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Wat passeert de revue?

▪ Wat is een hotspot, en wat een monitor? 
▪ Inbedding in aanpak waardering en selectie: theorie 

en (formele) selectielijst 
▪ Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale 

overheden 
▪ Eerste bevindingen Archieflab hotspots (KIA) 
▪ Jullie vraagstukken, natuurlijk. Graag 

tussendoor.



Wat is een hotspot-monitor?

Hotspot (volgens de Handreiking, 2017): 
een opvallende of intensieve gebeurtenis of een kwestie 
waardoor ‘interactie’ ontstaat: tussen overheden, tussen 
overheid en samenleving of tussen burgers, bedrijven en 
instellingen onderling. 
Monitor (volgens Belangen in balans, 2015): 
De hotspot-monitor is gericht op het identificeren van 
hotspots in het werkingsgebied van een zorgdrager. 
Periodiek wordt beoordeeld of zich in de achterliggende 
periode nieuwe hotspots hebben voorgedaan. De 
hotspot-monitor wordt achteraf toegepast: pas ná een 
gebeurtenis kan bepaald worden of er sprake is van een 
hotspot.

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/publicaties/handreiking-periodieke-hotspot-monitor-decentrale-overheden
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-waardering-en-selectie


Inbedding in aanpak waardering 
en selectie (1)
Theorie (Belangen in balans, 2015) 
De systeemanalyse brengt op organisatieniveau de 
structuren (relaties tussen actoren, functies en 
archiefbescheiden) in kaart om de wezenlijke informatie te 
identificeren die nodig is om de activiteiten van een 
organisatie te kunnen reconstrueren. 
Met de risicoanalyse wordt bepaald hoe lang de informatie 
ten minste bewaard dient te blijven, dan wel wanneer deze 
vernietigd moet worden. 
De periodieke hotspot-monitor dus, en in de plaats van de 
trendanalyse uit Gewaardeerd verleden (2007) 

Een der eerste pannenkoeken: (inter)gemeentelijke 
selectielijst

https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/kennisbank/handreiking-waardering-en-selectie
https://labyrinth.rienkjonker.nl/content/gewaardeerd-verleden-bouwstenen-voor-een-nieuwe-waarderingsmethodiek-voor-archieven


Inbedding in aanpak waardering 
en selectie (2)
De periodieke hotspotmonitor is integraal onderdeel 
en aanvullend instrument van een formeel 
vastgestelde selectielijst. 
Op basis van artikel 5 lid 1 sub e Archiefbesluit 1995 
bevat een selectielijst een opsomming van criteria op 
basis waarvan archiefbescheiden, die voor vernietiging in 
aanmerking komen, van vernietiging kunnen worden 
uitgezonderd. De zorgdrager publiceert de lijst met 
vastgestelde hotspots. 

Vraag: ook particuliere archieven (acquisitie), of alleen 
overheidsarchieven?



Handreiking Periodieke hotspot-
monitor
De Handreiking 
▪ Is voor decentrale overheden: provincies, 

waterschappen, gemeenten, GR’s 
▪ Benoemt criteria voor vaststelling van hotspots 
▪ Beschrijft eerste opzet van de monitor & periodieke 

herhaling 
▪ Doet suggesties voor proces van vaststelling (o.a. 

expertbijeenkomsten, SIO etc.) 
▪ En geeft voorbeelden uit verrichte pilots

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/archieven/publicaties/handreiking-periodieke-hotspot-monitor-decentrale-overheden


Eerste bevindingen Archieflab 
hotspots (KIA)
▪ Doen en uitproberen bij 3+ archiefinstellingen in jan. - 

maart 2018, en er is een workshop Archiefdagen 12 juni 
▪ Het is al snel heel veel werk, houd het beperkt (bv 3 

hotspots) 
▪ De verhouding van trends en hotspots wordt verschillend 

gezien. Is er nu wel of geen verband? 
▪ Het is een vraag of een hotspotmonitor een goede basis kan 

zijn voor actieve acquisitie van particuliere archieven 
▪ De vraag naar een lokale trendanalyse komt weer op 
▪ Privacybescherming compliceert (vgl. MH17-project) 
Info en voorbeeldmateriaal is te vinden op (lid worden!) 
https://kia.pleio.nl/groups/view/41453152/kennisplatform-
particuliere-archieven

https://kia.pleio.nl/groups/view/41453152/kennisplatform-particuliere-archieven


Vraagstukken deelnemers 
parallelsessie
Alphen aan den Rijn: Als de archivaris zichzelf meer als een erfgoedprofessional ziet, dan zal 
hij zich veelal bezighouden met het documenteren van de samenleving. Overheidscollecties 
blijven belangrijk, maar publieke waarde wordt steeds meer zonder inmenging van overheid in 
de samenleving gecreëerd. Hoe ga je daar als archivaris, een expert in waardering en selectie, 
mee om.  

Doetinchem. Hotspotmonitor: 

▪   - Waar begin je? Het opzetten van je SIO, of van je hotspotcriteria? 

▪   - Hoe kies je het juiste moment om iets als hotspots te benoemen? 

▪   - Wat mag je allemaal verzamelen als materiaal, zonder dat het in strijd is met de AVG? 

▪   - Welk type externe experts vraag je deel te nemen aan de expertbijeenkomsten als 
gemeente? (stap 4 van de Handreiking Hotspotmonitor) Mogen hier ook mensen van het 
SIO in zitten? 

Goeree-Overflakkee. Ik ben samen met collega’s op dit moment bezig om een lokale 
hotspotmonitor op te zetten, vandaar de interesse in dit onderwerp.  

Nieuwkoop. Wij hebben voor dit jaar digitale handtekening, vervanging, invoering hotspot en 
selectie en waardering volgens nieuwe selectielijst gemeenten op de jaarplanning staan 

Bij de AFM zijn we bezig om onze Selectielijst opnieuw vast te laten stellen, vandaar het 
onderwerp Hotspot Monitor. Dit moeten we intern nog goed beleggen/ uitwerken. 


