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Het vierjarenbeleidsplan van het Noord-Hollands Archief  
voor de periode 2017–2020 heeft als titel meegekregen:  
Voor nu en later, een pakkende en een passende titel, die  
goed aangeeft waar onze focus de komende vier jaren op 
gericht zal zijn. 
Het Noord-Hollands Archief heeft in de afgelopen beleids-
periode met succes de aandacht gericht op het digitale archief-
beheer. Als eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) in 
Neder land werd het Noord-Hollands Archief in 2015 aangeslo-
ten op de Rijks-e-Depot voorziening van het Nationaal Archief. 
De relatie met de bij het Noord-Hollands Archief aangesloten 
overheidsorganisaties werd verbreed en verdiept door de aan-
stelling van adviseurs digitale informatie, die de aangesloten 
organisaties en andere geïnteresseerde overheidsorganisaties 
in Noord-Holland en Zuid-Holland begeleiden en ondersteu-
nen met het op orde brengen van hun digitale informatie-
huishouding. De komende vier jaren moet dit beleid worden 
om- en uitgebouwd van de huidige projectorganisatie naar de 
staande lijnorganisatie, van de pilot naar definitieve aansluiting. 
Met de bijzondere aandacht voor de digitale informatievoor-
ziening en archivering mag de aandacht voor het analoge 
archiefbeheer echter niet verminderen. Ondanks de digitalise-
ring van de archiefbronnen en de toekomstige overbrenging 
van digital born archiefmateriaal zal het waarschijnlijk nooit 
mogelijk en ook zeker niet wenselijk zijn om alle analoge ar-
chieven en collecties te digitaliseren. Daarom moeten wij ook 
blijven investeren in analoog archiefbeheer, in veilige en gekli-
matiseerde fysieke depots, in materieel beheer en toegankelijk 
maken, kortom in een verantwoord beheer en behoud van 
onze analoge archieven en collecties.
Bijzondere aandacht wordt de komende beleidsperiode ook 
zeker besteed aan de verdere bouw en inrichting van de 
zogenaamde virtuele studiezaal, een samenstel van digitale 
functionaliteiten waarmee het online archiefonderzoek wordt 
gestructureerd en vergemakkelijkt. In dit kader is het van  



belang dat onze focus op de bezoekersvraag veran-
dert van een aanbodgericht naar een vraaggericht 
stelsel van onderzoeksmogelijkheden.      
De in de afgelopen jaren in beheer verworven 
bijzondere collecties, bestaande uit de archieven en 
collecties van het Museum Enschedé (Koninklijke 
Joh. Enschedé), de Oude Boekerij en Bijzondere 
Collecties (OBBC) van de Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland (voorheen Stadsbibliotheek Haarlem) en de 
beeldcollecties van Fotopersburo De Boer, vergen 
de komende jaren extra tijd en aandacht. Dit alles 
niet alleen vanwege het verantwoord beheer en de 
opslag in onze depots, maar juist ook vanwege de 
presentatie van deze zeer waardevolle en cultuur-
historisch gezien belangrijke archieven en collecties.
Het is al met al opnieuw een ambitieus beleidsplan 
geworden. Maar werkend vanuit onze twee kern-
waarden, passie en actie, zijn wij ervan overtuigd 
dat wij met een optimale benutting van de be-
schikbare talenten in onze organisatie de gestelde 
doelen kunnen bereiken.

Bernt Schneiders
burgemeester van Haarlem
voorzitter van het bestuur van het Noord-Hollands Archief

Lieuwe Zoodsma
directeur van het Noord-Hollands Archief
secretaris van het bestuur van het Noord-Hollands Archief
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Inleiding

Als archiefinstelling moeten we een voor-
uitziende blik hebben om ons werk goed te 
kunnen doen. We gaan weliswaar over het 
verleden, maar we werken voor nu en later. 
Hoe ontwikkelt zich de waarde van data en 
hoe kunnen we die het beste verzilveren? Hoe 
zorgen we ervoor dat ook de volgende gene-
raties nog gebruik kunnen maken van zowel 
onze eeuwenoude papieren en perkamenten 
archiefstukken als onze hedendaagse digitale 
data? Wat zoeken mensen in onze collecties en 
hoe kunnen we hen daar het beste bij helpen? 
Die toekomstgerichte vragen domineren het 
werk van het Noord-Hollands Archief en staan 
centraal in dit meerjarenbeleidsplan. 
De voortschrijdende technische ontwikkelingen 
- big data, linked open data, bitcoin, kunstmati-
ge intelligentie, robotisering - gaan onvoorstel-
baar hard. Ze veranderen de wereld. Ook bij het 
Noord-Hollands Archief brengen deze ontwik-
kelingen grote veranderingen met zich mee en 
bieden ze nieuwe kansen. Dat vergt voortdu-
rende reflectie op wat we doen en hoe we de 
dingen aanpakken. De collectieve talenten van 
onze mensen zijn daarbij onmisbaar. Onze me-
dewerkers zijn flexibel, communicatief, goede 
netwerkers, ondernemend, resultaatgericht en 
vitaal. Ze kunnen als geen ander meebewegen 
met en anticiperen op veranderingen. 
Allereerst zetten we koers op het oogsten van 
wat we in de afgelopen jaren gezaaid hebben. 
Ons vorige beleidsplan stond vooral in het teken 
van het ontwikkelen en testen van voorzienin-
gen voor duurzaam beheer van digitale infor-
matie met en voor de bij ons aangesloten over-
heidsorganisaties. Sinds begin 2015 beschikt 

het Noord-Hollands Archief over adequate 
digitale beheervoorzieningen (e-Depot) om de 
toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digi-
tale informatie op lange termijn veilig te stellen. 
We hebben de kennis en menskracht in huis om 
onze partners te helpen bij het aansluiten op 
het e-Depot. De komende jaren zijn gericht op 
het realiseren van die aansluiting. Dat betekent 
dat de relaties met en de ondersteuning van 
overheidsorganisaties net als in ons vorige plan 
een prominente plaats blijven innemen. 
Ook in de relatie met het publiek willen we 
oogsten, maar hier moeten we daarnaast vooral 
blijven zaaien. Onze digitale publieksvoorzie-
ningen zijn goed maar nog niet goed genoeg. 
Om ze nog verder te verbeteren, moeten we 
meer te weten komen over onze doelgroepen, 
hun zoekgedrag en hun behoeften. Met die 
kennis kunnen we onze zoeksystemen verfij-
nen en onze communicatie en dienstverlening 
steeds meer op maat snijden. 
Een aanzienlijk deel van onze collectie is en 
blijft analoog. Alles digitaliseren is niet mogelijk 
en niet lonend. We zoeken naar de balans tus-
sen onze digitale en analoge dienstverlening. 
We vinden het belangrijk dat ook de fysieke 
collectie maatschappelijk rendeert. Niets maakt 
geschiedenis immers zo tastbaar als de con-
frontatie met authentieke bronnen. We gunnen 
het publiek die historische sensatie en geven 
het daarvoor volop gelegenheid. 

Met al deze opgaven gaan we voortvarend aan 
de slag. Voor nu en later!
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Missie, visie, 
kernwaarden

Missie
Het Noord-Hollands Archief helpt organisaties om hun infor-
matie langdurig toegankelijk en betrouwbaar te houden en 
helpt mensen om meer te weten te komen over hun eigen 
geschiedenis en die van de provincie Noord-Holland en van 
de regio’s Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.  

Visie
Het Noord-Hollands Archief dient de publieke zaak en is er 
voor het publiek. Die twee taken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ze gaan zich de komende jaren steeds sterker 
in samenhang ontwikkelen onder invloed van de digitaal 
werkende overheid, opendatabeleid, ontwikkelingen rond de 
openbaarheid van bestuur en het feit dat informatie steeds 
vroeger bij ons in beheer komt.
Data zijn het nieuwe goud. Dat besef begint echt door te 
dringen. Archiefinstellingen staan altijd al pal voor de waarde 
van informatie voor bedrijfsvoering, bewijsvoering en (histo-
risch) onderzoek. Nu komt daar met open data nog een extra 
dimensie bij: informatie als grondstof voor nieuwe produc-
ten en diensten, zowel van overheidsorganisaties als van 
marktpartijen. Werd informatiebeheer voorheen nog wel eens 
beschouwd als louter een last, nu begint het in toenemende 
mate ook lusten op te leveren. Ook de waarde van het Noord-
Hollands Archief als partner voor het langetermijnbeheer 
van die kostbare grondstof neemt daardoor toe. Onze goede 
zorgen (toezicht, advies, beheer, behoud, ontsluiting, beschik-
baarstelling) garanderen dat informatie die waardevol is haar 
waarde behoudt, ook in de verre toekomst.
Overheidsorganisaties produceren weliswaar veel informatie, 
maar het beheer daarvan is niet hun eerste zorg en meestal 
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ook niet hun sterkste kant. Hun focus ligt logischer-
wijs altijd op hun maatschappelijke taak. Wel 
realiseren zij zich in toenemende mate hoe belang-
rijk professioneel informatiebeheer is om hun werk 
goed te kunnen doen en daarover verantwoording te 
kunnen afleggen. Daarom zullen zij de komende ja-
ren een groter beroep doen op het Noord-Hollands 
Archief. Hoewel ze wettelijk verplicht zijn om de te 
bewaren archieven van 20 jaar en ouder bij ons on-
der te brengen, willen steeds meer overheidsorga-
nisaties hun papieren en digitale informatie eerder 
aan ons kwijt. Daar staan wij voor open, sterker nog: 
dat juichen we zeer toe. Informatie, hoe oud of jong 
ook, is bij ons in goede handen. We bieden niet al-
leen een duurzame en veilige beheeromgeving maar 
zijn ook ingericht op optimale toegankelijkheid en 
snelle en accurate dienstverlening. 
De benadering van informatie als grondstof geeft 
een nieuwe impuls aan onze publiekstaak. Optima-
liseren van het gebruik van informatie staat hierbij 
centraal. Onder invloed van de technologische 
ontwikkelingen nemen de toepassingsmogelijkhe-
den van data snel toe. Dat vraagt om een andere, 
veelzijdige publieksbenadering. Enerzijds voeren 
we een opendatabeleid, waarbij het een ieder vrij 
staat om op basis van onze data zelf toepassings-
mogelijkheden te ontwikkelen. Anderzijds gaan we 
gebruikers steeds meer op maat bedienen. Dat vergt 
inspanningen om doelgroepen te kunnen onder-
scheiden en hun behoeften en voorkeuren beter te 
leren kennen en voorspellen. 

