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Samenvatting 
 
Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar de 
toekomst van de afdeling DIV binnen organisaties. In de 
eerste plaats worden de begrippen ‘informatiemanage‐
ment’, ‘document management’, ‘records management’ 
en ‘knowledge management’ tegen elkaar afgezet om de 
verschillen en relaties duidelijk in kaart te brengen. Ver‐
volgens wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van 
informatiemanagement in organisaties, in het perspec‐
tief van zowel de modernistische traditie waarin infor‐
matiesystemen ontstaan, als de postmodernistische ‘in‐
formatie‐explosie’. In het tweede gedeelte van dit artikel 
wordt expliciet gekeken naar het ontstaan en de taken 
van de afdeling Documentaire InformatieVoorziening 
(DIV) als reactie op deze filosofische paradigma’s. Tot 
slot staat de literatuur speculatie toe over een aantal 
toekomstige ontwikkelingen binnen de afdeling. 
 
Inleiding, aanleiding, doelstellingen 
 
In de moderne informatiecultuur is het streven 
van elke informatiemanager om informatie zo effi‐
ciënt mogelijk en tegen zo min mogelijk kosten 
door de werkprocessen te sturen. Daarbij moet de 
juiste informatie op de juiste tijd en de juiste plaats 
beschikbaar zijn (Schlögl, 2005). Dit citaat is het 
uitgangspunt voor een zoektocht naar de toekomst 
van de afdeling Documentaire InformatieVoorzie‐
ning (DIV) die leidt langs het verleden naar de 
toekomst. 
Het onderzoek is opgezet aan de hand van de vol‐
gende onderzoeksvragen: 
- Wat is informatiemanagement? 
- Welke ontwikkelingen kent informatiemana‐

gement sinds de industriële revolutie? 
- Waarom en waaruit is de afdeling DIV ont‐

staan? 
- Wat zijn de taken van de afdeling? 
- Welke toekomstige ontwikkelingen kunnen 

we verwachten in de informatievoorziening? 

Dit artikel is opgezet aan de hand van de volgende 
structuur: het algemene gedeelte geeft een verslag 
van een literatuuronderzoek naar de betekenis, de 
componenten en de geschiedenis van informatie‐
management. Vanuit deze context wordt specifiek 
de afdeling DIV bezien. In de conclusie worden op 
basis van de geschiedenis, wet‐ en regelgeving en 
de huidige invulling van informatiemanagement 
aanbevelingen gedaan voor toekomstige inrich‐
ting. 
 
Wat is informatiemanagement? 
 
