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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel B Au-
teurswet  jº het Besluit van  juni , Stb. , zoals gewijzigd bij het Besluit van  augustus
, Stb.  en artikel  Auteurswet , dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoe-
dingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus ,  KB Hoofddorp). Voor het over-
nemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken
(artikel  Auteurswet ) dient men zich tot de uitgever te wenden.



Mevrouw de rector, collega’s uit praktijk en wetenschap, studenten, vrienden,
familie en andere belangstellenden,

Het wordingsproces van deze rede was kort en intensief. Het was een worste-
ling met een structuur die niet de expressie wilde worden van het denkbeeld
dat ik had. Totdat ik mij afvroeg of wat ik wilde vertellen niet samen te vatten
was in een aantal stellingen. Dat bleek een werkbare en interessante benade-
ring, waarmee het mogelijk was mijn ideeën en wensen op een schijnbaar on-
gestructureerde manier toch te structureren.

Het lectoraat dat ik hier mag presenteren is erg jong. Dat betekent dat mijn
kenniskring en ik nog druk doende zijn om onze onderzoeksagenda te definië-
ren, projecten te initiëren en geïnteresseerde partijen aan ons te verbinden. We
zijn druk bezig om onze aanwezigheid in en beschikbaarheid voor de oplei-
dingen van (vooral) het domein Media, Creatie en Informatie (MCI) vorm te
geven. Om onze activiteiten te volgen of om daarin te participeren als sponsor
of als een geassocieerd lid van mijn kenniskring, is er een website in het leven
geroepen, te vinden onder www.digitalarchiving.nl. In de komende maanden
zullen we ons presenteren op een aantal sociale media, zoals LinkedIn, Twitter
en Facebook. Enkele studenten gaan een strategie daarvoor vormgeven.

Verschillende van mijn collega-lectoren hebben in hun redes aandacht be-
steed aan het onderzoek binnen een hogeschool en de daarbij gebruikte me-
thodologie. Ze hebben alles gezegd wat ik daarover zou kunnen zeggen en ik ga
dat dan ook niet herhalen. Ik richt mij hier volledig op het themagebied van
mijn bijzonder lectoraat: Digital Archiving & Compliance. Ik wil vooral laten
zien dat het een breed en zeer uitdagend werkveld is, dat mogelijkheden biedt
voor vele onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. In de komende onderzoeks-
agenda zal duidelijk worden waarop wij ons binnen deze mogelijkheden vooral
gaan richten.

1. ‘Het maatschappelijke belang van Archiving &
Compliance is enorm’

Digital archiving richt zich, kortweg, op het ontstaan, de bewerking, het ge-
bruik, de terugvindbaarheid en het behoud van betrouwbare informatie. Aan-





gezien bijna alle informatie vandaag de dag digitaal is gegenereerd (born digi-
tal) of digitaal is gemaakt (made digital), zal ik in het vervolg van deze rede de
aanduiding digital veelal niet gebruiken. Het tweede thema, compliance, wil
de naleving van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen aantonen met be-
trouwbare informatie, zodanig dat verantwoording afgelegd kan worden aan
‘legitieme fora’ en dat bewijs geleverd kan worden van rechten en plichten en
van de uitvoering en afhandeling van bedrijfsprocessen, taken en transacties.

De kern van zowel archiving als compliance is de informatiewaardeketen: de
procesketen die de creatie, de vastlegging, de opslag, de bewerking, de structu-
rering, de publicatie, het gebruik, het behoud, de toegankelijkheid, de distribu-
tie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toetsing van betrouw-
bare informatie realiseert. De processen van deze waardeketen zijn gericht op
het besturen van de informatiestromen in organisaties met de bedoeling de
betrouwbaarheid van informatie door juridische, organisatorische en techni-
sche maatregelen te waarborgen in de tijd. Ook het digitale culturele erfgoed,
dat aangewezen is om ten eeuwigen dage bewaard te blijven, valt onder de
werking van deze processen. De informatiewaardeketen probeert in de realisa-
tie van betrouwbare informatie vier dimensies optimaal te regelen: de kwaliteit,
de context, de relevantie en het voortbestaan van informatie. Alle processen
van de waardeketen zijn daarop gericht.

Het maatschappelijke belang van beide thema’s is groot. Ik wijs daarvoor op
drie ontwikkelingen. De eerste ontwikkeling is de toename van de hoeveelheid
informatie in de maatschappij, door de futurist Alvin Toffler al in  voor-
speld. Deze ‘informatie-explosie’ bedreigt (waarschijnlijk) de opslagmogelijk-
heden, (zeker) de toegankelijkheid en de vindbaarheid, en (mogelijkerwijze) de
begrijpelijkheid van informatie. Er wordt grote druk gelegd op de beschikbare
IT-mogelijkheden om betrouwbare en onbetrouwbare informatie van elkaar te
kunnen scheiden, om informatie te beveiligen en om privacy te bewaren. De
informatiemassa groeit door de toenemende publicatiemogelijkheden die het
internet biedt, de exploderende elektronische communicatie door de inmiddels
revolutionaire impact van social media, de mobiele revolutie, de toename van
Big Data, de onomkeerbare trend naar volledig digitaal werken (het ‘Nieuwe
Werken’), de grootschalige digitalisering van cultureel erfgoed zoals film, mu-
ziek, kunst, beeld, kaartmateriaal, etc., etc. Het kwantificeren van die groei is
niet zo eenvoudig. Er zijn verschillende analyses uitgevoerd, op basis van ver-
schillende definities en onderzoeksmethoden. Al deze analyses zijn het (on-
danks verschillende resultaten) eens over één fundamenteel feit: de hoeveel-
heid informatie in de wereld groeit in een verbazingwekkend tempo. Zo
stelden Lyman en Varian vast dat er in  wereldwijd  exabytes ( miljard
gigabytes) aan nieuwe data werd opgeslagen en dat er ongeveer  exabytes
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werden gecommuniceerd (maar niet noodzakelijkerwijze opgeslagen) via elek-
tronische kanalen als telefoon, radio, televisie en internet. De hoeveelheid
nieuwe, opgeslagen data groeide met gemiddeld % per jaar. Het onder-
zoeksbedrijf IDC stelde in  vast dat de jaarlijks gecreëerde hoeveelheid
data de wereldwijd beschikbare opslagcapaciteit te boven ging; het verschil
tussen beide grootheden werd in de jaren daarna steeds groter. In  werd
er volgens hun onderzoek  exabytes aan data gecreëerd en gerepliceerd.
Tot , zo schat IDC, is een jaarlijks groeipercentage van % te verwach-
ten. Hilbert en López constateerden in  dat de beschikbare opslagcapaci-
teit vanaf  met een jaarlijks gemiddelde van % groeide (tot plusminus
 exabytes in ), maar dat de verwerkingscapaciteit met % per jaar
groeide. Die constatering verklaart de snelle opmars van de digitalisering: in
 was nog maar ongeveer % van de data opgeslagen in digitale vorm, in
 was dat al gestegen tot %. Ondanks de huidige economische crisis
stijgen de behoeften en uitgaven aan ‘archiveringssoftware’. Als voorbeeld
laat ik in figuur  zien wat er in één minuut op internet gebeurt. Het toeganke-
lijk houden van de informatiemassa is maatschappelijk van belang; de infor-
matiewaardeketen speelt hierbij een grote rol.

Figuur 1 Infographic over de informatie-explosie. Bron: Intel Free Press Tech News,
Creative Commons, 2011
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Een tweede ontwikkeling is de wereldwijd toenemende regulering ter vergroting
van organisatorische transparantie. Organisaties wordt door steeds meer wet-
en regelgeving opgedragen publiek verantwoording af te leggen over hun han-
delen. Dit toenemend aantal regels, richtlijnen en normen heeft diverse oorza-
ken: schandalen bij beursgenoteerde bedrijven (Enron, WorldCom, WorldOn-
line, Barings, Parmalat, etc.), wangedrag in het bancaire en financiële systeem,
de (bijna) ineenstorting daarvan, toenemende fraude en (grotendeels veroor-
zaakt door al het voorgaande) de wens naar een grotere transparantie van het
handelen van publieke en private organisaties. Implementatie van nieuwe re-
gelgeving brengt (hoge) investeringskosten met zich mee. Onderzoek van het
Ponemon Institute uit  onder  verschillende multinationals toonde dat
de totale compliance-gerelateerde kosten bij deze bedrijven ongeveer  mil-
joen dollar bedroegen. Daartegenover: de kosten van non-compliance zouden
ongeveer  miljoen dollar bedragen hebben. De investeringen worden
mede veroorzaakt door de groeiende hoeveelheid informatie, waardoor het
moeilijker is die informatie te filteren die nodig is om compliance aan deze
toenemende regulering aan te tonen. Het blijkt ook dat het zich concreet
kunnen verantwoorden voor veel organisaties problematisch is, wat afbreuk
doet aan het vertrouwen van de klant en de burger. Het is verbazend, gezien
het verschil tussen de kosten van compliance en non-compliance, dat er
nauwelijks onderzoek is naar mechanismen die organisaties helpen bij het na-
komen van wetten, regels, richtlijnen en normen en in het vergroten van orga-
nisatorische transparantie. Een van die mechanismen is de informatiewaar-
deketen. Deze keten zorgt er immers voor dat de voor aantoonbare compliance
noodzakelijke informatie betrouwbaar, opgeslagen, beveiligd, toegankelijk en
beschikbaar is, kan worden geïdentificeerd, kan worden gereconstrueerd in de
toekomst, en wordt verwijderd als dat volgens de bestaande wet- en regelge-
ving mag. Archiving speelt hier een maatschappelijke rol van betekenis.

De derde ontwikkeling is de maatschappelijke verwachting (tot uitdrukking
gebracht overigens in veel regelgeving) dat organisaties zo ‘groen’ of milieu-
vriendelijk mogelijk functioneren. In een van mijn columns op mijn eigen web-
site besteedde ik in april  al aandacht aan deze problematiek. Infor-
matietechnologie heeft op verschillende manieren gevolgen voor onze
leefomgeving. Iedere fase in het leven van een computer schept milieuproble-
men. De productie van computers en hun (niet-)elektronische componenten
vergt elektriciteit, grondstoffen, chemische materialen en grote hoeveelheden
water, en levert daarnaast (vaak giftige) afvalstoffen op. Computers en rand-
apparatuur worden twee of drie jaar na aankoop vervangen. Deze afgedankte
apparaten worden nog steeds (zij het ver van huis) gedumpt op afvalbergen,
waar de aarde wordt vergiftigd en het water ernstig wordt vervuild. Daar-
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naast groeit het totale energieverbruik voortdurend, met en zonder gebruik
van ‘groene’ energiebronnen, ondanks alle maatregelen die IT-leveranciers ge-
nomen hebben om het energieverbruik in te dammen, zoals de consolidatie en
virtualisatie van servers. Als voorbeeld: van  tot  verdubbelde het
elektriciteitsverbruik van datacenters, terwijl wereldwijd het totale elektrici-
teitsverbruik slechts met ,% per jaar groeide. Van  tot  steeg het
verbruik in datacenters met %; in  alleen wordt een stijging van %
verwacht. Dat is een bevestiging van het feit dat pas na  de digitalisering
werkelijk is ingezet, zoals Hilbert en López stellen. Het is tevens de reden
waarom elke computer ieder jaar meer dan een ton koolzuurgas genereert.

Opslagnetwerken waren in  verantwoordelijk voor % van de totale IT-
energiekosten. Mijn inschatting is dat dit percentage vier jaar later ongeveer
verdubbeld is, gezien de stijgende behoefte aan opslag de afgelopen jaren door
de verveelvoudiging van informatie, de neiging van gebruikers om meer infor-
matie nuttig te achten en de angst niet compliant te zijn aan allerlei wetten en
regels. Door de consolidatie van opslagservers en door gebruik te maken van
andere, minder elektriciteit vergende opslagmedia zoals tape, kan het energie-
verbruik worden teruggebracht. De informatiewaardeketen kan bij de inrich-
ting van dit soort ‘groene’ opslagnetwerken behulpzaam zijn (door de proces-
sen ‘opslag’ en ‘behoud’), aangevuld met het managen van de opgeslagen
hoeveelheid informatie zelf (via ‘waardering’ en ‘vernietiging’). Archiving
speelt een rol in het terugdringen van opslagcapaciteit door de informatiemas-
sa rigoureus te saneren.

Consolidatie en virtualisatie

Vaak worden de termen consolidatie en virtualisatie vermengd.