Achter en onder dat alles ligt de noodzaak om de 
talenten, kennis, vaardigheden en voorzieningen 
van het Noord-Hollands Archief tot volle bloei te 

brengen. We maken in deze periode de transitie 
naar een organisatie die vanuit professionaliteit en 
vitaliteit uitstekend in staat is om te veranderen en 
kansen te grijpen.
 
Kernwaarden
Wat er ook verandert in de dynamische context 
waarin we werken, het Noord-Hollands Archief en 
zijn medewerkers blijven opereren vanuit dezelfde 
twee kernwaarden: passie en actie. 
We geloven hartstochtelijk in de waarde van infor-
matie, in het rechtstatelijk belang van openbaarheid 
en transparantie, in historische kennis als voe-
dingsbodem voor een vitale samenleving. Die passie 
vormt onze drijfveer, bij alles wat we doen.
Ons werk is kennisintensief. Het vergt niet alleen de 
wil en het vermogen om voortdurend nieuwe kennis 
te verwerven, maar ook en vooral om deze toepas-
baar te maken zodat we ermee aan de slag kunnen. 
We opereren vanuit het besef van de voortdurende 
en snelle veranderingen in de wereld om ons heen 
en de relevantie daarvan voor onze taakuitoefening. 
Daardoor voelen we de noodzaak om niet alleen 
actief in te spelen op behoeften en signalen van 
onze overheidspartners en ons publiek, maar daar 
ook zoveel mogelijk op te anticiperen. Archiveren is 
vooruitzien!
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Overheidsinformatie 
veilig stellen. 
Voor nu en later.

Uiterlijk in 2017 moeten burgers en bedrijven al hun 
zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Ook in 
Noord-Holland zijn alle overheidsorganisaties druk doende dat 
te regelen. Hun focus ligt daarbij op de dienstverlening. Dat 
neemt niet weg dat achter de schermen het informatiebeheer 
op orde moet zijn. De digitale overheid valt of staat met vind-
bare, toegankelijke en betrouwbare informatie. 
Het Noord-Hollands Archief is de partner bij uitstek om dat 
voor elkaar te krijgen. In de afgelopen jaren werkten we hard 
om kennis en voorzieningen op te bouwen op het gebied van 
het langetermijnbeheer van digitale informatie. In janu-
ari 2015 namen we ons e-Depot in gebruik. Daaraan ging 
een vruchtbare en leerzame pilot met de gemeente Haar-
lem vooraf. Die leverde veel meer op dan alleen praktische 
ervaring over de aansluiting op het e-Depot. Archiefdienst en 
archiefvormer hebben elkaar in dit traject beter leren kennen 
en waarderen. Zo bleek dat de gemeente behoefte heeft aan 
uitbesteding van het beheer van (digitale) informatie die voor 
het bedrijfsproces niet meer nodig is. De business case die het 
eindproduct was van de pilot, maakte bovendien inzichtelijk 
dat het uitbesteden van het beheer aan het Noord-Hollands 
Archief goedkoper uitpakt dan zelf doen of dan uitbesteden 
aan een commerciële partij. 

Die lessen nemen we mee naar dit nieuwe beleidsplan. We 
zijn er klaar voor om het beheer van zowel oude als recente 
informatie over te nemen van onze overheidspartners. Dat 
zorgt er ook voor dat we veel meer dan voorheen een actieve 
dienstverlenende rol krijgen ten behoeve van gemeenten en 
andere bij ons aangesloten overheidsorganisaties. 

Hoofdstuk 1 

Zelf doen of laten doen?

“Uit de vergelijking blijkt dat het zelf 

ontwikkelen van een beheeroplossing 

veruit de duurste variant is. Iets minder 

kostbaar is de commerciële variant. (…) Als 

veruit de goedkoopste oplossing komt de 

e-Depotoplossing van het Noord-Hollands 

Archief uit de bus. (…) Niet alleen dalen de 

kosten van het archiefbeheer aanzienlijk, 

ook de kwaliteit van het archiefbeheer kan 

dan verbeteren.”

Peter van de Ruit, hoofd DIV gemeente 

Haarlem tijdens de afsluitende bijeenkomst 

van de pilot.

Uitplaatsing digitaal archief gemeente 

Haarlem op 17 november 2014.



Met het oog op het veiligstellen van overheids-
informatie werken we de komende jaren langs de 
volgende actielijnen:
1. informeren en adviseren;
2. toezicht houden; 
3. digitale archieven overnemen;
4. papieren archieven overnemen.

Actielijn 1: informeren en adviseren
De ambitie van het kabinet om in 2017 tot een 
digitaal werkende overheid te komen heeft ook in 
Noord-Holland veel teweeg gebracht. In hoog tempo 
zijn overheidsorganisaties aan de slag gegaan met 
de digitalisering van hun dienstverlening. Van ver-
schillende kanten is er tegelijkertijd aan gewerkt om 
bestuurders en ambtenaren bewust te maken van 
de eisen die digitale dienstverlening stelt aan het 
informatiebeheer. 

Ook het Noord-Hollands Archief heeft deze bood-
schap luid en duidelijk uitgedragen de afgelopen 
jaren. Met succes, zo constateren we. Onze advi-
seurs krijgen steeds minder vragen over het ‘wat’ en 
het ‘waarom’ van digitaal archiveren en steeds meer 
over het ‘hoe’. De aangesloten overheidsorganisa-
ties willen aan de slag om de aansluiting te realise-
ren van hun informatiesystemen op onze voorzie-
ningen voor duurzaam beheer. Daar ligt dan ook het 
zwaartepunt van onze advieswerkzaamheden in de 
komende periode.

We informeren onze overheidspartners over de 
eisen die duurzaam beheer stelt aan de inrichting 
en het beheer van informatiesystemen en over de 
aansluitingseisen van ons e-Depot. Waar nodig 

adviseren we over de toepassing daarvan. We ont-
wikkelen hiervoor, zo mogelijk in landelijke samen-
werkingsverbanden, instrumenten en hulpmiddelen. 
Met regelmaat organiseren we een regio-overleg 
voor alle aangesloten overheidsorganisaties, waarin 
we kennis en informatie uitwisselen over duur-
zame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van 
digitale informatie. Daarnaast zijn onze adviseurs 
beschikbaar voor één-op-één advisering. Wel is het 
de bedoeling dat onze partners in 2020 een stuk 

Bestuurders op de bres voor goed 
informatiebeheer

In april 2015 klom een aantal bestuurders uit het 

hele land in de pen om aandacht te vragen voor 

goed informatiebeheer. Zij waarschuwden enerzijds 

voor de risico’s op digitale dementie. Anderzijds 

wezen zij op de voordelen die te behalen zijn voor 

organisaties die investeren in informatiebeheer: 

“Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie 

biedt kansen voor de moderne overheid. Burgers, 

bedrijven en journalisten eisen dat informatie 

beschikbaar en openbaar toegankelijk is en hebben 

met de Wet openbaarheid van bestuur een middel 

waarmee overheden onder druk wordt gezet. Door 

snel over informatie te kunnen beschikken loopt 

de verantwoording aan toezichthouders soepeler. 

Door informatie actief openbaar te maken worden 

bronnen efficiënter gehanteerd en zijn deze voor 

iedereen toegankelijk. Door informatie vervroegd 

over te brengen naar de archiefbewaarplaats en 

deze informatie tegelijkertijd openbaar te maken, 

kan bijgedragen worden aan een meer transparante 

overheid.”

Bron: Brief Voorkom digitale dementie, 2 april 2015, 

https://vng.nl/files/vng/20150417_brief_aido_1.1.pdf





zelfredzamer zijn en minder vaak een beroep doen 
op onze adviseurs. 

Acties en resultaten:
•  Aansluitingseisen e-Depot formuleren en bijbe-

horende hulpmiddelen en instrumenten opstellen 
(2017);

•  Minimaal drie regio-overleggen per jaar or-
ganiseren over duurzame toegankelijkheid en 
betrouwbaarheid van digitale informatie (2017-
2020);

•  Op hun verzoek adviseren van overheidspartners 
(2017-2020).

Actielijn 2: toezicht houden
De directeur van het Noord-Hollands Archief is 
archivaris van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, 
Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort en van de 
gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio 
Kennemerland, Omgevingsdienst IJmond en Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied. Als zodanig is 
hij niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van 
hun overgebrachte archieven, maar houdt hij ook 
toezicht op de archieven die zij zelf nog in beheer 
hebben. Deze taak wordt namens hem uitgevoerd 
door de archiefinspecteurs van het Noord-Hollands 
Archief. Elk van deze overheidsorganen rapporteert 
jaarlijks aan de gemeenteraad respectievelijk het 
algemeen bestuur over de staat van het informa-
tiebeheer. Dat doen ze aan de hand van Kritische 
Prestatie Indicatoren (KPI’s). De inspecteurs zien 
toe op de juistheid van deze rapportages en op de 
uitvoering van de verbeterpunten die daarin aan 

het licht komen. Zij werken conform het Kwaliteits-
model Archiefinspectie van de Branchevereniging 
Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) en evalueren 
jaarlijks hun aanpak en de gesignaleerde ontwikke-
lingen. De inspecteurs zullen de eerstkomende jaren 
naar verwachting nog relatief veel aandacht moeten 
besteden aan de vervanging van analoge door digi-
tale archiefbescheiden. Vervanging van analoge ar-
chiefbescheiden betekent het maken van dusdanig 
goede digitale reproducties dat deze alle functies 
van het origineel kunnen vervullen en de papieren 
documenten vernietigd kunnen worden. Het streven 
Overheid digitaal 2017 zet veel gemeenten tot 
vervanging aan, zodat zij zo snel mogelijk volledig 
digitaal kunnen werken. Het Noord-Hollands Archief 
bewaakt als toezichthouder of het vervangingspro-
ces aan de wettelijk voorgeschreven eisen voldoet. 
We verwachten dat vervanging halverwege de 
planperiode overal goed geregeld is. Daarna zullen 
de inspecteurs in toenemende mate bezig zijn met 
de toetsing van de kwaliteit van de digitale infor-
matiehuishouding die de basis vormt van de digitale 
overheid. De kaders daarvoor, waaronder nieuwe 
en specifieke KPI’s, zijn nog in ontwikkeling. Naar 
verwachting zal in de tweede helft van de periode 
2017-2020 een grote vraag ontstaan naar toetsing 
ten behoeve van de aansluiting op ons e-Depot. Aan 
de hand van de relevante ISO-normen controleren 
de inspecteurs of overheidsorganisaties klaar zijn 
voor aansluiting.
De archivaris rapporteert de bevindingen van de 
inspecteurs rechtstreeks aan de bestuurscolleges 
die hem hebben aangesteld. Dat geeft hem gele-
genheid om een onafhankelijk oordeel te vellen en 
daarvan verslag te doen. Het jaarlijkse verslag naar 
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aanleiding van de KPI’s is om en om beknopt en uit-
gebreid. De ervaring leert dat het jaarlijks uitbren-
gen van een uitgebreid verslag weinig toegevoegde 
waarde heeft. Om de toezichtrol zuiver te houden 
zijn toezicht en advies gescheiden functies bij het 
Noord-Hollands Archief. 
Vanwege de snelle en ingrijpende veranderingen in 
het informatiebeheer van onze overheidspartners, 
vinden we het belangrijk om hierover structureel en 
op managementniveau contact met hen te onder-

houden. We pleiten daarom voor de instelling van 
een Strategisch Informatieoverleg (SIO) met elk van 
de aangesloten overheidsorganisaties. De gemeente 
Haarlemmermeer is in 2015 als eerste met een 
dergelijk overleg gestart. We verwachten dat alle 
overheidspartners uiterlijk in 2020 een strategisch 
informatieoverleg hebben ingesteld. 

