
Organisatie 

Het Expertisecentrum Informatiebeheer is onderdeel van de afdeling Informatiebeheer & 

Processen en bestaat momenteel uit 11 vaste medewerkers en 3 ingehuurde medewerkers. 

Dit expertisecentrum is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van de kaders en 

richtlijnen op het gebied van Informatiebeheer. Het Expertisecentrum Informatiebeheer heeft 

ook de opdracht de processen die daarvoor in aanmerking komen te digitaliseren en 

digitaliseringsprojecten te begeleiden. Verder levert het diverse instrumenten zoals het 

informatiebeheerplan, de zaaktypecatalogus, het generieke handboek vervanging, etc. 

Algemeen profiel records manager 

De records managers zijn primair verantwoordelijk voor de ondersteuning bij digitaal beheer 

van informatie, waaronder het opstellen van de informatiebeheerplannen inclusief de 

risicoanalyse voor informatiebeheer, bijdragen aan digitaliseringstrajecten wat betreft 

informatiebeheer, ondersteuning van het lijnmanagement en medewerkers en het geven van 

trainingen. De records managers werken deels gedeconcentreerd. Ze zijn verantwoordelijk 

voor één of meerdere organisatieonderdelen, maar zijn steeds ook flexibel inzetbaar 

afhankelijk van de demand. 

De records manager adviseert bij projecten op het gebied van informatiebeheer en bij 

proces(her)ontwerp, aanpassingen in systemen of aanpassingen van systematiek en 

instrumenten. De records managers werken samen met de strategisch adviseurs van de 

clusters: de records managers doen voorstellen en/of geven adviezen op basis van 

inhoudelijke expertise. De records manager is voorts ook verantwoordelijk voor de organisatie 

van opleidingen i.v.m. informatiebeheer in het concern en consistente en geregelde 

communicatie over informatiebeheer op interne media. 

 

Opdrachtformulering 

Er zijn momenteel en in de toekomst diverse projecten waarbij externe inhuur wordt ingezet: 

 verder samenstellen en laten valideren van informatiebeheerplannen van clusters 

 samenstellen van zaaktypecatalogi in het kader van digitaliseringsprojecten 

 uitvoeren van risicoanalyses op processen met behulp van de risicotool  

 begeleiden van clusters bij implementatie van digitaal werken 

 ondersteunen van digitaliseringsprojecten, inclusief analyses van systemen, analyses 

van ongeordende informatie in het kader van migraties, analyses van metadata, etc. 

 analyse van systemen m.b.t. aanwezigheid van metadata en/of digitale documenten in 

het kader van verdere inventarisatie 

 ondersteunen bij creatie van instrumenten 

 

Benodigde tijdsbesteding 

3 maanden voltijds 3 records managers, met mogelijkheid tot verlenging, met ingang van 1 juli 

 

 

 

 



Benodigde opleiding/achtergrond 

 HBO of WO niveau 

 Ervaring met het samenstellen van Informatiebeheerplannen (voorheen Documentair 

Structuurplannen) 

 Kunnen toepassen van de selectielijsten (zowel huidige als nieuwe) 

 Beschikken over goede communicatieve vaardigheden 

 Resultaatgerichtheid 

 Kennis van processen van gemeenten 

 


