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De nieuwe selectielijst

Risicoanalyse bii de
twaalf provincies
Alle provincies werkten in 2016 en 2017 aan een nieuwe

De

selectielijst voor cle documentaire neerslag ('het archief') van
hun processen. Die nieuwe selectielijst stellen de provincies
samen volgens'de nieuwe manier van waarcleren'. Onderd€el
van deze methode is een risicoanalyse, ln dlt altlkel wordt ale
uitgevoerde risicoanalyse voor de twaalf provincies beschre-
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een prcces cn g.eft da.rmee een duidelijke indicau. voor
'isico.nalyse

De gevolgde methodiek
De esscnrie v.tr de lrerhode is or! v.nuit her beldns van

bedrijrsroering te achrerhilen vlr inierviews met de
p.occscigenaren - re belalen srt de waaide is van de lnformadc. l)c vradssrelling drarbijis: "Hoe sroor s het nadeel
dc orsdnisdde als infornatle llet meer {orrc lans)beschikbaar is."Mei.ls ultkonst de bewaarrerniiJi ofbandbrccdre voor de bewaartertuln per lroces
de selectielijst.
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vooral gcricht moer zijn op de naaischappij en op dc iitcracric tu$cn overheid en Lrurger

De volgende Lletailvrasen kwaften aan de orde:
Hoe lang is infornatie in provinciale archiefbescheiden
nodig om.le prcvincial€ taken mar behoren te kumen
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De risicoanalyse stelt vast wat de impact ts van
het niet (of te lang) beschikbaar houden
informatie uit een proces

Hoe lans is informaric in provinciale archiefbescheirlel
nodis voor dc vcrannvoo.ding; polidek. maatschappe
lijk, linanciccl cf j!ridcch?
Hoe sroo! is h$ porcn.idlc nidcel (de impact van her
risico) voo. dc p.orhcic als infoflnatie lir her p.occs
J)p enig momcnr ctmeer bcrhikbaar is?

rrasenzijn op basis van de interviews iryeluld in een
procesformuLier zodat rr€r proces helder werd wat de on
!arg, cotupl€xit€it en context van de infddatie is ult het
proces. Verder eavor de intervi€rvs anis.onlop de cdtrale
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Op srond lan de sysreemanalvse wordt de informatie dangcwczcn die attiid bewaard dient te blijve4 onse.cht her

maarschallelijk belans of risicope pe.tief voor de zorsdrdEcr H-hrndpla \"r een o.r,\. J"{g,Jr l.1r \rrne.
op hoofdlijnen sereconstrurerd worden.
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risi.o roor de bcdriifsvo$lns,
risico op s.hadc ain sczondheid oftelens,
risico rooi kerorya.rncB,

riiico op potulek Lrcsruurlijke s.hadc,
risico op mare.iElc schadc,
risi.o op rerurarieschadc.
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den een standrardprogramnrd vasr yoor be,oelen a.tr .te
prorinciehuizen, rner.andacht voor hettroe cn wanrolr.
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Enkele voorbeelden
E€n

provin.i€ is pro.*cigenaar roor de pro.e$cn jnzake

de nrijnbour. olvallcnd was dat de proceseisohar rer
plaatsc geen large b€&aafiennijnen voor de mitfdossiers
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Deze risicodnalysc heeft e,cker ran bjjsedr.sen dar
proceseiscnare. in alle provnrcies gevoclkriiscn loor dc,c
materi€. Pio.seisemren hebhen nalr€liik wet degetiit ecn
beeld bii het belans van bewarcn van jffornatic er de bjtbehorendc rermijnen. Zc ietdteren .le rcrmljn€r vaak aan
eigen herkcnbare cctrhedcn dje in eenvakgebjed ldn belans
zijr: statenpeinrdes, Enanciale tennirnen, conracr!eriodes.

De colclui€s lralen \retlicht Je weg vrit loor de rcalisatie ra! een wens die v,ker js ,enomcn, nametiik:
realisecr een edrvodiscr setecrletjjst net hinder bewaar
termijncn, ner als voordeet d,! de rermiinen ircrer aansiu!
ren or trndere herkenbarc rermcn. Tennor die Lrjtvoorbeetd
ook J bekend zijr n digirate srsrenen zoats een rinan.reel
svsteen of cen systcem voor .ontr.mnanaSernelt.

Als de proc*eiseraren, uer hun keu; van d€ dagellts€
phlriik, seyraasd wo.dr on eer bljdusc ie btiilcn teveren
aar her voondur.nd verbeter€r ran de sele.rieljtst, dan is
het s,el nodig dir die bijdrage cr kotu
en

De risicoanll),se van de prcvjfcies vond !taa$ v66r
5tcemanalyse.
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lBestuur, RuinncLlle Orde
nirg, Natuur er..l,lever cea vir de drjc bonwsrenen y.or
dc nieurve sclectieliisr van de provin.jes.
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Dalrdoorliir ook pro.r$en door de

risicoanal]se gesaan waaNa. de necrstag op yoorhird al
rzn venrierigin8 iras uiqlcsloten. Bijroorhecld heL pro.es
dar leidr ror het i$rellingsbesldr lan de provin.j€. r-Usto
.isci se71en edr crg belan8{tt<kend do.unolr. De proces
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Ook zlln er procesen in de lddige prcvjnclate sctectletitst
Provisa) opgenohen {aaryan de ptucesetgenaar zich nau
\€tijks lion voorsrelien d.tjemand die ooir uitvocft.
een proceseigelaar dje opinerttq ,,II zie
helemlal gedr risico\ hoor, onze provincic is jrxncts roch
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Her zou al hecl veel hetlen als:
alle prorincialc pr,c*rn op een herkenbare en pEk
tische manier eenduidis worden scfonnut€crd (in trjjr
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Als hier p.iorireit adn rvordr gescven, dan kan de kwiliteir lan dlr

lnstrumeff aanzicnltjl s,orden ver
betcrd. Tot die rijd lisr ci net dc uit
lomsr ran dezc risi.oanalyse bij de
proviicies edr produc. dat pa$end
is op'de nietrs,e wijze r.n ivaarde
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