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Leeswijzer
In dit document zijn vier beleidslijnen voor
de komende periode geformuleerd, te weten:
Duurzame organisatie; Verwerven en beheren;
Beschikbaarstellen en presenteren, en Advisering en auditing. Binnen de vier beleidslijnen zijn
doelstellingen geformuleerd, waaraan het RHC
Vecht en Venen zich de komende beleidsperiode committeert.
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Inleiding
Tussen bewaren en beleven, daar staat het RHC Vecht en
Venen voor in de komende beleidsperiode 2016 – 2019. Bij
het RHC vindt u het papieren erfgoed van De Bilt, De Ronde
Venen, Stichtse Vecht en Weesp. Het RHC Vecht en Venen
maakt het mogelijk om de geschiedenis van uw omgeving
en familie te vinden. Het verre verleden maar ook de recente
geschiedenis is bereikbaar via de uitgebreide website en
in de studiezalen. Tal van lokale en regionale organisaties
maken samen met het RHC Vecht en Venen de geschiedenis
beleefbaar tijdens tentoonstellingen, activiteiten en publicaties. De afgelopen jaren heeft het RHC Vecht en Venen
verbinding gezocht en bijgedragen aan het versterken van
het netwerk van lokale erfgoedinstellingen, verenigingen en
initiatieven. Wij zijn een betrouwbare samenwerkingspartner
en dé plek waar het verleden gevonden kan worden.
Het RHC Vecht en Venen heeft de afgelopen beleidsperiode 2012-2015 drie kerncompetenties ontwikkeld. Wij
garanderen een hoge kwaliteit bij de borging van papieren
archieven. De klant en de ambtenaar ontvangen een goede
en adequate (digitale) dienstverlening bij archiefonderzoek
en het RHC Vecht en Venen is een veelgevraagde en be-
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trouwbare professionele partner binnen het erfgoedveld.
Deze kwaliteiten houden wij ook in de komende beleidsperiode 2016-2019 vast.
Tegelijkertijd staat het RHC Vecht en Venen voor een omvangrijke ontwikkelopgave op het terrein van actieve openbaarheid en digitaal archiefbeheer. Deze digitale omslag vraagt
om een heldere visie. De komende beleidsperiode staat in
het teken van toegankelijkheid van de collectie en digitaal
archief met alle uitdagingen die daarbij horen. Het RHC
Vecht en Venen is voornemens het digitaal archiefbeheer en
beschikbaarstellingen op hetzelfde niveau te brengen als het
beheer van het papieren archief en de bijbehorende dienstverlening. Om daar uitvoering aan te geven intensiveert het
RHC Vecht en Venen de samenwerking met de aangesloten
gemeenten en partners binnen de branche. Open toegang
van de collectie door het gebruik van open standaarden
en inzetten op actieve openbaarheid vormen daarin een
speerpunt.
Missie
Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling,
waarin de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen, Weesp en
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Stichtse Vecht deelnemen. Het RHC Vecht en Venen draagt
zorg voor goed beheer, stimuleert actieve openbaarheid en
open toegang van de historische en recente archieven ten
behoeve van een open overheid en ter stimulering van kennis over het lokale en regionale verleden.

Collectie
De collectie van het RHC Vecht en Venen bestaat
uit gerechtelijke archieven, gemeentearchieven,
kerkelijke archieven, notariële archieven en
archieven van particulieren (o.a. familie- en
huisarchieven), bedrijven en instellingen. De
prachtige beeldcollectie bevat kaarten van het
gehele gebied van het oude tot het recente
verleden. Het varieert van klassenfoto’s en
pasfoto’s van vele jaren, tot ansichtkaarten,
prenten en tekeningen van de omgeving. Daarnaast kan de klant in het RHC Vecht en Venen
gebruik maken van een uitgebreide bibliotheek
en (gedigitaliseerde) historische kranten.
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Profiel
Het RHC Vecht en Venen is een interprovinciale gemeenschappelijke regeling, waarbij de gemeenten De Bilt,
Stichtse Vecht, De Ronde Venen en Weesp aangesloten zijn.
Het RHC Vecht en Venen beheert ruim 3500 meter papieren
archieven. Deze informatie is doorzoekbaar via de website
en toegankelijk in de studiezalen en een selectie online.
Het RHC Vecht en Venen is enerzijds de bewaarplaats van
overheidsinformatie en biedt de gemeenten de gelegenheid
zich te verantwoorden, anderzijds krijgt iedereen bij het RHC
Vecht en Venen de mogelijkheid aan de gewenste informatie
te komen, voor welke reden dan ook: rechtvaardiging, studie,
hobby, nieuwsgierigheid. Daarnaast houdt het RHC Vecht en
Venen toezicht op de niet overgebrachte archieven van de
aangesloten gemeenten. Het RHC heeft een formatie van
6,4 fte en een begroting van circa 725.000 euro.
Het RHC Vecht en Venen opereert binnen een netwerk op
nationaal provinciaal en regionaal niveau. Op nationaal
niveau is het RHC Vecht en Venen lid van de Branchevereniging (BRAIN). Op provinciaal niveau neemt het RHC Vecht en
Venen actief deel aan de Kring van Noord-Hollandse Archi-
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varissen en de Kring van Utrechtse Archivarissen. Op regionaal niveau bestaat er een strategische samenwerking met
Archief Eemland (Amersfoort en omgeving) en Streekarchief
Gooi en Vechtstreek (Hilversum en omgeving). Op lokaal
niveau neemt het RHC Vecht en Venen deel aan de samenwerkingsverbanden Venenopdekaart met het Museum De
Ronde Venen en de Bibliotheek Angstel Vecht en Venen en
Stichting Vechtsnoer, waar twintig lokale erfgoedverenigingen en -instellingen actief in zijn.
In de provincie Utrecht en Noord-Holland zijn diverse archiefdiensten. Het Utrechts Archief en het Noord-Hollands Archief
beheren zowel de provinciearchieven, als die van de provinciehoofdstad. Het RHC Vecht en Venen wordt omringd
door zeven kleine en middelgrote archiefdiensten. De regio
Vecht en Venen valt binnen twee waterschappen: het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Waterschap De Stichtse
Rijnlanden.
Toezicht
Het RHC Vecht en Venen concentreert zich op toegankelijk
maken en beschikbaar stellen van informatie, zowel van de
historische archieven als de gemeentelijke informatiehuis-
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houding. Ingevolge de Archiefwet beheert het RHC Vecht en
Venen niet alleen de overgebrachte archieven, maar houdt
zij ook wettelijk toezicht op de niet-overgebrachte archieven
bij de vier gemeenten. Daarbij is het RHC Vecht en Venen
ook verantwoordelijk voor het toezicht bij gemeenschappelijke regelingen die binnen de regio vallen.

