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Strategie voor 
beelbeheer
Toelichting VLM/VMM/PWC



Presentatie door PwC

mei 2021

Strategie voor de governance 
van beeldmateriaal

Werkgroep archief- en 
informatiebeheer



Doelstellingen van dit overlegmoment

Toelichting van het doorlopen 
traject en de strategie

Vraag & antwoord Nagaan bredere toepasbaarheid 
in VO



Doel van het project

Uitwerken van een initiële strategie voor de governance en het beheer van 
beeldmateriaal

Desk research
Workshops 
identificatie 

behoeften

Strategie 
governance 

beeldmateriaal

Uitwerken 
strategie



Grote volumes en diversiteit aan beeldmateriaal maakt 
het beheer van beeldmateriaal niet eenvoudig...

Verschillende bestandsformaten en soorten 
beeldmateriaal

Diverse manier van “creatie”

Verschillende opslaglocaties en -
media

Weinig en niet-uniforme metadata

Onduidelijkheid over regelgeving die van toepassing is, 
rechten, ...

Uiteenlopende kwaliteit



… met een meerwaarde die niet benut wordt, 
inefficiëntie en risico’s tot gevolg

Onvoldoende gebruik van 
waardevolle en 

aangekochte beelden

Terugvinden van het 
geschikte beeldmateriaal 
neemt veel tijd in beslag

Niet efficiënt 
gebruik van 

opslagcapaciteit

Risico van oneigenlijke 
gebruik



Een gelaagd model voor een integraal beheer van 
beeldmateriaal

Uitgangspunt:

1. Het in kaart brengen en in 
detail beschrijven van alle 
individuele beeldbestanden 
is niet realistisch.

1. Dit is ook niet nodig. Je 
moet erkennen dat er 
beelden zijn die je niet in 
detail beheert en ook daar 
standaard manieren voor 
hebben om ermee om te 
gaan.



Dit model kan op verschillende manieren worden 
toegepast

● Basis voor het bepalen van 
uitgangspunten en 
algemene principes voor 
omgang

● Bepalen van criteria voor 
verschillende dimensies:
○ Kwaliteit
○ Metadata
○ Management
○ Inventarisatie
○ Governance
○ Hergebruik



Wat betekent dit voor de verschillende dimensies (1)

Kwaliteit

➔ Fit for purpose: “kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor de 

beoogde doeleinden?”

➔ Kwaliteitsregels voor specifiek gebruik (website, sociale media, video, 

drukwerk, interne/externe presentatie, …)

➔ Metadata is beschikbaar versus niet beschikbaar om beoordeling te 

kunnen maken

Metadata

➔ Vindbaar maken van beeldmateriaal

➔ Collectie versus individueel

Management

➔ Beheer doorheen de levenscyclus (creatie en aankoop, opslag, …)

➔ Geen regels versus gemeenschappelijke regels, richtlijnen en processen 

al dan niet vanuit een centrale en gecoördineerde rol



Wat betekent dit voor de verschillende dimensies (2)

Inventarisatie

➔ De manier waarop beeldmateriaal geïnventariseerd wordt

➔ Overzicht van de collecties versus individueel opzoekbaar via centrale 

zoekfunctie

Hergebruik

➔ Hergebruik enkel voor de reden waarvoor het ingezameld wordt; versus 

➔ Binnen de context van hetzelfde proces; versus

➔ Hergebruik binnen de beperkingen van geldende regelgeving, 

toestemming, rechten, …

Governance

➔ Hoe evolueert beeldmateriaal van brons naar zilver/goud?



Dit alles samengevat in een overzichtelijke tabel



Hoe begin je nu aan de inventarisatie?



Menselijke en change aspecten

Rollen & verantwoordelijkheden

➔ Beeldverantwoordelijke

➔ Beeldbeheerder

➔ Centrale opvolging

Training

➔ Opleidingen zodat de medewerkers en gebruikers over de nodige 

competenties beschikken

Sensibilisering

➔ Nieuwe manier van denken aandrijven via de bedrijfscultuur

➔ Het belang duiden van een nauwkeurige governance van beeldmateriaal

Beloningsmechanismen

➔ Motiverende acties die de werknemers en andere stakeholders aanzet 

tot het delen/metadateren van beeldmateriaal
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Inleiding

➔ Context en aanpak

Huidige situatie

➔ Aard en hoeveelheid data

➔ Creatieproces

Strategie voor governance beeldmateriaal

➔ Gelaagdheid binnen het beheer van beeldmateriaal

➔ Plan van aanpak voor inventarisatie

➔ Menselijke aspecten

Volgende stappen

➔ Werkproces toekomstige stappen

Overzicht hoofdstukken



Zijn er nog vragen?