Als gevolg van het aanbieden van ons e-Depot voor 
andere overheidsorganisaties in Noord-Holland 
en Zuid-Holland (zie actielijn 3) krijgen we meer 
te maken met de collega-archiefinstellingen in die 
contreien. Het ligt voor de hand om op het gebied 
van toezicht de komende jaren meer mee samen te 
werken en kennis te delen met deze archiefinstel-
lingen. Zo bevorderen we een uniforme manier van 
kijken naar de kwaliteit van digitaal informatiebe-
heer, kunnen we efficiënter en effectiever opereren 
en voorkomen we dat er problemen ontstaan bij de 
aansluitingen.

Acties en resultaten:
•  Per aangesloten overheidsorgaan (m.u.v. pro-

vincie en Rijk) jaarlijks minimaal een globale 
inspectie uitvoeren aan de hand van de Kritische 
Prestatie Indicatoren van de VNG en hierover 
rapporteren aan de betreffende bestuurscolleges 
(2017-2020);

•  Op aanvraag toetsen van de inrichting van ver-
vangingsprocessen en Handboeken vervanging 
archiefbescheiden (2017-2018);

•  Voorafgaand aan de aansluiting van een over-
heidspartner op het e-Depot uitvoeren van 
toetsen aan de hand van ISO-normering (2017-
2020);

Strategisch informatieoverleg 

Het begrip Strategische Informatieoverleg (SIO) 

is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 

gewijzigde Archiefbesluit 1995. Met het SIO wordt 

in elk overheidsorgaan een structureel overleg 

gecreëerd. In dit overleg worden vraagstukken 

belegd over het functioneren en de kwaliteit van de 

informatiehuishouding.

In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging 

in de informatiehuishouding plaats. Het is daarbij 

zaak dat alle relevante kennis en expertise in 

het informatiedomein bijeen worden gebracht 

door besluitvormers, beleidmakers, inhoudelijk 

deskundigen, ICT-specialisten, archivarissen en 

documentair informatiespecialisten. Hierdoor 

wordt - in samenhang - het beheer van informatie 

georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO in enkele 

archivistische situaties een wettelijk verplichte 

functie. 

Bron: Handreiking Strategisch Informatieoverleg 

Decentrale Overheden, https://vng.nl/files/

vng/20150217-handreiking-strategisch-informatie-

overleg.pdf



•  Strategisch Informatieoverleg stimuleren bij alle 
aangesloten overheidsorganisaties (2017-2020); 
in dit kader minstens jaarlijks overleg voeren met 
elk van onze partners.

Actielijn 3: digitale archieven overnemen
Sinds 2015 beschikt het Noord-Hollands Archief over 
een e-Depot dat aan de wettelijke eisen voldoet. 
Daarbij gaat het om veel meer dan een serverpark en 
software. Procedures, normen (een metadatastan-
daard bijvoorbeeld) en voldoende deskundig perso-
neel maken onlosmakelijk deel uit van het totaal aan 
voorzieningen voor duurzaam beheer van digitale in-
formatie dat we gemakshalve ‘e-Depot’ noemen. Per 
1 januari 2017 zijn alle functionaliteiten beschik-
baar, inclusief een goed werkende raadpleegfunctie. 
Vanaf dat moment kunnen we gefaseerd digitale 
archieven gaan opnemen. Wat we te bieden hebben 
en wat daarvoor de kosten zijn, leggen we uit in een 
handzame prospectus.
Aansluiten op het e-Depot is geen kwestie van een 
kabeltje inprikken en een paar schakelaars omzet-
ten. Alle partners zullen flink aan de slag moeten 
om te zorgen dat ze aan alle aansluitingseisen kun-
nen voldoen. Die eisen zijn er om de toegankelijk-
heid en betrouwbaarheid van digitale informatie ook 
op lange termijn te kunnen garanderen. Wij streven 
ernaar dat in 2020 al onze eigen overheidspartners 
gebruik maken van ons e-Depot. Of dat lukt, hebben 
we niet helemaal zelf in de hand. Het leeuwendeel 
van het werk dat hiervoor verzet moet worden ligt 
immers bij de overheidsorganisaties in kwestie. 
De ontwikkeling en het in de lucht houden van 
e-depotvoorzieningen is dermate kostbaar en ken-
nisintensief dat geen enkele overheidsorganisatie 

dat alleen kan en moet willen. Tot die conclusie 
zijn ook veel overheidsorganisaties in de rest van 
Noord-Holland gekomen. Ook zij willen daarom 
graag gebruik maken van de voorzieningen van het 
Noord-Hollands Archief. Hetzelfde geldt voor de 
decentrale overheidsorganisaties in Zuid-Holland. 
Als enige provincie beschikt Zuid-Holland niet over 
een Regionaal Historisch Centrum. Op verzoek van 
het Nationaal Archief accommodeert het Noord-
Hollands Archief desgewenst de gemeenten, water-
schappen en bijbehorende verbonden partijen in 
Zuid-Holland. Het Noord-Hollands Archief is bereid 
om ook deze overheidsorganisaties aan te sluiten 
op zijn e-Depot. 
Uit de eerder genoemde pilot met de gemeente 
Haarlem kwam een sterke behoefte naar voren om 
(de uitvoering van) het beheer van digitale archie-
ven eerder dan na de wettelijke termijn van 20 
jaar uit handen te geven. Zoals we al in onze visie 
verwoordden, juichen we dat toe. Daarbij is het van 
groot belang om goede afwegingen en afspraken 
te maken over verantwoordelijkheden en open-
baarheid. Er zijn twee manieren om hiermee om te 
gaan: uitplaatsing of vervroegde overbrenging. Bij 
uitplaatsing blijft het overheidsorgaan zelf voorals-
nog de beheerder van de informatie en neemt het 
Noord-Hollands Archief alleen de uitvoering van 
het beheer op zich. Dat betekent dat wat betreft de 
openbaarheid van informatie de Wet openbaarheid 
van bestuur van toepassing is. Besluit een organi-
satie tot vervroegde overbrenging in de zin van de 
Archiefwet, dan neemt het Noord-Hollands Archief 
de rol van beheerder over en valt de informatie 
vanaf het moment van overbrenging onder de 
Archiefwet 1995. De informatie is dan in principe 





openbaar, tenzij expliciet en om goede redenen 
anders is besloten. De keuze tussen uitplaatsing en 
overbrenging is aan het overheidsorgaan zelf. Het 
Noord-Hollands Archief heeft zelf een voorkeur voor 
vervroegde overbrenging. Dat maakt de verde-
ling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
eenvoudiger. Bovendien bewaren wij informatie 
vooral om die te kunnen laten (her)gebruiken en zijn 
wij daarom voorstander van een zo ruim mogelijk 
openbaarheidsbeleid. 
Uitplaatsing en vervroegde overbrenging zullen 
gevolgen hebben voor de rollen van en de relatie 
tussen de overheidspartners en de archiefbewaar-
plaats. Het Noord-Hollands Archief gaat meer dan 
ooit fungeren als een verlengstuk van de overheids-
administratie. We gaan veranderen van een passieve 
archiefbeheerder naar een actieve dienstverlenende 
partij. Veel van onze overheidspartners doen naar 
verwachting een flinke stap terug in de uitvoering 
en nemen ten aanzien van het informatiebeheer 
meer een regierol. De nieuwe situatie biedt kan-
sen om bijvoorbeeld de inspanningen ten behoeve 
van WOB-verzoeken te minimaliseren door stuk-
ken direct openbaar maken via het e-Depot. Dat 
betekent dat actuele stukken zonder tussenkomst 
van ambtenaren ingezien kunnen worden door alle 
burgers. Hiermee kan de lokale democratie een ster-
ke impuls krijgen. Het Noord-Hollands Archief kan 
dan de rol van informatiemakelaar gaan vervullen 
tussen openbaar bestuur en samenleving. Een en 
ander zal nadere uitwerking krijgen in de afspraken 
die per overheidspartner worden gemaakt over de 
aansluiting op het e-Depot en de uitplaatsing en/of 
vervroegde overbrenging van archieven die daarmee 
gepaard kan gaan. 

Vooralsnog richten wij ons bij de overname van 
digitale archieven met name op de inhoud van Do-
cument Managementsystemen waarin zaaksgewijs 
gewerkt wordt, zodat er steeds afgeronde zaken 
uitgeplaatst danwel overgebracht kunnen worden 
naar het e-Depot. Anders is dat voor bijvoorbeeld 
GIS-systemen of basisadministraties die steeds 
worden aangevuld en die daarom nooit worden 
afgesloten. Dit soort data vergt andere procedures 
en afspraken. Om daartoe te komen is de komende 
jaren nog nader onderzoek en overleg nodig. Dit 
onderzoek kan het beste op landelijk niveau plaats-
vinden, omdat dit overal speelt. Het Noord-Hollands 
Archief zal hieraan zo nodig een bijdrage leveren. 
Overleg over wat de overheidspartners hier zelf mee 
willen, is uiteraard een lokale zaak.

Acties en resultaten:
•  Alle overheidspartners aansluiten op het e-Depot 

(2017-2020);

•  Op aanvraag en kostendekkend aansluiten van 
overige overheidsorganisaties uit Noord-Holland 
en Zuid-Holland (2017-2020);

•  Participeren in landelijk onderzoek naar de wijze 
van archivering en overbrenging van niet-zaaks-
gewijs ingerichte informatiesystemen (2018-
2019).

