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“Opleiden is voor ons 
een missie waarbij we 
het vakgebied verder 

willen helpen door onze 
kennis en kunde 

te delen.” 



Uw partner tussen
vertrekpunt en bestemming
Door Tineke van Heijst, directeur VHIC 

Eerlijkheidshalve dien ik te bekennen dat ik als 
klein meisje nog niet droomde van een carrière 
binnen het informatiebeheer. Enerzijds wilde ik 
iets heel anders doen dan mijn vader (oprichter 
van VHIC - Ad van Heijst) en anderzijds werd ik 
afgeschrikt door het stoffige en saaie imago. 
Ik wilde de wereld verbeteren, koos voor een 
studie politicologie en ging werken voor een 
internationale NGO. Toch kwam ik in 2012 weer 
terug bij VHIC en werd in 2016 directeur van 
het adviesbureau, het opleidingsinstituut en de 
uitgeverij op het gebied van informatiebeheer. 

Ik ontdekte het vakgebied opnieuw, maar nu 
vanuit mijn nieuwe positie en iedere dag word ik 
enthousiaster. Zo enthousiast, dat een van onze 
adviseurs onlangs tegen mij zei ‘als jij ergens 
enthousiast over bent, dan ben je ook écht 
enthousiast.’ En precies dat enthousiasme willen 
wij overbrengen op onze cursisten, want wat is 
het bijzonder om informatiespecialist te zijn in 
deze tijden! 

Ons vak staat meer dan ooit in de spotlights en 
krijgt (eindelijk) de aandacht die het verdient. 
Want waar is een organisatie vandaag de 
dag als je geen toegang meer zou hebben 
tot informatie? Wie kan dan zijn werk nog 
uitvoeren? Vraag het de organisaties die zijn 
getroffen door gijzelsoftware en zij zullen 
vertellen dat zonder informatie de organisatie 
tot stilstand komt. Informatie is naast, maar 
misschien zelfs wel boven, mensen en middelen 
de belangrijkste productiefactor in onze 
hedendaagse organisaties geworden. Dat maakt 
het structureren en beheren van deze informatie 
tot een van de belangrijkste taken binnen  
een organisatie. 

Op politiek vlak staat ons vakgebied ook 
in de schijnwerpers. Helaas was er een 
parlementaire onderzoekscommissie 
kinderopvangtoeslag voor nodig om tot de 
schrikbarende conclusies te komen dat ‘het 
hoogste niveau bij herhaling niet op tijd, 
onvolledig of onjuist werd geïnformeerd en dat 
achter de gebrekkige informatievoorziening 
een tekortschietende informatiehuishouding 
schuil gaat’. Op Rijksniveau is daarop 780 
miljoen euro beschikbaar gesteld om hier 
verandering in te brengen. Een enorme operatie 
waarbij mensen (informatieprofessionals en 
ambtenaren), werkprocessen, systemen en 
sturingsmechanismen op orde moeten  
worden gebracht. 

De VHIC Faculty richt zich op kennisoverdracht 
en het trainen van vaardigheden binnen het 
vakgebied informatiebeheer. Opleiden is 
voor ons een missie waarbij we het vakgebied 
verder willen helpen door onze kennis en 
kunde te delen. Op die manier kunnen wij als 
informatieprofessionals de wereld verbeteren, 
want betrouwbare informatie is een belangrijke 
basis voor vertrouwen in de overheid en haar 
handelen en daar dragen wij een belangrijk 
steentje aan bij. 

Wees welkom bij ons 
inspirerende netwerk! 

       Tineke van Heijst
        Directeur VHIC 





Nieuws uit
de Faculty
Wie in het vakgebied informatiebeheer actief is, heeft maar één opgave: 
bijblijven. Dit geldt ook voor ons als opleidingsinstituut. Onze docenten 
volgen de nieuwste ontwikkelingen en samen kijken we hoe we deze 
kunnen verwerken in onze bestaande opleidingen. Daarnaast ontwerpen 
we regelmatig nieuwe opleidingen. Deze rubriek geeft een overzicht van 
onze vernieuwingen.

Grip op informatie – 
maak kennis met onze Frameworks
Iedere organisatie is op zoek naar inzicht en overzicht 
in hoe het gaat binnen de organisatie. Enerzijds voor 
interne en externe verantwoording, anderzijds om 
kwaliteit te meten en verbeteringen door te voeren. 
Zo worden organisaties stapsgewijs beter. 

VHIC biedt organisaties tooling om dit inzicht en 
overzicht te helpen creëren en op basis hiervan 
sturing te geven aan uw organisatie. Onze 
Frameworks bieden wij aan op het terrein van 
informatieveiligheid en privacy (het Information 
Security Management System), ethiek en 
integriteit (integriteitsmanagementsysteem 
ENI) en informatiebeheer en archivering 
(kwaliteitszorgsysteem IBA). Met de Frameworks 
kunt u eenvoudig de controlcyclus (Plan-Do-Check-
Act) realiseren en uw organisatie naar een hoger 
niveau brengen door verbeteringen door te voeren. 
Wij geven u graag meer informatie in een persoonlijk 
gesprek. 

In het najaar van 2021 worden verschillende gratis 
webinars gehouden over onze verschillende 
Frameworks. Eén over de vraag waarom een 
systematische en integrale benadering van 
integriteitsmanagement belangrijk is en één over 
de nut en noodzaak van kwaliteitszorg binnen het 
informatie- en archiefbeheer. 

