de archiefcommissie. 

Aangezien we jullie deadline van 28 mei niet gehaald hebben, moeten we constateren dat onze hotspots niet in het 
eerstkomende SIO besproken kunnen worden, maar pas in een volgend SIO. 
Dat vinden we erg vervelend, Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, we kunnen geen ijzer met handen 
breken en bij een haastklus is niemand gebaat. 

Op 8 juni hebben 5.1.2.e 

zullen meedelen.  
en ik een overleg met 5.1.2.e 	 5.1.2.e waarin we deze vertraging 

lk hoop dat er nu snel zicht komt op een datum voor het overleg, en anders kunnen we inderdaad een schriftelijke 
ronde overwegen. 

Bedankt voor het meedenken! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

, 	 5.1.2.e 



Jouw werk 
belartgripzer 

dan jedenkt 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 12:15 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

5.1.2.e @minaz.nl] Van: 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornueniater.n1 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1.2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een vergadering van de archiefcommissie een flinke kluif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogelijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken near een volgend SIO, zoals per telefoon kort 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Beste 5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
5.1.2.e en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes. 

Ook jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
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5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1 .2.e @minaz.nl] 

5.1 .2.e 

Hopelijk volgt er nu op hele korte ter mijn een uitnodiging, maar het ligt helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

M 06  5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1 .2.e 

Goedemorgen 5.1.2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie delen dat de deadline van het SIO met AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA, Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de volgende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie stelt conceptlijst vast: uiterlijk 27 mei? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hptspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG COVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

1k hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1 .2.e 

Beste  5.1.2.e 

lk heb onderstaande gegevens aan 5.1.2.e 

Zou je mij de contactgegevens van  

doorgegeven en ik wacht op een datumvoorstel van haar. 

willen doorgeven? 
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Van: 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e ®nationaalarchief.nl] 

5.1.2.e @minaz.nl] Van: 

Dan speel ik die ook nog door aan 

Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

... . .... 	 ......... „. 
Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA | Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA | Den Haag 
....... ....... 	........... 	...... 	.... 	..... 	....... 	...... 

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e Pminaz,n!  
http://www.rijksoverheid.n1  

Afwezig op dinsdagmiddag en vrijdag 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten clat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 
-31111E in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Hoi 31121M, 

lk geef het door aar 313:1 	zal met 5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op om een vooroverleg te plannen. 

Gr 5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
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T 070 5.1.2.e 
N1 06 5.1.2.e 

u 	rk is 
agrijher 

dan je denkt 

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 2500 EA Den Haag 

5.1.2.e @minaz.n1  
www.ritksoverheid.nl/az  

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornuenlater.nl  

Hallo  5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 
• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 

het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

G roet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31  Vall:111=1 
©nationaalarchief.n1 

http://www.nationaalarchief.n1   
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5.1.2.e @minaz.nl] Van: 

449 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
donderdag 27 mei 2021 09:57 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: update hotspotmonitor AZ 

Opvolgen 
Met Wag 

Ha Ho 5.1.2.e 

Dank voor je reactie en de update. Begrijpelijk en goed dat juilie realistisch zijn wat haalbaar is. 
Mochten jullie verder zijn in het traject van wanneer de archiefcommissie en in welke vorm, dan hoor 
ik het graagi 

Groet, 
5.1.2.e 

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 8:56 
5.1.2.e 

5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Aan: 
CC: 

Hoi 5.1.2.e 

Zoals je gemerkt hebt, is er helaas nog steeds geen datum voor een vergadering van de archiefcommissie. 

Aangezien we jullie deadline van 28 mei niet gehaald hebben, moeten we constateren dat onze hotspots niet in het 
eerstkomende SIO besproken kunnen worden, maar pas in een volgend SIO. 
Dat vinden we erg vervelend. Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn, we kunnen geen ijzer met handen 
breken en bij een haastklus is niemand gebaat 

Op 8 juni hebben5.1.2.e en ik een overleg met 5.1.2.e 	 en 5.1.2.e 	 , waa n we deze vertraging 
zullen meedelen. 

lk hoop dat er nu snel zicht komt op een datum voor het overleg, en anders kunnen we inderdaad een schriftelijke 
ronde overwegen. 