Met consolidatie worden servers en opslagsystemen waar mogelijk fysiek
bijeengebracht en als één geheel beheerd. De applicaties worden efficiënt
verdeeld. Hiermee is een optimale benutting van capaciteit en een hoge be-
schikbaarheid te realiseren. Het leidt tot minder systemen, minder vervan-
ging, minder afschrijvingen en eenvoudiger beheer. Deze benadering zorgt
ervoor dat het aantal opslagmogelijkheden wordt beperkt, net als de hoe-
veelheid benodigde energie, de geproduceerde hitte en (als een interessant
neveneffect) de operationele en beheerskosten van back-ups, archiefopslag,
e.d.
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Virtualisatie leidt tot het beheren van minder fysieke machines en minder
besturingssystemen. Door het inzetten van virtualisatie kunnen meerdere
virtuele omgevingen met verschillende besturingssystemen geïsoleerd van
elkaar werken op een fysieke machine. Elke virtuele omgeving heeft zijn
eigen set aan virtuele hardware (schijfruimte, geheugen, processoren, net-
werkkaart etc.), waar een besturingssysteem en applicaties op werken. Vol-
ledige omgevingen kunnen zonder onderbreking verplaatst worden van de
ene fysieke machine naar de andere.

Het maatschappelijke belang van Archiving & Compliance is evident. De eerste
twee ontwikkelingen dwingen organisaties tot het (volledig) geautomatiseerd
uitvoeren van de informatiewaardeketen. De derde ontwikkeling dwingt ertoe
dat zo milieuvriendelijk mogelijk te doen. De competenties van studenten die-
nen daarop te worden afgestemd. Studenten moeten zich ervan bewust zijn dat
voor alle organisaties waarvoor zij uiteindelijk gaan werken, de hele informa-
tiewaardeketen cruciaal is. Dat betekent dat zowel in onderwijs als in onder-
zoek deze waardeketen ‘rode draad’ dient te zijn. Het onderzoek van het bij-
zonder lectoraat richt zich op de realisatie van fully automated archiving
environments, omgevingen waarin de informatiewaardeketen volledig geauto-
matiseerd wordt uitgevoerd. Daarbinnen zal het thema Green Archiving een
belangrijke plek innemen, gezien de relevantie daarvan voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen. In het informatie- en archiefwetenschappelijk on-
derzoek zijn deze thema’s grotendeels genegeerd.

2. ‘Archiving is een doelgerichte organisatorische asset’

Het is een enerverende, dynamische tijd. Gangbare opvattingen, methoden,
oplossingen en regels worden ter discussie gesteld. Nieuwe mogelijkheden
voor kennisverspreiding, productcreatie en communicatie manifesteren zich.

De concepten ‘informatiemaatschappij’ en ‘kennismaatschappij’ zijn gemeen-
goed geworden om die dynamiek te karakteriseren. Beide concepten zijn in
definiëring tegenstrijdig en vaag. De essentiële kern van deze concepten – de
transformatie naar een nieuw sociaal systeem door de toename en de verande-
rende rol van informatie – lijkt zich niet te manifesteren. Er doen zich geen
radicale wijzigingen voor in de wijze waarop onze postindustriële maatschap-
pij is georganiseerd en in de richting waarin deze maatschappij zich ontwik-
kelt. Desalniettemin doen zich wél grote veranderingen voor in wet- en regel-
geving, in de verschijningsvorm en de impact van informatietechnologische
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structuren en mogelijkheden, in de wijze van communicatie en de daarvoor
gebruikte technologische middelen, in de manieren waarop organisaties func-
tioneren, opereren, samenwerken en zichzelf structureren, in de wijzen waarop
informatie moet worden beveiligd en in de manieren waarop mensen econo-
misch en sociaal functioneren.

Door alle veranderingen die zich voordoen, reorganiseren organisaties zich-
zelf continu. Het afgelopen decennium zijn ze druk in de weer geweest met de
re-engineering van hun werkprocessen. Ze hebben (meer of minder succesvol)
hun vaak niet-geïntegreerde software vervangen door Enterprise Information
Systems (EIS), systemen die de sleutelprocessen van een organisatie integreren
in één softwareomgeving. Hierdoor kunnen gestructureerde gegevens in real
time en zonder organisatorische blokkades in die sleutelprocessen worden ver-
werkt. Coördinatie, efficiency en besluitvorming zijn hierdoor verbeterd, net
als de documentatie van afgehandelde procestransacties en de informatiekwa-
liteit. Informatie is nodig voor de verbetering van de performance van orga-
nisaties en is een onmisbare asset voor het behalen van concurrentievoorde-
len. De tijdige beschikbaarheid van betrouwbare informatie is van belang om
te kunnen reageren op de onzekerheid die het gevolg is van onverwachte ge-
beurtenissen en veranderingen in de hoog-complexe maatschappelijke omge-
ving van organisaties.

Integratie brengt echter ook problemen die op zijn minst de positieve effec-
ten temperen, zoals het feit dat databases niet goed in staat zijn ongestructu-
reerde informatie op te nemen. Ongestructureerde informatie, zoals tekst,
geluid en beeld, beslaat echter wel ongeveer % van alle informatie die in
organisaties wordt gegenereerd. En dat terwijl gestructureerde én ongestruc-
tureerde informatie gebruikt worden in beleid, besluitvorming, producten,
acties en transacties, en als zodanig cruciaal zijn voor de performance van be-
drijfsprocessen. Zonder deze informatie wordt uitvoering van bedrijfsproces-
sen of het bereiken van doelstellingen volstrekt onmogelijk. Daarnaast: infor-
matie is bewijs voor gevormd en uitgevoerd beleid, gedane besluitvorming,
vervaardigde producten, nagestreefde doelstellingen, uitgevoerde acties en af-
gehandelde transacties. Zoals al is benadrukt eisen publieke en private auto-
riteiten steeds meer dat deze informatie betrouwbaar is en dat op basis daar-
van beleid, besluitvorming, producten, acties en transacties kunnen worden
gereconstrueerd. De informatiewaardeketen wordt van grotere organisatori-
sche betekenis.

Dat informatie van organisatiestrategische betekenis is, wordt niet betwij-
feld. Juist daarom ook hebben organisaties controlesystemen in het leven ge-
roepen die waarborgen dat het management van informatie bijdraagt aan de
gestelde doelstellingen. Deze controlesystemen blijken echter onevenwichtig,
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doordat ze zich vooral concentreren op gestructureerde informatie. Dat heeft
gevolgen voor het bereiken van de gestelde doelstellingen en voor de verbete-
ring van de performance van organisaties, zowel qua doelmatigheid als qua
rechtmatigheid. Barata en Cain hebben onmiskenbaar aangetoond dat zon-
der betrouwbare informatie als bewijs voor beleid, besluitvorming, producten,
acties en transacties het bereiken van de doelstelling ‘rechtmatigheid’ (door
middel van het afleggen van verantwoording en het aantonen van compliance)
onmogelijk is. Ik durf wel de stelling aan dat betrouwbare informatie ook
onmisbaar is om de doelstelling ‘doelmatigheid’ te realiseren. Het is vreemd
dat de informatiewaardeketen in veel organisaties slechts marginaal, oneven-
wichtig of onvolledig is geïmplementeerd, wat ertoe heeft geleid dat van een
groot deel van de in een organisatie beschikbare informatie niet bekend is of
zij betrouwbaar is. Als het ongestructureerde informatie betreft, is de kwaliteit
vaak zeer twijfelachtig: niet toegankelijk, niet (tijdig) beschikbaar, niet com-
pleet, niet relevant, niet accuraat en/of niet begrijpelijk. Van zowel gestructu-
reerde als ongestructureerde informatie zijn de oorsprong en de contextuele
omgeving niet of nauwelijks bekend. Het feit dat informatie over het alge-
meen de informatietechnologie waarmee zij is gegenereerd en waarin zij wordt
gemanaged overleeft, stelt (zeker met het toenemen van de hoeveelheid infor-
matie) de betrouwbaarheid van die informatie verder ter discussie. Corrupte
informatie maakt het bereiken van organisatorische doelstellingen problema-
tisch.

Problemen in informatiekwaliteit

Bedrijven zijn afhankelijk van systemen. In veel gevallen klopt er weinig
van de gegevens waarmee deze systemen werken. Het gevolg is dat onder-
nemingen sturen op foutieve informatie. ‘% van onze klanten heeft pro-
blemen met hun datakwaliteit’, zegt Vincent Wylenzek, Business Intelligen-
ce Consultant bij Ordina, op basis van zijn ervaring met het opschonen van
gegevens.

Volgens Wylenzek is niet ieder geval even ernstig, maar fouten in admini-
straties kunnen leiden tot verkeerde financiële verslaglegging. Uiteindelijk
kan dit zelfs leiden tot problemen met de fiscus of verkeerde bedrijfsvoe-
ring, omdat conclusies niet deugen. De consultant zag ooit een systeem niet
gebruikt worden, omdat het personeel geen enkel vertrouwen in de gele-
verde informatie had.
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‘Er zijn diverse soorten vervuiling te bedenken: regels die dubbel opgesla-
gen zijn, datatypes die niet overeenkomen of percentages waar een komma
op de verkeerde plek staat’, weet Wylenzek. Dat komt ook, omdat door
personeelsverloop kennis van systemen onbereikbaar is geworden voor het
bedrijf. Een van de belangrijkste problemen is het gebruik van spreadsheets
voor dataverwerking. Spreadsheets zijn zelden voldoende beschermd tegen
het maken van typefouten, die vervolgens in de organisatie over verschil-
lende systemen worden verspreid. ‘Wat je ziet is dat negen van de tien be-
drijven Excel gebruiken als primair bronsysteem voor dit soort gegevens,
zoals begrotingen of targets’, verzucht Wylenzek. ‘We noemen dat “Excel-
ites” als ziektebeschrijving’. Als oorzaak duidt hij tekortkomingen van de
gebruikte systemen aan, omdat deze bepaalde informatie niet gestructu-
reerd verwerken.

Een goede stap is om gegevens af te wijzen als ze niet correct zijn.

Bron: http://computerworld.nl/article//–bedrijven-heeft-data-kwali-
teitsproblemen.html.

Archiving is belangrijk voor het bereiken van alle organisatiedoelstellingen.
Het vormt een van de belangrijkste waarborgen van het organizational memo-
ry, het DNA van een organisatie, zoals het door Spear en Bowen is benoemd.

Het is een metaforisch concept dat de opslag, de representatie en het delen van
informatie, cultuur, macht, praktijken en beleid beschrijft. In de organisatie-
kundige literatuur worden de doelen van dit ‘geheugen’ gezien als het terug-
brengen van de kosten voor de afhandeling van bedrijfstransacties, het versnel-
len van de toegang tot praktijken en oplossingen uit het verleden, het
assisteren in de besluitvormingsprocessen door het leveren van referentiema-
teriaal, het delen van kennis en het verminderen van de afhankelijkheid van
individuele medewerkers als kennisdragers. Volgens Weicks ‘The social psy-
chology of organizing’ zijn het gebruik en de verspreiding van dit organizatio-
nal memory, de accuraatheid en compleetheid ervan, en de omstandigheden
waarin het is gegenereerd (de context) van groot belang voor organisaties om
te kunnen ‘leren’ en zo hun doelen beter te kunnen bereiken. De betrouwbare
reconstructie van het verleden is daarvoor noodzakelijk. De informatiewaar-
deketen is hiervoor een organisatorische noodzakelijkheid.

Archiving is voor organisaties een belangrijke asset voor het bereiken van
organisatorische doelstellingen zowel qua doelmatigheid als qua rechtmatig-
heid. Zonder archiving, zonder een goed functionerende en geïmplementeerde
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informatiewaardeketen, is het bereiken van deze doelstellingen qua perfor-
mance ondermaats. Archiving is goal-oriented, het is een noodzakelijke func-
tionaliteit voor het bereiken van organisatorische doelen. Dat is iets waarvan
docenten en studenten van deze hogeschool zich bewust dienen te zijn.

