Hotspot COVID-19

De coronacrisis is op dit moment een grote, bijzondere gebeurtenis in ons land. Of
COVID-19 een hotspot is, is eigenlijk al geen vraag meer. Heel informatiebeherend
Nederland stelt zich inmiddels wel de vraag: hoe en wat archiveren we van de hotspot
COVID-19? Hoe ga je hier als overheidsorganisatie mee om? En wat doe je als jouw
organisatie de hotspotmonitor nog niet heeft geïmplementeerd?
Vanwege het vluchtige karakter van veel informatie is het essentieel om nu al proactief relevante informatie veilig te
stellen. Het formaliseren van de hotspot kan later. Maar hoe pak je dat aan?
Doxis herkent 5 stappen die we hebben samengebracht in een stappenplan hotspot COVID-19:
1. Inventariseren: Onderzoek waar in de organisatie zich relevante informatie kan bevinden en welke systemen en
kanalen daarbij horen. Inventariseer tevens welke rollen in de organisatie betrokken moeten worden. Stel een
team samen waarin de belangrijkste betrokkenen een rol hebben, denk aan de afdeling informatievoorziening, IT,
de archivaris en de Privacy Officer.
2. Afbakenen: Schat in welke informatie binnen de reikwijdte van de hotspot valt en welke niet. Kijk hierbij vooral
naar de actoren, stakeholders en overlegvormen binnen jouw organisatie en nog niet naar de informatie zelf. Leg
vooral nu al vast wie, vanuit welke rol, mandaat en taak betrokken is. Neem de scope nu liever iets te ruim dan
te beperkt.
3. Veilig stellen: Start zo snel mogelijk met het veilig stellen van de meest belangrijke en vluchtige informatie.
Communiceer goed waarom je deze informatie gaat veiligstellen en zorg voor duidelijke richtlijnen over welke
informatie je op welke wijze wilt veilig stellen. Zorg ervoor dat er voldoende ondersteuning kan worden geleverd
vanuit de Informatievoorziening afdeling.
4. Procedureel afronden: Laat de zorgdrager formeel besluiten dat COVID-19 een hotspot is en leg de scope vast.
5. Archiveren: Ga na welke van de veiliggestelde informatie moet worden uitgezonderd van vernietiging en zorg
voor duurzame archivering.
Staat jouw organisatie voor de uitdaging om de archivering van de hotspot COVID-19 vorm te geven? Wij helpen je
graag!
Gebruik ons stappenplan en neem deel aan de gratis online leergang over 'COVID-19 als hotspot' in onze Doxis
Academie (www.doxisacademie.nl).
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