Actielijn 4: papieren archieven overnemen
Hoewel de focus van onze overheidspartners sterk 
gericht is op digitale archivering, hebben zij nog 
altijd veel en grote papieren archiefbestanden in 
beheer. Ook deze bestanden willen overheidsorgani-
saties graag uitplaatsen danwel vervroegd over-
brengen, juist zodat zij zich dan ten volle kunnen 
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concentreren op het digitale informatiebeheer. Onze 
fysieke depots lopen in rap tempo vol, ook al heb-
ben we de afgelopen jaren de inrichting maximaal 
geoptimaliseerd. Eind 2017 kan er geen doos meer 
bij. Met dat vooruitzicht hebben we al het nodige 
vooronderzoek gedaan naar alternatieven. Zelf 
bijbouwen vinden we geen optie. Dat is duur en 
bovendien wordt de fysieke nabijheid van bestanden 
steeds minder belangrijk omdat we steeds meer 
bestanden digitaliseren (ook op verzoek) en omdat 
het gebruik van analoog archiefmateriaal langzaam 
maar zeker afneemt. 
De landelijke overheid realiseert in 2017 een nieuw 
rijksdepot in Emmen. Daar kunnen ook Regionale 
Historische Centra zoals het Noord-Hollands Archief 
gebruik van maken, tenminste voor zover het gaat 
om archiefmateriaal van rijksorganen. Daarheen 
verhuizen we de gedigitaliseerde rijksarchieven en 
bestanden die tot dusver niet of nauwelijks worden 
geraadpleegd. We verwachten dat dit niet voldoende 
soelaas biedt, maar of en in hoeverre dat werkelijk 
zo is, laat zich nu nog niet voorspellen. In het kader 
van de vernieuwing van de dienstverleningsover-
eenkomsten met onze overheidspartners (zie hoofd-
stuk IV, actielijn 12) krijgen we in de loop van 2017 
meer zicht op de hoeveelheid materiaal die er de 
komende jaren van die kant op ons afkomt. Op basis 
van die gegevens besluiten we in 2017 of we ook 
ten behoeve van onze decentrale overheidspartners 
extra depotruimte moeten inkopen. 

Acties en resultaten:
•  Ruimteclaim rijksdepot Emmen opstellen (2017);

•   Op afstand zetten van gedigitaliseerde en weinig 
geraadpleegde rijksarchieven en 

    -bestanden (2018-2020);

•  Op basis van herziene dienstverleningsovereen-
komsten een instroomplanning maken voor de 
periode 2017-2020 (2017);

•  Indien nodig extra depotruimte inkopen voor 
bestanden van decentrale overheidspartners 
(2017) en op afstand zetten van gedigitaliseerde 
en weinig geraadpleegde bestanden van deze 
partners (2018-2020).
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Geschiedenis aan 
de man brengen.  
Voor nu en later.
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“In het verleden ligt het heden, in het nu wat wor-
den zal”, dichtte de in Haarlem gestorven schrijver Willem 
Bilderdijk. Bij het Noord-Hollands Archief geloven we dan 
misschien niet zozeer in de voorspellende waarde van de 
geschiedenis, maar wel in de relevantie ervan om maatschap-
pelijke ontwikkelingen beter te kunnen begrijpen en om 
gezonde wortels te krijgen waardoor je als mens en gemeen-
schap steviger staat. Daarom, en omdat archiefonderzoek zo 
ongelofelijk leuk en verrijkend kan zijn, blijft publieksbereik 
een speerpunt in ons beleid.
In de voorgaande jaren hebben we ons ingespannen om de 
digitale publieksvoorzieningen te verbeteren. Achter de scher-
men vergt dat veel werk. Publieks- en beheervoorzieningen 
hangen nauw samen. Al die afhankelijkheden leiden makkelijk 
tot vertragingen, waardoor we op dit vlak bij de start van het 
nieuwe beleidsplan minder ver zijn dan we eerder dachten. 
Met het mogelijk maken van digitaliseren op verzoek, digi-
taal aanvragen en een toenemend digitaal informatieaanbod 
hebben we wel belangrijke stappen gezet. Om te komen tot 
een volgroeide digitale onderzoeksomgeving hebben we de 
komende jaren nog veel te doen.

We werken de komende jaren aan de volgende actielijnen:
5. publieks- en gebruikersonderzoek;
6. mensen over de vloer;
7. online: meer en beter.

Actielijn 5: publieks- en gebruikersonderzoek
De tijd dat we al onze bezoekers minstens van naam en ge-
zicht kenden, ligt ver achter ons. Via internet bedienen we een 
grote groep mensen die we helemaal niet kennen. We realise-

Hoofdstuk 2 



ren mooie groeicijfers in ons online publieksbereik 
(+10% in 2014 en +9% in 2015). Omdat de groep 
online-gebruikers nog steeds groeit, is er reden om 
te veronderstellen dat ons potentiële publieksbereik 
nog groter is. Wie zijn die mogelijke gebruikers, 
waar en hoe kunnen we die vinden en wat zouden 
zij bij ons willen doen? Dergelijke vragen kunnen 
we nu niet goed beantwoorden. Ter ondersteuning 
en onderbouwing van de ontwikkeling van onze 
publieksfuncties gaan we daarom de komende jaren 
meer onderzoek doen. Daarbij maken we gebruik 
van bestaande meetinstrumenten zoals Google 
Analytics en andere vormen van webstatistiek. We 
putten uit de ervaringen van collega-instellingen 
met kwalitatief gebruikersonderzoek onder gebrui-
kers van online faciliteiten en zoeken op dit gebied 
ook samenwerking met andere archiefinstellingen. 

De historische sensatie die de confrontatie met een 
tastbaar stuk uit een ver verleden kan veroorzaken, 
is uniek en onvergetelijk. Het verandert abstracties 
in werkelijkheid. We vinden het daarom belangrijk 
dat mensen in aanraking komen met het originele 
materiaal dat we bewaren. Met het oog daarop gaan 
we in ons verzorgingsgebied (doelgroepen)onder-
zoek doen. We willen vooral weten of en zo ja waar 
er potentie zit voor publieksprojecten. Ook onder-
zoeken we welke partnerorganisaties daarbij een 
rol zouden kunnen spelen. We willen graag meer 
samenwerken met maatschappelijke partners zoals 
woningbouwcorporaties, verenigingen, scholen en 
bedrijven. Voor tentoonstellingen met en in musea 
in de provincie stellen we op hun verzoek materiaal 
beschikbaar uit onze collectie en uit de collectie 
Provinciale Atlas Noord-Holland. 

Acties en resultaten:
•  Kwantitatief (doorlopend, 2017-2020) en kwa-

litatief gebruikersonderzoek (2017) uitvoeren 
onder digitale bezoekers;

•  Doelgroepenonderzoek uitvoeren (2018).

Actielijn 6: mensen over de vloer
Het studiezaalbezoek en het online gebruik van 
archieven zijn communicerende vaten. Het fysieke 
bezoek loopt terug naarmate het virtuele bezoek 
stijgt. De uitdaging is het creëren van een goede 
balans tussen fysiek en virtueel bezoek. Het Noord-
Hollands Archief heeft studiezalen op twee locaties, 
met in totaal 120 bezoekersplekken. De Janskerk 
is gemiddeld 34 uur per week open. In de vestiging 
op de Kleine Houtweg kunnen bezoekers 16 uur per 
week terecht. Ieder uur studiezaal vergt minstens 
twee uur personeelsinzet. Die inzet staat niet meer 
in verhouding tot het aantal mensen dat we daar-
mee bedienen. Hetzelfde geldt voor de bezettings-
graad in relatie tot het aantal bezoekersplekken en 
de ruimte die deze innemen.

RHC Eindhoven wordt wijzer

Onze Eindhovense collega’s maakten dankbaar 

gebruik van het aanbod van een student 

Communicatie en Multimediadesign die een 

afstudeeronderzoek wilde doen ten behoeve van 

het verbeteren van de zoekfunctionaliteit van hun 

website. Het kwalitatieve gebruikersonderzoek dat 

hij uitvoerde bleek een effectief instrument. “Deze 

methode is voor het RHCe een goed en relatief 

eenvoudig en goedkoop instrument gebleken 

om informatie over het gebruik van de juiste 

ontwerppatronen, navigatie en termen te vergaren.”

Bron: Archievenblad nr. 2/2016
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We onderzoeken welke archieven geschikt zijn 
om digitaal aan te bieden en welke niet. Op basis 
daarvan nemen we eind 2017 een beslissing over 
de omvang van de studiezalen en de uren waarop 
deze geopend zijn.
Wat in de beslissing over het ruimtebeslag van de 
studiezalen moet meewegen, is het feit dat wij sinds 
2015 de trotse beheerders zijn van de collectie 
Museum Enschedé. Deze unieke Haarlemse collectie 
weerspiegelt 300 jaar geschiedenis van een bijzon-
dere familie, van een bedrijf van wereldfaam en van 
het ambacht van drukkers, zetters en lettergieters. 
Het is een collectie met museale kwaliteiten, die niet 
alleen vraagt om beschikbaarstelling maar ook en 
vooral om presentatie. Daarvoor is ruimte nodig die 
we nu niet hebben. Parallel aan het onderzoek naar 
de studiezaal brengen we in kaart hoe de collectie 
Museum Enschedé het best tot haar recht komt en 
welke voorzieningen dat vergt.

Ook andere delen van onze eigen collectie hebben 
museale kwaliteiten. Daarom gaan we de komende 
jaren een vaste tentoonstellingsopstelling realiseren. 

Het concept van de zomerexpositie is goed aan-
geslagen. De tentoonstelling trekt een breed en 
bovenlokaal publiek van gemiddeld ruim 4.500 be-
zoekers per jaar. De volgende vier zomerexposities 
bereiden we idealiter voor met partners in de stad, 
die we ook in een vroeg stadium betrekken bij het 
kiezen van de thema’s. Derden kunnen de Janskerk 
ook gebruiken voor eigen exposities.
In al onze presentaties zullen we de nadruk leggen 
op beleving. We willen onze collectie laten spreken, 
bijvoorbeeld door middel van verhalen, virtual reality 
of interactieve media.
Elk jaar bezoeken zo’n 1.400 scholieren van het 
primair en voortgezet onderwijs het Noord-Hollands 
Archief in het kader van een educatieprogramma 
in samenwerking met het onderwijs. Dat willen we 
graag zo houden. Net als in de voorgaande jaren ne-
men we zelf verantwoordelijkheid voor ontwerp en 
coördinatie van educatie. We werken daarbij samen 
met andere organisaties op het gebied van erfgoed- 
en cultuureducatie. In 2018 herijken we onze visie 
op educatie en vernieuwen we onze programma’s. 
Buitenschoolse educatie laten we sinds het vorige 
beleidsplan over aan andere partijen. Die lijn hand-
haven we. Wel overwegen we om een cursus digitaal 
archiveren voor particulieren te ontwikkelen als het 
onder actielijn 5 genoemde publieksonderzoek laat 
zien dat daaraan behoefte is.
De Janskerk is een sfeervolle locatie op een mooie 
plek in de stad. De Commandeurszaal en het Ar-
chiefcafé zijn te huur voor evenementen, concerten, 

Haarlems erfgoed van wereldklasse

Koninklijke Joh. Enschedé is een van de oudste 

Nederlandse familiebedrijven. Het ontstond in 1703 als 

kleine boekdrukkerij en groeide uit tot een belangrijke 

drukkerij van waardepapieren van over de hele 

wereld. De familie Enschedé is altijd zuinig geweest 

op haar erfgoed. De geschiedenis van de familie, 

het bedrijf, de producten en de productiewijze is 

minutieus vastgelegd en bewaard in een omvangrijke 

collectie documenten en objecten. Deze bevat onder 

andere een immense verzameling waardepapieren en 

de grootste bijbelcollectie van Nederland. 