3. ‘De sleutel voor organisatorische informatie-
infrastructuren is de informatiewaardeketen’

De organisatorische noodzakelijkheid van Archiving & Compliance zal duide-
lijk zijn. Organisaties dienen informatie, om een modewoord te gebruiken,
goed te managen. Aangezien de informatiewaardeketen in vele organisaties
slechts marginaal, onevenwichtig of onvolledig is geïmplementeerd, lijkt dat
‘goede management’ niet overal doorgedrongen te zijn. Het is onbekend of de
beschikbare informatie betrouwbaar is en of betrouwbare reconstructies van
het verleden mogelijk zijn. De processen van de informatiewaardeketen kun-
nen de genoemde vier dimensies van (gestructureerde én ongestructureerde)
informatie niet waarborgen: de kwaliteit, de context, de relevantie en het
voortbestaan. Dit creëert onzekerheid bij de uitvoering van werkzaamheden
en beïnvloedt het bereiken van de organisatiedoelstellingen negatief. Deze on-
zekerheid wordt versterkt door de effecten van de geconstateerde toevloed aan
informatie en de grotere druk op organisaties om zichzelf te verantwoorden.
Het falen van organisaties om de informatiewaardeketen volledig en evenwich-
tig te implementeren en betrouwbare informatie te genereren, leidt tot het
zichtbaar worden van een veronderstelde ‘onzichtbaarheid’: de altijd aanwe-
zige achtergrond van de werkzaamheden die worden uitgevoerd, de organisa-
torische informatie-infrastructuur. Deze infrastructuur ‘becomes visible upon
breakdown’, aldus Star en Ruhleder, waarbij het de werkzaamheden in een
organisatie (volledig) verstoort. De consequenties van een langdurige storing
kunnen catastrofaal zijn voor het bereiken van de organisatorische doelstellin-
gen doelmatigheid en rechtmatigheid. Het is niet voor niets dat deze com-
plexe entiteit ongeveer % vergt van het informatietechnologische budget
van een gemiddelde organisatie. Toch is dat niet voldoende om de informa-
tiewaardeketen te doen functioneren.

Het concept ‘informatie-infrastructuur’ heeft geleid tot een andere manier
van denken. Niet langer stond het systeem centraal, maar het netwerk van
systemen dat door organisaties gebruikt werd om doelstellingen te realiseren.

Vanaf  is er veel onderzoek gedaan naar deze infrastructuren. Naar de
technologische convergentie en de implicaties daarvan voor het strategisch
management van organisaties bijvoorbeeld, naar de groei en dynamiek van
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wetenschappelijke infrastructuren en naar de effecten van de actor-network-
theorie op informatie-infrastructuren. Het is niet verwonderlijk dat er vele
pogingen gedaan zijn om informatie-infrastructuren te definiëren. Deze defi-
nities zijn onder te brengen in twee verschillende groepen. De eerste groep
omschrijft wat informatie-infrastructuren zijn. Een voorbeeld: Hanseth en
Lyytinen definiëren een informatie-infrastructuur als ‘a shared, open (and un-
bounded), heterogeneous and evolving socio-technical system (which we call
installed base) consisting of a set of IT capabilities and their user, operations
and design communities’. De tweede groep definities omschrijft wat infor-
matie-infrastructuren doen. Een voorbeeld is Pironti, die een infrastructuur
ziet als een geheel van mensen, processen, procedures, tools, middelen en tech-
nologie voor de creatie, het gebruik, de communicatie, de opslag en de ver-
nietiging van informatie. Informatie-infrastructuren zijn er volgens deze
omschrijving om organisaties te faciliteren bij het realiseren van de informa-
tiewaardeketen. Mensen, processen, procedures, tools, middelen, informatie-
en communicatietechnologie, methoden en kennis (de componenten binnen
de informatie-infrastructuur) worden ingezet en gebruikt met het doel het ge-
nereren van betrouwbare informatie en het maken van betrouwbare
reconstructies van het verleden mogelijk te maken. Zoals ik al heb gemeld:
daartoe zijn infrastructuren (nog) niet of nauwelijks in staat, zeker niet als het
ongestructureerde informatie betreft. Ook in de groei en ontwikkeling van in-
formatie-infrastructuren namelijk, lag de nadruk sterk op gestructureerde in-
formatie.

Informatie-infrastructuren zijn in de loop der tijd ontwikkeld en verbeterd
tot cumulatieve technische, menselijke en organisatorische constructies, waar-
door ze als sociotechnische netwerken te beschouwen zijn. Ze zijn gebaseerd
op een bestaand conglomeraat van infrastructurele componenten, dat de nei-
ging heeft uiterst traag te reageren en te bewegen (‘the inertia of the installed
base’). Deze sociotechnische netwerken kunnen, zoals Bygstad betoont, als
een organisatorische innovatie gezien worden, als een nieuwe organisatorische
vorm, als een ‘computer mediated organization’. Het ontwerp van organi-
saties en technologie wordt daarbij volledig geïntegreerd, zoals Beniger al in
 stelde. Een nieuwe organisatorische vorm botst altijd met de traditione-
le vorm, omdat de organisatorische karakteristieken niet parallel lopen. Tradi-
tionele organisatorische vormen zijn gebaseerd op eigendom, gedefinieerde
grenzen en hiërarchische, verticale controle. Informatie-infrastructuren zijn
als organisatorische vorm open, onbegrensd, gedecentraliseerd, gebaseerd op
standaarden en horizontaal. De overeenkomsten zitten in de organisatorische
structuren, coördinatiemechanismen en gedeelde doelstellingen. De reden
voor het falen van informatie-infrastructuren in het genereren van betrouw-
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bare informatie en het maken van betrouwbare reconstructies van het verleden
zit, denk ik, vooral in deze botsing tussen oude en nieuwe organisatorische
vormen, waardoor verschillende interpretaties bestaan van zoiets cruciaals als
de informatiewaardeketen. De aandacht voor gestructureerde informatie en
het lange tijd grotendeels negeren van de organisatiedoelstelling ‘rechtmatig-
heid’ heeft ertoe geleid dat de informatiewaardeketen voor (vooral) ongestruc-
tureerde informatie in informatie-infrastructuren ongecontroleerd is gelaten,
met negatieve effecten op de informatiekwaliteit als gevolg.

De botsing tussen verschillende organisatorische vormen is er tevens de oor-
zaak van dat aangebrachte veranderingen zo goed als onomkeerbaar blijken

en dat zwakke punten, zoals de afhankelijkheid van eens gekozen technologi-
sche systeemoplossingen, slechts moeizaam zijn aan te passen. Het inbren-
gen van nieuwe technologische componenten of diensten in de infrastructuur,
bijvoorbeeld hard- en softwareoplossingen op basis van cloud computing, zijn
uiteraard mogelijk, maar veranderen weinig aan de bestaande botsing tussen
organisatorische vormen. Beide vormen beïnvloeden elkaar voortdurend en
proberen over en weer nieuwe interpretaties en heroriëntaties ingang te doen
vinden. Heroriëntaties zijn dus, zij het moeizaam, mogelijk. Organisatorische
doelstellingen vereisen die heroriëntatie; de informatie-infrastructuur zal aan-
gepast moeten worden door ook de informatiewaardeketen te implementeren
voor ongestructureerde informatie. Voor een effectieve Archiving & Complian-
ce is aanpassing van de bestaande informatie-infrastructuren nodig.

Twee sociologische concepten kunnen een rol spelen bij deze heroriëntatie:
inscriptie en translatie. Inscriptie verwijst naar de manier waarop gewenste
werkwijzen en handelingen verankerd kunnen worden in organisatorische vor-
men. Translatie wijst op het realiseren van een gemeenschappelijke interpreta-
tie van een gewenste inscriptie tussen de verschillende belanghebbenden in or-
ganisaties. Samen zorgen deze concepten ervoor dat gemeenschappelijk
geaccepteerde standaarden en protocollen, gebruikersverwachtingen en -erva-
ringen, bureaucratische procedures, kwaliteitsnormen, en dergelijke, gebruiks-
patronen inscriberen. De informatiewaardeketen kan, denk ik, op deze wijze
worden geïnscribeerd in informatiekwaliteit, specifiek gedrag, organisatorische
functies en hard- en software, mits een gemeenschappelijk belang wordt onder-
kend dat breed gedragen wordt. Het veelvuldig gebruikte woord ‘draagvlak’ is
een translatiebegrip. De processen van de informatiewaardeketen (creatie, vast-
legging, opslag, bewerking, structurering, publicatie, gebruik, behoud, toegan-
kelijkheid, distributie, waardering, vernietiging, beveiliging en toetsing) wor-
den geïnscribeerd in de wijze van afhandeling van acties en transacties, in de
gebruikte informatie- en communicatietechnologie, in de eisen tot toepassing,
opname of deelname aan functionaliteiten, werkprocessen, transacties of syste-
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men, in de systeemarchitectuur, in de services die van serviceproviders worden
afgenomen en in de context en kwaliteit van de informatie zelf. Op die wijze
wordt de gewenste werking van de informatiewaardeketen afgedwongen en
worden het genereren van betrouwbare informatie en het maken van betrouw-
bare reconstructies van het verleden mogelijk gemaakt.

Draagvlak als translatiebegrip

Maar liefst . resultaten voor wie ‘draagvlak creëren’ opzoekt via
Google. Maar wat is draagvlak nou precies? Waarom is draagvlak zo be-
langrijk?

Draagvlak heeft meerdere betekenissen. Draagvlak creëren betekent ervoor
zorgen dat je ondersteuning en goedkeuring werft voor initiatieven die je
wilt uitvoeren of beslissingen die je wilt nemen. Als je aan mensen vraagt
wat draagvlak is, krijg je vaak te horen: een gezamenlijk doel hebben, moti-
vatie of samen verantwoording dragen. Draagvlak in de meest ideale vorm
is de back-up en support van de aanwezigen, het creëren vormt het begin
van een succesvolle bijeenkomst.

Het doel van draagvlak is in veel gevallen overeenstemming hebben over
verandering. Het doel is een mindset die leidt tot versterking en verande-
ring van denkwijze en gedrag.

Aanpassingsvermogen is niet ieders grootste gave. Daarom roepen veran-
deringen vaak weerstand op. Er bestaat geen blauwdruk voor het creëren
van draagvlak. Communiceren en het geven van informatie is van groot
belang. Als mensen in een vroeg stadium worden betrokken bij een veran-
dering, bijvoorbeeld doordat ze inspraak krijgen of deelnemen aan het im-
plementatieproject, ontstaat er draagvlak voor de verandering of het pro-
ject. Onderzoek bewijst dat leren en veranderen dezelfde activiteit in de
hersenen is.

Wist u dat een normaal mens minstens zeven herhalingen nodig heeft om
informatie op te slaan in het langetermijngeheugen? Translatie is een traag
proces. Wie herhaalt, wint!

Bron: http://www.mediaplaza.nl/?p=.
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De botsing tussen traditionele en nieuwe organisatorische vormen leidt tot een
zeer uitdagend werkterrein, dat aanleiding geeft tot talloze vragen waarop door
onderzoek en onderwijs door deze hogeschool kan worden ingespeeld. Kern
daarvan zal de informatiewaardeketen zijn. Die keten is de sleutel voor het
waarborgen van betrouwbare informatie en betrouwbare reconstructies van
het verleden. Daarnaast zal grote aandacht besteed moeten worden aan de in-
formatie-infrastructuur en de wijze waarop deze is te manipuleren tot het opti-
maal ondersteunen van de informatiewaardeketen voor gestructureerde én on-
gestructureerde informatie. De Hogeschool van Amsterdam dient studenten af
te leveren die deze vaardigheid in zich hebben.

4. ‘Voor vertrouwen is hoge kwaliteit van informatie
noodzakelijk’

In deze tijd van ketenorganisaties, e-commerce en e-governance, intra- en ex-
tranetten, interorganisatorische datawarehouses, authentieke registraties en
computer mediated exchange moeten informatiegebruikers erop kunnen ver-
trouwen dat informatie betrouwbaar is. Dat wil zeggen dat bekend moet zijn
dat (gestructureerde én ongestructureerde) informatie juist, volledig, consis-
tent en uit een vertrouwde bron afkomstig is. In de literatuur wordt vertrou-
wen (trust) vooral geassocieerd met ‘vertrouwde bron’, die door kennis van de
oorsprong (provenance) kan worden achterhaald. Artz en Gil stellen dat ‘pro-
venance of information is key to support trust decisions’: op basis van prove-
nance kan bepaald worden of het daadwerkelijk een vertrouwde bron betreft.

Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de informatie groter is als die uit een
vertrouwde bron afkomstig is en dat informatiegebruikers genegen zijn daarin
meer vertrouwen te hebben. Als niet bekend is of de informatie uit een ver-
trouwde bron komt (wat vaak het geval is), dan moet óf de informatiewaarde-
keten volledig zijn geïmplementeerd óf de informatie zelf van hoge kwaliteit
zijn. Dat zijn dan namelijk de enige criteria waarop vertrouwen kan worden
gebaseerd.

