
Let’s Talk
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• Welkom bij het RHCe na de vakantie!

Onderwerpen

• Animatie over beperking openbaarheid

• Overbrenging analoog en digitaal

• Stand van zaken Ruimtelijke plannen

• Stand van zaken Videotulen

• Advies over E-mailarchivering

• Wat zijn hotspots? En hoe ga je ermee om?

Rond-de-mat

• Uitwisselen ervaringen gemeenten onderling bij 
toepassing Woo

• Afsluiting & drankje
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Programma



Let’s Talk
Welkom bij het RHCe na de vakantie!
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Jolanda Louwers-Smeets



Let’s Talk
Animatie beperking openbaarheid

Deze is te zien via de website van het RHCe
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Jolanda Louwers-Smeets



Let’s Talk
Overbrenging analoog en digitaal

5

Tom van Slooten



Op website RHCe:
Normdocument analoge overbrenging
Normdocument praktische uitvoeringsvoorschriften wijzigingen

• Actualisatie normdocument: 
Bijvoorbeeld de mogelijkheid om bewerking direct in MAIS-Flexis
te doen.

• Najaar 2022 gereed.
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Analoge overbrenging

https://www.rhc-eindhoven.nl/images/pdf/Normdocument_analoge_overbrenging.pdf
https://www.rhc-eindhoven.nl/images/pdf/Normdocument_II_praktische_uitvoeringsvoorschriften_wijzigingen_versie_mei_2019.pdf


Op website RHCe:

Normdocument overbrenging digitale documenten

• Actualisatie normdocument:
Bijvoorbeeld toevoegen van meerdere bestandsformaten PDF.

Wat valt ons op bij digitale overbrenging:

• Veel informatie blijft ‘hangen’ in het E-depot-O omdat er geen 
besluit wordt genomen over de openbaarheid van die 
informatie.

• Advies: wacht niet met het nadenken over openbaarheid van 
informatie tot het moment van overbrenging, maar doe dat 
gelijk aan het begin van het proces.
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Digitale overbrenging
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https://www.rhc-eindhoven.nl/images/pdf/Vastgesteld_Algemeen_normdocument_-_Overbrenging_digitale_documenten_versie2.pdf


Let’s Talk
Ruimtelijke plannen

8

Tom van Slooten



In de pilot is onderzocht:

→Waar staan de plannen binnen de gemeente?

→ Zijn ze uploadbaar naar het E-depot?

In het rapport aandacht voor:

→Welke documenten zijn de originelen?

→Welk format moeten die hebben?

→ Hoe controleer je of een ‘set’ compleet is?

→ Hoe gaat de ingest in het E-depot?

→ Hoe wordt beschikbaar gesteld in het E-depot?

Najaar 2022 gereed
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Pilot



Let’s Talk
Videotulen
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Tom van Slooten



Op website RHCe:
Handleidingen

• Pilot heeft opgeleverd dat videotulen kunnen worden opgenomen in het E-depot.

• In het rapport en de bijbehorende handleidingen wordt uitgelegd hoe dat moet.

• Er is een viewer om de videotulen ook beschikbaar te stellen.
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Handleidingen videotulen

https://www.rhc-eindhoven.nl/vakgenoten/handleidingen


Let’s Talk
E-mailarchivering
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Pieter Jakobs



Deelnemen aan ontwerp van selectielijst e-mail 
bewaring VNG (Capstone)

Redenen om WEL mee te doen Redenen om NIET mee te doen

Waarborg beschikbaarheid informatie voor het afhandelen van 
Woo-verzoeken

Ontoegankelijk.

Cultuurhistorische waarde van zaken die later belangrijk blijken 
blijft bewaard

Geen wettelijke noodzaak.

Gaten e-mailarchivering worden (grotendeels) gedicht Dubbele opslag van e-mails. Samenhang tussen e-mails en 
werkprocessen valt weg.

Gemakkelijk: VNG gaat naar minister om selectielijst te laten 
vaststellen. Zelf t.z.t. opstellen selectielijst kost veel tijd.

Niet zaakgericht. Het is een aanvulling, maar geen vervanging 
hiervan, kan dit juist ontmoedigen.

Mogelijk wordt de selectielijst-Capstone een integraal 
onderdeel van de selectielijst 20XX

Extra opslagkosten per jaar.

Valse hoop: sleutelfunctionaris kan toch eenvoudig mails 
verwijderen voor moment archivering.

Indien gemeente het niet eens is met vastgestelde VNG 
selectielijst, is hier lastig nog onderuit te komen (machtiging 
verstrekt).

Pilots nog niet volledig afgerond; impact dus nog niet te 
overzien.
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• Gemeenten maken zelf de keuze om wel of niet deel te nemen.

• VNG heeft deadline voor deelname verschoven naar 17 oktober 
(meer tijd om intern een besluit te nemen).

• Selectielijst VNG is een aanvulling op de huidige selectielijst. E-
mails moeten ook bewaard of vernietigd worden op basis van de 
huidige selectielijst.

Vandaar:
• Het RHCe adviseert gemeenten om niet aan de Capstone

selectielijst van de VNG deel te nemen; 

• Je ontvangt na afloop van deze Let’s Talk een schriftelijke 
onderbouwing die ook naar alle gemeenten zal worden gestuurd.
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En…



Let’s Talk
Hotspots
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VNG & gemeentelijke hotspotmonitors:

“Een hotspot is een gebeurtenis met een begin- en
einddatum die aan specifieke criteria voldoet”

Definitie & criteria hotspot

Er is sprake van een gebeurtenis of reeks van
gebeurtenissen binnen het verzorgingsgebied van de
zorgdrager die veel maatschappelijke beroering
veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de
bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de
media.

Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen het
verzorgingsgebied van de zorgdrager die belangrijke
principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht
brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties
losmaakt.

Er is sprake van een
gebeurtenis of kwestie die
aanleiding is voor een
intensief publiek debat over
het functioneren van de
zorgdrager.

Er is sprake van een politieke
kwestie waardoor de positie
van het decentrale openbaar
bestuur ernstig is bedreigd
of juist wordt onderstreept.

17



• Door meerdere zorgdragers vastgesteld.

• Hotspots hebben een begin- en einddatum.

• Stel jezelf kritisch de vraag: is COVID-19 nog steeds 
een hotspot in mijn gemeente? Voldoet deze nog aan 
de criteria?

• Hotspotmonitor (doorgaans tijdens SIO) biedt een 
afweeg- en beslismoment.
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Hotspot COVID-19



• VNG raadt gemeenten aan de oorlog in 
Oekraïne als hotspot vast te stellen.

• Stel jezelf de vraag: welke criteria zijn van 
toepassing op mijn gemeente? 

• Hotspotmonitor (doorgaans tijdens SIO) biedt 
een afweeg- en beslismoment.
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Hotspot oorlog in Oekraïne



Let’s Talk
Rond-de-Mat: ervaringen Woo
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Zet de volgende Let’s Talk alvast 
in je agenda!

Datum en tijd: Donderdag 15 december, 14.00 uur

Stuur je vragen/suggesties voor onderwerpen 
van tevoren naar: 

relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl
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mailto:relatiebeheer@rhc-eindhoven.nl


Let’s drink!
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