Bron: http://noord-hollandsarchief.nl/collecties/

museum-enschede



lezingen en bijeenkomsten van derden. Vanwege 
het tijdsbeslag en de hoge kosten voor de inzet van 
personeel buiten kantooruren, kunnen we echter 
slechts een beperkt aantal activiteiten onderdak 
bieden. 

Acties en resultaten:
•  Onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden van 

digitale beschikbaarstelling en op basis daarvan 
beslissen over de omvang van de studiezalen en 
de openingstijden (2017);

•  Onderzoek doen naar de presentatiemogelijk-
heden van de collectie Museum Enschedé en de 
voorzieningen die dat vergt (2017);

•  Vaste tentoonstellingsopstelling realiseren 
(2018);

•  Jaarlijkse zomerexpositie organiseren in samen-
werking met derden (2017-2020);

•  Nieuw educatiebeleid en bijbehorende producten 
ontwikkelen (2018).

Actielijn 7: online: meer en beter
In de inleiding op dit plan benoemden we al de 
noodzaak om steeds te blijven reflecteren op de 
ontwikkelingen om ons heen en naar aanleiding 
daarvan bestaande plannen bij te sturen indien no-
dig. Nergens hebben we die noodzaak de afgelopen 
jaren zo sterk gevoeld als bij de ontwikkeling van 
de virtuele studiezaal. De invulling van dit begrip als 
zodanig is niet wezenlijk veranderd. De belangrijkste 
functies van de virtuele studiezaal zijn ‘zoeken en 
vinden’, ‘verzamelen en gebruiken’ en ‘helpen en de-
len’. Toch hebben we in de nadere uitwerking ervan 
belangrijke keuzes bijgesteld. 
De functies van de virtuele studiezaal worden niet 

alleen ondersteund door tools en voorzieningen van 
het Noord-Hollands Archief maar ook en in toene-
mende mate door software en websites van derden 
via het internet. Dat betekent dat we ‘onze’ virtuele 
studiezaal niet helemaal zelf hoeven te ontwikke-
len, maar de software en websites van derden slim 
moeten integreren. We zien in dat de onderzoeker 
niet gediend is met afzonderlijke virtuele studieza-
len per archiefinstelling. Daarom streven we naar 
een virtuele studiezaal die niet op zichzelf staat, 
maar deel uit maakt van een landelijk platform. 
Hierdoor kunnen we als archiefbranche de onder-
zoeker beter bedienen en tegelijk kostenefficiënter 
werken. De virtuele studiezaal moet verschillende 
doelgroepen bedienen, van zeer ervaren onderzoe-
kers tot ‘nieuwkomers’ op archiefgebied. Daarvoor 
zijn verschillende gebruikersinterfaces nodig. Ook 
moet het gebruik van sociale media beter worden 
geïntegreerd in de virtuele studiezaal. Op basis van 
deze inzichten hebben we het programma van eisen 
in 2014 bijgesteld. Dat zal niet de laatste keer zijn. 
We moeten de ontwikkelingen op de voet volgen en 
daarop soepel blijven inspelen. 

De afgelopen jaren zijn alle virtuele onderzoeks-
functionaliteiten die we willen aanbieden beschik-
baar gekomen voor het publiek. Onze klanten kun-
nen via de virtuele studiezaal online zoeken, vinden, 
gebruiken (online gescande stukken raadplegen en 
scannen op verzoek aanvragen), eigen bronnen-
dossiers aanleggen, gegevens verrijken met eigen 
gegevens, hulp zoeken èn bieden en vondsten en 
bevindingen delen via sociale media. Niet alle func-
tionaliteiten zijn echter al bruikbaar voor alle col-
lectieonderdelen. Het aanleggen van een bronnen-



27
voor nu en later  |  beleidsplan 2017-2020  |  noord-hollands archief

dossier is nu alleen mogelijk voor archiefbronnen 
en niet voor beeldmateriaal. Het verrijken van onze 
gegevens met de gegevens van de onderzoekers 
kan nu alleen maar in de beeldbank en is nog niet 
mogelijk voor archiefmateriaal. Voor de komende 
periode streven we ernaar om alle functionaliteiten 
te verfijnen en voor de complete collectie beschik-
baar te stellen via één integraal landelijk platform.

Hoewel de vraag naar scanning on demand zeer 
groot is, breiden we de capaciteit daarvoor niet 
verder uit. Zouden we dat wel doen, dan blijft er te 
weinig budget over om aan grote digitaliseringspro-
jecten te werken (zie actielijn 10). 
Ook op educatie- en presentatiegebied worden on-
line diensten en producten steeds belangrijker. Het 
online educatieplatform geschiedenislokaal023.nl 
vullen we in samenwerking met andere erfgoedin-
stellingen verder aan met nieuwe thema’s en bron-
nen. We promoten deze website de komende jaren 
actief bij basisscholen en in het voortgezet onder-
wijs. De nieuwe website van het Noord-Hollands 
Archief biedt de mogelijkheid om webexposities in 
te richten. Die gaan we goed benutten.
Mede onder invloed van de Wet hergebruik over-
heidsinformatie heeft het Noord-Hollands Archief in 
2015 open data als uitgangspunt ten volle omarmd. 
We stellen alle archieven en collecties, voor zover 
openbaar, vrij van rechten en van beperkingen 
voortvloeiend uit afspraken met derden, beschikbaar 
voor hergebruik tegen marginale verstrekkingskos-
ten. Materiaal waarvan we zelf de auteursrechten 
bezitten, stellen we beschikbaar tegen marginale 
verstrekkingskosten en met naamsvermelding als 
enige voorwaarde. 

Omwille van de vindbaarheid en bredere versprei-
ding van onze digitale gegevens stellen we de 
metadata over onze archieven en collecties ook 
beschikbaar via andere platforms dan alleen onze 
eigen website. Archiefgebruikers vinden en door-
zoeken onze archieven en collecties ook via archie-
ven.nl, wiewaswie.nl, archivesportaleurope.net en het 
Europese erfgoedportaal europeana.eu. Deze laatste 
website bevat informatie over culturele en weten-
schappelijke collecties uit heel Europa. Om de volle-
dige inhoud te zien, moeten gebruikers doorklikken 
naar de website van de instelling die de eigenlijke 
metadata en informatie aanbiedt. Europeana heeft 
een enorm potentieel bereik vanwege de grote rijk-
dom en diversiteit van de content. We verwachten 
dat het gebruik van onze collectie hierdoor nog 
verder zal toenemen.

Acties en resultaten:
•  Alle functionaliteiten van de virtuele studiezaal 

voor de complete collectie geïntegreerd aanbie-
den via één platform (2017-2020);

•  Geschiedenislokaal023.nl aanvullen en promoten 
(2017-2020);

•  Webexposities maken en presenteren (2017-
2020);

•  Opendatabeleid uitvoeren; technisch mogelijk 
maken om scans en data door derden te laten 
‘oogsten’ (2017-2020);

•  Archieven en collecties vindbaar en doorzoekbaar 
maken via nationale en internationale archief- en 
erfgoedplatforms (2017-2020).
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Vandaag is morgen verleden tijd. Om onze maatschap-
pelijke rol van geheugen van de samenleving in ons verzor-
gingsgebied te kunnen blijven spelen, moeten we werk maken 
van het documenteren van de samenleving. Dat betekent dat 
we de collectie blijven aanvullen, ook met materiaal over de 
recente geschiedenis. De instroom van overheidsarchieven is 
verzekerd, omdat de Archiefwet 1995 die afdwingt. Daarnaast 
verwerven we particuliere archieven. Die bevatten vaak in-
grediënten voor bijzondere verhalen en zijn onmisbaar omdat 
ze de samenleving vanuit een ander perspectief laten zien. 
Ons acquisitieplan helpt ons bij het maken van keuzes bij de 
verwerving van archieven en collectieonderdelen.

Keuzes maken moeten we ook als het gaat om het digitalise-
ren, (nader) toegankelijk maken en conserveren van de collec-
tie. We hebben zo veel, maar we kunnen niet alles aangezien 
onze eigen middelen beperkt zijn. Bij deze keuzes laten we 
ons deels leiden door de publieksvraag, deels door onze eigen 
kennis van interessante maar soms onderbenutte of door 
verval bedreigde bronnen. Waar het gaat om autonoom verval 
en veelgevraagde collecties maken we dankbaar gebruik van 
externe geldstromen voor digitalisering, zoals het landelijk 
programma Metamorfoze.

We werken de komende jaren aan de volgende actielijnen:
8.  toegankelijkheid verbeteren;
9.  voorkomen en genezen;
10. meer digitaal;
11. verwerven.