Zelfevaluatie - stand 
van zaken
Dries Vandaele



Raamcontract offerteaanvraag (feb 2021)

Zelfevaluatietool/indicatorenset met minstens vijf inhoudelijke modules: 
informatieveiligheid;
archivering;
openbaarheid;
procesbeheer;
privacy.

In een kantoortoepassing: cf. informatiebeheersplannen → bv. eerst in Excel, pas 
later in een applicatie

Documentatie over de keuzes samenstelling van de indicatoren



Raamcontract offerteaanvraag (maart 2021)

In raamcontract Consultancy in organisatieontwikkeling, perceel 2: 
Vraag naar methodologische ondersteuning
Focus op procesbegeleiding bij opmaak indicatoren
Workshop ondersteuning bij de 5 modules

Geen van de partijen diende een voorstel in

Feedback:
Te weinig meerwaarde / profielen niet beschikbaar / te druk / … 
Toch nood aan snelle focus op ‘fancy tool’ i.p.v. kantoortoepassing?



Stand van zaken

Herwerking offerteaanvraag is lopende
Zelfde raamcontract
Of kiezen voor nieuwe overheidsopdracht

Focus op inhoud:
Pure focus op de indicatorenset, los van presentatie
Geen kantoortoepassing integreren in de opdracht
Nadien via een webformulier, bevragingstool



Digitaal Archief 
Vlaanderen Stand -
van zaken



Klanten Serieregister

103 klanten
- 10 in aansluiting
- 93 overeenkomsten
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Klanten E-depot

23 klanten
- 2 in aansluiting
- 21 overeenkomsten
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Integraties

Gepland 
Kaliope (ABB)
Cobra (Cevi)
Dossiersysteem (DCJM, DWSE)
Archiefsysteen (Roeselare)
E-decision (Green Valley)

Afgerond
Inventaris (Onroerend Erfgoed)
Coronapremies (DMOW)

Lopende 
LB365 met V-ict-OR (Dilbeek)
Digitaal Sociaal Dossier 
CIPAL/OMETA (Turnhout)
Bestelbontool (AGII)
KBI-connect (AGII)
Arco Mailmanager (Merelbeke)
UGias (UGent)



Afnames raamcontract

Totale afname: 334 mandagen

Afnemers
Het Facilitair Bedrijf 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Gemeente Arendonk

Interesse
Stad Hasselt
Provincie Vlaams-Brabant
…



Nieuwe functionaliteiten sinds april-release 

Nieuwe applicatie: Documentenkluis

Laat applicaties toe om ‘losse documenten’ op te slaan met het oog op: 
▪ Duurzame bewaring 
▪ Actief beheer
▪ Bewijskracht
▪ Ontsluiting naar diverse kanalen

Publieksportaal live
www.archief.vlaanderen.be

Integratie tussen het Serieregister en Wegwijs Organisatie voor ‘Archiefvormer’

Sjabloonseries geïntroduceerd in het Serieregister

http://www.archief.vlaanderen.be/


Vooruitblik

Septemberrelease 
Opzet depotbeheer
Integratie tussen Serieregister en IPDC voor ‘Dienstverlening’
Integratie tussen Serieregister en ODIS voor ‘Archiefvormer’
Kleine(re) optimalisaties

Algemeen
SharePoint-connector
Aangepaste website 
Opzet Servicedesk



Ipres2025

Één van de grootste congressen rond digitale preservatie 

DAV, MeeMoo, VRT en UGent bereiden een bid voor

Interesse om te participeren als partner? 



Depot Vilvoorde – op 
weg naar de 
depotbeheerstool
Iris Lemmens / Dries Vandaele



Functionaliteiten?