Ik heb kwaliteit altijd een moeilijk begrip gevonden. Dat komt doordat het
geen concept is maar een construct. Het begrip wordt geconstrueerd ‘in the
minds of the definers, so no single definition is correct for every circumstan-
ce’. Het is een subjectief begrip. Het zoeken naar een alomvattende omschrij-
ving lijkt me dan ook zinloos, maar het is wel mogelijk om een aantal benade-
ringen te onderscheiden. Pirsig bijvoorbeeld omschreef kwaliteit in het
onvolprezen Zen and the Art of Motorcycle Maintenance op een transcendente,
volstrekt subjectieve en niet te operationaliseren manier: ‘Quality cannot be
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defined, you know what it is’. In een productgerichte benadering is kwaliteit
inherent aan een product. Die kwaliteit kan door de aan- of afwezigheid van
meetbare productelementen objectief worden vastgesteld. In een gebruikersge-
richte benadering bepaalt de consument welke producten kwaliteit bezitten:
kwaliteit ‘lies in the eyes of the beholder’, samen te vatten in ‘fitness for use’.

Kwaliteit kan ook benaderd worden vanuit een producent: elke afwijking van
het ontwerp of de productspecificaties betekent een verlies aan kwaliteit. Deze
benadering is samen te vatten als ‘conformance to specifications’. En ten
slotte kan kwaliteit ook nog gedefinieerd worden in termen van waarde, van
kosten en prijzen. Een kwaliteitsproduct wordt geleverd tegen een acceptabel
kostenniveau en een aantrekkelijke prijs (‘affordable costs’). Kwaliteit heeft
dus vele dimensies, die niet allemaal in één omschrijving te vangen zijn.

Toegepast op de kwaliteit van informatie betekent het dat het productiepro-
ces van informatie een informatieproduct levert dat voldoet aan de gestelde
specificaties en aan de gebruikersverwachtingen, dat geschikt is voor gebruik
en dat tegen aanvaardbare kosten produceerbaar en verkrijgbaar is. Ik gebruik
zelf graag de begrippen inherente en pragmatische kwaliteit van informatie. De
inherente kwaliteit wijst op de juistheid, volledigheid en correctheid van de
informatie zelf. De informatie is een ‘equivalent reproduction’ van de werke-
lijkheid die in de informatie is vastgelegd. De pragmatische kwaliteit wijst op
het nut en de waarde die de informatie heeft voor de bedrijfsprocessen en het
effectief en efficiënt bereiken van de doelstellingen van organisaties. Het ont-
breken van een van beide vormen van kwaliteit schept problemen. Het kwali-
teitsprobleem is het grootst indien informatie pragmatische kwaliteit heeft,
maar geen (of marginale) inherente kwaliteit. In dat geval is de informatie
blijkbaar van belang voor het bereiken van de organisatorische doelstellingen,
maar is realisatie daarvan niet mogelijk omdat de kwaliteit van de informatie
zelf slecht of onzeker is. In organisaties is dit het meest voorkomende pro-
bleem. Dit kwaliteitsprobleem is de grootste bedreiging voor het vertrouwen
van de gebruikers. Hoe je het ook wendt of keert: de kwaliteit van informatie
dient dusdanig te zijn dat beleid, besluitvorming, producten, acties en trans-
acties kunnen worden gerealiseerd en verantwoord, en dat betrouwbare recon-
structies van het verleden mogelijk zijn. Ondanks het feit dat kwaliteit al jaren-
lang onderwerp is (geweest) van informatiekundige literatuur, blijkt dit in de
praktijk zeer problematisch. Informatie-infrastructuren hebben de informatie-
waardeketen te lang ongecontroleerd gelaten.

Ik stel hoge eisen aan de kwaliteit van informatie, juist om betrouwbaarheid
te garanderen en reconstructies mogelijk te maken. Alle informatie binnen or-
ganisaties dient over pragmatische kwaliteit te bezitten, dient aan gestelde spe-
cificaties (normen, wet- en regelgeving) en gebruikersverwachtingen te vol-
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doen, dient geschikt te zijn voor gebruik en is (indien mogelijk) tegen aan-
vaardbare kosten te produceren. De inherente kwaliteit van informatie is onaf-
hankelijk van de gebruikte informatietechnologie. Dit betekent dat elke ge-
bruikte technologie in elk geval (als een conditio sine qua non) die inherente
kwaliteit (van zowel gestructureerde als ongestructureerde informatie) moet
kunnen realiseren en in stand houden, gestuurd door de processen van de in-
formatiewaardeketen. Gezien de rol die de informatiewaardeketen heeft in
het borgen van de kwaliteit van informatie is het nodig om ook kwaliteitseisen
te stellen aan de processen in deze keten.

Cruciaal voor de inherente kwaliteit van informatie is historiciteit. Dit bete-
kent dat informatie kan worden gereconstrueerd zoals het ooit, op een eerder
moment in de tijd, is gemaakt, ontvangen of vastgesteld. Historiciteit veron-
derstelt een zodanige vastlegging (conversie, bewaring en waardering) dat de
blijvende juistheid en volledigheid in alle omstandigheden gewaarborgd is en
dat, indien informatie in bedrijfsprocessen is gewijzigd, achteraf kan worden
vastgesteld wie, wanneer, welke wijzigingen heeft aangebracht. Historiciteit
wordt bepaald door:
– integriteit: de mate waarin informatie (en de weergave daarvan) is zoals

het was, waarbij niets ten onrechte is toegevoegd, verdwenen, achterge-
houden of veranderd;

– authenticiteit: de mate waarin, ongeacht de gebruikte compressiemetho-
diek, de weergave van informatie de juiste oorspronkelijke vorm en in-
houd bevat;

– controleerbaarheid: de mate waarin informatie (en de weergave daarvan)
toetsbaar is.

Samengevat: informatie moet meerdere malen, onafhankelijk van tijd, kunnen
worden samengesteld, met dezelfde inhoud, presentatievorm en samenhang
als op het moment van ontstaan, ontvangst of vaststelling.

De informatiewaardeketen borgt de inherente kwaliteit van informatie tij-
dens de hele ‘levenstijd’ ervan, ongeacht alle handelingen die nodig blijken te
zijn bij bewerking of behoud (zoals conversie of compressie). Op de keten zijn
dezelfde kwaliteitsdimensies van toepassing als op de bedrijfsprocessen, te we-
ten levertijd, leverbetrouwbaarheid, effectiviteit, efficiëntie, productkwaliteit,
behoeftenafstemming, productenbeheer en compliance. Dit levert het diffuse
beeld op dat de processen van de informatiewaardeketen bijdragen aan het
realiseren van kwaliteit binnen bedrijfsprocessen, maar dat ze zelf ook moeten
voldoen aan de kwaliteitseisen die ze in de bedrijfsprocessen proberen te waar-
borgen. Op die kwaliteitseisen dient voortdurend te worden getoetst.
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Grote investeringen in de informatie-infrastructuur garanderen niet de
kwaliteit van informatie en informatiewaardeketen. Daartoe zal gebruikge-
maakt moeten worden van de inscriptie- en translatiemogelijkheden, zoals ik
die hiervoor aan de orde gesteld heb. Gezien de enorme toename van de infor-
matie in elke organisatie, wordt de nadruk op de kwaliteit van de informatie
groter. Kwaliteit van informatie zal als een van de belangrijkste aspecten van
informatiemanagement ingebed moeten worden in de opleidingen binnen de
Hogeschool van Amsterdam. Studenten zullen moeten leren om te bepalen of
informatie pragmatische en inherente kwaliteit heeft. Ze zullen op basis van
deze bepaling moeten leren welke acties moeten worden ondernomen. Ze zul-
len moeten leren informatie te herkennen die pragmatische kwaliteit mist, en
deze moeten durven vernietigen. Ze zullen moeten leren welke maatregelen
genomen kunnen worden om de inherente kwaliteit van informatie te verbe-
teren en te behouden. Ze zullen moeten leren hoe de kwaliteitscriteria die aan
informatie en aan de informatiewaardeketen worden gesteld kunnen worden
ingebed in technologie, in software en in hardware. Ze zullen als informatie-
professionals verantwoording moeten durven dragen voor de betrouwbaarheid
van informatie. In het praktijkgericht onderzoek naar fully automated archi-
ving environments speelt kwaliteit een belangrijke rol. Het kwaliteitssysteem
dat ten grondslag ligt aan deze omgevingen zal samen met marktpartijen
vormgegeven worden.

Problematische reconstructie

Binnen een verzekeringsmaatschappij is de polis- en schadeafhandelingsad-
ministratie volgens stringente kwaliteitsprocedures ingericht. Binnenko-
mende correspondentie van verzekerden wordt gescand en in procesappli-
catie toegekend aan het dossier van de klant. De originele documenten
worden vernietigd.

De medewerkers van de polisadministratie voegen registratiegegevens toe
in de database van de procesapplicatie. Aan het digitale dossier worden
ook de uitgaande correspondentie en de procesformulieren toegevoegd. In
deze formulieren, gemaakt met een macro in een tekstverwerkingsapplica-
tie, worden alle afhandelingsgegevens van de specifieke polissen en schades
opgenomen. De formulieren worden aan het dossier toegevoegd in het spe-
cifieke bestandsformaat van de tekstverwerkingsapplicatie.
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De automatisch toegevoegde gegevens zijn grotendeels pointers naar de
grote, centrale klantendatabase, die alle klantgegevens bevat. In de formu-
lieren wordt vastgelegd hoe de specifieke polisaanvragen en schademeldin-
gen van klanten worden afgehandeld; veel van deze gegevens worden auto-
matisch toegevoegd uit de actuele procesbeschrijvingen. De correcte
afhandeling van deze procedures is door de Chief Compliance Officer ver-
plichtend opgelegd.

Interne richtlijnen leggen de reconstructie van deze procedures gedurende
een periode van vijf jaar na vervallen van de polis op. In het formulier is het
niet mogelijk deze automatisch toegevoegde gegevens te veranderen. Bij een
audit ontstaat op de administratie paniek als blijkt dat reconstructie van
specifieke zaken niet mogelijk blijkt.

Vele formulieren zijn onbruikbaar geworden, aangezien vele automatisch
toegevoegde gegevens niet meer de inhoud geven van het moment waarop
ze zijn ingegeven, maar de actuele gegevens, zoals ze in de centrale database
zijn ingegeven. Ook de proceduregegevens blijken de actuele situatie weer
te geven, niet de situatie op het moment van de afhandeling van de speci-
fieke procedure.

Het probleem kan op een relatief simpele wijze worden opgelost, namelijk
door de ingevulde formulieren te migreren naar het PDF-formaat als het in
het dossier wordt opgenomen. Herstellen van de problematische formulie-
ren blijkt onmogelijk.

5. ‘Betrouwbare informatie is een contextuele uitdaging
pur sang’

Context is geen natuurlijk verschijnsel. Het is een dynamisch sociaal construct,
bedoeld om betekenis te ontlenen aan objecten of situaties. Intuïtief weet
iedereen wat ermee bedoeld wordt als het wordt gebruikt. Die intuïtiviteit
komt overeen met de transcendente wijze waarop kwaliteit door Pirsig is ge-
definieerd: ‘Context cannot be defined, you know what it is’. Meestal is dat
intuïtieve begrip voldoende om een object of een situatie te kunnen begrijpen.
Dat we in staat zijn om een begrip zo intuïtief te begrijpen, geeft aan dat het
een uiterst generieke betekenis heeft, die moeilijk te specificeren valt. In mijn
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optiek is het begrip een van de meest fundamentele grondslagen van Archiving
& Compliance. Het is (om informatie te kunnen begrijpen) nodig om de con-
text ervan te kunnen bepalen, ook al is die informatie in het (verre) verleden
gegenereerd.