Actielijn 8: toegankelijkheid verbeteren
Ook op het gebied van toegankelijkheid hebben we 
de afgelopen jaren ervaren hoe belangrijk het is om 
bestaande concepten en werkwijzen ter discussie 
te durven stellen onder invloed van nieuwe techni-
sche mogelijkheden en voortschrijdend inzicht. In 
toenemende mate bepalen de aard van de zoekvra-
gen en de manier van zoeken door het publiek hoe 
we onze collectie toegankelijk maken. Dit vergt een 
andere manier van kijken naar het begrip basistoe-
gankelijkheid. Om de (toegangen op de) collectie op 
een goed bruikbare manier beschikbaar te kunnen 
stellen, zijn uniforme metagegevens nodig die ten 
minste tijd, naam (wie/wat) en plaats beschrijven. 
Dan zijn verbanden dwars door collecties en collec-
tieonderdelen heen makkelijker te leggen. Dat biedt 
veel nieuwe onderzoeksmogelijkheden en daagt 
onderzoekers uit om hun zoektocht te verbreden 
en te verdiepen. Om deze nieuwe vorm van basis-
toegankelijkheid voor de hele collectie voor elkaar 
te krijgen, hebben we de komende jaren nog het 
nodige te doen. 
Een belangrijk speerpunt voor de komende peri-
ode is het verbeteren van de toegankelijkheid van 
seriearchieven uit de periode 1814-1940, zoals de 
archieven van gemeentebesturen en notarissen in 
ons verzorgingsgebied. Dit zijn rijke bronnen over een 
belangrijke periode van onze geschiedenis waarin 
veel mensen geïnteresseerd zijn. Door hun complexe 
oorspronkelijke ordening zijn deze bestanden echter 
moeilijk te doorzoeken. Online zijn ze momenteel 
nog helemaal niet doorzoekbaar. Daardoor worden ze 
onderbenut. Allemaal goede redenen om snel en slim 
aan de slag te gaan met het maken van nieuwe in-
strumenten om deze archieven te kunnen gebruiken. 

We werken daarin samen met andere archiefinstel-
lingen en zoeken hierbij ook samenwerking met 
wetenschappers die zich bezig houden met digital 
humanities. Steeds vaker maken wetenschappelijke 
onderzoekers eigen zoekinstrumenten om bepaalde 
onderzoeken makkelijker of mogelijk te maken. Hun 
expertise kan een verrijking zijn voor ons. Omge-
keerd kunnen wij ook veel voor hen betekenen. We 
verwachten hier in de toekomst meer mee te kun-
nen doen, ook in relatie tot andersoortige bronnen.
Het ontsluiten van bronnen op een dieper niveau 
dan de basistoegankelijkheid blijft belangrijk maar 
is vreselijk tijdrovend. Crowdsourcing bewijst daarbij 
grote diensten en integreren we daarom structureel 
in onze werkwijze. Het online inschakelen van het 
publiek om te helpen materiaal te beschrijven en 
te indexeren levert iedere keer weer een overwel-
digend grote productie op van goede kwaliteit. 
Bovendien is het een mooie manier om het publiek 
op een andere manier te betrekken bij het werk 
van archiefinstellingen en gevoel van ‘eigenaar-
schap’ te creëren. In de komende periode zullen we 
crowdsourcing naar verwachting goed kunnen ge-
bruiken bij de ontsluiting van de seriearchieven. Het 
succes van crowdsourcing en de integratie daarvan 
in onze werkwijze hebben wellicht gevolgen voor 
ons vrijwilligersbeleid. Zie daarvoor hoofdstuk IV, 
actielijn 14. 
Geautomatiseerde tekstherkenning is ook een be-
langrijk instrument om bronnen op een efficiënte en 
effectieve manier beter toegankelijk en doorzoek-
baar te maken. Voor getypte en gedrukte tekst is 
daarvoor al jaren de beproefde techniek van Optical 
Character Recognition (OCR) beschikbaar. Voor de 
handgeschreven teksten die veelvuldig voorkomen 
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Handwritten Text Recognition (HTR) 

De ontwikkelaars van automatische 

tekstherkenning voor handgeschreven bronnen 

boekten de afgelopen jaren veel progressie. In 

het MONK-programma van de Rijksuniversiteit 

Groningen traint de mens een systeem om 

(afbeeldingen van) woorden steeds beter te 

herkennen. De herkende woorden worden per 

geval voorzien van een label, met als eindresultaat 

een steeds verfijnder resultaat op specifieke, 

doorzoekbare woorden. Het Transkribus-project 

van de Universiteit Innsbruck combineert dit 

optische model met een taalmodel. Deze techniek 

gaat na welk woord op een bepaalde plek 

verwacht mag worden, bijvoorbeeld afgaande op 

de zinsopbouw. Met dergelijke HTR-technieken 

worden vergelijkbare resultaten behaald als met 

OCR. Daar staat tegenover dat het aantal door de 

mens uit te voeren handelingen voor HTR groter 

is en de techniek dus arbeidsintensief kan zijn. 

Vergeleken met het handmatig transcriberen van 

teksten, is de tijdswinst door het toepassen van 

HTR naar verwachting echter aanzienlijk. 

in de collectie van elk archief zijn vergelijkbare tech-
nieken in ontwikkeling. De komende periode onder-
zoeken we de toepasbaarheid van deze technieken 
voor onze bronnen en onze gebruikers.

Toegankelijkheid van archieven is een absolute 
voorwaarde voor het gebruik ervan. Overheidsar-
chieven moeten toegankelijk zijn als ze in onze 
bewaarplaats worden opgenomen, maar particu-
liere archieven die we verwerven zijn vaak nog 
niet voorzien van een toegang. Daarom blijft het 
Noord-Hollands Archief particuliere archieven en 

collecties toegankelijk maken, zelf of via derden. We 
zorgen ervoor dat onze toegangen aansluiten bij de 
behoefte van de hedendaagse onderzoekers.

Acties en resultaten:
•  Alle collectieonderdelen op basisniveau       

(wanneer-wie/wat-waar) toegankelijk maken 
(2017-2020);

•  Zoekinstrumenten maken voor en doorzoekbaar 
maken van gemeentelijke en notariële archieven 
1814-1940 (2017- 2020);

•  Nieuw binnenkomende particuliere archieven en 
collecties voorzien van een publieksvriendelijke 
toegang (2017-2020);

•  Onderzoeken van de toepasbaarheid van Hand-
written Tekst Recognition (2017-2020).

Actielijn 9: voorkomen en genezen
Ook op het gebied van collectiebehoud vragen digi-
tale bestanden in toenemende mate aandacht. De 
analoge gegevensdragers in onze archieven en col-
lecties verkeren over het algemeen in goede staat. 
Dat wil niet zeggen dat we daar niets aan hoeven 
te doen. We voeren op dit gebied een pragmatisch 
beleid. We geven prioriteit aan de restauratie en 
conservering van veel geraadpleegd archiefma-
teriaal en bijzondere collecties. Alle archieven en 
collecties voldoen aan het basisniveau van preven-
tieve conservering. Dat wil zeggen dat ze adequaat 
verpakt zijn en dat schadelijke materialen zijn ver-
wijderd. Aan de overheidsarchieven die we opnemen 
stellen we op dit punt eisen. Alle nieuw verworven 
particuliere archieven en collecties worden door 
ons zodanig verzorgd dat ook die voldoen aan het 
basisniveau. 
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Steeds vaker krijgen we te maken met de noodzaak 
om digitaal materiaal te conserveren. We richten 
daarvoor een werkproces in en stellen kaders op 
die aansluiten bij relevante landelijke kaders en 
normen. Onderdeel daarvan vormt een protocol voor 
het up-to-date houden van software en voor het 
uitvoeren van conversie en migratie. 
Nog meer dan voor analoog materiaal geldt voor het 
behoud van digitale informatie dat voorkomen beter 
is dan genezen. In de intensieve relatie die we met 
onze overheidspartners onderhouden is hier al veel 
aandacht voor. In overheidskringen worden we op 
dit gebied ook gesteund door de Archiefwet 1995, 
die eisen stelt aan de goede staat van overheids-
informatie. Over de digitale archieven van private 
partijen maken we ons meer zorgen. Daar schort het 
vaak nog aan bewustzijn van de kwetsbaarheid van 
digitale informatie en ontbreekt het ook aan kennis 
hoe die kwetsbaarheid te verminderen. We ontwik-
kelen daarvoor handzame informatie en stellen deze 
beschikbaar via de website. Particuliere partijen 
kunnen een beroep doen op het Noord-Hollands 
Archief als hun archieven of collecties in het licht 
van ons acquisitiebeleid interessant zijn. 
Digitale archieven die klaar zijn om in het e-Depot 
te worden opgenomen, worden standaard gecontro-
leerd alvorens ze daadwerkelijk opgenomen worden. 
We kijken dan bijvoorbeeld of ze virusvrij zijn maar 
ook of ze voldoen aan technische en inhoudelijke 
kwaliteitseisen. Voor overheidsarchieven zijn veel 
daarvoor benodigde instrumenten al klaar. Het is de 
vraag of het reëel is om archieven van particuliere 
archiefvormers langs dezelfde lat te leggen. In sa-
menspraak met andere archiefinstellingen die daar 
al meer ervaring mee hebben, stellen we de eisen 

op waaraan particuliere archiefvormers moeten 
voldoen.

Acties en resultaten:
•  Pragmatisch en preventief conserveringsbeleid 

uitvoeren (2017-2020);

•  Werkproces en kaders voor de conservering van 
digitale collectieonderdelen opstellen (2017) en 
toepassen (2017-2020);

•  Particuliere partijen voorlichten, bewust maken 
en adviseren t.a.v. digitale archivering (2017-
2020).

 
Actielijn 10: digitaliseren
Gestaag werken we door aan het digitaliseren van 
archieven en collectieonderdelen waarvan de online 
beschikbaarstelling grote meerwaarde heeft voor 
het publiek. Omdat het reguliere budget niet veel 
ruimte biedt voor digitalisering, zijn we hiervoor 
sterk afhankelijk van externe financiering. 
De digitalisering van stamboomgegevens ronden we 
in de komende beleidsperiode af. Stamboomonder-
zoek is immers een van de meest geliefde vormen 
van geschiedbeoefening. Ook naar gedigitaliseerde 
historische kranten is altijd veel vraag. Daarom wer-
ken we ook de komende jaren geleidelijk door aan 
de digitalisering van het Haarlems Dagblad (1961-
2006), IJmuider Courant (1961-2006) en de Nieuwe 
Haarlemsche Courant (1876-1971). De jaargangen 
tot en met 1960 stellen we online beschikbaar. De 
jaargangen vanaf 1960 zullen vanwege auteurs-
rechtelijke beperkingen alleen in de studiezaal te 
raadplegen zijn.
Sommige delen van de collectie Museum Enschedé 
zijn erg kwetsbaar en komen daarom met voorrang 



voor digitalisering in aanmerking. Het gaat daarbij 
met name om bankbiljetten, postwaarden (postze-
gels, briefkaarten, portzegels, belasting- en legesze-
gels) en ander waardedrukwerk.
Sinds 2013 is het Noord-Hollands Archief de trotse 
bezitter van de fotocollectie van Fotopersburo De 
Boer. Deze schat willen we graag delen met ons 
publiek. We hebben al een bescheiden deel van de 
negatieven gedigitaliseerd. In de komende periode 
gaan we daar mee verder. Omdat we zelf de rechten 
over deze collectie bezitten, kunnen we dit materi-
aal gelukkig wel online beschikbaar stellen. 