▪ Overdragen naar ‘het archief’
▪Beschrijven van analoog 
dossiers/stukken
▪Beschrijvingen koppelen aan een 
verpakkingseenheid
▪Transport van werkvloer naar 
archieflocatie
▪Ontvangst en plaatsing 

▪ Raadplegen van analoog archief

▪ Vernietigen van analoog archief

▪ Beheer van archiefruimtes
▪Verpakkingseenheden aanmaken
▪Transporteenheden aanmaken
▪Opslageenheden aanmaken
▪Archiefruimtes aanmaken
▪Verplaatsen van verpakkingseenheden



High-level figuur

Serieregister Beschrijving + beheer

Portaal

Serie metadata

Workflow Selectiecommissie

Beschrijvende metadata dossier/stuk

Beheersmetadata dossier/stuk

Digitale bewaaromgeving

Technische metadata

Analoge bewaaromgeving

Objectlogging

Locatie

Objectlogging

Transport

• Grijs + zwart : E-depot en 
Serieregister

• Portaal = combo van publieksportaal 
en portaal voor medewerkers

• Geel: Onderdeel depotbeheerstool



Timing en planning

• Bestelling geplaatst
• Mvp bepaald

December 2020

Start ontwikkeling

Februari/maart
2021

Uitwerking user 
stories

Januari 2021

• Start testing met 
piloten

• Voorbereidingen
migratie alle 
klanten

Vanaf zomer 2021

In productie

30 September 2021



Uitgangpunten

Elke entiteit zal apart gemigreerd worden
Voor alle overdrachtslijsten

Elke entiteit zal voldoende tijd krijgen om deze inhoudelijk na te kijken
Series:

Moeten worden geactualiseerd
Aangemaakt in het Serieregister

Dossiers: 
Beschrijvingen verrijken/herwerken indien nodig

Inhoudelijke check = verantwoordelijkheid klant

Het herwerken wordt maximaal ondersteund door Het Facilitair Bedrijf



Plan van aanpak migratie

Fase 0: Voorbereiden

Fase 1: Actualiseren selectieregels series

Fase 2: Omzetten overdrachtslijst naar importsjabloon

Fase 3: Importeren in Depotbeheerstool



Fase 0: Voorbereiden

Voorbereiden
Methodologie
Sjablonen (nog in opmaak)
Opleidingen
Opzetten Sharepoint-omgeving (met toegangsrechten)

Pilootprojecten



Fase 1: Actualiseren selectieregels series

Stap 1: Voorbereiding overzichten series (CA)
Aanmaken serie-overzicht door CA 
Klaarzetten serie-overzicht voor elke klant

Stap 2: Contacteren klant (CA)
Ter beschikking stellen serie-overzicht
Afspreken timing 

Stap 3: Inhoudelijke check (Klant)
Nakijken huidige selectieregels
Actualiseren info in serie-overzicht
Indien nodig, aanmaken series in Serieregister

Stap 4: Afronden fase (CA + Klant)
Verifiëren en afkloppen serie-overzicht



Fase 1: Actualiseren selectieregels series

Wordt ingevuld door de CA

Wordt ingevuld door de klant
Ontwerpsjabloon 
Het definitieve sjabloon zal tijdens 
fase 1 verdeeld worden



Fase 2: Omzetten overdrachtslijst naar 
importsjabloon

Stap 1: Herwerken overdrachtslijsten naar importsjablonen (CA)
Op basis van de nieuwe serie-overzichten
Klaarmaken importsjabloon

Stap 2: Contacteren klant (CA)
Ter beschikking stellen ingevuld importsjabloon
Afspreken timing 

Stap 3: Inhoudelijke check (Klant)
Nakijken ingevuld importsjabloon
Herwerken en (indien nodig) verrijken metadata

Stap 4: Afronden fase (CA + Klant)
Verifiëren en afkloppen import-sjabloon



Fase 2: Omzetten overdrachtslijst naar 
importsjabloon

Wordt ingevuld door de CA

Wordt ingevuld door de klant

Extensies kunnen door de klant aangevuld worden

Ontwerpsjabloon 
Het definitieve sjabloon zal tijdens 
fase 1 verdeeld worden



Fase 3: Importeren in Depotbeheerstool

Stap 1: Afronden fase (CA + Klant)
Verifiëren en afkloppen import-sjabloon

Stap 2: Test (CA)
Test afgeklopte import-sjablonen importeren in Depotbeheerstool