Bedankt voor het meedenken! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 



Jouwwerk 
betartgriiher 
dan denkt 

Van: 
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 12:15 
Aan: 
CC: [.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 14:40 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @minaz.nl] 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www, oedbewaardvoornuen a er.n1 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor ons telefoongesprek en de update zojuist over het inplannen van de Archiefcommissie. 
Ik heb de huidige stand van zaken besproken met mijn collega 5.1.2.e 

We begrijpen dat het inplannen van een vergadering van de archiefcommissie een flinke kluif is. 
Omdat het nu sec om twee specifieke hotspots gaat en niet de hotspotmonitor in de breedte, wilden 
we nog vragen of jullie eventueel gedacht hebben om voor deze twee hotspots een schriftelijke ronde 
bij de archiefcommissie te doen? 
Of is dat niet opportuun? Mogelijk is daar nog tijdswinst te behalen. 

Vanuit onze kant is uiterlijk 28 mei aanleveren voor advies NA een harde datum om de hotspots in het 
SIO te bespreken. 
Als we dat niet halen, moeten we inderdaad doorkijken naar een volgend SIO, zoals per telefoon kart 
besproken. 

We horen graag wat jullie besluit wordt. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

Beste  5.1.2.e 

Bedankt voor je signaal. Wij delen je zorg zeker, de tijd begint te dringen. 

We hebben een flinke vertraging opgelopen door het uitblijven van een datum voor de Archiefcommissie. 
Dit is het gevolg van overvolle agenda's van de betrokken personen en een onderbezet secretariaat. 
Michele en ik hebben diverse keren aangedrongen op een datum, maar vooralsnog zonder succes. 

Oak jouw signaal hebben we vandaag doorgegeven om de urgentie (nogmaals) duidelijk te maken. 
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5.1 .2.e @nationaalarchief.nl] 

5.1 .2.e @minaz.nl] Van: 

Hopelijk volgt er nu op hele korte termijn een uitnodiging, maar het li helaas buiten onze invloedssfeer. 

Met vriendelijke groet, 

5.1 .2.e 

M 06 5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 8:53 
Aan: 
CC: 5.1 .2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 
Urgentie: Hoog 

5.1 .2.e 

en Goedemorgen 5.1.2.a  5.1 .2.e 

Vanuit mijn kant wil ik het urgente signaal met jullie de/en dat de deadline van het SIO rnet AZ 
dichterbij komt. Over minder dan 6 weken is het SIO (22 juni). 

Ik deel het signaal omdat we nog geen datum voor de archiefcommissie hebben ontvangen. Dit is de 
eerste stap voor AZ om verder met de hotspotlijst te kunnen. Conform het proces van AZ (zie 
selectielijst AZ pagina 26-27) stelt de Archiefcommissie een conceptlijst van hotspots vast en wordt de 
lijst voor advies voorgelegd aan het NA. Om tot slot de hotspotlijst te bespreken en vast te stellen in 
het SIO. 

Als we dan terugrekenen kom ik uit om de voigende ruwe planning: 
1. Archiefcommissie steit conceptlijst vast: uiterlijk 27 me(? 
2. AZ biedt lijst hotspots ter advies aan bij het NA: uiterlijk 28 mei 
3. Advies NA (disclaimer: afhankelijk van aantal hotspots (ga nu uit voor MH17 en COVID-19) en 

ruimte in de agenda): 31 mei-7 juni 
4. Mogelijke aanpassingen hotspots:8 juni-14juni 
5. Indienen stukken SIO en versturen stukken: 15 juni 
6. SIO: 22 juni 

Het goede nieuws: het is vooralsnog haalbaar. Maar dan moeten we met elkaar alle zeilen bij zetten 
en met name vanuit AZ de stappen nemen om de archiefcommissie de conceptlijst vast te laten stellen 
en tijdig de hotspots ter advies aan het NA aan te bieden. Anders voorzie ik dat AZ 22 juni niet gaat 
halen en daarmee ook niet de deadline die door DG [OVID-19 is gesteld m.b.t. de hotspot COVID-19. 

1k hoor graag of jullie dit beeld en mijn zorg herkennen. 

