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n	een nieuwe waarderings- en selectiemethodiek voor
archieven: vooraf aanwijzen of achteraf uitzoeken?

Donderdag 22 mei 2008

Ingewikkeld of Eureka?

Stadion Galgenwaard Utrecht

Spreker: Charles Jeurgens, directeur Stadsarchief 		

Weg met informatiebeleid!

Dordrecht, voorzitter van de Commissie waardering
en selectie en hoogleraar Archiefwetenschappen aan
de Universiteit van Leiden.

Van beleidsnota naar uw dagelijkse praktijk
Tijdens het Doxis Seminar zullen deze drie prominente
”Overheidsinformatie moet vindbaar en toegankelijk

sprekers voor u de vertaalslag maken naar uw dagelijkse

zijn, maar ook betrouwbaar, authentiek en volledig’.

praktijk. Daarnaast biedt het Seminar u interactieve

Dat is het beoogde resultaat van de visienota Informatie

‘Thema Speeddates’. U gaat tijdens deze sessies in

op Orde van de ministers van Cultuur en Binnenlandse

gesprek met specialisten en vakgenoten over

Zaken uit juni 2006. Aanleiding voor deze visienota was

deze drie actielijnen. Dit geeft u de

dat

mogelijkheid ideeën en ervaringen te

de

bedrijfsvoering

binnen

de

overheid,

de

verantwoordingsfunctie richting politiek en burger én

delen.

de beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie
behoorlijk onder druk stonden. Een achttal actielijnen

Uiteraard wordt het Doxis Seminar

zouden en zullen soelaas moeten gaan bieden. Inmiddels

afgesloten met een wervelend Lagerhuisdebat.

zijn we twee jaar verder. Hoe staat het er mee en welke
gevolgen hebben de uitkomsten voor uw werkzaam

Speciale dagvoorzitter is prof. dr. Dan leFay,

heden en uw vakgebied?

Professor of Information Logistics, University of
Michigan, Lansing (USA).

Doxis selecteerde voor u de drie hotspots uit alle
actielijnen van deze beleidsvisie:

Aanmelden?
Verzeker uzelf van deelname en schrijf u alvast

n e-depot: dé oplossing voor duurzaam beheer en

in via onze site, www.doxis.nl. Voor meer

behoud voor de lange termijn?!

informatie kunt u contact opnemen met:

Spreker: Raymond Alexander, hoofd afdeling 		

Geraldine Scholten, Manager Marketing.

	Documentaire Zaken van de gemeente
’s-Hertogenbosch.
n auditor of inspecteur: wat is nu de nieuwe rol van de

E: geraldine.scholten@doxis.nl
T: 070 317 71 72.
Graag tot ziens op donderdag 22 mei!

Archiefinspectie? Of is die er eigenlijk niet meer?
Spreker: Maarten Schenk, directeur Haags Gemeente
archief en Gemeentearchivaris.

Colofon Info Management
Info Management wordt uitgegeven door:
Doxis Informatiemanagers
Castellum
Loire 118
2491 AJ Den Haag
Telefoon: 070 317 71 72
Fax: 070 320 63 67
E-mail: info@doxis.nl
www.doxis.nl

Voor meer informatie over een abonnement
op Info Management kunt u contact opnemen
met het secretariaat van Doxis.
Oplage: 1.100, frequentie: 4 x per jaar.
Redactie: Dick de Maa, Geraldine Scholten, Leo
Bekker, Laurens Verbeek en Max Beekhuis.
Eindredactie, vormgeving en productie:
Communicatiebureau Synergie, Utrecht.