Webinar Tijd voor Integriteit

Beheerderstraining Recourse GRC Tool 

Webinar Kwaliteitszorg binnen het 
informatie- en archiefbeheer 

4 november 2021

online

19 november 2021

online

7 & 21 oktober 2021

online

pc

pc

pc



Masterclass-serie CISO in de praktijk – 
in samenwerking met DMC Group
Een CISO start zijn of haar carrière vaak met 
een theoretische opleiding (CISSP/CISM of 
vergelijkbaar). Met deze kennis en een dosis goede 
moed gaat hij of zij binnen de eigen organisatie aan 
de slag. Daar blijkt de praktijk weerbarstiger te zijn 
dan de theorie en staat de CISO vaak alleen in zijn 
of haar rol. Regelmatig komt dan ook de vraag naar 
boven: Hoe doen andere CISO’s dit? 
Leren met en van elkaar: dat is het doel van de 
masterclass-serie ‘CISO in de praktijk’ waar de 
VHIC Faculty samen met DMC Group dit najaar 
mee start. In drie powersessies (van max 2,5 uur) 
komen CISO’s samen om praktijkkennis en handige 
tips en tricks uit te wisselen, georganiseerd rond 
een specifiek thema. De sessies worden geleid 
door experts van DMC Group die allen werkzaam 
zijn in de rol van CISO bij diverse (overheids)

organisaties. Hierdoor beschikken zij over een schat 
aan praktijkkennis en brede ervaring en zijn zij in 
staat vanuit hun passie een nieuwe energie los 
te maken. Zo verbreedt u uw netwerk, uw kennis 
en uw vaardigheden en kunt u voortvarend in de 
praktijk aan de slag.

Basiscursus informatiebeheer 
is vernieuwd
Dit najaar bieden we een vernieuwde basiscursus 
informatiebeheer aan. Hierin stellen we de 
informatiestromen en de informatiehuishouding 
centraal. We volgen informatie van het moment 
van binnenkomst in de organisatie tot het moment 
van selectie en vernietiging langs de verschillende 
systemen en vormen waarin we informatie in 
organisaties kunnen tegenkomen. Aan de hand 
van deze reis door uw organisatie laten we u 
zien met welke aspecten een informatiespecialist 
rekening moet houden vanaf de postontvangst 
en -registratie, tot het omgaan met e-mail, van 
informatie op netwerkschijven of in de cloud 
tot vakapplicaties inclusief het zaaksysteem of 
DMS. Tegelijkertijd nemen wij u mee langs de 
belangrijkste begrippen en hun betekenis. De 
cursus is er bovendien op gericht u enthousiast te 

maken voor dit interessante vakgebied. We laten 
zien hoeveel mooie uitdagingen er liggen voor wie 
hierin wil doorgroeien. We kijken terug naar het 
verleden, werpen een blik op de toekomst en alle 
ontwikkelingen die ons vakgebied de komende 
jaren nog verder zullen veranderen vanuit een 
realistisch perspectief. 

Basiscursus informatiebeheer

Masterclass-serie CISO in de praktijk 

4 dagen

start: 1 november

combinatie van klassikaal en online

3 bijeenkomsten

start: zie website

combinatie van klassikaal en onlinepccollege

pccollege
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Informatiecoach als gids in de 
informatiehuishouding
De hedendaagse informatiehuishouding is complex. 
Er verandert veel in de regels, activiteiten en 
processen gericht op informatiestromen. Dit heeft 
vergaande consequenties voor het beheer van 
informatie. De informatiehuishouding ondersteunt 
de processen van overheidsorganisaties (zowel 
primair als secundair) en waarborgt democratische, 
juridische en historische waarden. 

Samen met proceseigenaren moet de 
informatiehuishouding zo worden ingericht dat de 
processen van meet af aan duurzaam toegankelijk 
zijn. Dit betekent dat vanaf het begin van een 
proces de informatie toegankelijk moet zijn, oftewel 
vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, 
betrouwbaar en ook nog toekomstgericht.
De driedaagse cursus ‘De informatiecoach als gids 
in de informatiehuishouding’ is ingegeven door de 
nieuwste ontwikkelingen. De informatieprofessional 

leert de kennis en vaardigheden om als 
informatiecoach de medewerkers in de organisatie 
aan de hand te nemen, om informatieproblemen 
op te lossen en informatie duurzaam te beheren. 
Hierbij is de informatiecoach de actieve spil in het 
web van de informatiehuishouding en ondersteunt 
waar dit mogelijk is.

Informatiecoach als gids in de 
informatiehuishouding

3 dagen

start: 10 november

klassikaalcollege



Een leergang
op ieder niveau
Van een informatieprofessional wordt tegenwoordig heel wat verwacht. Daarom is het 
belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden op te bouwen of aan te scherpen. Onze 
leergangen bieden uitdagende leertrajecten op verschillende niveaus. Wij dagen u uit 
kritisch te denken over uw informatiehuishouding, maar leren u ook hoe te handelen en te 
veranderen. Zo bereiden wij u voor op een nieuwe rol binnen het informatiemanagement. 
Onze leergangen zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau en bieden u zo de 
mogelijkheid om door te groeien in dit interessante vakgebied. 



Leergang Informatiebeheerder 
De LI is de meest volledige en praktische opleiding op het gebied van 
operationeel informatiebeheer. De opleiding is van grote waarde voor 
iedereen die zich bezighoudt met het op orde brengen en houden 
van informatiebestanden die essentieel zijn voor het functioneren 
van een organisatie. De LI legt de nadruk op het ontwikkelen en 
oefenen van nieuwe basisvaardigheden. We besteden aandacht aan 
postbehandeling, de basis van functioneel beheer en het duurzaam 
toegankelijk maken en beheren van informatie. Daarnaast oefenen 
we met het ondersteunen, instrueren en inleven in de klant. Een 
uitstekende leergang om een (nieuwe) start te maken als digitaal 
informatiebeheerder. 

Leergang Adviseur Recordmanagement
De LARM is een leergang op tactisch niveau. U combineert 
kennis en vaardigheden om binnen uw organisatie te adviseren, 
instrueren en te onderhandelen over dagelijkse problemen in het 
informatiebeheer. Gezien de ontwikkeling van het vakgebied zijn 
deze problemen complex en divers. Na afloop van de leergang kunt 
u advies geven over de digitale informatiehuishouding, richt u deze 
in en onderhoudt u deze. 