Groet, 

5.1.2.e 

Verzonden: woensdag 21 april 2021 14:43 

Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

Baste 5.1 .2.e 

lk heb onderstaande gegevens aan 5.1.2.e 

Zou je mij de contactgegevens van 5.1.2.e 

doorgegeven en ik vvacht op een datumvoorstel van haar. 

wilien doorgeven? 
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Van: 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:14 
Aan: 5.1.2.e 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

Dan speel ik die ook nog door aaragrie. 

Avast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

.... 	.. 	... 	... 	.. 	. 	... ............... 
Directie Bedriffsvoering/ICT/DIV 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 I 2513 AA I Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA I Den Haag 

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

M 06 5.1.2.e 
5.1.2.e 
	 Pminaz,n1  

http://www.rijksoverheid.n1   
.................. ...... 	......... 	... 	..... 	.. 	.. .......... ..... 
Afwezig op dinsdagmiddag en vrijciag 

Hi 5.1.2.e 

Dank voor het doorgeven. 

Voor het inplannen van de vergadering van de archiefcommissie goed om te weten dat: 
-ikzelf op de maandagen niet werk; 

in de periode 27 t/m 30 april verlof heeft; 
-ikzelf in de periode 3 t/m 7 mei verlof heb. 

We zien dan de datum en opties voor vooroverleg graag tegemoet komen. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van:5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: donderdag 1 april 2021 16:02 

5.1.2.e 

5.1.2.e 

Onderwerp: RE: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e 

Aan: 
CC: 

Hoi 5.1.2.e 

lk geef het door aan 5.1.2.e Zij 	met5.1.2.e 	de datum e.d. plannen voor de vergadering van de 
archiefcommissie. Zodra de datum bekend is neem ik contact met je op Om een voorbverleg te plannen. 

Gr5.1.2.e 	en fijne paasdagen. 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering/ICT/DIV 
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T 070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 

Jouw \merit iS 
beiongrijher 
dan le denkt 

Van: 
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 17:17 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: update hotspotmonitor AZ 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

5 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
5.1.2.e @nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1  

Ministerie van Afgemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 12500 EA Den Haag 

5.1.2.e  aminaz.n1 
www.rjiksoverheid,n1Laz 

Aanwezig: ma, di, do en vr 08:30 - 18:00 uur 

Samen werken aan een flexibele en duurzame informatiehuishouding. 
Benieuwd geworden? Ontdek meer op de website www.goedbewaardvoornueniater.n1 

Hallo  5.1.2.e 

Ik heb net 5.1.2.e een korte update gegeven van ons gesprek. 

Kort zijn reactie: 
• 5.1.2.e kon zich vinden in het voorstel om een vooroverleg te doen voor de archiefcommissie. Bij 

voorkeur tenminste een week er voor. 
• 5.1.2.e is beschikbaar om een korte algemene introductie voor de archiefcommissie te 

verzorgen. 
• Verder was het een pragmatische aanpak dat we na de archiefcommissie met elkaar kijken wat 

haalbaar is: de hotspotmonitor AZ in de breedte of sec hotspot COVID 19 en MH17. 

• Voor nu hoeft 5.1.2.e het concept van hotspot COVID 19 nog niet te ontvangen. Dat kan later in 
het traject, wanneer het in het proces aan bod komt. 

Tot slot nog een vraag vanuit onze kant: we hebben sinds kort een nieuwe collega in het team 
Waardering en Selectie, 5.1.2.e 	 . Is het mogelijk dat hij ook aansluit bij onze afspraken? 
In het kader van kennisdeling? 

Groet, 

5.1.2.e 

Afdeling Kennis & Advies 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
dinsdag 1 juni 2021 09:42 
5.1.2.e 

5.1.2.e 

Archiefcommissie 

@minaz.nl> 

450 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met viag 

GoedemorgenMEM, 

Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met het inplannen van de Archiefcommissie. Althans een poging daartoe O. 
Het is echt een ramp met al die agenda's. En dan is/was het ook nog verschrikkelijk druk op ons secretariaat, maar 
dat mag geen excuus zijn. 

Maar ik heb een optie gevonden; 
Donderdag 24 juni 	15:30-16:30 uur. 

Wil jij even aangeven of dit ook past in jouw agenda en die van 5.1.2.e ? 

Helaas zijn er niet meer opties, de vakantie komt er namelijk ook aan. 

lk verneem graag van jou. 

