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Ontsluitingsknelpunten archiveren 

In principe zijn er in grote lijnen vijf oorzaken aan te wijzen voor het niet kunnen 

terugvinden van documenten die zijn opgeborgen of gearchiveerd. 

1. Plaatsbepaling 

Allereerst vraag je je natuurlijk af waar een document in de organisatie zich bevindt. Soms is 

gebrek aan inzicht in het doel en de structuur van de organisatie oorzaak van een lange 

zoektocht. Een dergelijk inzicht is onmisbaar bij het bepalen van de plaats van een document 

in de organisatie. 

2. Onvolledige dossiers 

De fysieke plaats van het document is bepaald. Het dossier is gevonden. Het stuk dat je 

zocht zou in het dossier moeten zitten, maar blijkt onvindbaar. Oorzaak hiervan kan zijn dat 

een document door iemand anders uit het dossier is gehaald of dat het document nog niet in 

het dossier is opgeborgen. In het ergste geval ben je het document kwijt en komt het nooit 

meer boven water! 

3. Fout gearchiveerd 

Veelgehoorde klachten in dit verband zijn: 

• ‘Als mijn baas iets opbergt, kan ik het nooit meer vinden.’ of 

• ‘Mijn collega’s denken mij een plezier te doen door zelf documenten op te bergen in 

het archief, maar eigenlijk ben ik daar niet mee geholpen.’ 

De oorzaak hiervan is dat te veel of ongeautoriseerde medewerkers toegang hebben tot het 

archief. Raadzaam is dan het aantal personen dat stukken mag opbergen in het archief te 

beperken. 

4. Onduidelijke classificatie en codering 

Behalve de hiervoor genoemde zaken kan er nog iets anders aan de hand zijn: een 

onduidelijke classificatiemethode (systematische ordening). Knelpunten kunnen zijn: 

• Twee methoden worden naast elkaar gebruikt, bijvoorbeeld stukken opbergen naar 

vorm, zoals rapporten, verslagen e.d. én naar hun inhoud.  

• De gehanteerde classificatiemethode is te ingewikkeld. Denk aan dossiers met 

nummers als 853.900-027. 

• Codering of titels van de dossiers zijn niet eenduidig en afkortingen worden niet 

consequent gebruikt en geregistreerd in het classificatieschema. 
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• De codering of de titels van de dossiers zijn niet leesbaar of onduidelijk.  

5. Onvoldoende afstemming 

Een andere oorzaak van het hanteren van een verkeerde classificatiemethode is nauwelijks 

of geen afstemming met de gebruiker. Er zijn prachtige uniforme classificatiemethoden toe 

te passen, maar als degene die de stukken moet archiveren er niet mee uit de voeten kan, 

dan werkt het niet. Een classificatie moet aansluiten aan de dagelijkse praktijk van de 

gebruiker. 