Braganza (2004) definieert informatie als ‘het ge‐
heel dat mensen of systemen nodig hebben om in 
staat te zijn hun werkzaamheden uit te voeren’. 
Om informatie nuttig te maken voor het werkpro‐
ces, dient informatie georganiseerd, geanalyseerd 
en geïnterpreteerd te zijn door middel van infor‐
matiemanagement. Kirk (1999) noemt informatie‐
management het bedrijfsmiddel om informatie 
binnen werkprocessen te beheersen. De belangrijk‐
ste functies van informatiemanagement noemt hij 
het herkennen van informele en formele informa‐
tiebronnen en informatiestromen, en het integre‐
ren van informatie in bedrijfsstrategieën. Een vari‐
ant is kennismanagement, waarmee de kennis van 
medewerkers en expliciete kennis uit het werkpro‐
ces beheerst kan worden. 
Om te voldoen aan bovenstaande functies kent in‐
formatiemanagement meer varianten dan know‐
ledge management, die allen bijdragen tot het be‐
heren en beheersen van informatie. Mijn stelling is 
dat het begrip ‘informatiemanagement’ een verza‐
melnaam is voor document management, records 
management en knowledge management. In deze 
paragraaf wil ik deze stelling toetsen aan de hand 
van literatuur. 
Shepherd en Yeo (2003) zien de relatie tussen in‐
formatiemanagement (IM), document manage‐
ment (DM), records management (RM) en know‐
ledge management (KM) vanuit een ander per‐
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spectief. Deze auteurs brengen een tweedeling aan 
in hun publicatie: zij plaatsen records management 
tegenover informatiemanagement. Hun argumen‐
tatie is dat RM zich bezighoudt met informatie die 
voortkomt uit processen (bewijsfunctie), terwijl zo‐
wel document‐, informatie‐ en kennismanagers 
zich focussen op de ontsluiting, het beheer en de 
toegankelijkheid van informatie die nodig is voor 
het uitvoeren van de werkprocessen. Shepherd en 
Yeo zien dus aparte taken voor IM, waardoor dit 
begrip op hetzelfde niveau staat als DM en KM. 
Een auteur die juist de nadruk legt op de overeen‐
komsten tussen IM, DM, RM en KM is Winterman 
(2000). Zij ziet RM als ‘het systeem waarmee een 
organisatie controle uitoefent op de creatie, distri‐
butie, opslag, retrieval en verstrekking van records 
die, ongeacht het medium, gecreëerd of ontvangen 
zijn bij die organisatie naar aanleiding van het uit‐
oefenen van zijn taken’. We kunnen dus zeggen 
dat records management zich richt op het archief‐
stuk als neerslag van organisatieprocessen. Deze 
neerslag vormt fysieke of digitale collecties, waar‐
binnen de opgenomen informatie wordt be‐
schermd en beschikbaar gesteld. Het primaire doel 
van RM is de preservatie van informatie, om be‐
schikbaarheid op de lange termijn te waarborgen. 
Deze visie op records management wordt gedeeld 
door zowel Cook (1994) als Cox (2000), in bijdra‐
gen die de historische achtergronden van RM be‐
handelen. Oorspronkelijk stamt RM uit de Vere‐
nigde Staten, waar het zich afscheidde van het tra‐
ditionele archives management, dat zich bezig 
hield met het cultuurhistorisch geheugen. Het pri‐
maire onderzoeksobject werd het destilleren van 
records uit administratieve systemen. De taken 
van RM zijn volgens Cox: 
- Vinden en vastleggen van alle informatiesys‐

temen binnen organisaties. 
- Controleren van het verwijderen van docu‐

menten uit series, hetzij voor overbrenging, 
hetzij voor vernietiging. 

- Opzetten en managen van een records‐cen‐
trum. 

- Waardering van records, en het herzien van 
met ‘vernietiging’ gewaardeerde records. 

- Verwijdering van records uit systemen en het 
records‐centrum, hetzij door overbrenging 
naar de archiefbewaarplaats, hetzij door ver‐
nietiging. 

Document management is volgens Winterman 
(2000) ‘het managen en controleren van (elektroni‐

sche) documenten, waarbij de nadruk ligt op hun 
dynamische en transactionele aard, en waarbij in‐
dexeren en retrieval, revisie en versiecontrole, 
workflow en informatiecontent als belangrijkste 
eigenschappen gelden’. DM houdt zich (zowel als 
RM en KM) bezig met organisatorische processen, 
maar is meer gericht op het korte termijngebruik 
door de organisatie zelf. Workflow en het instand‐
houden van (virtuele) informatieverzamelplaatsen 
zijn bedrijfskundige instrumenten voor het toegan‐
kelijk maken en houden van zowel in‐ als externe 
informatiebronnen. 
Knowledge management tenslotte is ‘de creatie en 
management van het verloop van een omgeving 
waarin kennis is gecreëerd, gedeeld, geleerd, ver‐
rijkt en georganiseerd met als doel de organisatie 
en zijn afnemers optimaal van dienst te zijn’. KM 
focust zich op de mensen in de organisatie, om 
hun ervaring en kennis van het werkproces vast te 
leggen. Braganza (2004) is over KM iets specifie‐
ker. In zijn visie kan kennis onderverdeeld worden 
in explicit knowledge en tacit knowledge. Explicie‐
te kennis is de context van het bedrijfsproces, en 
kan worden gecodificeerd, gestructureerd en ge‐
communiceerd. Tacit knowledge is kennis in de 
hoofden van de medewerkers, dus een stuk lasti‐
ger om te managen. 
De conclusie uit deze literatuurvergelijking luidt 
dat de genoemde auteurs van oordeel zijn dat RM 
zich bezighoudt met de bewijskracht op langere 
termijn, terwijl DM en KM puur het ondersteunen 
van organisatietaken als doel hebben. 
 