Stap 3: Importeren van import-sjabloon in de Depotbeheerstool (Klant)



Timing pilootprojecten

Mei
Piloten aanduiden

Juni
Start opleiding
Afspraken maken rond sprints
Start actualiseren selectieregels series
Start omzetten overdrachtslijst naar importsjabloon 

Vanaf juli geleidelijke en gerichte uitrol 



Toelichting nota 
Monard
Quincy Oeyen



Hoe lang moeten bestuursdocumenten operationeel 
bewaard worden? 

Opslagbeperking in AVG met de daarbij horende verplichting om 
bewaartermijnen vast te stellen

Bewaartermijnen moeten gevalideerd worden door de bevoegde 
selectiecommissies en gepubliceerd worden in het Serieregister

Bestuursdecreet en AVG bieden samen een transparant en coherent kader voor de 
toepassing en validatie van de bewaartermijnen. 



Wat   moet   er   gebeuren   met   bestuursdocumenten   
na   afloop   van   de bewaartermijn?

AVG: 
pas opslagbeperking toe => bestuursdocumenten moeten vernietigd worden 
na afloop van de bewaartermijn en/of geanonimiseerd worden
Echter er is een archiveringsuitzondering in AVG die toelaat om 
bestuursdocumenten langer te bewaren i.k.v. algemeen belang, MAAR

Passende waarborgen moeten genomen worden om beginsel van 
dataminimalisatie te respecteren

Bestuursdecreet: bestemming wordt gevalideerd door de selectiecommissie wat 
betekent dat er niet lichtzinnig beslist wordt om iets te bewaren

Monard adviseert hier om in het Serieregister te documenteren welke 
maatregelen genomen moeten/kunnen worden. 

DAV neemt dit op als actiepunt om te onderzoeken hoe dit opgenomen kan 
worden



Moeten  er bijkomende maatregelen genomen  worden  om 

ervoor te zorgen dat de integriteit van permanent 

bewaarde bestuursdocumenten niet in het gedrang komt?
Afhankelijk van het feit of de documenten onder de toepassing van de 

bepalingen van de Kaderwet vallen. 
In de kaderwet zijn bijkomende regels opgenomen die  voldaan  moeten  
worden  indien  het  archiveringsdoel  niet  zou  toelaten  dat  betrokkenen 
bepaalde van hun rechten zouden kunnen uitoefenen en zo eventueel de 
integriteit van de informatie in het gedrang zouden kunnen brengen

In lijn met de verantwoordingsplicht onder de AVG, zou het Serieregister ook 
hier een rol kunnen spelen door bv. per serie aan te geven of het archiveringsdoel 
al dan niet  toelaat  dat  er  op  een  later  moment  bepaalde  wijzigingen  aan  
de  archieven  worden aangebracht. 



Volgende stappen

Nota Monard vertalen naar een nota voor het Stuurorgaan

Nadat nota geagendeerd is op Stuurorgaan, inzetten op brede communicatie

DAV bekijkt hoe het Serieregister verder ingezet kan worden in dit verhaal

Toelichting over de relatie tussen Archiefwetgeving en AVG op Informatie aan 
Zee op vraag van VVBAD



Programma m.b.t. 
digitalisering 
inkomende post voor 
de Vlaamse overheid
Quincy Oeyen



Huidige situatie

Het Facilitair Bedrijf zorgt voor verdeling analoge post

Elke entiteit ontvangt nog steeds analoge post

Bepaalde entiteiten organiseren zelf hun scanning: 
Tijdelijk (onder impuls van de huidige situatie)
Structureel



Doelstellingen HFB

Efficiëntere postbedeling i.k.v. digitaal (thuis)werken

Geen hybride dossiervorming - alles loopt digitaal vanaf de start van het 
proces