Groetjes,NLIE 

.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering / Directie Financieel-Economische Zaken 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2.e 
M 06 5.1.2.e 
EMECIIPminaz.n1  
http://www.rijksoverheid.ni/az  

werkdagen: maandag t/m donderdag 
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5.1 .2.e 

5.1 .2.e 5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 14:37 
Aan: @minaz.n1); 

451 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
dinsdag 1 juni 2021 14:44 
5.1.2.e 
FW: Voorbespreking Archiefcommissie? 

Opvolgen 
Met viag 

Hi 5.1.2.e 

Nu de bespreking met de archiefcommissie staat, zo dicht na het SIO van 22 juni, wilde ik even met je 
bellen over het SIO van 22 juni. 
Zie jij kans om mij terug te bellen? 

Dank! 

Groet, 
5.1 .2.e 

Onderwerp: Voorbespreking Archiefcommissie? 

Hi 5.1 .2.e en 5.1 .2.e 

We hebben de mail ontvangen dat de datum van de archiefcommissie staat: 24 juni. 
Erg fijn! 

Is het een idee om daarvoor met elkaar te overleggen? Een korte kennismaking en doornemen wat 
bijdrage van het NA is? Verder kunnen we stil staan bij vragen die jullie eventueel hebben. 

Wij hebben de opties in onze agenda: 
- 9 juni, 13:00-14:00 
- 10 juni, 14:30-15:30 
- 11 juni, 13:30-14:30 
- 17 juni 14:30-15:30 

Ik hoor graag of er wat passends tussen zit. 

Groet, 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
ESEE M@nationaalarchief.nl  
http://www.nationaalarchief.n1   



Van: 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 9:42 
Aan: 5.1.2.e 
CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Archiefcomnnissie 

5.1.2.e @minaz.nl] 

452 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 
Vlagstatus: 

5.1.2.e 
dinsdag 1 juni 2021 14:30 
5.1.2.e 
5.1.2.e 
RE: Archiefcommissie 

Opvolgen 
Met vlag 

Hallo 5.1.2.e 

Dank voor het puzzelen! Het blijft altijd een uitdaging. 
Ik heb gekeken in de agenda's van mij en 5.1.2.e 	wij kunnen beiden! 

We zien de afspraak graag tegemoet komen. 

@MM. is het een idee dat wij vooraf met elkaar, plus 5.1.2.e en 5.1.2.e e.e.a. voor bespreken? 

Groet, 
5.1.2.e 

Goedemorgen [.1.2.e 

Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met het inplannen van de Archiefcommissie. Althans een poging daartoe O. 
Het is echt een ramp met al die agenda's. En dan is/was het ook nog verschrikkelijk druk op ons secretariaat, maar 
dat mag geen excuus zijn. 0 

Maar ik heb een optie gevonden; 
Donderdag 24 juni 	15:30-16:30 uur. 

Wil jij even aangeven of dit ook past in jouw agenda en die varESEM 

Helaas zijn er niet meer opties, de vakantie komt er namelijk ook aan. 

lk verneem graag van jou. 

Groetjes,= 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering Directie Financieel-Economische Zaken 
Ministerie van Algernene Zaken 
BInnenhof 19 I 2513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2.e 

M °11151 
pminaz,n1 

http://www.rijksoverheid.nl/az  



werkdagen: maandag t/m donderdag 
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453 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 

dinsdag 1 juni 2021 14:28 
5.1.2.e 

RE: Archiefcommissie 

Hi 5.1.2.e 

Dat ga ik dan doorgeven en organiseren! Leuk om hier samen in op te trekken. 

1k ga er vanuit dat wij het gehe1e uur aanwezig mogen zijn, dus ook de bespreking van de hotspots 
etc. Mogelijk dat er andere punten op de agenda staan van de archiefcommissie, moeten we t.z.t. 
even bekijken. 

Voor nu zou ik het gehele uur reserveren. 