Op basis van de visie van Shepherd en Yeo (2004), 
Winterman (2000) en Cook (1994) en Cox (2000) 
kunnen we concluderen dat de vooraanname dat 
informatiemanagement een paraplubegrip is voor 
DM, RM en KM, enige nuance behoeft. Weliswaar 
houden alledrie de vormen zich bezig met proces‐
gebonden informatie, maar hun functie verschilt. 
Records management richt zich op de neerslag van 
processen, terwijl DM en KM zich bezighouden 
met het verkrijgen van informatie als bouwstenen 
voor de uitvoering van afzonderlijke taken in het 
proces. Hierbij pas ik de vooraanname aan tot de 
uitspraak dat RM, DM en KM de instrumenten 
zijn waarmee informatiemanagement binnen de 
organisatie wordt vormgegeven. Elke organisatie 
die gebruik maakt van werkprocessen, dient met 
betrekking tot deze drie instrumenten van infor‐
matiemanagement beleid te formuleren. 
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Hoe is informatiemanagement ontstaan? 
 
A. Records management en informatie‐

management 
 
Afgaand op de bijdrage van Black en Brunt (1999) 
kent informatiemanagement een lange traditie. De 
modernistische filosofie is de belangrijkste oorzaak 
voor het ordenen, analyseren en verstrekken van 
informatie. Dit is de basis waaruit zowel informa‐
tiemanagement/document management als re‐
cords management zijn gevormd.  
Door de groei van bedrijven en de mechanisatie 
van werkprocessen (Cox 2000) voelden organisa‐
ties de noodzaak voor systematische en planmati‐
ge informatiesystemen. In de praktijk bestond het 
informatiesysteem in het midden van de 19e eeuw 
uit papieren informatie. Met de groei van de pa‐
pierberg ontstonden organisatietaken, die het 
structureren en ordenen van informatie tot doel 
hadden. In eerste instantie was dat het centraal 
controleren van de inkomende, uitgaande en in‐
terne correspondentie (Cox, 2000). Met dit doel 
werd de afdeling Registratuur opgericht. De pri‐
maire taken van deze afdeling waren het inschrij‐
ven van de binnengekomen en uitgaande post in 
het postboek. Vervolgens werd de ingekomen post 
doorgestuurd naar de verantwoordelijke mede‐
werker. Aan de hand van het postboek kon men 
zien waar een stuk zich bevond, of antwoord gege‐
ven worden op de vraag of en wanneer een brief 
was verstuurd. 
Stieg (1980) ziet in de mechanisatie van communi‐
catiemiddelen nog een andere factor die leidde tot 
een centrale plaats voor informatiemanagement. 
De 19e eeuw staat bekend als de eeuw van uitvin‐
dingen (zoals bijvoorbeeld de telefoon, het kaar‐
tensysteem en het standaardformulier), waardoor 
essentiële informatie in het administratieve sys‐
teem via diverse media gecommuniceerd kon 
worden. Daarnaast evolueerden diverse ‘externe’ 
media, zoals kranten, waarin zowel publieke als 
commerciële informatie beschikbaar werd gesteld. 
Wilde een organisatie op de hoogte blijven van alle 
ontwikkelingen, dan moest ze haar interne infor‐
matie ordenen, en de steeds toenemende externe 
informatie schiften op relevantie voor de eigen 
bedrijfsvoering. 
In deze periode zien we nog een heel duidelijke 
scheiding tussen informatiemanagement en re‐

cords management. Oorspronkelijk werd RM ge‐
vormd binnen de Society of Archives in de jaren 
’70. In de jaren ’80 integreert RM steeds meer in 
het information resource management (Cook, 
2000), waardoor het los komt te staan van archives 
management. 
 