Door de versnelde doorlooptijd kunt u in 7 maanden uw diploma 

behalen.

14 dagen

28 oktober 2021

BCN Utrecht

4450,-

LARM

LI

13 dagen

4 november 2021

BCN Utrecht

4150,-

Leergang Strategisch Informatie- en Recordmanager
Tijdens de LRM leert u de digitale informatiehuishouding op 
strategisch en tactisch niveau tot ontwikkeling en in control te 
brengen en de risico’s die digitale informatie met zich meebrengt 
af te dekken. We kijken daarbij naar alle aspecten van de 
informatiehuishouding van een organisatie. De opleiding is een 
logisch vervolg op de Leergang Adviseur Recordmanagement en 
brengt uw kennis en vaardigheden op strategisch niveau. Zo kunt u 
op het hoogste niveau richting geven, meepraten over en invloed 
uitoefenen op het informatiebeheer binnen uw organisatie. 

17 dagen

5 oktober 2021

BCN Utrecht

4650,-

LRM



De VHIC Faculty is een veelgevraagde maatwerkopleider. Bij vele organisaties in het land 
hebben wij een training, leergang of workshop verzorgd. Van inspiratiesessies om de 
toekomst voor een team informatiebeheer uit te stippelen tot het trainen van gebruikers in 
een nieuw informatiesysteem. Wij maken voor u een lesprogramma op maat en selecteren 
voor elk onderwerp de beste docent. 

Hoe wij dat doen? Dat leest u in de interviews met organisaties waar wij maatwerktrajecten 
verzorgd hebben.

VHIC Faculty als maatwerkopleider -
verhalen uit de praktijk



Opdrachtgever: 
Gemeente 
Bergen op Zoom

Geïnterviewde:
Marlies Steenbak, 
Record Manager C 
coördinator vakgroep 
Informatiebeheer

Jeannette Vroon, 
Record Manager B

eigen werk konden stellen aan de docenten. 
Met name de les van docent Robin Lassche 
vond ik interessant. Ook behandelden we 
casussen over onze gemeente en onze 
werkwijze. De lessen werden hierdoor 
veel persoonlijker en dat heb ik als erg 
prettig ervaren. Naast de lessen was er op 
vrijdagmiddag online ruimte voor vragen, dat 
was heel nuttig.” 

Het team Informatiebeheer is op een 
succesvolle manier begonnen met het 
toepassen van het geleerde in de praktijk en wil 
hiermee verder gaan. De LARM is het startpunt 
voor de weg die het team en de organisatie 
willen gaan bewandelen.

Leergang Adviseur Recordmanagement

Ook leergangen kunnen op maat gemaakt worden, specifiek afgestemd op 

de behoeften van uw organisatie. Zo ging de gemeente Bergen op Zoom aan 

de slag met een op maat gemaakte Leergang Adviseur Recordmanagement 

(LARM) voor haar nieuwe team Informatiebeheer. 

Samen met de VHIC Faculty werd de 
inhoud van het traject afgestemd op 
de gemeente Bergen op Zoom en 
het team Informatiebeheer. Marlies 
vertelde: “Juist de communicatie 
en samenwerking zijn bij dit nieuw 
samengestelde team essentieel. Zo 
groeien we naar elkaar en naar onze 
rol toe, waardoor we onszelf beter 
kunnen profileren in de organisatie.”

Jeannette Vroon volgt de LARM als 
cursist en vertelde: “De meerwaarde 
van het maatwerktraject is dat het zo 
toegespitst is op onze organisatie, 
waardoor wij direct vragen over het 

“ De communicatie en 

samenwerking zijn bij  

het nieuw samengestelde 

team essentieel.”

- Marlies Steenbak



Workshop Open op Orde voor Shared Service Organisaties

Opdrachtgever: 
Rijksprogramma voor 
Duurzaam Digitale 
Informatiehuishouding 
(RDDI)

Geïnterviewde:
Harry Feringa, 
beleidsmedewerker RDDI

De adviseurs van de SSO’s ondersteunen 
Rijksorganisaties bij het opstellen van de 
actieplannen specifiek voor hun organisaties en 
spelen een belangrijke rol bij de implementatie 
van deze plannen. Om de adviseurs van de juiste 
kennis over informatiemanagement te voorzien 
heeft de VHIC Faculty samen met het RDDI een 
maatwerktraining opgezet. 

De workshops duurden ongeveer een dag en 
werden geleid door dagvoorzitter Tineke van 
Heijst. Het hoofdonderdeel bestond uit de zes 
‘kennisbytes’ door Ad van Heijst: intensieve 
sessies van een kwartier met als doel kennis 
van informatiemanagement binnen de vier 
actielijnen van ‘Open op Orde’ bij te spijkeren. 

RDDI heeft i.s.m. diverse Rijksorganisaties op 1 april 2021 het generiek 

actieplan ‘Open op Orde’ gelanceerd om de informatiehuishouding binnen de 

Rijksorganisaties op orde te krijgen. Binnen deze veranderopgave spelen de 

Shared Service Organisaties (SSO’s) van het Rijk een belangrijke rol.



Het programma werd verder gevuld door 
interviews en gesprekken met belangrijke 
spelers binnen het actieplan ‘Open op Orde’ 
en was erop gericht de deelnemers enthousiast 
te maken en richting te geven aan de grote 
veranderopgave die voor hen ligt. Naast 
de kennisbytes was er ook een turbosessie 
Duurzame Toegankelijkheid, gegeven door 
het Nationaal Archief. De workshop werd 
afgesloten door de Open op Orde Test 
waarmee deelnemers een certificaat konden 
behalen dat aantoont dat ze over het juiste 
kennisniveau beschikken om een rol te spelen 
in de veranderopgave. Dit maakte het 
geleerde ook direct tastbaar voor deelnemers. 