Ontzorging van klanten

Uniformiteit en standaardisatie

Inzetten op substitutie

Schaalvoordelen (mensen en middelen) door schaalgrootte



CORRECTIEPROCES

SCANNING EN EERSTE INTERPRETATIE VERDELING EN VERDERE INTERPRETATIE

Schematische voorstelling van het opzet

Entiteits-
specifiek

Algemene 
oplossing

APIAPI

DOCUMENTEN-
KLUIS (DAV)

Indien 
substitutie = OK



Opzet

De post wordt op 1 centraal punt afgeleverd
Op het centrale punt wordt een scanstraat ingericht

Scanstraat digitaliseert alle inkomende post: 

Zowel de verpakking (enveloppe) als de inhoud

Metadatering

Hier wordt rekening gehouden met substitutie

Indien na x-tijd geen herscan is gevraagd, wordt analoge document vernietigd 

Opslag van scan + metadata in documentenkluis

Verdeeloplossing komt scan + metadata halen in documentenkluis
Verdeling wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd

In verdeelsysteem is uitgebreide workflow opgezet, met Het Facilitair Bedrijf als centrale postkamer 
(oplossing voor onduidelijk geadresseerde post)

Bestemmeling wordt geïnformeerd als (gescand) poststuk beschikbaar is

Aandacht voor klantspecifieke noden 
Rechtstreekse koppelingen naar dossiersystemen 

Mogelijkheid om ook analoge stukken uitzonderlijk op te vragen



Tijdlijn

1/01/21 – 1/06/21

Opstartfase -
Analyse

• In kaart brengen 
behoeften

• Opzet werkgroep met 
(potentiële) klanten

FASE 1

1/06/21 – 1/05/22

Initiatiefase

De behoeften worden in een 
bestek gegoten en één of 
meerdere opdrachten 
worden in de markt gezet.

FASE 2

1/05/22 – 1/11/22

Implementatie

Hierin zitten zowel de 
technische implementatie als 
de ‘onboarding’ van de 
eerste klanten inbegrepen 
(uitrol dienstverlening). 

FASE 3



Pilootproject

In afwachting van de nodige aanbestedingen zal een piloot opgezet worden
Gebruik van het ‘drukkerijcontract’ voor scanning, in afwachting van de aanbesteding
Selectie maken van pilootklanten 
Centrale opslagcomponent: Documentenkluis (DAV)
Verdeeloplossing nog te bekijken, mogelijke opties zijn: 

low cost oplossing op SharePoint

met HB+ (exploitatiedienst)

Reeds bestaande oplossing bij pilootentiteit



Vragen

Zien jullie dit binnen de VO functioneren? 

Hebben jullie aandachtspunten?

Is er interesse om te fungeren als piloot?

Interesse in deelname aan werkgroep?
digitaliseringscontract uitwerken



Raamcontract 
archiefverwerking
Dries Vandaele



Behoefte aan ondersteuning

Voor: 
In kaart brengen archiefruimten
Definiëren van series en selectieregels
Opstellen substitutieprocedures 
Ondersteuning bij bewaargeving

(Her)verpakken
Beschrijven
Etiketteren
…

Voorbereiden op vernietigen
Maar ook: 

Algemene consultancy Archief- en 
informatiebeheer

© Le Moniteur, 9/6/2006



Opzet raamcontract

Voor wie?
Vlaamse overheid
Lokale besturen
…

Op basis van profielen
Projectleiders
Consultants informatiebeheer
Experten beschrijven en verpakken
Uitvoerende profielen



Hoe afnemen? 

Op basis van offerte
Plaatsbezoek met offerte op maat
Op basis van profielprijzen

Op basis van mandag
Op basis van profielprijzen

Vermoedelijke datum 1e afnames: 
Q1 2022



BVR Substitutie –
stand van zaken
Quincy Oeyen



BVR substitutie

Advies Raad van State verwerkt
Gaf aan dat advies GBA ingewonnen moet worden 
Hierop is gerepliceerd dat het advies van VTC is ingewonnen en dat we op die 
manier voldoen aan de verplichtingen van AVG

Voor definitieve goedkeuring geagendeerd op VR van 21 mei 2021



Varia



Varia

1. Nieuwe informatiebeheerders in VO – hoe betrekken?

2. Archiefvormer LIN – wie is rechtsopvolger? 

3. Milieuvergunningen – afspraken provincies (Laura Decaluwé)