B.  De opkomst van het postmodernisme 
 
Bovengeschetste ontwikkelingen zijn het gevolg 
van het einde van het modernistische paradigma, 
eind jaren ’70. Als reactie op deze traditie kwam 
het postmodernisme op. Volgens Leezenberg en 
De Vries (2003) kenmerkt het postmodernisme 
zich als ‘het einde van alle grote verhalen’. Vanuit 
organisatorisch oogpunt houdt dit in dat vanaf dat 
punt feitelijke informatie vanuit alle mogelijk 
denkbare invalshoeken wordt geïnterpreteerd. De 
gevolgen voor afzonderlijke organisaties waren 
verstrekkend, zoals te verwachten is. 
Organisaties kregen de verplichting om hun infor‐
matiebeheer zodanig in te richten dat, in geval van 
juridische complicaties, authentiek bewijsmateriaal 
voorhanden is wat slechts een eenduidige inter‐
pretatie toestaat. In de oude, papieren situatie gold 
de metadata die fysiek op het document was toe‐
gevoegd als bewijs, zoals de dagstempel op het 
stuk, of de inschrijving in het postboek. Met de 
komst van vluchtige digitale documenten komt er 
echter heel wat meer bij kijken. De drie ministerië‐
le regelingen die een uitwerking zijn van artikel 12 
van de Archiefwet, eisen onder andere dat van elk 
document de inhoud, structuur en vorm bij het 
ontstaan (voor zover van belang voor de uitvoe‐
ring van het werkproces), het tijdstip, de taak en 
de samenhang met andere documenten moet wor‐
den vastgelegd. Verder is de organisatie verplicht 
om uniforme opslagformaten te gebruiken en 
overzicht door middel van een documentair struc‐
tuurplan te verschaffen. Kort gezegd komt het er‐
op neer dat van elk document de plaats en de 
functie binnen het productieproces zichtbaar moe‐
ten zijn. 
Het gevolg is dat zowel informatiemanagement als 
records management binnen een centrale afdeling 
wordt geregeld, zoals tegenwoordig de afdeling 
Documentaire InformatieVoorziening (DIV). Alle 
informatietaken worden geclusterd in deze afde‐
ling. Dearstyne (2005) noemt als belangrijkste re‐
denen voor de vorming van een afdeling DIV de 
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groeiende complexiteit van informatie die leidt tot 
een versnippering van informatietaken. Informa‐
tiemanagement versplintert steeds verder in do‐
cument management en knowledge management, 
en groeide steeds verder af van records manage‐
ment. Door het uitvinden van nieuwe gegevens‐
dragers die minder fysieke ruimte in beslag nemen 
dan papier, wordt de rol van informatiemanage‐
ment gaandeweg veel complexer, en specialiseer‐
den zowel records management als informatiema‐
nagement zich steeds meer. Het gevolg is dat er nu 
een veelheid aan multimediabronnen bestaat 
waarin informatie in allerlei vormen is opgeslagen. 
Deze centrale opslagplaatsen hebben ingrijpende 
gevolgen voor de inrichting van organisaties in de 
toekomst. Bruce Friesen (2005) ziet het belang van 
informatie nog steeds toenemen: hij noemt infor‐
matie de kurk waarop de organisatie van de toe‐
komst drijvende wordt gehouden. 
 
C. Het ontstaan van de informatiecultuur 
 
In de uitspraak van Schögl (2005) is sprake van de 
‘moderne informatiecultuur’. Deze paragraaf wil 
op dit begrip kort ingaan. Het ontstaan van centra‐
le afdelingen die zich richten op informatiemana‐
gement lost de problemen niet op, maar creëert 
integendeel nieuwe obstakels. Hoe kan de afdeling 
informatievoorziening de controle over informatie 
handhaven, ondanks de verscheidenheid aan in‐
formatie en gegevensdragers?  
De reactie op deze vraag is het ontstaan van de in‐
formatiecultuur. Khan en Azmi (2005) sluiten aan 
op de visie van Bruce Friesen (2005), waarin infor‐
matie de essentiële factor is van alle activiteiten 
van organisaties. Systemen, processen en mensen 
worden verbonden door informatie. De informa‐
tiecultuur heeft vier eigenschappen: 
• Virtuele interactie, een eindeloze stroom van 

data en onmiddellijke toegang tot de elektro‐
nische informatiebrij. 

• Vrije, open en onmiddellijke uitwisseling van 
informatie waardoor een organisatie en de 
werknemers verbonden zijn, zonder barrières 
als tijd en ruimte. 

• Traditionele hiërarchische verhoudingen in 
organisaties verdwijnen, werknemers kunnen 
hun werk doen zonder begrenzingen van tijd 
en plaats. 

• Er is geen direct contact meer nodig tussen 
collega’s voor informatie‐uitwisseling. 