Harry Feringa licht toe: “De deelnemers aan 
de workshops waren razend enthousiast over 
de inhoud en kwaliteit van de training. Voor 
velen was het een eyeopener op het gebied 
van informatiemanagement, verteld vanuit 
de expertise van VHIC. Ook zorgt het trainen 
van adviseurs op grote schaal voor een gelijke 
aanpak door meerdere overheidsorganisaties. 
Dezelfde werkwijze hanteren zorgt voor 

een gemakkelijkere samenwerking tussen 
Rijksorganisaties onderling en een betere 
informatievoorziening.”

Harry vertelde dat hij erg tevreden was over 
de organisatie vanuit VHIC. De dagen zaten 
goed, helder en gestructureerd in elkaar en de 
gebruikte leermethoden sloten goed aan op 
het leerdoel. Daarnaast was VHIC flexibel, want 
wijzigingen die lastminute waren aangevraagd 
werden nog doorgevoerd, en snel, zodat de 
workshops en test in mum van tijd ontwikkeld 
werden door onderling vlot te schakelen. Ook 
werden de workshops naar aanleiding van 
de ervaringen bij eerdere sessies verbeterd, 
waardoor ze nog beter aansloten op 
de wensen.

De workshops waren volgens Harry een cruciaal 
onderdeel binnen het actieplan, omdat de 
SSO-adviseurs hierdoor een kennisboost 
kregen die ze goed konden gebruiken om de 
actieplannen op te zetten. Dankzij de prettige 
samenwerking tussen het RDDI en VHIC is dit 
binnen de tijd gelukt.

“    De deelnemers aan de 

workshops waren razend 

enthousiast over de inhoud en 

kwaliteit van de training.”

- Harry Feringa



Na een selectietraject uit drie partijen viel de 
keuze op de VHIC Faculty omdat dit programma 
qua inhoud het meeste aansprak. Daarnaast 
waren de digitale leeromgeving, de interactie 
en de wijze waarop de opleiding werd neergezet 
doorslaggevend evenals de prijs.

“Vooraf hebben we aangegeven wat we wilden 
en daarna hebben we samen met VHIC gekeken 
hoe we het aan wilden pakken. We hebben goed 
gekeken naar de planning en ook inhoudelijk 
naar wat we wilden behandelen. Zo ontstond in 
goed overleg de cursus. In het traject werd snel 
geschakeld en dat was heel fijn”, aldus André de 
Kievit, adviseur DIV bij de gemeente. 

Basiscursus informatiebeheer

Opdrachtgever: 
Gemeente 
Hoeksche Waard

Geïnterviewde:
André de Kievit, 
adviseur DIV

Doel van de incompany basiscursus Informatiebeheer bij de gemeente 

Hoeksche Waard was nieuwe collega’s de mogelijkheid bieden om in korte tijd 

het vakgebied te leren kennen. Vanuit de gemeente werd een wensenlijstje 

opgesteld met wat ze in de cursus wilden.



Tijdens de basiscursus maakten cursisten 
zich termen, begrippen en werkwijzen 
binnen het informatiebeheer eigen en 
leerden ze de samenhang te zien tussen hun 
eigen werkzaamheden en die van andere 
organisatieonderdelen. Daarnaast was er veel 
aandacht voor het trainen van communicatieve 
vaardigheden. Door deze combinatie van 
kennis en vaardigheden zijn de cursisten 
opgeleid tot betere gesprekspartners, 
niet alleen voor hun collega’s (senioren en 
adviseurs), maar ook voor de klant.

“We vonden de interactie met VHIC prettig, 
en ook de digitale leeromgeving waar de 
cursisten zich vooraf al konden informeren was 

een plusplunt. Het programma was uitdagend 
en voldeed aan onze wensen. Door eerdere 
ervaringen met VHIC wisten we dat kwaliteit 
gegarandeerd was. De cursisten waren erg 
positief over de training en gaven na afloop 
aan meer cursussen bij de VHIC Faculty te 
willen volgen.”

André kan andere organisaties een 
maatwerktraject aanbevelen omdat de 
opleiding echt volledig op de eigen organisatie 
wordt toegespitst en dat levert een 
belangrijke meerwaarde. 

“ We vonden de interactie 

met VHIC prettig, en ook de 

digitale leeromgeving waar 

de cursisten zich vooraf al 

konden informeren was een 

plusplunt.”

- André de Kievit



“We hebben hele goede ervaringen met VHIC 
en het is altijd fijn schakelen. Samen met VHIC 
hebben we de training ‘met DUTO de diepte in’, 
een praktische, op casuïstiek gerichte training 
in elkaar gezet en dat ging wederom 
naar tevredenheid.” 

De cursus ‘met DUTO de diepte in’ behandelt 
dertien kwaliteitseisen voor duurzaam 
informatiebeheer binnen overheidsorganisaties. 
Het DUTO normenkader is het richtinggevende 
kader voor duurzaam informatiebeheer van 
overheidsorganisaties. Aan de hand van actuele 
of relevante casussen zijn deze eisen verder 
uitgewerkt en concreter gemaakt.

Duurzaam informatiebeheer - met DUTO de diepte in

Opdrachtgever: 
Nationale Politie 

Geïnterviewde:
Jeannette Heutink, 
recordmanager  

Tania Goudswaard-Araya,
adviseur DIV

Vanuit de Nationale Politie zijn er al verschillende opleidingen gevolgd 

bij de VHIC Faculty. “Als we een training zoeken, dan is het eerste wat we 

doen op de site van de VHIC Faculty kijken of er een passende opleiding 

wordt aangeboden. Als dat niet zo is, dan nemen we contact op om de 

mogelijkheden te bespreken.”



“Bij het samenstellen van de cursus hadden we 
veel inbreng in het proces. De VHIC Faculty 
denkt mee en komt zelf ook met goede ideeën 
en voorstellen. Het is heel fijn dat ze echt 
luisteren naar wat we willen. Ze zetten op 
papier wat is besproken en gaan dat dan 
verder uitwerken.” 