Acties en resultaten:
•  Fondsen werven voor digitalisering (2017-2020);

•  Digitalisering stamboomgegevens Noord-Holland 

afronden (2017-2020);

•  Haarlems Dagblad (1961-2006), IJmuider 
Courant (1961-2006) en Nieuwe Haarlemsche 
Courant (1876-1971) geleidelijk digitaliseren 
(2017-2020);

•  Bankbiljetten, postwaarden (postzegels, brief-
kaarten, portzegels, belasting- en legeszegels) 
en ander waardedrukwerk uit collectie Museum 
Enschedé digitaliseren (2017-2020);

•  Uit de collectie Fotopersburo De Boer (1945-
2004) vlakfilm-, 6x6- en kleinbeeldnegatieven 
digitaliseren en online beschikbaar stellen 
(2017-2020).

Actielijn 11: verwerven
De geschiedenis van Noord-Holland, Kennemerland 
en Amstel- en Meerlanden is veel meer dan de 
geschiedenis van overheidsorganisaties. We kunnen 
onze missie niet waarmaken met alleen overheids-
archieven. We verwerven daarom ook archieven en 
collecties van particuliere partijen, waaronder ook 
stilstaand en bewegend beeldmateriaal, documen-
tatie en publicaties. 
We beschikken over een acquisitieplan voor particu-
liere archieven en collecties, bibliotheek-, beeld- en 
audiovisueel materiaal. Ook hebben we een zoge-
naamde leemtelijst, aan de hand waarvan we de 
gaten in onze collectie kunnen zien. Die instrumen-
ten samen vormen onze leidraad voor de verwerving 
in de komende jaren. Hoe intensief het relatiebe-
heer met private partijen moet zijn om belangrijke 
digitale informatie veilig te stellen, is voor ons nog 
een vraag. In samenspraak met collega-instellingen, 
die ook met deze vraag worstelen, proberen we hier 
onze weg in te vinden.

Naoorlogse geschiedenis in beeld

Heugelijk nieuws voor het Noord-Hollands Archief! 

Het NHA heeft op dinsdag 15 oktober [2013] de 

fotocollectie van Fotopersburo de Boer, inclusief 

alle rechten daarop, officieel overgekocht. Deze 

collectie persfoto’s is zo bijzonder omdat het de 

geschiedenis tussen 1945–2000 van zuidelijk Noord-

Holland visualiseert. (…) De unieke collectie van 

Fotopersburo de Boer bestaat uit circa 2 miljoen 

(glas)negatieven, onder andere gemaakt door vader 

en zoon Cees en Poppe de Boer. De foto’s brengen 

uiteenlopende gebeurtenissen in beeld, zoals 

festiviteiten, ongevallen, politiek en sport. (…) De 

(glas)negatieven zijn van hoge kwaliteit en de foto’s 

zijn gedocumenteerd in registratieboeken. 

Bron: http://www.haerlemsbodem.nl/view-on-home/

nieuwe-fotos-voor-het-noord-hollands-archief/
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Het aanzicht van straten en wijken kan snel ver-
anderen. Voor wie wil weten hoe het was is het 
belangrijk om die veranderingen vast te leggen. Dat 
zien wij als een belangrijke taak van het Noord-
Hollands Archief. We kiezen daarbij voor twee zeer 
uiteenlopende strategieën. Enerzijds zorgen we er 
via opdrachten voor dat de stads- en dorpsgezich-
ten incidenteel op professioneel niveau worden 
gefotografeerd. Anderzijds roepen we de hulp in van 
iedereen die een digitale camera op zak heeft. Sinds 
de opkomst van de smartphone is dat bijna ieder-
een. We onderzoeken de mogelijkheden voor een 
uploadtool waarmee we iedereen kunnen uitnodi-
gen om beelden uit en over ons verzorgingsgebied 
aan te leveren. Ook fotowedstrijden behoren tot de 
mogelijkheid. 

Acties en resultaten:
•  Actief relatiebeheer opzetten (2017) met het oog 

op de verwerving van particuliere archieven en 
hieraan uitvoering geven (2017-2020);

•  Actuele stads- en dorpsgezichten documente-
ren door het verstrekken van opdrachten en het 
uitschrijven van wedstrijden (2017-2020);

•  Mogelijkheden onderzoeken voor een uploadtool 
voor digitale foto’s (2017).
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Het Noord-Hollands Archief opereert in een omgeving die 
voortdurend in beweging is. De overheidsorganisaties waar-
mee en waarvoor we werken, gaan anders functioneren 
onder invloed van digitalisering en maatschappelijke ontwik-
kelingen. Ook de samenstelling, de wensen, de behoeften en 
het zoekgedrag van het publiek blijven nooit lang hetzelfde. 
Het Noord-Hollands Archief is steeds in interactie met die 
beweeglijke omgeving. We zijn een organisatie die actief 
samenwerkt in een netwerk van aangesloten overheidsorga-
nisaties en andere partners. Er is veelal sprake van co-creatie. 
De bestaande organisatiestructuur is gericht op proces- en 
productgerichte samenwerking met een hoge mate van flexi-
biliteit. De komende jaren zullen we meer en meer projectma-
tig gaan werken en wordt zelfsturing steeds belangrijker. We 
houden onze samenwerkingsrelaties kritisch tegen het licht 
en blijven veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van de 
talenten van onze medewerkers. Een gezonde bedrijfsvoering 
en een doordachte communicatiestrategie zijn noodzakelijke 
voorwaarden om ons werk goed te kunnen doen.

De komende jaren werken we aan de volgende actielijnen: 
12. samenwerkingsrelaties herijken; 
13. altijd en overal communiceren; 
14. verder bouwen aan de organisatie;
15. bedrijfsvoering gezond houden.

Actielijn 12: samenwerkingsrelaties herijken
Het Noord-Hollands Archief geldt landelijk als een van de 
koplopers als het gaat om de ontwikkeling en implemen-
tatie van digitale innovaties in de archiefbranche. De grote 
investeringen in tijd en kennis die we in en ten behoeve van 



landelijke samenwerkingsprojecten hebben gedaan, 
hebben ook onze eigen organisatie veel opgeleverd. 
De komende periode kiezen we voor die landelijke 
projecten en activiteiten die direct renderen voor 
ons eigen verzorgingsgebied. De implementatie van 
het e-Depot gaat veel van ons vergen en noopt tot 
concentratie op de dienstverlening aan overheidsor-
ganisaties in Noord-Holland en Zuid-Holland. In de 
verdere ontwikkeling van de virtuele studiezaal wer-
ken we waar mogelijk wel in landelijke verbanden 
samen, maar ons vertrekpunt in dezen is wel dat we 
er primair zijn voor het publiek in de regio.
De dienstverleningsovereenkomsten met de ge-
meenten en andere overheidsorganisaties worden 
vernieuwd. Dit is een goede gelegenheid om met 
alle partners afspraken te maken over het tempo 
waarin zij willen en kunnen aansluiten op het e-
Depot en over eventuele uitplaatsing of vervroegde 
overbrenging van papieren en digitale archieven 
jonger dan 20 jaar. We grijpen deze gelegenheid 
ook aan om aandacht te vragen voor onze positie 
tegenover de gemeenschappelijke regelingen die 
gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten. Tot 
dusver hebben wij deze organen behandeld als wa-
ren zij onderdeel van deze gemeenten. Wij verleen-
den onze diensten ook aan hen onder de condities 
van de overeenkomsten met de gemeenten. Formeel 
is dit echter niet juist. De besturen van de gemeen-
schappelijke regelingen zijn zelf bestuurlijk verant-
woordelijk voor hun archieven en zouden daarom 
zelf voorzieningen moeten treffen voor het beheer 
van hun archieven. Wij willen onze diensten graag 
aan deze organen blijven verlenen, maar kunnen 
ons niet langer permitteren om dat op deze manier 
te doen. Het is daarom nodig om met elke gemeen-

schappelijke regeling een aparte dienstverlenings-
overeenkomst te sluiten. 

De precaire positie van Museum Haarlem baart de 
gemeente Haarlem zorgen. Het Noord-Hollands 
Archief deelt die zorg omdat wij ons vanuit onze 
missie sterk verantwoordelijk voelen voor een goede 
en laagdrempelige presentatie van de stadsgeschie-
denis. Tegelijk zet de verwerving van de collectie 
Museum Enschedé ons aan het denken over de 
manier waarop we deze deels museale collectie het 
beste voor het voetlicht kunnen brengen. Op basis 
van de resultaten van het in 2016 uitgevoerde haal-
baarheidsonderzoek bepalen we de presentatiemo-
gelijkheden van de collectie Museum Enschedé. In 
dat verband onderzoeken we ook de mogelijkheden 
tot samenwerking met andere culturele instellin-
gen binnen en buiten de stad, waaronder Museum 
Haarlem. 

Acties en resultaten:
•  Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten afslui-

ten met de gemeenten (2017);

•  Afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten 
afsluiten met de gemeenschappelijke regelinge 
de regio (2017);

•  Presentatiemogelijkheden onderzoeken in relatie 
tot collectie Museum Enschedé en de toekomst 
van Museum Haarlem (2017). 

Actielijn 13: altijd en overal communiceren 
Het doelgroepenonderzoek dat we in 2017 uitvoe-
ren in het kader van het publieksbeleid (zie actielijn 
5) zal de basis vormen voor een nieuwe communica-
tie- en marketingstrategie.
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De ontwikkeling van en het voortschrijdend inzicht 
over de virtuele studiezaal maken al duidelijk dat 
het daarbij niet alleen meer zal draaien om het 
Noord-Hollands Archief als instelling. In toenemen-
de mate zullen de archieven en collecties centraal 
komen te staan, zeker in de communicatie naar 
doelgroepen buiten ons verzorgingsgebied.
In afwachting van de nieuwe communicatie- en 
marketingstrategie handhaven we het gebruik van 
de media die we nu al inzetten. De website is uiter-
lijk vernieuwd en up-to-date. We maken goed en 
actief gebruik van diverse sociale media en houden 
daarbij steeds een kritische blik. De populariteit van 
platforms kan even snel opkomen als teruglopen, 
zodat we moeten blijven afwegen welke kanalen 
voor ons interessant zijn of worden en waarmee we 
beter kunnen stoppen bij gebrek aan toegevoegde 
waarde. 
Met het oog op de voortdurende ontwikkelingen en 
veranderingen in en om ons werk blijft de interne 
communicatie en informatievoorziening een belang-
rijk aandachtspunt. De maandelijkse medewerkers-
bijeenkomsten voorzien in een behoefte en worden 
dan ook voortgezet.