Een gevolg hiervan is dat in de huidige situatie 
steeds meer de behoefte groeit om taken die oor‐
spronkelijk tot het RM behoorden, zoals bijvoor‐
beeld de controle op de creatie van records, steeds 
verder in het de uitvoering van DM te implemen‐
teren. Mijn visie is dan ook dat op termijn, en met 
behulp van kunstmatige intelligentie, de taken die 
behoren tot document management en records 
management gezamenlijk in een systeem geregeld 
worden. Deze visie geeft een aanvulling op de con‐
clusie van Bearman (1993) in zijn Record‐Keeping 
Systems: ‘The methods employed within record‐
keeping systems can be augmented by information 
obtained through full‐text analysis, statistical ana‐
lysis, or artificial intelligence’. 
Samenvattend zien we dat de rol van informatie 
binnen organisaties steeds meer gecentraliseerd 
wordt in de richting van één gespecialiseerde afde‐
ling. Werd bijvoorbeeld vroeger nog door de ver‐
antwoordelijke werknemer bepaald wat geschikt 
was voor lange termijnbewaring, tegenwoordig 
wordt de waarde van informatie bij de medewer‐
kers vastgesteld met behulp van hard‐ en softwa‐
re.  
 
De afdeling DIV 
 
De afdeling Registratuur was uitstekend geschikt 
voor de papieren situatie, maar de behoefte groei‐
de om alle informatie centraal te beheren. Met de 
exponentiële toename van digitale post en digitale 
stukken (zie vorige paragraaf) was de opzet van 
de afdeling niet geschikt meer voor het managen 
van de documentstromen. Er waren op een gege‐
ven moment teveel bronnen. Dit leidde tot een her‐
formulering van het begrip ‘documentaire infor‐
matievoorziening’ in het Archieflexicon als ‘het 
proces van communicatie door middel van docu‐
menten, ongeacht hun vorm’. 
Deze ontwikkelingen leidden tot het ontstaan van 
een nieuwe afdeling met meerdere taken, de afde‐
ling Documentaire InformatieVoorziening (DIV). 
De afdeling heeft de plicht zorg te dragen voor het 
geheel van handelingen, samenhangend met de in‐
richting en het beheer van informatiesystemen en 
informatie. 
In haar presentatie, gehouden op 25 juni 2005 ter 
gelegenheid van het afsluiten van het Vlaamse 
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project DAVID, geeft Schönfeld een goed beeld 
van de huidige vorm van deze afdeling. De afde‐
ling is het centrale punt in de organisatie waar do‐
cumenten (zowel fysiek als digitaal) worden ont‐
vangen, gedistribueerd, verzonden en gearchi‐
veerd. Daarnaast coördineert DIV het gebruik van 
het documentaire informatiesysteem, waardoor de 
documenten binnen de organisatie worden ver‐
spreid. Tot slot adviseert de afdeling bij het ge‐
bruik,  schonen en afstoten van archieven. Samen‐
vattend is de afdeling DIV verantwoordelijk voor 
de uitvoering en coördinatie van informatie vol‐
gens de wetgeving. Zie figuur 1. 
 
Toekomstige ontwikkelingen 
 
De huidige fase waarin de afdeling DIV zich be‐
vindt, is nog lang niet uitgekristalliseerd. De afde‐
ling DIV is een afdeling binnen een organisatie, 
geen zelfstandige bestuurseenheid. Toekomstige 
ontwikkelingen voor DIV kunnen daarom niet los 
worden gezien van toekomstige ontwikkelingen in 
de organisatiekunde. 
Bruce Friesen (2005) noemt een aantal ontwikke‐
lingen in het denken over organisaties. Daarin vat 
hij de huidige situatie als volgt samen: ‘bestaande 
organisatiestructuren worden gedomineerd door 
dure informatie en problemen met zowel interne 
als externe communicatie’. Op termijn leidt dit tot 
een nieuw organisatietype, de zogenaamde net‐
werkorganisatie. Organisaties zullen steeds meer 
samenwerken, in eerste instantie op bestuurlijk ni‐
veau, maar ook op operationeel niveau door, bij‐