“De meerwaarde van een maatwerktraject is 
dat we onze eigen organisatie erbij betrokken 
hebben, waardoor het voor cursisten 
sprekender was. Het is heel verfrissend dat we 
zelf de onderwerpen kunnen aandragen die 
worden opgenomen in de opleiding en dat het 

geen kant en klaar pakket is. Hierdoor heb je 
zelf invloed op het programma en is het voor 
cursisten herkenbaar doordat er voorbeelden 
in voorkwamen die specifiek voor onze 
organisatie waren. Daarnaast kwam de docent 
ook nog met verrassende of juist bekende 
voorbeelden. Hierdoor werd ook dieper op de 
materie ingegaan. Voor de deelnemers is het 
onderwerp duurzame toegankelijkheid meer 
gaan leven. Het is nu concreter, ze hebben er 
een beter beeld bij. Ze spreken meer dezelfde 
taal eigenlijk en daarmee hebben wij ons 
doel bereikt.”

“ De meerwaarde van een 

maatwerktraject is dat we 

onze eigen organisatie erbij 

betrokken hebben.”

- Jeannette Heutink



Nu op hogescholen en universiteiten de IDM-opleidingen zijn opgeheven, starten steeds 
meer nieuwe collega’s binnen ons vakgebied zonder passende vooropleiding. Om hen 
snel wegwijs te maken in de terminologie en de verschillende werkzaamheden binnen 
het informatiebeheer bieden we de basiscursus informatiebeheer aan. Een cursus die ook 
prima aansluit bij ervaren medewerkers die hun kennis willen opfrissen en die bijgepraat 
willen worden over de recente en toekomstige veranderingen in het vakgebied. Beide 
doelgroepen treffen elkaar in de basiscursus informatiebeheer. In dit tweeluik vertellen een 
beginnend en een ervaren informatiespecialist over hoe zij deze cursus vanuit hun eigen 
perspectief hebben ervaren. 

Onze basiscursus 
is vernieuwd!

Lees in de rubriek ‘Nieuws uit de Faculty’ 
welke vernieuwingen we hebben doorgevoerd.

Cursus uitgelicht – 
De basiscursus informatiebeheer



De ervaren cursist: 
Hans Schellekens, 
recordmanager gemeente Hulst

Hans Schellekens startte meer dan veertig 
jaar geleden in het vakgebied en is nu al 
acht jaar werkzaam bij de gemeente Hulst 
als recordmanager. Ondanks al zijn ervaring 
in het vakgebied volgde Hans toch de 
basiscursus informatiebeheer. Hans wilde 
gelijk optrekken met zijn teamgenoten, die 
nog niet zo lang in het vakgebied werkzaam 
zijn, en ook de basiscursus volgden. “Als je 
nieuw bent in het vakgebied ben je bezig 
met nieuwe dingen aanleren, maar als je al 
meer dan veertig jaar in de informatiebranche 
werkt, is het ook belangrijk om dingen af te 
leren.” Door opnieuw te kijken naar de nieuwe 
ontwikkelingen kan je bewustzijn creëren 
over je valkuilen en hierop inspelen. VHIC is 
– volgens Hans – de autoriteit op het gebied 
van analoog en digitaal informatiebeheer.

De basiscursus heeft Hans nieuwe handvatten 
gegeven om aan de slag te gaan in zijn 
organisatie. Ook brengt hij met zijn team het 
totaalplaatje van de informatiehuishouding 
in kaart door een Documentair Structuurplan 
in te richten met behulp van de i-Navigator. 
Vanuit een adviserende rol werken is nieuw 
en vraagt om het gebruik van andere 
competenties. “De basiscursus geeft een 
bredere kijk op het vakgebied en leert je 
kijken naar de totale informatiehuishouding. 
Het meedenken in de hele organisatie geeft 
enorm veel energie.”

Het leukste onderdeel van de cursus? Zonder 
twijfel noemt Hans de interactieve lesdag van 
docent Jack Karelse over openbaarheid en de 
archiefwet- en regelgeving. “Juist omdat de 
wet- en regelgeving constant aan verandering 
onderhevig is, was dit nuttig en interessant.”
Kortom, je bent nooit klaar met leren, ook niet 
als je al jaren in het vakgebied werkt!

De starter in het vakgebied: 
Ruby Hoorenman, trainee informatie-
management gemeente Kapelle 

Ruby Hoorenman is trainee 
informatiemanagement bij de gemeente 
Kapelle. Zij volgde de basiscursus als 
startpunt om de basisbegrippen te leren 
kennen en is daarna doorgestroomd naar de 
Leergang Adviseur Recordmanagement. Ruby 
is afkomstig uit een heel ander vakgebied, dus 
is informatiebeheer nieuw voor haar. Zeker 
toen ze net startte had ze totaal geen kaas 
gegeten van het hele informatiemanagement. 

Ruby is met name blij met de goede basis 
die het volgen van deze training voor haar 
vormde. “Je moet al die nieuwe begrippen 
met elkaar kunnen verbinden. Het is eigenlijk 
één grote puzzel, waarvan je de puzzelstukjes 
moet verzamelen. Maar het gaat steeds beter. 
Ook de koppeling met de Leergang Adviseur 
Recordmanagement vind ik erg goed, omdat 
je daar juist de verdieping opzoekt. Ook 
met de opdrachten die we krijgen kan je 
met je team overleggen hoe dit in je eigen 
organisatie zit. Dus de theorie die je krijgt 
aangereikt kan je direct toepassen. Je krijgt 
echt een goede, gedegen basis waarin alle 
basisbegrippen aan bod komen. Bovendien 
ging de omgang met docenten op een erg 
prettige manier. Ze hebben echt passie voor 
het vak en ik vond ook dat ze dat heel goed 
konden overbrengen in de lessen.”

