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 Procedure registratie  

documenten CvB en Bestuursstaf 
 
Alle inkomende documenten (zoals post en subsidieaanvragen), hetzij fysiek of digitaal (e-mail) 
gericht aan de leden van het College van Bestuur (CvB) en medewerkers van de Bestuursstaf 
(Postbus 1025), wordt door de medewerkers van de afdeling Documentaire informatie-
voorziening (DIV) geregistreerd in het Document Management Systeem (DMS), 
momenteel Corsa.  
NB: Fysieke post wordt altijd opengemaakt tenzij er ‘persoonlijk’ op staat. 
 
De redenen waarom documenten worden geregistreerd, zijn ondanks de komst van 
automatisering onveranderd:  
− de bedrijfsvoering: toekenning behandelaars en monitoring voortgang; 
− de bewijswaarde en afleggen van verantwoording intern en richting derden; 
− de beleidsmatige of financiële gevolgen; 
− de cultureel-historische waarde. 
 
Ondanks het feit dat de papieren en steeds vaker digitale documenten gericht zijn aan het CvB, 
is het in principe1 niet de bedoeling dat de CvB-leden dit zelf afhandelen. Daar zijn de 
medewerkers van de Bestuursstaf voor, werkzaam binnen de diverse afdelingen met elk hun 
eigen expertise. Zij stellen een concept-antwoord of reactie op voor of namens het CvB en 
leggen dit ter akkoord voor aan de portefeuillehouder. De DIV verzorgt vervolgens de 
registratie, ondertekening, verzending en archivering. Hieronder volgt een beschrijving van de 
procedure op hoofdlijnen van de procedure: 
 
Procedure op hoofdlijnen: 
1. De DIV registreert het papieren of digitale inkomende stuk in het DMS met een korte 

omschrijving en selecteert de (staf)afdeling die het stuk dient te behandelen.  
2. Er wordt vervolgens automatisch vanuit het DMS een mail gestuurd naar de e-mailbox van die 

afdeling. De secretaresse kijkt in de e-mailbox of opent direct de werkvoorraad in Corsa en 
boekt (vaak in overleg met het afdelingshoofd) het stuk door op naam van degene die 
verantwoordelijk is voor de behandeling van de brief. 

3. De eventuele kopiehouders worden volgens bestaande afspraken en/of ervaring van de DIV 
medewerkers toegekend. Soms naderhand op verzoek van de behandelend medewerker.  

4. Deze kopiehouders zijn personen die geïnformeerd dienen te worden over het betreffende 
poststuk, maar geen actie hoeven te ondernemen. Af en toe wordt een stuk op verzoek 
overgeboekt op een andere (staf)afdeling. 

 
 
1  Uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld als alleen CvB-leden de vraag persoonlijk moeten of kunnen 
beantwoorden. Of deze documenten (vaak e-mails) voor archivering in aanmerkingen, zie de Richtlijnen 
archivering e-mails CvB-leden. 
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5. Elk secretariaat kan indien gewenst een rappellijst draaien vanuit het DMS om de afhandeling 

te volgen.  
6. De betreffende behandelaar onderneemt de benodigde acties en dient terug te koppelen aan 

de secretaresse of de DIV dat het document afgehandeld is. De DIV archiveert het document 
in het betreffende dossier op de afdeling. Vanaf 1 januari 2016 vindt de archivering alleen nog 
digitaal plaats. 

 
Van papier naar geheel digitaal 
Tot december 2015 werd er nog wel voor de behandelend medewerker een papieren kopie, ter 
afhandeling of ter kennisname in het postvak van de afdelingen gelegd door de DIV. Sinds 
januari 2016 verloopt alles echter digitaal en mag na 6 maanden het op papier binnengekomen 
document, na te zijn nagekeken in Corsa op eventuele fouten (4 ogen principe), worden 
gesubstitueerd. Alleen de originele overeenkomsten en besluiten worden bewaard op papier. 
 
Vragen of opmerkingen? 
Stuur een email naar servicedesk-div@hva.nl of het hoofd van de afdeling DIV: 
e.a.m.baake@uva.nl of bel naar de DIV: tel.nr. 020 525 2756.  
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