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Over dit boek
Archivering: iedere administratief medewerker is ermee bezig.
Dit boek is bedoeld voor managementondersteuners in de ruimste zin
van het woord. Naast de managementassistenten en de
secretariaatsmedewerkers horen hier zeker ook de administratieve
krachten bij. Zij zijn verantwoordelijk voor het op juiste wijze registreren
en archiveren van financiële documenten en overzichten en de
verantwoording daarvan, niet alleen naar het management, maar ook
naar bijvoorbeeld de Belastingdienst.
En commerciële medewerkers kunnen niet zonder keurig gearchiveerde overzichten van de verkopen van de afgelopen perioden.
Het grootste deel van dit boek bestaat uit leer- en oefenstof, bedoeld
voor zowel niveau 2 als niveau 3 en 4 van het mbo.
De hoofdstukken 5 en 6 zijn officieel alleen bedoeld voor niveau 4,
maar het globaal doornemen van hoofdstuk 6 (privacywetgeving) kan
zeker ook interessant zijn voor leerlingen van niveau 2 en 3.
En niet onbelangrijk: ook privé kun je je voordeel doen met wat in dit
boek aan de orde komt.
Ik wens je veel plezier bij het gebruik van deze praktische methode.
Jan Altena

1 Inleiding
We worden tegenwoordig bedolven onder een ware informatie-lawine.
Veel van die overvloedige informatie moeten of willen we bewaren. Als
we dat willekeurig doen, kunnen we al snel niets meer terugvinden en
dus zijn we wel gedwongen onze informatie op een systematische
manier gerangschikt op te bergen, ofwel te archiveren.
Misschien denk je bij 'archiveren' vooral aan het opbergen van stapels
papier in kasten of kelders. Maar de meeste informatie wordt
tegenwoordig bewaard op de computer. Helaas laat bij het opslaan van
gegevens op de computer de systematiek ook nogal eens te wensen
over. Reden genoeg om zeker ook aan het archiveren van digitale
informatie de nodige (of zelfs de meeste) aandacht te schenken.

2 Het archief
Bij 'het archief' denken we al snel aan een stoffige kelder, volgestouwd
met mappen of dozen met oude papieren waarvan er zo af en toe eens
eentje nodig is. Maar dat is wel een heel beperkte benadering van het
begrip archief. Allereerst slaat het woord archief niet alleen op de plaats
waar - al dan niet oude - informatie wordt opgeslagen, maar vooral op
de verzamelde informatie zelf.
Die informatie kan op papier staan, maar de meeste informatie wordt
tegenwoordig digitaal aangeleverd en opgeslagen. En als die digitale
informatie zoek raakt, hebben we dezelfde problemen als bij informatie
op papier die niet terug te vinden is. De manier van opslaan van digitale
informatie - bestanden - heeft dus ook alles te maken met (goed of
slecht) archiveren.
Al die papieren, harde schijven, sticks, geheugenkaarten, cd's en
andere 'dragers van informatie' noemen we informatiedragers.
De informatie in ons archief moet blijkbaar om de een of andere reden
bewaard worden. Als dat niet nodig zou zijn, bewaren we het immers
niet, dat zou zinloos zijn.
Hoe lang iets bewaard moet worden is in de praktijk bijzonder
belangrijk, maar daar verdiepen we ons later wel in. Voorlopig is alleen
het feit of we iets wel of niet (een poosje) bewaren belangrijk. Simpel
gesteld: we gooien de informatie na lezing weg of we nemen het op in
het archief.
We hebben nu alle ingrediënten voor een korte, maar volledige
omschrijving van het begrip archief.
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