Het leukst in de opleiding vond Ruby het 
sparren met elkaar. Je krijgt als cursist 
bepaalde informatie en je moet echt 
actief gaan nadenken hoe dat binnen jouw 
organisatie wordt gedaan. Na afloop van 
de cursus is ze ook echt gaan kijken of er 
verbeterpunten zijn in haar eigen organisatie. 
Dat is iets wat ze sowieso erg interessant 
vindt. En daar heeft deze cursus echt aan 
bij gedragen. 





Thema: Werken met 
informatiesystemen

De informatiehuishouding binnen uw organisatie wordt ondersteund door systemen. 
Om hier het maximale uit te halen is praktische kennis nodig. De beheerderstrainingen 
van de VHIC Faculty bieden handvatten om deze systemen zowel praktisch te gebruiken 
als diepgaand systemen te begrijpen en beheren. De VHIC Faculty biedt trainingen in het 
gebruik van Rx.Enterprise, de RecordsManagementTool, de Recourse GRC Tool, Microsoft 
SharePoint/M365 en de i-Navigator.

Hieronder zijn onze docenten en cursisten aan het woord over hun ervaringen met 
trainingen rondom het thema ‘Werken met informatiesystemen’.

Gebruikerstraining i-Navigator
Kees-Jan Vermeulen verzorgt de gebruikers-
training voor de i-Navigator en het Model-DSP. 
Deze training is het afgelopen jaar alleen al ruim 
twintig keer als incompanytraining gegeven.

De training bestaat uit een praktische 
‘knoppentraining’ over de functionaliteiten van 
de i-Navigator, waarbij cursisten leren om met 
de applicatie om te gaan. Daarnaast besteedt 
Kees-Jan graag aandacht aan de filosofie achter 
de i-Navigator. Het is essentieel dat organisaties 
weten waar hun informatie zich bevindt in lijn 
met de bestaande wet- en regelgeving; de 
i-Navigator vormt de informatieplattegrond van 
een organisatie. Door te inventariseren wat de 
werkprocessen zijn bij verschillende afdelingen, 
kun je Single Points of Truth creëren. Je legt dan 
centraal vast hoe en waar het werk uitgevoerd 
moet worden, zodat elke afdeling op een gelijke 
manier werkt en weet waar informatie betreffende 
dit werkproces wordt opgeslagen (en dus is terug 
te vinden). Hierdoor krijgt de organisatie grip 
op de informatiehuishouding en wordt het werk 
efficiënter uitgevoerd. Het Model-DSP ondersteunt 
de organisatie hierbij omdat veel werkprocessen 

al gedefinieerd zijn. Het Model-DSP wordt 
stelselmatig bijgewerkt door de redactie, waar 
Kees-Jan ook deel van uit maakt.

Het leukste vindt Kees-Jan de interactie met de 
cursisten, en vooral als hij een ‘o ja’-momentje ziet 
bij een cursist. Het geeft hem veel voldoening 
als iemand kritisch en proactief meedenkt, en 
daarnaast ook nog eens de informatiehuishouding 
van de organisatie op orde krijgt met behulp van 
de i-Navigator en het Model-DSP.

“ Het leukste vind ik  

de interactie met de 

cursisten, en vooral  

de ‘o ja’-momentjes.”

- Kees-Jan, trainer VHIC



Functioneel beheer training 
Rx.Enterprise 

Yvonne Donker, functioneel beheerder bij 
Hoogheemraadschap van Rijnland, volgde de 
functioneel beheerder training Rx.Enterprise. 
Toen zij startte als functioneel beheerder van wat 
toen nog InProces heette (inmiddels is de naam 
van het zaaksysteem gewijzigd) wist ze nog weinig 
van de beheerkant van het zaaksysteem. Daarom 
wilde ze graag een cursus volgen. Ze moest voor 
haar functie weten hoe het systeem in elkaar 
zit, hoe problemen op te lossen zijn en hoe de 
verschillende elementen uit het systeem zich tot 
elkaar verhouden. Op de website van de VHIC 
Faculty vond Yvonne deze training. 

“De cursus beviel me heel goed, het was niet 
al in beton gegoten. Er werden wel hoofdlijnen 
behandeld over wat ik moest weten, maar er was 
veel ruimte voor eigen inbreng, voor wat ik zelf 
wilde weten. Als ik dingen niet goed begreep, 
ging de docent (Walter Bongers) er extra op in. 
Als ik problemen uit de praktijk had, kon ik die 
inbrengen en dan gingen we samen op zoek naar 
de oplossing. Dat vond ik heel prettig. Op deze 
manier had je ook zelf inbreng waar het heen ging 
en kon je aangeven wat voor jou belangrijk was. Als 
ik vroeg of we ergens samen naar konden kijken, 
was dat nooit een probleem.”

Verder vertelt Yvonne dat ze geen afstand merkte 
tot de docent: “Hij was meer een collega. Ik kon 
alles vragen. Het maakte niet uit wat voor vragen 
het waren.” Het eindresultaat is dat Yvonne nu veel 
meer weet van het systeem. “Natuurlijk kun je zelf 
gaan proberen en dan kom je ook een heel eind, 
maar toch mist er dan altijd wel wat.” Dat heeft ze 
nu bijgeleerd. 

RMTool 
gebruikerstraining 

Wim van der Ham is de teamcoördinator 
Informatiebeheer bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
volgde de gebruikerstraining voor de 
RecordsManagementTool (RMTool). De VNG is 
bezig met het overbrengen van het archief naar het 
Nationaal Archief en gebruikt hiervoor de RMTool. 
Dit is slechts één van de functionaliteiten en Wim 
volgde de training om bekend te raken met de 
andere toepassingen van de RMTool.

Wim vertelt: “Ik wilde een beter beeld te krijgen 
van de mogelijkheden van de RMTool. Ik was 
verbaasd over wat de tool allemaal kan, het is 
erg indrukwekkend. De RMTool kan je niet alleen 
gebruiken voor het overdragen van een archief 
zoals wij nu doen, maar bijvoorbeeld ook om te 
lange veldnamen op te sporen en te wijzigen en 
om de regels rondom het toekennen van een 
bestandsnaam te handhaven. Het is een heel goed 
instrument dat je kunt inzetten om de informatie 
binnen je organisatie te verbeteren. Het is een tool 
die goed werkt.”