Vijftien jaar geleden al stelde Brenda Dervin over het begrip ‘context’ dat
‘the only possible conclusion is that there is no term that is more often used,
less often defined, and when defined so variously as context’. Om het wat
minder netjes te zeggen: het begrip is een ‘conceptual garbage can’. Dat kan
ook niet anders, als het begrip op detailniveau onderzocht is in vele disciplines,
zoals filosofie, contextuele psychologie, socio-linguïstiek, kunstmatige intelli-
gentie, information retrieval, situationele semantiek, organisatiewetenschap,
informatiewetenschap, archiefwetenschap, etc. Ondanks omvangrijk onder-
zoek naar het verschijnsel, zijn begripsomschrijvingen die verder gaan dan het
benoemen van verschijnselen, situaties, objecten en omstandigheden die als
context zijn te beschouwen zeldzaam. Ze lijken ook op elkaar. Volgens Penco
is het veel beter om over een ‘family resemblance’-concept te spreken. Er zijn
een aantal gemene delers in de verschillende benaderingen:

– context is een complexe, interactieve sociale realiteit, maar tegelijkertijd
ook een vastgelegd, gesimplificeerd construct, dat die sociale realiteit re-
presenteert;

– context is nodig voor het ontlenen van betekenis aan het object of de situ-
atie, waarvoor het als context fungeert. Met behulp van de context wordt
een object of situatie begrijpelijk en interpretabel;

– context bestaat uit de (in- en externe) eigenschappen, relaties, plaats en
tijd, die een situatie of object bepalen en de regels die daaraan ten grond-
slag liggen;

– context is de relevante omgeving van een object of situatie en bepaalt de
relevantie van de informatie, ongeacht het doel waarvoor die informatie
wordt gebruikt;

– context bestaat uit de geaccepteerde interpretaties van de omstandigheden
in de omgeving van situaties en objecten.

Een van de voornaamste vertolkers van het begrip context in het kader van
Archiving & Compliance, David Bearman, stelt dat informatie (in zijn termi-
nologie: ‘records’) enkel betekenis kan krijgen indien het wordt begrepen ‘with
reference to their origins in activity’ en ‘by reference to the function of which
they are evidence and the record system in which they were created, stored,
preserved, and accessed by the organization’. Gedetailleerde kennis van de
organisatiestructuur en de bedrijfsprocessen van organisaties maakt het moge-
lijk om de vormingswijze van informatie te reconstrueren en er bewijs- en in-
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formatiewaarde aan te ontlenen. Context geeft inzicht in de activiteiten
waarin informatie is gegenereerd en gebruikt, en legt vast welke vorm en ge-
drag de informatie had in die setting. Die vastlegging gebeurt in een speciale
vorm van informatie: metadata. Deze vormen een gesimplificeerd construct,
dat werkelijke gebeurtenissen op een bepaald moment in de tijd representeert,
maar ook de omgevingsinterpretaties vastlegt die de organisatie op dat mo-
ment op die gebeurtenissen heeft toegepast. De metadata zijn nodig om later
in de tijd betekenis te ontlenen aan de informatie. Ze zijn nodig om het ver-
leden te kunnen reconstrueren. Ze vormen als het ware een model van de con-
text. Metadata en informatie zijn onlosmakelijk verbonden. Informatie in het
organizational memory is een afbeelding van de werkelijkheid, waarin (samen
met de metadata die de context gesimplificeerd weergeven) de ontwikkeling
van organisaties in de tijd tot uitdrukking komt. Die afbeelding ziet er op ieder
moment in de tijd anders uit vanwege de voortgaande ontwikkeling van orga-
nisaties, die voortdurend in andere omstandigheden en op basis van andere
interpretaties evolueren. Door deze combinatie van metadata en informatie
kan de relevantie van informatie worden bepaald, de kwaliteit ervan beoor-
deeld, bewijs worden geleverd en verantwoording afgelegd. Context maakt het
mogelijk het verleden betrouwbaar te reconstrueren en geeft inzicht in de wijze
waarop informatie in bedrijfsprocessen is gegenereerd en verwerkt. Het geeft
zicht op de betrouwbaarheid van informatie en op de wijze waarop de infor-
matiewaardeketen is uitgevoerd. De kwaliteitscriteria van informatie zijn dan
ook dwingend van toepassing op metadata.

Een voorbeeld. Beleid, besluitvorming, producten, doelstellingen, acties en
transacties komen tot stand, worden uitgevoerd of nagestreefd in een com-
plexe, interactieve sociale realiteit, de organisatorische bedrijfsprocessen. De
informatiewaardeketen speelt hierin een belangrijke rol. Bij de uitvoering van
bedrijfsprocessen wordt informatie gegenereerd, die volgens bepaalde proce-
dures, wet- en regelgeving, normen en maatschappelijke verwachtingen (ver-
ankerd in de processen van de informatiewaardeketen) wordt afgehandeld.
Van deze informatie wordt (via het proces ‘vastleggen’ van de informatiewaar-
deketen) voortdurend in metadata vastgelegd in welke omgeving zij is gegene-
reerd, wat de rol ervan is, hoe zij tot stand is gekomen, welke eigenschappen
zij vertoont, welke inhoud zij bezit en voor welke periode zij relevant is en
bewaard moet blijven. In de metadata wordt de sociale situatie van de bedrijfs-
processen vastgelegd van dat moment: toepasselijke wet- en regelgeving, om-
gevingsvereisten en -verwachtingen, processchema’s, logfiles, organisatiestruc-
turen, autorisaties, normen, en dergelijke. De verschillende processen van de
informatiewaardeketen zorgen vervolgens voor opslag, structurering, distribu-
tie, gebruik, waardering, behoud, etc. Bij raadpleging van informatie dient al-
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tijd een beeld te ontstaan van de realiteit op het moment dat activiteiten
plaatsvonden, in ieder geval zolang als de bewaartermijn van informatie van
toepassing is. Gedurende die periode is de informatie relevant.

Figuur 2 Context als representatie

Dit inzicht in wat context is, geeft de uitdaging aan, waarmee Archiving &
Compliance geconfronteerd wordt. Het ontwikkelen van metadataschema’s
voor het vastleggen van context is gangbare praktijk. Het (geautomatiseerd
en/of handmatig) toekennen van metadata aan informatie op basis van meta-
dataschema’s is realiteit, al is zeker geen sprake van universele en gedetail-
leerde toepassing. Reconstructie van context vereist een dynamische vastleg-
ging (op detailniveau) van voortdurend veranderende omgevingen. Dit is verre
van realiteit, aangezien de vastlegging van context in metadata voornamelijk
statisch is. Er wordt slechts marginaal rekening gehouden met veranderingen
in een dynamische omgeving. Dat is niet verbazend: metadata en metadata-
schema’s worden gedefinieerd voor toepassing in de toekomst en dienen ge-
durende een langere periode van kracht te zijn. Automatische vastlegging van
systeemmetadata (zoals logfiles) tracht dit te ondervangen, maar wordt niet
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consistent toegepast. Het is dé uitdaging om methoden en technieken te be-
denken en ontwikkelen die in staat zijn context vast te leggen op een manier
die recht doet aan het dynamische karakter ervan en die in staat is tot op
detailniveau voortdurend, volledig geautomatiseerd, de omgeving vast te leg-
gen van ieder informatieobject dat in organisaties wordt gegenereerd. Ik noem
dat (aansluitend bij het gangbare management-jargon) Contextual Content
Management. Context is cruciaal voor het waarborgen van betrouwbare infor-
matie, betrouwbare reconstructies van het verleden en de informatie- en be-
wijswaarde van informatie in de tijd. Contextual Content Management zal
dan ook een belangrijk onderzoeksobject worden binnen mijn lectoraat.

6. ‘Bij een informatie-explosie is het bepalen van
relevantie cruciaal’

Vanaf het moment dat de informatiewetenschap tot een afzonderlijke discipli-
ne uitgroeide (de jaren -) is ‘relevantie’ geïdentificeerd als een fun-
damenteel concept. Relevantie werd door informatiewetenschappers gebruikt
als maatstaf bij het ontwerp en de evaluatie van informatiesystemen en bij het
onderzoek naar menselijk informatiegedrag. Relevantie is, net als context,
een centraal concept in menselijke communicatie. Het is een term die voort-
durend gebruikt wordt, maar die (ook) moeilijk te definiëren is. Zeker is dat
context de relevantie van informatie bepaalt. Of, zoals Saracevic in  stelde:
‘For relevance, context is it.’ Iets relevant vinden is een menselijke afweging,
niet die van een systeem. Menselijke afwegingen zijn complex, vaak intuïtief en
moeilijk te reproduceren door een systeem. Informatie is enkel relevant voor
gebruikers in de context waarin zij deze informatie raadplegen en gebruiken.
Informatie is voor organisaties relevant in hun eigen context. Organisaties zul-
len voortdurend toetsen of ‘hun’ informatie pragmatische kwaliteit bezit, of
informatie relevant is voor het bereiken van organisatorische doelstellingen,
zeker nu de hoeveelheid informatie jaar na jaar explosief groeit. Voor de ge-
bruikers van deze informatie binnen de bedrijfsprocessen is informatie rele-
vant als die antwoorden biedt op specifieke vragen over de zaken die ze aan
het afhandelen zijn of die ze afgehandeld hebben. Ze verwachten ‘vindtechno-
logie’ die informatie aanlevert gebaseerd op hun persoonlijke context binnen
hun organisaties.

Relevantie is een focus voor onderzoek naar zoekgedrag. Het concept heeft
verschillende dimensies gekregen, die vaak als verschillende vormen van rele-
vantie worden voorgesteld, zoals de systeem- of algoritmische relevantie, de
onderwerprelevantie, de cognitieve relevantie, de gebruikersrelevantie en de
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situationele relevantie. In het kader van Archiving & Compliance zijn vooral
de onderwerprelevantie en de situationele relevantie van belang, maar dan toe-
gepast op organisaties, niet op personen. De onderwerprelevantie komt tot uit-
drukking in de nauwkeurigheid van de zoekresultaten naar gevraagde onder-
werpen of zaken in de bedrijfsprocessen van een organisatie. De situationele
relevantie heeft betrekking op de relatie tussen informatie en de taak die door
procesmedewerkers moet worden uitgevoerd of de vraag die moet worden be-
antwoord. Deze vorm van relevantie is sterk context-afhankelijk en potentieel
dynamisch van karakter. Beide vormen van relevantie spelen een rol bij de
uitvoering van bedrijfsprocessen.

Een andere vorm van organisatorische relevantie is verbonden met een be-
langrijk thema in organisatie- en informatiekundige literatuur: de ‘waardering’
van informatie. In die literatuur staat vooral de business value centraal, de
waarde die informatie heeft als onderdeel van het kapitaal van organisaties.

Deze benadering kijkt naar informatie in termen van return on investment,
van strategische matching, concurrentievoordelen en risico’s. Het gaat in het
kader van deze rede niet om het bepalen van die economische waarde, maar
om de relevantie van deze informatie voor het handelen van organisaties en
voor het ‘maatschappelijke geheugen’. Een deel van deze waarde wordt afge-
dekt door situationele en onderwerprelevantie. Concepten als ‘waarde’ en
‘waardering’ (appraisal) zijn binnen de archieftheorie ontwikkeld voordat bin-
nen de informatiewetenschap over relevantie werd gedacht. Het gaat binnen
waardering (niet voor niets een van de processen binnen de informatiewaarde-
keten) om de bepaling van de waarde, ofwel de relevantie van informatie op
korte en op lange termijn. Het betreft de complexe evaluatie van informatie ter
bepaling van hun relevantie in de tijd op basis van:
– het economische perspectief, waarbij de aandacht vooral gericht wordt op

waardevermeerdering voor de organisatie;
– het bedrijfskundige perspectief, waarin informatie een bedrijfsmiddel is.

Informatie dient als trigger of product voor bedrijfsprocessen of activitei-
ten daarin. Informatie heeft een eigen rol en een eigen functie in de ver-
schillende bedrijfsprocessen; zij kan een eigen vorm, een eigen structuur
en een eigen relevantie hebben, die afwijkt van de relevantie die zij heeft in
een ander proces;

– de financiële en fiscale perspectieven;
– het juridische perspectief, dat aan informatie vele specifieke waarden toe-

kent;
– het cultuurhistorische of maatschappelijke perspectief, waarbij informatie

‘enduring value’ krijgt, waarbij de maatschappelijke relevantie zo groot
wordt geacht dat ze blijvend dient te worden bewaard.
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Deze evaluatie van informatie wordt volgens vastgestelde criteria (waaronder
wet- en regelgeving) uitgevoerd, op grond waarvan wordt bepaald hoelang
specifieke informatie moet worden bewaard, waar dat moet gebeuren, wie toe-
gang krijgt, de voorwaarden die aan die toegang verbonden zijn en de manier
waarop de te vernietigen informatie wordt verwijderd. De waarderingsbeslis-
sing is (uiteraard) niet onherroepelijk, maar herwaardering is wel aan proce-
dures gebonden. Het proces ‘waarderen’ in de informatiewaardeketen voert
deze evaluatie continu uit. In dit proces wordt in principe de organisatorische
relevantie van informatie in de tijd bepaald.