voorbeeld, outsourcing van taken die te duur of te 
complex zijn.  
Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen 
voor de afdeling DIV? Het ontstaan van netwerk‐
organisaties met één centrale informatieafdeling 
vereist nog meer overzicht van de locatie van af‐
zonderlijke documenten. Informatie en kennis vra‐
gen om steeds verdergaande toegankelijkheid. Een 
netwerkorganisaties heeft behoefte aan een over‐
zicht van alle processen en de daaruit voortvloei‐
ende archiefbescheiden. De afdeling DIV zal moe‐
ten zorgdragen voor heldere en consistente proces‐
beschrijvingen. 
Daarnaast zijn er nog een aantal vraagstukken die 
opgelost moeten worden, onder andere: 
- Wat is het origineel, het papieren of het digita‐

le stuk? 
- Hoe gaan we duurzaam bewaren? 
- Welke status heeft de digitale handtekening? 
Daarnaast moet bekeken worden in hoeverre de 
afdeling DIV verantwoordelijk is voor het mana‐
gen van emailberichten op de computers van af‐
zonderlijke medewerkers. Er zijn nog een aantal 
vergelijkbare vragen te bedenken, maar dat gaat 
het doel van dit artikel te buiten. 
Wat voor mij vaststaat, is dat de taken van de af‐
deling in de toekomst drastisch zullen veranderen. 
Routinematige handelingen, zoals postdistributie, 
ordening, selectie en vernietiging van documenten 
zullen op termijn door kunstmatige intelligentie of  
Natural Language Processing in geautomatiseerde 
informatiesystemen worden overgenomen van de 
mens. De records manager verdwijnt aan de voor‐
kant uit het proces, voor wat betreft routinehande‐
lingen als waarderen, selecteren, controleren, etc. 

AFDELING REGISTRATUUR  AFDELING DIV 
Indeling van informatie naar medium   archief 
voor records, bibliotheek en afdeling registratie 
voor documenten. 

Alle informatie centraal beheert door een afde‐
ling. 

Verstrekking van documenten via het postkarre‐
tje. 

Attendering en verstrekking van informatie via 
email en digitale opslag. 

Toegankelijkheid hangt af van de metadata en 
tabbladen. 

Full‐text zoeken, toevoeging van metadata aan 
documenten. 

Beheersing van documentstroom op basis van 
informatie door de bewerker. 

Workflowsystemen die bijhouden waar het do‐
cument zich in het proces bevindt. 

 
Figuur 1, gebaseerd op: Presentatie 25 juni 2005 van Carolien Schönfeld, Documentaire 
Informatie Vernieuwing: wat betekent het voor de DIV‐ver?) 
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Dit houdt in dat de functie‐inhoud van zowel een 
records manager als een document manager zal 
veranderen. Er zijn mijns inziens twee mogelijkhe‐
den: ofwel hij maakt deel uit van het proces waar‐
in de kunstmatige intelligentie met betrekking tot 
DM en RM wordt vormgegeven, of beide functies 
worden door de ICT en hard‐ en software overge‐
nomen waardoor ze in z’n geheel verdwijnen. Op 
dit moment is kunstmatige intelligentie al zover 
ontwikkeld dat ook het automatisch toekennen 
van associatieve metadata mogelijk is (vergelijk 
een robot van een zoekmachines). 
Het belang van de afdeling DIV zal als controle‐
rende entiteit voor informatie binnen de netwerk‐
organisatie toenemen. Door het ontstaan van grote 
conglomeraten die allen een onderdeel van het 
productieproces voor hun rekening nemen, zal de 
informatievoorziening een controlerende functie 
krijgen. Door het bijhouden van procesbeschrijvin‐
gen en het koppelen van documenten aan taken en 
afdelingen/personen kunnen fouten worden opge‐
spoord en de efficientie verhoogd, met als gevolg 
lagere productiekosten. Een tweede functie is het 
uitbrengen van advies, zowel aan de mensen die 
beleid maken, als aan afzonderlijke uitvoerende 
medewerkers. Aan de hand van deze ‘informatie 
op maat’ kan het management beleidsbeslissingen 
nemen, bijvoorbeeld over de bemensing van de af‐
deling. Daarnaast wordt de uitvoerende medewer‐
ker geadviseerd hoe hij in zijn specifieke functie 
met informatie dient om te gaan. 
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