Wim vond het prettig dat er tijdens de cursus 
ruimte was om te discussiëren en om specifiek 
te kijken naar de eigen situatie. De groep was 
gevarieerd, waardoor er vanuit verschillende 
perspectieven vragen werden gesteld. 
“Docent Karel van de Mieroop kwam ook 
met nieuwe inzichten over de aanpak van de 
archiefoverbrenging, die we de volgende keer 
zeker meenemen. Al doende leer je, en hoe meer 
informatie je hebt over de RMTool, hoe beter 
je ook beslissingen kunt nemen.” Ook wil Wim 
het e-depot gaan opschonen, waar de RMTool 
uitermate geschikt voor is.

De combinatie tussen de bredere inzichten voor 
de toekomst en de praktische handvatten voor 
het gebruik maakte de gebruikerstraining van de 
RMTool binnen de VNG een succes. De RMTool 
gaat zeker meer gebruikt worden.



Beheerderstraining 
Recourse GRC Tool

Marije de Mooij is docente van de beheerders-
training Recourse GRC Tool. De Recourse GRC 
Tool is een kwaliteitsmanagementsysteem en geeft 
organisaties inzicht en overzicht in waar ze als 
organisatie staan op een specifiek beleidsterrein 
zoals informatieveiligheid en privacy (ISMS), 
ethiek en integriteit (ENI) en informatiebeheer 
en archivering (IBA). De tool combineert 
normenkaders en wet- en regelgeving aan de hand 
waarvan organisaties zichzelf kunnen toetsen. Op 
basis van de resultaten worden verbeteringen 
doorgevoerd. Doel van de beheerderstraining is 
gebruikers van de Tool op weg te helpen in hoe ze 
deze optimaal kunnen inzetten in hun organisatie.

Marije vertelt: “Een docent wil twee dingen 
bereiken. Allereerst dat cursisten leren hoe ze met 
het systeem omgaan en welke functionaliteiten er 
in het systeem zitten. Cursisten moeten een goed 
beeld krijgen van wat ze met het systeem kunnen. 
Ten tweede dat cursisten na afloop weten wat het 
achterliggende idee is en hoe het in elkaar zit. 
Achter de Frameworks zit een bepaalde visie en 
wanneer je deze visie kent is het eenvoudiger 

het systeem te begrijpen. We willen dat de 
beheerders van een tool het systeem zo goed 
mogelijk benutten en echt weten hoe het in 
elkaar steekt.”

De beheerderstraining Recourse GRC Tool is een 
open cursus. Hierdoor zitten er in een cursus vaak 
verschillende organisaties bij elkaar. Dat maakt 
de training extra leuk omdat het interessant is 
om van anderen te horen hoe zij bepaalde zaken 
aanpakken. Op deze manier leren niet alleen 
cursisten van de docenten, maar ook van elkaar en 
dat geeft een leuke interactie. 

Voor Marije is een cursus geslaagd als alle 
informatie over de GRC tool goed is overgebracht 
en als je merkt dat de cursisten enthousiast worden 
over de tool. “Natuurlijk zijn wij als docenten 
enthousiast over de tool, maar als je merkt dat de 
mensen die in de training zitten dat ook worden 
en zin krijgen om met de tool te gaan werken, dan 
is het een geslaagde cursus geweest.” Dat is ook 
wat Marije het leukste vindt aan de training: het 
motiveren van de cursisten geeft het 
meeste voldoening. 

- Marije de Mooij

“ We willen dat de 

beheerders van een tool 

het systeem zo goed 

mogelijk benutten.”

- Marije de Mooij



Coaching
U bent op zoek naar een opleiding, maar niets lijkt precies te passen bij uw wensen en vragen. Dan is 
een digitaal coachingstraject mogelijk iets voor u. Een coachingstraject wordt volledig afgestemd op uw 
opleidingsvraag en doelstellingen en duurt precies zo lang als u nodig hebt. Een eerste digitale kennismaking 
met de coach van uw keuze is gratis en vrijblijvend. 

Incompany
De VHIC Faculty biedt ook een groot en gevarieerd aanbod aan incompany opleidingen. Deze vindt u 
terug op onze website. Staat het onderwerp van uw keuze er niet bij? Informeer dan vrijblijvend naar de 
mogelijkheden van een lesprogramma op maat.

faculty@vhic.nl

088 053 5400
www.vhic.nl

Uit ons onderzoek onder cursisten is 
gebleken dat de voorkeur van cursisten 
uitgaat naar een combinatie van online en 
klassikale lessen. Om die reden bieden 
we dit najaar een aantal opleidingen aan 
waarbij u een deel van de lesdagen op 
locatie volgt in combinatie met dagdelen 
die online worden gegeven. Ook wordt 

een aantal trainingen alleen online 
aangeboden. Kijk dus in de cursusagenda 
en cursusomschrijving goed naar de 
opleidingsvorm. 

Wanneer cursussen klassikaal worden 
aangeboden vinden deze plaats in onze 
cursuslocatie bij BCN in Utrecht of op ons 
kantoor in Rijswijk. Kijk op onze website voor 
de maatregelen die wij op deze locaties 
getroffen hebben ter voorkoming van de 
verspreiding van het coronavirus. 

Nieuw – combinatie online en 
klassikaal aanbod



Cursusagenda
De VHIC Faculty biedt interactieve cursussen variërend van één tot drie dagen. Onze cursussen zijn erop gericht 
dat cursisten in korte tijd veel kennis opdoen van een specifiek onderwerp. De link naar de praktijk – úw praktijk – 
staat hierbij centraal, zodat u direct met de kennis aan de slag kunt. 

* Deze cursus is een combinatie van 2 klassikale dagen en 2 halve dagen virtueel. 