Waarderen speelt een belangrijke rol in het verwijderen van redundante in-
formatie om op die manier de bruikbaarheid van de te bewaren informatie te
verhogen. Het verwijderen van irrelevant geworden informatie is vooral in
deze tijd van overload belangrijk. Daar past wel de opmerking bij dat dit niet
ten koste mag gaan van de inherente kwaliteit van informatie, vooral voor wat
betreft de integriteit. Er mag (vanuit overwegingen van compliance) niets wor-
den verwijderd dat de betekenis van informatie kan verstoren en waarbij dus
de integriteit van archieven wordt aangetast. Bij het verwijderen van infor-
matie dient er ook op te worden gelet dat het mogelijk blijft het handelen van
organisaties in het verleden te kunnen reconstrueren. De uitvoering van deze
waardering wordt steeds meer bepaald door het digitaler en massaler worden
van de hoeveelheid informatie. Huskamp Peterson herkende al in  dat de
potentie voor het verloren gaan van informatie een ingebouwd aspect van in-
formatietechnologie was. Daarom dient waarderen al te beginnen bij het
ontwerp van informatiesystemen. Digitalisering leidt er ook toe dat de con-
text van bedrijfsprocessen of organisatorische functies steeds meer de waarde-
ring van informatie gaat bepalen. Een voorbeeld van een dergelijke waarde-
ringsmethodiek is de Nederlandse PIVOT-methode, waarbij op basis van de
handelingen van de overheid waarderingsbeslissingen genomen werden.

Vele alumni van de archiefopleiding van deze hogeschool hebben daar hun
(vaak) eerste schreden in het beroependomein van de archivaris gezet.

Waardering leidt tot het samenstellen en implementeren van selectielijsten,
de overzichten van bewaartermijnen die aangeven hoelang specifieke informa-
tie moet worden bewaard alvorens zij mag worden vernietigd of blijvend be-
waard. Waarderen triggert de processen bewaren en vernietigen. Bewaren
zorgt ervoor dat informatie wordt bewaard, zolang als nodig is om reconstruc-
ties van het verleden te maken en zodanig dat de inherente kwaliteit van infor-
matie is gewaarborgd. Vernietigen zorgt ervoor dat de vernietiging van irrele-
vante informatie wordt doorgevoerd. Dit dient geautoriseerd, afdoende (d.w.z.
onomkeerbaar), veilig, tijdig en gedocumenteerd te gebeuren. Het mag al-
leen plaatsvinden indien een selectielijst wordt toegepast. Voor publieke orga-
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nisaties is vernietiging van informatie op basis van een selectielijst een wette-
lijke verplichting. Private organisaties lijken vaak het eindeloos bewaren van
informatie verleidelijker en eenvoudiger te vinden, maar maken zich (naast de
hoge kosten voor het bewaren en toegankelijk houden van irrelevante infor-
matie) kwetsbaar voor juridische procedures via eDiscovery. Bewaarde infor-
matie (of deze vernietigd had moeten zijn of niet) kan altijd voor bewijsgaring
worden gebruikt. Een ‘information clean-up’ op basis van vastgestelde proce-
dures en selectielijsten is (samen met een goede documentatie van het vernieti-
gingsproces) voldoende voor ‘defensible disposal’.

Een aspect bij waarderen is het zogenaamde recht om vergeten te worden,
dat vanaf  onderdeel van discussie is geworden. Voorop gesteld: alle wet-
en regelgeving inzake privacy wordt geëvalueerd in het waarderingsproces,
waardoor persoonsgegevens onder selectielijsten vallen en worden vernietigd
op het daarvoor vereiste moment. Het gaat hier vooral over de wijze waarop
internetactiviteiten van webgebruikers worden vastgelegd en gemonitord door
internetbedrijven, een praktijk die grensoverschrijdend is en daardoor het risi-
co loopt (of het voordeel heeft) onder veel divergerende wet- en regelgeving te
vallen. Blanchette en Johnson wezen in  al op de ‘social benefits of forget-
fulness’ in het kader van dataretentie. Mayer-Schoenberger heeft in 
‘forgetful computers’ geïntroduceerd. Hij bepleit de ontwikkeling van syste-
men die regelmatig gegevens vernietigen, in zijn terminologie ‘data ecology’. ‘If
whatever we do can be held against us years later, if all our impulsive com-
ments are preserved, they can easily be combined into a composite picture of
ourselves. Afraid how our words and actions may be perceived years later and
taken out of context, the lack of forgetting may prompt us to speak less freely
and openly’. Technisch blijkt het ‘vervagen’ van dit soort gegevens niet eens
zo heel erg ingewikkeld. Een deel van de discussie wordt veroorzaakt door
het feit dat voor veel digitale informatie de bestaande waardering niet of nau-
welijks in werkelijke vernietiging heeft geresulteerd. Een ander deel vloeit
voort uit bewaartermijnen die blijkbaar als te lang worden ervaren. En weer
een ander deel richt zich op informatie, die een verschillend belang heeft voor
gebruiker en leverancier en die ‘ongrijpbaar’ lijkt te zijn voor wet- en regel-
geving. Het is op deze informatie dat het recht om vergeten te worden vooral
van toepassing moet worden verklaard.

Het bepalen van de organisatorische relevantie van informatie wordt met
het toenemen van de informatiemassa belangrijker. Het reduceren van de hoe-
veelheid te bewaren informatie brengt lagere kosten met zich mee voor de op-
slag ervan. Het verlaagt compliance-risico’s en eDiscovery-kosten. Het draagt
bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat (hoe marginaal wel-
licht ook) bijgedragen wordt aan het terugbrengen van de belasting op ons
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milieu via overmatig gebruik van informatietechnologie. Archiving speelt daar-
bij een cruciale rol. Als dat geen uitdaging voor de studenten van het domein
MCI is...

7. ‘Het voortbestaan van informatie is uitermate
twijfelachtig’

Digitale informatie is fragiel. Het voortbestaan van informatie is afhankelijk
van technologieën die snel en voortdurend aan verandering onderhevig zijn.
Deze veranderingen betekenen dat in relatief korte tijd zowel de gebruikte me-
dia als de technische formaten van de ‘oude’ informatie onbruikbaar worden.
Tabel  toont hoe de combinatie van relatieve luchtvochtigheid en temperatuur
de geschatte levensduur van media beïnvloedt.

Medium 25 RV
10o C

30 RV
15o C

40 RV
20o C

50 RV
25o C

50 RV
28o C

D3 magnetische tape 50 jaar 25 jaar 15 jaar 3 jaar 1 jaar
DLT magnetische
tapecartridge

75 jaar 40 jaar 15 jaar 3 jaar 1 jaar

CD / DVD 75 jaar 40 jaar 20 jaar 10 jaar 2 jaar
CD-ROM 30 jaar 15 jaar 3 jaar 9 mnd. 3 mnd.

Tabel 1 Relatie medium, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur voor geschatte
levensduur

Dit voortbestaan van informatie (ook ‘digitale duurzaamheid’ of ‘digital preser-
vation’ genoemd) staat al twee decennia in de belangstelling. Het doel van
de processen opslaan en behouden uit de informatiewaardeketen is om infor-
matie in de tijd begrijpelijk, beschikbaar en bestuurbaar te houden, ondanks de
voortdurende veranderingen, vervangingen, vergankelijkheid en ‘pensione-
ring’ van hardware, besturingssoftware, software, bestandsformaten en infor-
matiedragers. Aan opslag en behouden worden drie eisen gesteld:
– de informatie dient reconstrueerbaar te zijn, zoals vastgesteld. Dit betekent

de intacte bit streams, die de reconstructie van het gebruikte formulier en
inhoudelijke gegevens mogelijk maken;

– de informatie dient leesbaar aan de geautoriseerde medewerkers gepresen-
teerd te worden;

– de informatie dient begrijpelijk te zijn in context.
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De afhankelijkheden (en dus de risico’s) zijn groot. De risico’s worden ver-
groot door compressie, back-ups en encryptie. Een lossy compressiemethode
leidt tot verlies aan inherente kwaliteit. Back-upformaten zijn gebonden aan
de oorspronkelijke IT-configuratie en niet geschikt voor het bewaren van in-
formatie over de tijdgrenzen daarvan heen. Encryptie vereist een volledig
gewaarborgd sleutelbeheer (in de praktijk nog nergens gewaarborgd), terwijl
aangetoond is dat voor het behoud van authenticiteit bij langdurige bewaring
encryptie niet noodzakelijk is. De afhankelijkheid van de technische omge-
ving maakt het voortbestaan van digitale informatie uiterst complex, en daar-
mee ook de mogelijkheid om het verleden te reconstrueren. ‘Verversing’ van
media zorgt ervoor dat de bit stream niet verloren gaat als de dragers veroude-
ren, maar het is geen strategie om het voortbestaan van informatie op lange
termijn te waarborgen. De migratie naar analoge hardcopy is dat evenmin,
gezien het volledige verlies aan authenticiteit en ook de onmogelijkheid daar-
van voor de meeste vormen van digitale informatie.

Er zijn verschillende benaderingen voor het voortbestaan van informatie
ontwikkeld. Ik verdeel die benaderingen in twee categorieën. De eerste be-
nadering richt zich op het behouden van de oorspronkelijke technologische
omgeving, waarin twee strategieën ontwikkeld zijn. De eerste strategie wil wer-
kende replica’s van technologische platformen behouden voor toekomstig ge-
bruik (de technology preservation strategy). De tweede strategie wil nieuwe
technologische platformen programmeren om oude platformen en besturings-
systemen te kunnen emuleren (de technology emulation strategy). De tweede
hoofdbenadering richt zich op het tegengaan van de technische veroudering
van bestandsformaten, waarin ook twee strategieën kunnen worden onder-
kend. De eerste strategie wil het bestandsformaat van de informatie transfor-
meren naar een nieuwer bestandsformaat (de information migration strategy).
De tweede strategie wil informatieobjecten met alles wat nodig is om toegang
tot dat object te verwerven inkapselen in een informatiepakket (de information
encapsulation strategy). Ik zal de verschillende strategieën hier kort aan de
orde stellen.

De technology preservation strategy impliceert het behouden van de origine-
le software, besturingssysteem en hardware. Voorstanders van deze strategie
benadrukken dat de originele omgeving nodig is om het gedrag en de look
and feel van informatie te behouden. Het is echter uiterst complex, kostbaar
en gevoelig voor materieel falen. Standaardisatie zou dat falen geruime tijd
kunnen uitstellen, maar langer dan enkele tientallen jaren is, denk ik, ondenk-
baar. De strategie kan gebruikt worden als methode om ‘oudere’ informatie
leesbaar en beschikbaar te maken en vervolgens onderdeel te maken van een
behoudstrategie die op langere termijn is gericht. De technology emulation
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strategy heeft eveneens het doel de functionaliteit van het originele systeem te
behouden. De strategie is gebaseerd op de veronderstelling dat systeemgedrag
onafhankelijk van de implementatie kan worden gedefinieerd en gerepliceerd
met een software-engine. Het is het nabootsen van een platform of program-
ma op een ander platform of programma. Informatie kan dan worden gepre-
senteerd op een computer die hier eigenlijk niet voor bedoeld is. Weinig be-
houdstrategieën zijn zo bekritiseerd als emulatie. De meest fundamentele
kritiek (naast de torenhoge kosten en een aantal andere technische aspecten)

richt zich op de mogelijkheid de overweldigende taak uit te voeren om de be-
nodigde kennis te verzamelen van een breed scala aan hard- en softwaretech-
nologie, besturingssystemen, databases, bestandsformaten en de functionalitei-
ten van elk van de te emuleren applicaties. De ervaring bij migratietrajecten
heeft geleerd dat juist die informatie niet of nauwelijks wordt verzameld, ter-
wijl dit de kosten aanzienlijk zou beperken. Het is de vraag of het bij emulatie-
trajecten wél lukt. Zelfs voorstanders van de strategie twijfelen over de daad-
werkelijke haalbaarheid. In de praktijk is de strategie beperkt tot platformen
waarover veel kennis beschikbaar is (bijvoorbeeld in het Dioscuri-project).

Het slagen van dergelijke emulatietrajecten is hoopgevend, maar bewijst niet
dat de strategie op lange termijn valide is. Ik vraag mij ook af of het intellectu-
eel eigendomsrecht emulatie toestaat: soft- en hardware zijn eigendom van
softwareontwikkelaars en het is de vraag of het re-creëren daarvan in de toe-
komst toegestaan is. Emulatoren gebruikt in het kader van videogames zijn dat
in ieder geval niet.

