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Het spanningsveld tussen de AVG en het archief blijft
25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt van kracht. Paniek in ons
werkveld, want mogen we nog wel persoonsgegevens bewaren in het archief?
Inmiddels zijn we twee jaar verder en weten we dat het mag: we mogen persoonsgegevens bewaren
zolang die doelbinding hebben. Dit betekent dat zij nodig zijn voor de context van de zaak of het
dossier zoals de uAVG en de aanpassingswet duidelijk maken. Organisaties die een archiefselectielijst
actief en correct toepassen lopen weinig risico om aangesproken te worden volgens de uAVG.
Lees meer

Digitale Inspiratiedag RMTool.
Door de (gedeeltelijke) lockdowns in Nederland en België hebben
we eind oktober moeten besluiten de digitale inspiratiedag te
verplaatsen naar het voorjaar van 2021. We vonden het onder de
huidige omstandigheden niet verantwoord om de sprekers samen
te brengen in een studio van waaruit het event uitgezonden zou
worden. Gelukkig hebben we snel een nieuwe datum kunnen
vaststellen: vrijdag 5 maart 2021. Lees meer

Ad Finitum
In augustus 1999 kwam bij VHIC Siteways uit voor de eerste keer.
In het eerste artikel schreef ik het volgende:
Documentaire informatievoorziening wordt digitale
informatievoorziening. Informatie hoort thuis op de desktop van
iedere kantoorwerker. Kantoren wordt een werkwoord. Maar hoe
kom je van een traditioneel papieren archief tot een digitale
werkomgeving? Lees meer

Archivarissen luiden noodklok: VHIC denkt
mee en biedt oplossingen
Vorige week verscheen een artikel waarin regionale archieven de
noodklok luiden. Er dreigen gaten in archieven: digitale informatie
is in veel opzichten heel kwetsbaar en digitale archivering houdt
meerdere uitdagingen in.. Lees meer

Toegankelijkheid van data binnen en buiten
het e-depot
Op dinsdag 27 oktober 2020 werd vanuit de Kennisplatforms Edepot en Toegang tot data de tweede sessie georganiseerd uit de
webinarreeks “Toegankelijkheid organiseren”. Ad van Heijst
(VHIC), bevlogen en gepassioneerd spreker, nam de aanwezigen
mee in zijn visie op archiefselectie en stelde daarbij kritische
vragen! Lees meer

Digitale adviseur Zaalberg
Zaalberg, onze digitale adviseur kent het vakgebied informatiemanagement als geen
ander en is op de hoogte van de ontwikkelingen die gaande zijn. Achter Zaalberg gaat
een team van experts op allerlei deelgebieden schuil. Handig wanneer u vastloopt met
een vraag waarvoor u niet meteen een echte adviseur wilt inschakelen.

Bekijk hier de meest actuele vragen en antwoorden

Nieuwe versie van de RecordsManagementTool, met focus op pre-ingest.
De RecordsManagementTool (RMT) is al enige jaren op de markt.
Dit najaar verschijnt een release met nieuwe functionaliteit. Voor
zowel de Nederlandse als Vlaamse markt zijn er specifieke
features aan de RMT toegevoegd die de ontwikkelingen volgen op
het gebied van digitaal archiveren in de respectievelijke landen.
Lees meer

iTem: Kennis en kunde
De tijd waarin kennis alleen voldoende was om een goede
informatiebeheerder te kunnen zijn ligt, denk ik, wel achter ons.
Met alleen gedegen vakkennis en jarenlange ervaring red je het
niet meer. Naast kennis hebben we vaardigheden nodig.
Vaardigheden die ons helpen om het informatiebeheer op een
andere manier vorm te geven en aan de man te brengen. Lees
meer

VHIC in het nieuws
Op 16 oktober jl. was onze oud-directeur Ad van Heijst te gast in
Bert in Zeeland! op de Zeeuwse omroep. Hierin een pleidooi voor
het beperken van de hoeveelheid digitale informatie om zo de
negatieve effecten van het onnodig bewaren van gegevens op het
milieu te beperken. Zeker de moeite van het bekijken waard! Lees
meer

Kerstdonatie 2020 ondersteunt Fabers
Haaractie (voor KiKa)
Elk jaar doneert VHIC een bedrag aan een goed doel in het kader
van onze ‘kerstkaartenactie’. Een actie die zijn oorsprong vond in
het feit dat VHIC digitale kerstkaarten was gaan versturen.
Hiermee kon het bedrag wat normaal aan kaarten en postzegels
zou worden uitgegeven worden gebruikt voor een goed doel. Lees
meer

Cursusagenda
Hieronder vindt u een deel van het aanbod van onze leergangen en open cursussen.
Bekijk hier de complete cursusagenda

Leergangen

Open cursussen

Leergang Strategisch Informatie- en
Recordmanager (17 dagen)
gestart 6 oktober 2020 (instroom mogelijk)
Meer informatie
Leergang Adviseur Recordmanagement
(14 dagen)
gestart 30 oktober 2020 (instroom mogelijk)
Meer informatie
Leergang Informatiebeheerder
(13 dagen)
gestart 3 november 2020 (instroom mogelijk)
Meer informatie

Toepassing van archiefselectie (3 dagen)
7 april 2021
Meer informatie
Kwaliteitszorg en risicomanagement (3
dagen)
13 april 2021
Meer informatie
Leren Preserveren (NIEUW) (3 dagen)
20 april 2021
Meer informatie
Postbehandeling in eigentijds perspectief
(1 dag)
22 april 2021
Meer informatie

Incompany of maatwerk
Iedere opleiding van de Faculty kan ook intern in uw organisatie worden verzorgd. Dit geldt zowel voor
alle leergangen en cursussen die we als open inschrijving aanbieden, als voor opleidingen en
cursussen op maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Faculty, via faculty@vhic.nl.

Vacatures
VHIC zoekt versterking. Wij zijn continue op zoek naar nieuw talent voor ons traineeship
Informatiemanagement. Bent of kent u de professionals die wij zoeken? Wij horen het graag. Bekijk
hier de vacatures »

Facebook

Twitter

Website

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u kcc@vhic.nl toe aan uw adresboek.