Aanbod open cursussen najaar 2021

Beheerderstraining Recourse GRC tool 1 dag 10 september € 525 Virtueel

Functioneel beheer Rx.Enterprise - Basis 4 dagen 28 september € 2950 Utrecht

Praktijkdagen informatiewet- en regelgeving 4 dagen* 21 september € 1235 Utrecht & Virtueel

Toepassing gemeentelijke selectielijst 2020 1 dag 4 oktober € 525 Rijswijk

Postbehandeling in eigentijds perspectief 2 dagdelen 5 oktober € 465 Virtueel

Basiscursus informatiebeheer 4 dagen* 1 november € 1235 Utrecht & Virtueel

Leren preserveren - in samenwerking  
met het Netwerk Digitaal Erfgoed

3 dagen 1 november € 450 Rijswijk

Informatiebeheer in verandering 2 dagdelen 9 november € 465 Virtueel

Functioneel beheer Rx.Enterprise - Gevorderd 4 dagen 2 november € 2950 Utrecht

Kwaliteitszorg en risicomanagement 2 dagen 3 november € 995 Rijswijk

Toepassing van archiefselectie 3 dagen 9 november € 1295 Utrecht

NIEUW - De informatiecoach als 
gids in de informatiehuishouding 3 dagen 10 november € 1295 Utrecht

Beheerderstraining Recourse GRC tool 1 dag 19 november € 525 Virtueel

Masterclass-serie 'CISO in de praktijk' 
- in samenwerking met DMC Group

3 dagdelen Rijswijk & virtueel

De VHIC Faculty behoudt zich het recht voor om data, locaties en opleidingsvormen te wijzigen. 

zie website



Daarom kiest 
u voor ons
De VHIC Faculty is een klein opleidingsinstituut, betrouwbaar en consistent. Geen logge 
organisatie, maar met korte lijnen en benaderbaar. Onze docenten, ons cursussecretariaat en 
onze studieadviseurs staan altijd voor u klaar. Via de online leeromgeving blijft u met ons en 
met uw medecursisten in contact. Zo wordt u steeds opnieuw uitgedaagd en gemotiveerd als 
schakel in een fascinerend netwerk. 

Onze docenten
Een docent hoort cursisten uit te dagen. Aan te 
zetten tot nieuwe manieren van denken. U te leren 
anders tegen een probleem aan te kijken. Door 
discussie komt u samen tot nieuwe oplossingen. 
Onze docenten staan volop in de praktijk van 
alledag. In diverse rollen en op verschillende niveaus 
denken zij mee over vraagstukken die spelen. 

Kwaliteitsgarantie
Wij zijn open en transparant over de ervaringen 
van onze cursisten en gebruiken deze input voor 
verbeteringen. Onze opleidingen zijn gecertificeerd 
door CEDEO, het CRKBO en de NRTO. Hiermee 
voldoen wij aan de strenge eisen die deze 
keurmerken aan ons stellen. 

Klantenreviews

De VHIC Faculty heeft een totaal van 187 beoordelingen met een gemiddelde score van 7,9

Lesprogramma (actualiteit, relevantie)
Praktische toepasbaarheid lesstof
Deskundigheid trainer(s)
Behaald leerresultaat 
Faciliteiten
Communicatie

" Ze zijn goed bekend met de werkzaamheden 
en weten de praktische kant goed te 
belichten. Niet alleen was het pittig genoeg 
qua theorie, maar het was ook interactief en 
er was ruimte voor vragen." 

" Ze reageren snel en denken goed mee. Ze zijn 
niet star. De opleiding was inhoudelijk echt 
gericht op onze specifieke vraag." 

" Genoten van de brede kennis van docenten 
en hun enthousiaste manier van overbrengen 
van de lesstof." 

“ Mooie training waarbij theorie en praktijk 
goed werden afgewisseld.”

user

user

user

Wij zijn door onze klanten  
beoordeeld met een:

beoordelingen

klantenvertellen

7,9

user



Praktische
informatie

Inschrijven 
Inschrijven voor een cursus of leergang is heel 
eenvoudig via het inschrijfformulier op onze website:  
www.vhic.nl/inschrijfformulier. 

Een optie nemen 
Wilt u verzekerd zijn van een plaats bij een van onze 
opleidingen? Neem dan een optie. Wij houden dan 
twee weken een cursusplaats voor u vrij. Zo heeft u 
voldoende tijd om de nodige zaken te regelen. 

Online leeromgeving 
Vrijwel al onze opleidingen worden aangeboden met 
een online leeromgeving waar u het cursusmateriaal 
vindt en contact kunt leggen met uw docent(en) 
en medecursisten. Een omgeving die inspireert tot 
discussie. 

Cursuslocatie 
De klassikale cursussen van de VHIC Faculty worden 
centraal in het land gegeven. We beschikken over 
een eigen trainingsruimte in ons kantoor in Rijswijk en 
maken gebruik van de locatie van BCN in Utrecht. Op 
beide locaties worden de richtlijnen van het RIVM ter 
voorkoming van de verspreiding van het coronavirus 
in acht genomen. Indien de situatie wijzigt kunnen wij 
eenvoudig omschakelen naar digitaal lesgeven. Bij 
voldoende animo is het ook mogelijk om een training 
in uw organisatie of regio te organiseren. 

Studieadvies
Heeft u een specifieke opleidingsvraag? Weet u 
niet goed welke opleiding bij u past? Wij geven u 
vrijblijvend studieadvies. 

Contact 
Neem contact op met ons cursussecretariaat voor meer 
informatie. Wij staan u graag te woord! 

faculty@vhic.nl 
088 053 5400
www.vhic.nl

“ Mooie training waarbij 

theorie en praktijk goed 

werden afgewisseld”



VHIC Faculty
Einsteinlaan 26a 
2289 CC Rijswijk

088 053 5400
faculty@vhic.nl 
www.vhic.nl