Originele informatie 
 

Originele softwareprogramma’s 
 

Origineel besturingssysteem 
 

Emulator 
 

Huidig computerplatform 
(hard- en software) 

Tabel 2 Emulatie

De information migration strategy behelst de periodieke transformatie van in-
formatie van de ene hard- en softwareconfiguratie naar een andere configura-
tie, of van de ene generatie van computertechnologie naar een opvolgende ge-
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neratie. Het doel van migratie is het bewaren van de inherente kwaliteit van
informatie, zodat reconstructie, representatie en gebruik mogelijk blijven, on-
danks de veranderende technologie. Migratie richt zich niet op technologie,
maar op informatie. Het probleem van migraties is dat er telkens dataverlies
optreedt, wat gevolgen kan hebben voor de uiteindelijke representatie. Het kan
uitgevoerd worden door softwareapplicaties, die backwards compatible zijn of
door de conversie van de bestandsformaten naar een kleiner aantal gestan-
daardiseerde bestandsformaten, onafhankelijk van hard- en software. Als
dat al bij de creatie van informatie gebeurt, zijn de risico’s van dataverlies het
kleinst. Standaardisatie is het meest veelbelovend, aangezien backwards com-
patibility voor complexe formaten minder goed werkt. Standaardformaten zijn
minder aan veranderingen onderhevig, behoeven dus minder vaak te worden
gemigreerd en kunnen de complexiteit van vorm en structuur van het origine-
le bestandsformaat coderen. Een overzicht van acceptabele bestandsforma-
ten is opgenomen in tabel . Tot op dit moment is migratie de enige strategie
die werkt, al kan het problematisch zijn voor complexe multimedia. Om de
kosten van migratie te beperken is er een model voor automatische migratie
ontwikkeld, gebaseerd op bestaande bestandsformatenregisters. De strategie
is (en wordt) op grote schaal toegepast en succesvol uitgevoerd. In mijn optiek
is migratie op dit moment de meest succesvolle en meest geëigende behoud-
strategie. Het succes op de heel lange termijn is echter onzeker; vandaar dat de
oorspronkelijke en gemigreerde bit streams moeten worden bewaard.

Documenttype Bestandsformaat

Tekst ASCII - Unicode - TIFF - PDF/A - ODF - OOXML
Images TIFF - PNG - CGM
Vector SVG
Geluid WAV
CAD DXF
GIS GML
Video MXF

Tabel 3 Geschikte standaard bestandsformaten voor het behouden van informatie

De information encapsulation strategy probeert de problemen van de techno-
logische veroudering en het verdwijnen van bestandsformaten te ondervangen
door de gegevens over de interpretatie van het informatieobject onlosmakelijk
te verbinden met het object zelf. Inkapseling betekent ‘wrapping the record
to be preserved within a human readable wrapper. The wrapper contains in-
formation that supports organizational preservation, and documents the pre-
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served information to allow it be decoded in the future’. Inkapseling is in
essentie niet méér dan het toekennen van metadata aan informatie, op een
zodanige manier dat ze onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. Het is géén
methode om informatie in de toekomst te reconstrueren of toegankelijk te
houden: het bevat de informatie om dat in de toekomst mogelijk te maken.
Als die tenminste ook hiervoor wél verzameld wordt! Inkapseling is geen be-
houdstrategie, maar het kan in combinatie met zo’n strategie worden toege-
past. Het is niet ten onrechte als een migratiestrategie gekenschetst.

Twijfelachtig voortbestaan

‘It is an oft-quoted example, but a powerful one nonetheless, that the origi-
nal Doomsday Book, hand-crafted on vellum in , has lasted a millen-
nium, whereas the  BBC digital replica became obsolete and inaccessi-
ble within  years. Perhaps a little less well-known is the case of the data
received from the NASA Martian lander data generated in . The mag-
netic tape storing the datasets became brittle, and the data that was actually
retrieved was found to be in a format that was impossible to decode. Scien-
tists were reduced to rekeying the information from old printouts.’

Bron: S. Bains, J. Toon, ‘From Domesday to Digital Doomsday? Digital pre-
servation at the National Library of Scotland [online], geraadpleegd op 
juli ), http://widwisawn.cdlr.strath.ac.uk/issues/vol/__.html.

‘NASA stored data from the Viking programs landing on the planet Mars
in  on magnetic tapes. After  years the tapes were unreadable because
everyone who knew the used file format was either retired from NASA or
deceased. After two years of “heroic efforts” one third of the information
on the tapes could be reconstructed, only because some documentation had
been saved on paper.’

Bron: http://www.ltu.se/centres/Centrum-for-langsiktigt-digitalt-beva-
rande-LDB/Bibliotek/Introduktion/Exempel-ur-verkligheten-.?l=en.

‘In the event of a disaster that destroys the vast majority of the world,
humanity’s legacy will largely reside on data stored on hard drives. How-
ever, hard drives were never meant for long-term storage and no one can
be sure how long they will last. The Canadian Conservation Institute’s
(CCI’s) Joe Iraci says that although the most important data is backed up
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on magnetic tapes or optical discs, these formats cannot be trusted to last
even five years. Iraci has conducted accelerated aging tests by exposing dif-
ferent forms of media to high heat and humidity. The tests found that the
most reliable data storage devices are recordable CDs with a reflective layer
of gold and a phthalocyanine dye layer. Many experts believe that after a
major catastrophe only information that is written on paper will survive. ...
Proposals to make a paper format that can store digital data for centuries
using a system similar to bar codes have been slowed due to a lack of com-
mercial interest’.

Bron: T. Simonite, M. Le Page, ‘Digital doomsday: the end of knowledge’,
New Scientist ,  februari .

De behoudstrategieën kunnen geen van alle het voortbestaan van informatie
waarborgen, zeker niet indien de inherente kwaliteit van informatie bewaard
moet blijven. Dat wil niet zeggen dat informatie niet gedurende een of twee
decennia in stand gehouden kan worden. Dat vereist echter systemen als eDe-
pots of archival vaults, waarvan het doel de langdurige bewaring van infor-
matie is. Het uitgangspunt is dat eDepots informatie bewaren tot in lengte van
dagen, maar ik vraag me af of dit, zonder een werkelijk werkende behoud-
strategie voorhanden te hebben, niet te hoog gegrepen is. Een eDepot is ‘het
geheel van organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, per-
soneel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het
duurzaam beheren van de te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk
maakt’. Deze omschrijving brengt mij tot de conclusie dat het gaat om de
inbedding van de informatiewaardeketen in de informatie-infrastructuur van
organisaties. Ik ga er hierbij van uit dat kwaliteit, context, relevantie en voort-
bestaan geregeld zijn, al zegt de omschrijving daar niets over. Ik vind het reali-
seren van eDepots erg belangrijk zolang ze gezien worden als een middel om
het doel van het voortbestaan van informatie en het gebruik daarvan te berei-
ken. De discussie over eDepots geeft mij echter soms een ongemakkelijk ge-
voel. Het is net alsof het meer gaat over het eDepot als doel en niet zozeer over
het voortbestaan van betrouwbare informatie zelf. Het bouwen, inrichten en
organisatorisch inbedden van een eDepot waarborgt dat voortbestaan niet
vanzelf. Het vinden van een daadwerkelijk betrouwbare behoudstrategie is in
dat licht cruciaal.

Dat is voor mij ook de uitdaging in het onderzoeksprogramma van het bij-
zonder lectoraat aangaande fully automated archiving environments. Die om-
gevingen vragen om geautomatiseerde behoudstrategieën. Dat is nu (met uit-
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zondering van de automatische migratiemogelijkheden) waarschijnlijk nog een
stap te ver. Maar het is helder dat het voortbestaan van informatie (ongeacht
de systeemomgeving waarin dat gebeurt) een belangrijke plek in dat onder-
zoek inneemt. En het liefst in combinatie met onderzoek naar manieren om
dit zo milieu- en kostenvriendelijk mogelijk in te richten. Hier liggen mogelijk-
heden voor studenten van deze hogeschool: hun creativiteit zal hard nodig zijn
om aantrekkelijke features van een dergelijke omgeving te ontwikkelen, waar-
bij vanaf het ontwerp rekening gehouden wordt met het voortbestaan van in-
formatie in de toekomst.

8. ‘Het spreekt niet vanzelf dat een digital archivist
archivaris is’

In  schreef Jean-Daniel Zeller een notitie over de cyberarchivist. In deze
notitie constateert hij dat een cyberarchivist een archivaris is ‘who develops
and manages material and organizational systems capable of assuring the
long-term conservation of digital documents and their communication to a
large public. To this end, he possesses adequate information technology and
managerial competencies’. Een mooie, zij het wat traditionele omschrijving,
die in het verloop van zijn notitie wordt onderbouwd en, uiteindelijk, gerelati-
veerd. Volgens Zeller kan een cyberarchivist niet één persoon zijn; er is zo’n
groot scala aan competenties vereist, dat alleen een team van archivarissen en
IT-specialisten als cyberarchivist zou kunnen functioneren. In de Gartner
Business Intelligence Summit  werden vier beroepsprofielen gedefinieerd,
die vanaf  een steeds groter belang binnen organisaties gaan krijgen. Een
van deze profielen is de digital archivist, die ‘will be required to appraise, ar-
range and preserve digital records for legal and regulatory purposes’. Gartner
verwachtte dat % van de bestaande bedrijven in  een digital archivist
aangesteld heeft. Luciana Duranti definieerde negen kernactiviteiten voor
een modern records professional. Zo’n professional:
. positioneert zich aan het begin van de levenscyclus van informatie;
. waarborgt de authenticiteit van informatie, vooral bij systeemupgrades en

veranderingen in verantwoordelijkheden;
. identificeert te bewaren informatie bij creatie en monitort de informatie in

de tijd;
. bepaalt (in overleg met de verantwoordelijke archiefvormer) de beste ma-

nier voor het voortbestaan van de informatie;
. bepaalt de behoudstrategie onafhankelijk van de technologische ontwikke-

lingen en met nadruk op interoperabiliteit;
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. controleert de accuraatheid van de informatie na conversie of migratie;
. ontwikkelt procedures die aangelegenheden van intellectueel eigendoms-

recht en privacy regelen;
. herkent de contextuele beschrijving van informatie als een primaire au-

thenticatiefunctie; en
. is voortdurend betrokken bij onderzoeksprojecten.

Alhoewel overeenstemming over wat een digital archivist is ver weg is, is wel
duidelijk dat het beroep van steeds groter belang wordt. Het feit dat het tot de
exclusieve Gartner-summits en rapporten is doorgedrongen zegt iets over de
beroepspotentie voor de toekomst. Gartner positioneert nadrukkelijk de com-
binatie van Archiving & Compliance. Bij het overzicht van Duranti (dat een
hoog ‘ja-gehalte’ heeft) heb ik mijn twijfels. Het lijkt mij nogal uit de losse
pols geschreven. Want de activiteiten  en  en , ,  en  zijn overlappend, 
en  zijn identiek, evenals  en . Daarnaast zijn  en  geen activiteiten maar
uitgangspunten. Met uitzondering van de notitie van Zeller, blijft onduidelijk
waarop de omschrijvingen zijn gebaseerd, al zal dat vooral de bestaande taak-
uitoefening zijn, aangepast aan de nieuwe uitdagingen. Beroepsprofielen voor
een digital archivist bestaan immers nog niet.

Van zowel archiving als compliance is de kern de informatiewaardeketen, de
keten van processen die de creatie, de vastlegging, de opslag, de bewerking, de
structurering, de publicatie, het gebruik, het behoud, de toegankelijkheid, de
distributie, de waardering, de vernietiging, de beveiliging en de toetsing van
betrouwbare informatie realiseert. Dit laatste wordt bepaald door de vier di-
mensies van informatie: kwaliteit, context, relevantie en voortbestaan. Een di-
gital archivist (of een compliance officer) richt zich primair op het realiseren
van deze vier dimensies van informatie en operationaliseert een informatie-
waardeketen van hoge kwaliteit om ze te realiseren. Dit impliceert voor de
verschillende processen van de informatiewaardeketen dat de digital archivist
bij:
– Creatie: de kenmerken van inherente kwaliteit inbouwt in de creatie van

informatieproducten, zodat vorm, structuur en inhoud van (gestructu-
reerde en ongestructureerde) informatie zijn gewaarborgd in de tijd. Dit
vereist kennis en vaardigheden betreffende (de binnen een organisatie ge-
bruikte) applicatiesoftware (kantoorautomatisering, content management,
enterprise information management, mail- en messaging systemen, e.d.),
(open) standaarden, de analyse van documenten en het op basis daarvan
genereren van sjablonen of formats, het inrichten en definiëren van data-
basemanagementsystemen, XML-talen en -databases, sociale media, wet-
en regelgeving, e.d.
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– Vastlegging: de vastlegging en beschrijving van context mogelijk maakt
door de ontwikkeling en toepassing van (dynamische) metadataschema’s,
die onlosmakelijk worden verbonden aan informatieobjecten. Dit vereist
kennis en vaardigheden betreffende contextuele en situationele analyse,
het ontwerpen, automatiseren en implementeren van metadatasystemen,
-methoden en -procedures, logfile-ontwerp, ‘lerende systemen’, XML-ta-
len en -databases, e.d.