Groet, 
5.1.2.e 

Van: 5.1.2.e 

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 12:55 
Aan: 5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Archiefcommissie 

Ho 5.1.2.e 

Ja, hoor dat is prima. Verlaten wij dan het gesprek nadat wij de methode hebben toegelicht? 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

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

.......................... .......... ..... 	....... 	....... .......... 
M 06 5.1.2.e 
http://www.nationaalarchief.n1   

Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 12:37 
Aan: 5.1.2.e 
Onderwerp: FW: Archiefcomnnissie 

5.1.2.e 

Volgens jouw agenda kan je 

ZulIen we voor de afspraak van 24 juni met 5.1.2.e 	 kennismaken? We kunnen het 
dan ook over hebben wie well< de& van de bespreking op zich neemt. Vanuit gesprek in februari 
hadden 5.1.2.e en ik aangeboden dat wij de methode konden toelichten. 

Past dit ook in jouw beeld? 

Groet, 
5.1.2.e 



Van: 5.1.2.e 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 9:42 
Aan: 5.1.2.e 

@minaz.nl] 

CC: 5.1.2.e 
Onderwerp: Archiefcommissie 

Goedemorgen Gam- , 

Zoals je weet ben ik al een tijdje bezig met het inplannen van de Archiefcommissie. Althans een poging daartoe O. 
Het is echt een ramp met al die agenda's. En dan is/was het ook nog verschrikkelijk druk op ons secretariaat, maar 
dat mag geen excuus zijn. 

Maar ik heb een optie gevonden; 
Donderdag 24 juni 	15:30-16:30 uur. 

Wil jij even aangeven of dit ook past in jouw agenda en die van 5.1.2.e ? 

Helaas zijn er niet meer opties, de vakantie komt er namelijk ook aan. 

lk verneem graag van jou. 

Groetjes,a1012 

5.1.2.e 

Directie Bedrijfsvoering / Directie Financieel-Economische Zaken 
Ministerie van Algemene Zaken 
Binnenhof 19 12513 AA Den Haag 
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag 

T 070 5.1.2.e 
M O 45.1.2.e 

Aminaz.nl  
http://www.rijksoverheid.nliaz  

werkdagen: maandag t/m donderdag 
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@minaz.nl> Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

5.1.2.e 
dinsdag 1 juni 2021 17:27 
5.1.2.e 
RE: Voorbespreking Archiefcommissie? 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] Van: 

Van: 5.1.2.e 	 @minaz.nl] 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 17:02 
Aan: 
Onderwerp: RE: Voorbespreking Archiefcommissie? 

5.1.2.e 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 14:37 
Aan: 
Onderwerp: Voorbespreking Archiefcommissie? 

5.1.2.e 

5.1.2.e @nationaalarchief.nl] 

454 
5.1.2.e 

Opvolgingsvlag: 	 Opvolgen 
Vlagstatus: 	 Met vlag 

Ja prima 5.1.2.e 

Fijne avond. 

Groet,EMEM 

Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 17:17 
5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Voorbespreking Archiefcommissie? 

Dank voor je snelle reactie 5.1.2.e . Dan wachten we even af. Als de 11 toch voor 
we dat of we zoeken een ander moment, dus bij voorkeur een dinsdag O. 

Groet, 
5.1.2.e 

Aan: 

5.1.2.e 
	schikt, doen 

Hoi 5.1.2.e 

lk kan helaas alleen 11 juni. Het vervelende is dat op de donderdagen 5.1.2.e en ik altijd een overleg hebben van 
een projectteam en aansluitend themasessies ivm het nieuwe DMS. 

Woensdag is m jn niet werkendag en op vrijdag werkt 5.1.2.e niet. 

Maandag is 5.1.2.e terug van vakantie. We komen er volgende week op terug. 

Groet, 5.1.2.e 

Hi 5.1.2.e en 5.1.2.e 

We hebben de mail ontvangen dat de datum van de archiefcommissie staat: 24 juni. 
Erg fijn! 



Is het een idee om daarvoor met elkaar to overleggen? Een korte kennismaking en doornemen wat 
bijdrage van het NA is? Verder kunnen we stil staan bij vragen die jullie eventueel hebben. 

Wij hebben de opties in onze agenda: 
- 9 juni, 13:00-14:00 
- 10 juni, 14:30-15:30 
- 11 juni, 13:30-14:30 
- 17 juni 14:30-15:30 

Ik hoor graag of er wat passends tussen zit. 

Groet, 

guzi 

Afdeling Kennis & Advies 

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

M +31 (0)6 5.1.2.e 
Elip l@nationaalarchief.n1 
http://www.nationaalarchief.n1   
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