Acties en resultaten:
•  Nieuwe marketing- en communicatiestrategie 

ontwikkelen (2018) en uitvoeren (2018-2020);

•  Website onderhouden (2017-2020);

•  Inzet sociale media monitoren en toespitsen op 
behoeften en aanwezigheid doelgroepen (2017-
2020);

•  Interne communicatie en informatievoorziening 
op peil houden (2017-2020).

Actielijn 14: verder bouwen aan de 
organisatie 
Het Noord-Hollands Archief is een open en toe-
gankelijke organisatie met een pioniersmentaliteit. 
Voor onze overheidspartners en burgers fungeren 
we als kennis- en informatiecentrum. We kijken 
altijd nieuwsgierig om ons heen en leren graag van 
samenwerking en samenspraak met onze omgeving. 
Onze medewerkers zijn gericht op samen resultaten 
halen vanuit passie en professionaliteit. Zij hebben 
communicatieve kracht, zijn omgevings- en klantge-
richt en bouwen goede netwerken op. In interactie 
met hun omgeving doen zij kennis op en delen zij 
kennis. Wij stimuleren talentontwikkeling en werken 
aan goede afstemming op de organisatiedoelen 
door coaching en faciliterend leiderschap. Hierdoor 
wordt een grotere mate van zelfsturing bereikt. We 
hebben de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van 
de medewerkers hoog in het vaandel. 
We onderzoeken of de inrichting van de organisatie 
nog goed aansluit op onze rol en taken. We blijven 
terughoudend met het invullen van vacatures en 
hebben voornamelijk behoefte aan hoog opgeleid 
personeel. De bezetting zal meer flexibel ingevuld 
worden. De mobiliteit zal de komende jaren toene-
men. De instroom van jongere medewerkers en de 
uitstroom door pensionering vragen om aandacht 
voor het overdragen van kennis en werkprocessen. 
We realiseren ons dat niet alles overdraagbaar is. De 
vertrekkende medewerkers hebben veel klassieke 
vakkennis en vaardigheden in huis die niet makkelijk 
te vervangen zijn. We moeten goed afwegen wat we 
daarvan per se nog zelf in huis moeten hebben. De 
grote veranderingen in de archiefprofessie brengen 
immers ook verschuivingen in de kennisbehoefte 



met zich mee. Zeker binnen het samenwerkings-
verband van regionale historische centra en het 
Nationaal Archief kan bepaalde kennis ook gedeeld 
worden. Het is zaak daar snel duidelijkheid over te 
krijgen en afspraken over te maken. 
Zoals altijd staan we open voor collega’s, studenten 
en werkzoekenden die graag willen leren van en bij 
het Noord-Hollands Archief. We verwelkomen niet 
alleen stagiaires van archief- en erfgoedopleidingen, 
maar ook van andere studierichtingen. Zij leren niet 
alleen van ons, maar wij ook zeker van hen. Onze 
eigen medewerkers zijn immers zelf ook gespitst op 
leren en ontwikkelen.

Het Noord-Hollands Archief kan rekenen op de inzet 
van circa 100 vrijwillige medewerkers. Sommigen 
daarvan werken bij ons in huis, anderen werken op 
afstand via hun eigen computer mee aan de ontslui-
ting van de archieven en collecties. De balans tussen 
die twee groepen is duidelijk aan het verschuiven. 
Het aantal vrijwilligers op afstand neemt toe terwijl 
de andere groep krimpt. We nemen de kosten en 
baten van deze twee vormen van vrijwilligerswerk 
de komende tijd onder de loep om de effectiviteit 
ervan te kunnen beoordelen. Op basis daarvan herij-
ken we het vrijwilligersbeleid.

Acties en resultaten:
•  Randvoorwaarden voor het vervullen van de 

kennisfunctie in kaart brengen en vertalen naar 
personeelsbeleid en afspraken met collega-
instellingen (2017);

•  Beperkte flexibilisering van het personeelsbe-
stand doorvoeren (2017-2020);

•  Als kenniscentrum in interactie met andere 

experts kennis opdoen, implementeren en delen 
(2017-2020);

•  Meer zelfsturing van medewerkers  bevorderen 
door faciliterende managementstijl en coaching 
(2017-2020);

•  Effectiviteit van de verschillende vormen van vrij-
willigersinzet onderzoeken en op basis daarvan 
het vrijwilligersbeleid herijken (2018).

Actielijn 15: bedrijfsvoering gezond houden
Dachten we in 2013 nog dat andere verdienmodel-
len kansen zouden bieden om meer eigen inkom-
sten te verwerven, nu moeten we als gevolg van de 
Wet hergebruik overheidsinformatie concluderen dat 
dat niet het geval is. De verdiencapaciteit van het 
Noord-Hollands Archief is door deze wet structureel 
afgenomen. Daar staat overigens wel tegenover 
dat het gebruik van onze archieven en collecties 
hierdoor alleen maar toeneemt. Hoe dan ook dwingt 
dit feit ons om nog zuiniger te zijn dan voorheen. 
Omdat onze budgetten grotendeels ‘vastzitten’ in 
vaste lasten voor gebouwen en personeel, zijn de 
mogelijkheden daartoe beperkt. 
Het terugbrengen van het aantal studiezaalplekken 
zal betekenen dat de Janskerk (deels) moet worden 
heringericht. De Janskerk is een rijksmonument. In 
2015 is de Janskerk geïnspecteerd in opdracht van 
de gemeente Haarlem door de Monumentenwacht. 
De gemeente heeft toegezegd de onderhoudswerk-
zaamheden die voortvloeien uit het inspectierapport 
in 2017 te laten uitvoeren.
De verkleining van de studiezaalcapaciteit zal moge-
lijk ook gevolgen hebben voor het gebruik van de lo-
catie Kleine Houtweg. Met de interne renovatie van 
het depotgebouw in 2016 is het gebouwencomplex 
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Kleine Houtweg op orde. Het monumentale voor-
gebouw zal ook in 2017-2020 worden onderver-
huurd aan Hart, het centrum voor cursussen op het 
gebied van kunst, cultuur en kennis. Als de regionale 
historische centra besluiten het onderhoud van hun 
gebouwen met ingang van 1 januari 2017 over te 
nemen van het Rijksvastgoedbedrijf, zal het Noord-
Hollands Archief voor de locatie Kleine Houtweg een 
meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. 
Met de ontwikkelingen rond het e-Depot neemt 
het belang van een goede en betrouwbare ICT-
infrastructuur nog verder toe. Samen met onze 
ICT-partner zullen we een route uitstippelen voor de 
benodigde vernieuwing en uitbreiding van hardware 
en verbindingen.
Het Noord-Hollands Archief spant zich in om een 
positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, 
het milieu en de leefomgeving. Dat is in 2016 
beloond met een zilveren certificaat van Green Key, 
een organisatie die bedrijven en instellingen certi-
ficeert die zich serieus en controleerbaar bezighou-
den met duurzaamheid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen. We hebben de ambitie om in 
2018 een gouden certificaat te verwerven.

Acties en resultaten:
• Janskerk herinrichten (2018);

•  Meerjarenonderhoudsplan locatie Kleine Hout-
weg opstellen (2017);

•  Planmatige vernieuwing en uitbreiding van hard-
ware en verbindingen uitvoeren (2017-2020);

•  Gouden certificaat voor duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen verwerven 
(2018).



Meerjarenbegroting 
2017-2020

Opbrengsten

 

 € 2.161.943 € 2.161.943 € 2.161.943 € 2.161.943

 € 1.868.238 € 1.887.278 € 1.906.794 € 1.926.798

 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

 € 70.615 € 70.615 € 70.615 € 70.615

 € 193.650 € 193.650 € 193.650 € 193.650

 € 316.893 € 316.893 € 316.893 € 316.893

 € 432.582 € 432.582 € 432.582 € 432.582

 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000

 € 143.055 € 143.055 € 143.055 € 143.055

 € 45.500 € 45.500 € 45.500 € 45.500

 € 69.000 € 69.000 € 69.000 € 69.000

 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000

 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 

 

 € 5.726.476 € 5.745.516 € 5.765.032 € 5.785.036

 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Bijdrage Rijk*

Bijdrage gemeente Haarlem

Bijdrage Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bijdrage conservator Oude Boekerij

Bijdrage gemeente Velsen

Bijdrage gemeenten en waterschappen

Bijdrage provincie Noord-Holland

Depotverhuur

Bijdragen derden in kapitaallasten

Overige opbrengsten

Dienstverlening

Onderverhuur voorgebouw Kleine Houtweg

Projectopbrengsten/bijdragen

TOTALE OPBRENGSTEN
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Kosten

 

 € 2.669.972 € 2.669.972 € 2.669.972 € 2.669.972

 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000

 € 137.700 € 137.700 € 137.700 € 137.700

 € 42.500 € 42.500 € 42.500 € 42.500

 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000

 € 41.000 € 41.000 € 41.000 € 41.000

 € 15.100 € 15.100 € 15.100 € 15.100

 € 13.700 € 13.700 € 13.700 € 13.700

 € 1.816.696 € 1.835.736 € 1.855.252 € 1.875.256

 € 287.000 € 287.000 € 287.000 € 287.000

 € 190.000 € 190.000 € 190.000 € 190.000

 € 32.500 € 32.500 € 32.500 € 32.500

 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500

  

€ 5.336.668  € 5.355.708 € 5.375.224 € 5.395.228

 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Personeel

Collectiebeheer

Digitaal zichtbaar maken

Acquisitie

Dienstverlening

Educatie

Overige materiële kosten

PR & communicatie

Huisvesting

Organisatie

Afschrijvingen

Rente

Facilitaire kosten

TOTALE KOSTEN



Toelichting:

*In 2017 ontvangt het Noord-Hollands Archief naast het 

hier genoemde bedrag een extra bijdrage van het Rijk van 

€ 178.785 voor de opslag en het beheer van digitale 

archieven die behoren tot de rijkscollectie.   

  

Ook in 2018, 2019 en 2020 stelt het Rijk financiële middelen 

beschikbaar voor de uitvoering van deze wettelijke taak, 

oplopend tot € 365.004 in 2020.    

 

Bedrijfsresultaat

 € 389.808 € 389.808 € 389.808 € 389.808

 € 383.894 € 383.894 € 383.894 € 383.894

 € 5.914 € 5.914 € 5.914 € 5.914

   

 € 0 € 0 € 0 € 0

 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

Bedrijfsresultaat

Reservering groot onderhoud

Egalisatiereserve

EXPLOITATIERESULTAAT

Meerjarenbegroting 
2017-2020
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