– Opslag: de (duurzame) opslag mogelijk maakt door de implementatie van
opslagsystemen, gebaseerd op (open) standaarden, gericht op het behoud
van de inherente kwaliteit van informatie. Dit vereist kennis en vaardig-
heden met de inrichting, standaardisering en implementatie van opslag-
systemen (Storage Area Networks, Network Attached Storage, e.d.), be-
standssystemen, bestandsformaten, metadatasystemen en -methoden,
compressie, authenticatie, cloud-oplossingen, wet- en regelgeving, priva-
cybepalingen, authentieke registraties, back-upsystemen, mirroring, e.d.

– Bewerking: de be- en verwerking van informatie in de afhandeling van be-
drijfsprocessen faciliteert, waarbij de inherente kwaliteit van informatie
wordt gewaarborgd. Hier zijn kennis en vaardigheden nodig betreffende
analyse en verandering van (keten)processen en informatiestromen, wet-
en regelgeving, inrichting van zaaktypen, zaken, acties en transacties, de
benodigde applicaties voor bewerking van informatie, data- en informatie-
analyse, datawarehouses, data- en documentmining, databasemanage-
mentsystemen, workflow management, business intelligence, e.d.

– Structurering: de toepassing van (ongeacht welke) ordeningssystemen in
digitale archieven realiseert, voornamelijk op basis van metadatasystemen
en -methoden. Hiervoor is abstractievermogen nodig om op metaniveau
structuren te ontdekken in grote hoeveelheden informatie, die aansluiten
bij de organisatorisch gekozen wijzen van werken en bij het gedefinieerde
informatiemanagement. Kennis en vaardigheden zijn nodig betreffende
(automatische) classificatie, meta-analyse, databasemanagementsystemen,
metadatasystemen en -methoden, e.d.

– Publicatie: de publicatie van informatie faciliteert via de daartoe geëigende
en organisatorisch bepaalde kanalen. Het vereist kennis en vaardigheden
betreffende de beschikbare publicatiekanalen, intellectueel eigendoms-
recht, digital rights management, rechten en plichten inzake de gepubli-
ceerde informatie, wet- en regelgeving, web content management, sociale
media, website-ontwikkeling, e.d.

– Gebruik: het gebruik faciliteert van de informatie in de tijd. Dit impliceert
kennis van gebruikers en gebruikersgroepen, hun wensen en belangen, de
wijzen waarop zij informatie aangeleverd wensen te krijgen, de systemen
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die zij gebruiken voor de raadpleging van informatie, internettechnologie,
het ontwikkelen van queries, information retrieval technologie, eDisco-
very, sociale media, e.d.

– Behoud: het voortbestaan van betrouwbare informatie realiseert, door de
ontwikkeling, strategische inpassing en toepassing van geëigende be-
houdstrategieën, waarbij de economische haalbaarheid voor de organisatie
voortdurend in de afwegingen wordt betrokken. Dit vereist inzicht in de
informatietechnologische mogelijkheden, (open) standaarden, kosten- en
batenanalyse, best practices, behoudmogelijkheden, automatische conver-
sie en migratie, inkapseling, e.d.

– Toegankelijkheid: de toegankelijkheid van informatie faciliteert gedurende
het gehele bestaan van de informatie. Het vereist kennis van toegankelijk-
heidsystemen en -mogelijkheden, afstemming van informatiepresentatie,
metadata en user generated content, information retrieval technologie, e.d.

– Distributie: de logistiek van informatie analyseert en op basis van autori-
saties, wensen en behoeften betrouwbare informatie ter beschikking stelt
binnen (of buiten) organisaties. Hier is kennis nodig van informatielogis-
tiek, procesanalyse, wet- en regelgeving, privacybepalingen, communica-
tietechnologie, beveiliging, internettechnologie, enterprise resource plan-
ning, e.d.

– Waardering: de waarde van informatie bepaalt op basis van de afweging
van de verschillende organisatorische belangen, wet- en regelgeving en re-
levantie. Kennis en vaardigheden zijn vereist betreffende het analyseren
van organisatorische belangen, het onderkennen van pragmatische kwali-
teit, wet- en regelgeving, het samenstellen van selectielijsten en het imple-
menteren van deze lijsten in de bestaande metadatasystemen en -metho-
den, het identificeren en selecteren van informatie ter vernietiging,
acquisitie door erfgoedinstellingen en behoud, e.d.

– Vernietiging: de informatie (op basis van procedures) vernietigt op basis
van de vastgestelde selectielijsten. Hier is kennis nodig van databasemana-
gementsystemen en wijzen van digitale vernietiging.

– Beveiliging: de beveiliging waarborgt, zodat de inherente kwaliteit van in-
formatie niet kan worden aangetast. Dit vereist kennis van informatiebe-
veiligingssystemen, authenticatie, encryptie (en technologie voor digitale
handtekeningen), sleutelbeheer, autorisatiesystemen, detectiesystemen,
privacy, wet- en regelgeving, e.d.

– Toetsing: de toetsing waarborgt van de inherente kwaliteit van informatie,
de vier dimensies van informatie, de mogelijkheid om het verleden te re-
construeren en de kwaliteit van bedrijfsprocessen en de processen van de
informatiewaardeketen. Dit vereist kennis en vaardigheden betreffende
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IT- en operational auditing, kwaliteitssystemen, informatiekwaliteit, pro-
ces- en informatieanalyse, systeemanalyse, wet- en regelgeving, e.d.

Archiving & Compliance vereisen nogal wat van de digital archivist, waarbij ik
ervan overtuigd ben dat ik bij lange na niet compleet ben. Ik ben geneigd het
met Zeller eens te zijn als hij stelt dat een digital archivist niet gauw één per-
soon kan zijn, gezien de benodigde kennis en vaardigheden om dat beroep
goed uit te kunnen voeren. Duranti voorspelt om dezelfde reden de onder-
gang van de generalist, en kiest als alternatief voor een basisopleiding met een
daaropvolgende specialisatie. Dat is een aantrekkelijk model, dat ook binnen
de Hogeschool van Amsterdam aandacht verdient. Er zijn niet veel generalis-
ten, die al de processen van de informatiewaardeketen kunnen overzien. Om
de doelstellingen van organisaties te bereiken zal dat echter wel nodig zijn.

Ketelaar definieerde een aantal uitgangspunten die iedere beroepsbeoefe-
naar als archivistische basiskennis zou moeten omhelzen: de onschendbaar-
heid van de bewijswaarde van archieven, het records continuum, het organi-
sche karakter van de archiefvorming, de hiërarchie van archiefbescheiden en
hun beschrijvingen en het respect des fonds. Het zijn valide uitgangspunten,
denk ik, al heb ik mijn twijfels over die hiërarchie. In een digitale omgeving is
een hiërarchie ‘platgeslagen’ in een database en blijkt een dergelijke relatie en-
kel uit de beschrijvingen in de metadata. Wellicht dat het beter is om dit uit-
gangspunt te vervangen door de vier dimensies van informatie? Er is weinig in
deze uitgangspunten dat niet door andere informatiespecialisten zou kunnen
worden onderschreven. Het hoeft dus niet vanzelfsprekend te zijn dat een ar-
chivaris digital archivist is, wel dat iemand in deze functie de bovenstaande
uitgangspunten kent, herkent, begrijpt en kan implementeren. Als dat zo is
kunnen ook informatici, bedrijfskundigen, IT-auditors of accountants als digi-
tal archivist functioneren. Het zou een verrijking zijn. Deze uitgangspunten
integreren in deze (en andere) opleidingen is dan ook een van de grootste uit-
dagingen van het komende decennium.

9. ‘Archiving should be just like an Apple(tm)’

Ik kom tot een afsluiting. Ik zal er weinig misverstand over hebben laten be-
staan dat zowel archiving als compliance cruciaal zijn voor organisaties. Allebei
hebben ze een grote impact op de wijze waarop wordt gewerkt in bedrijfspro-
cessen. Allebei vereisen ze betrouwbare informatie die snel toegankelijk en be-
schikbaar is. Allebei vereisen ze een reconstructie van het verleden. Allebei
hebben ze impact op de termijn waarop informatie beschikbaar is. Dat kan
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‘eeuwig’ zijn, als de informatie van maatschappelijke of cultuurhistorische be-
tekenis is. ‘Eeuwig’ de beschikking hebben over betrouwbare informatie! Infor-
matie die voldoet aan de gedefinieerde criteria van kwaliteit, waarvan bekend
is wat de relevantie was (en is) op het moment van ontstaan, waarvan context
van ontstaan, gebruik en beheer bekend is (en blijft), en waarvan het voortbe-
staan is gewaarborgd. Dat betekent nogal wat. De informatiewaardeketen
tracht dit te realiseren, maar is in de meeste organisaties slechts marginaal ge-
implementeerd. Het is een hybride construct, waarin mensen en computers
processen uitvoeren zonder veel coördinatie.

Mijn visie is dat een volledige, geautomatiseerde waardeketen Archiving &
Compliance realiseert, zodanig dat gebruikers zelf geen of nauwelijks handelin-
gen hoeven te verrichten en dat het intuïtieve processen worden. Mijn streven
naar fully automated archiving environments komt uit dat denkbeeld voort.
Medewerkers in organisaties dienen te kunnen werken met betrouwbare infor-
matie, zonder zich af te hoeven vragen hoe die wordt opgeslagen en gearchi-
veerd. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie er is op het mo-
ment dat ze die nodig hebben (ongeacht wanneer dat is), voorzien van alle
metadata om de context, relevantie en kwaliteit te kunnen beoordelen. Dat-
zelfde geldt op termijn voor alle informatie die als cultuurhistorisch erfgoed
bewaard is. Gebruikers daarvan moeten op diezelfde intuïtieve manier de be-
nodigde informatie kunnen vinden en gebruiken, voorzien van alle context die
nodig is om de gevraagde informatie te kunnen interpreteren. Betrouwbare
informatie moet als het ware met een druk op de knop beschikbaar zijn! Ik wil
op zoek naar ‘lerende systemen’ die dat voor ons mogelijk maken. Er moet nog
heel veel werk verzet worden om zo’n omgeving te realiseren. Maar Archiving
& Compliance moeten op eenzelfde gebruiksvriendelijke en intuïtieve manier
gaan werken als een Apple(tm). Dan wordt het leuk! Een uitdaging dus, waar
studenten hun tanden in kunnen zetten. Een uitdaging ook, waarvan de uit-
komsten baanbrekend kunnen zijn voor de manier waarop mensen met infor-
matie werken. Een uitdaging die het ‘nieuwe werken’ pas echt mogelijk maakt!

Ik sluit af met een woord van dank aan het College van Bestuur van deze
hogeschool voor het instellen van dit bijzonder lectoraat, aan de Koninklijke
Vereniging van Archivarissen in Nederland voor het mogelijk maken ervan,
aan mijn collega’s binnen het Kenniscentrum Create-IT (waarvan ik vooral
Hans Henseler wil noemen voor zijn niet-aflatende steun bij de totstandko-
ming van dit lectoraat), aan de leden van mijn kenniskring (Jos Vrolijk, Maar-
ten van der Burg, Kees Stelling, Paul Rijnierse, Simone Keizer en Jim Voorzee),
aan de leden van mijn geassocieerde kenniskring, aan de domeinvoorzitter Ge-
leyn Meijer, de opleidingsmanagers Irene Sparreboom en Kees Rijsenbrij en

‘      ()’ 



aan de teammanagers, docenten en studenten van de opleiding MIC voor hun
stimulerende enthousiasme.

Ik heb gezegd.
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