Archiefwet
Het beheer van overheidsarchief is geregeld in
de Archiefwet, het Archiefbesluit en de Archiefregeling. De Archiefwet spreekt zich uit over de
vorming, het beheer, de overdracht en vernietiging van (digitale) archiefbescheiden. Daarnaast
stelt de Archiefwet dat overgebrachte archiefbescheiden openbaar zijn. Het Archiefbesluit
behandelt de selectie en vervanging van archiefbescheiden en geeft regels voor het in goede,
geordende en toegankelijke staat brengen en
houden van archiefbescheiden. De Archiefregeling is een uitwerking van het Archiefbesluit

9

beleids
visie
2016-2019

10

beleids
visie
2016-2019

Beleidslijn: Duurzame organisatie
Het RHC Vecht en Venen maakt een omslag van papier naar
digitaal. Dat betekent een verschuiving van de aandacht van
de organisatie van erfgoed richting (digitale) informatie. De
historische archieven blijven een belangrijk onderdeel binnen de organisatie, tegelijkertijd hebben de ontwikkelingen
op het gebied van digitaal archiefbeheer grote invloed op de
organisatie. Het vraagt om kennis van omgaan met ITvraagstukken, nieuwe en veranderende werkprocessen binnen
de organisatie en incidenteel en structureel budget voor het
ontwikkelen van voorzieningen voor duurzame toegankelijkheid van digitaal archief. In samenwerking met de aangesloten gemeenten en de strategische partners werkt het RHC
de komende beleidsperiode aan het ontwikkelen van deze
voorzieningen en dienstverlening.
De organisatie krijgt door de omslag van papier naar digitaal te maken met nieuwe uitdagingen. De vraag vanuit de
aangesloten gemeenten om advisering en ondersteuning bij
de inrichting en het beheer van informatiesystemen neemt
toe. De ontwikkeling van een voorziening en dienstverlening
op het gebied van duurzame toegankelijkheid van digitaal
overheidsarchief is een nieuwe taak. Tegelijkertijd blijft de
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hoeveelheid werk ten aanzien van het papieren overheidsarchief tot de omslag van papier naar digitaal volledig gemaakt
is, gelijk. In de komende beleidsperiode ontwikkelt het RHC
Vecht en Venen een gedragen personeelsbeleid en opleidingsplan. Door natuurlijk verloop ontstaat aan het einde
van de beleidsperiode de uitdaging om de aanwezige expertise te borgen en tegelijkertijd de mogelijkheid om de vaardigheden binnen de organisatie uit te breiden op het gebied
van IT en informatiemanagement.
Duurzame toegankelijkheid
Een van de programmadoelen van het innovatieprogramma Archief2020 en AIDO is het
ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk
van aanbieders van duurzame digitale archiefbewaarplaatsen. Het doel is dat in 2016 alle
archiefinstellingen zich hebben beraden op hun
rol in het digitale informatielandschap. Ze zijn
adviseur en/of toezichthouder voor duurzame
beschikbaarstelling van overheidsinformatie of
houden daar toezicht op.
Bron: Programmaplan Archief2020
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DOELSTELLING
De afgelopen beleidsperiode is ingezet op automatisering
en digitale dienstverlening. Nu is het tijd voor de volgende
stap. ICTinformatiebeheer wordt in alle lagen van de organisatie opgenomen. Hier wordt uitvoering aan gegeven
door het opstellen van een informatiebeleidsplan en een
informatiestrategie.
DOELSTELLING
De realisatie van de beleidsvisie vraagt om kennis en competenties die op dit moment nog maar beperkt aanwezig zijn
binnen de organisatie. Het RHC Vecht en Venen zoekt naar
oplossingen middels een nieuw op te stellen personeelsbeleid om de nieuwe taken op een goede manier te kunnen vervullen. Het te ontwikkelen personeelsbeleid, opleidingsplan
en functiehuis moet ondersteunend zijn voor het in balans
brengen van de verschillende taken van het RHC Vecht en
Venen en perspectief creëren voor de toekomst.

13

beleids
visie
2016-2019

Beleidslijn: Verwerven en Beheren
Het RHC Vecht en Venen is er voor iedereen die kennis wil
nemen van het verleden van de regio Vecht en Venen. De
unieke collectie van het RHC Vecht en Venen staat hierbij
altijd centraal. Een goede borging van de kwaliteit van deze
unieke collectie is noodzakelijk om de kennis over de collectie te kunnen vergroten en verspreiden. Om de kwaliteit
van de collectie te waarborgen is restauratie, digitalisering
en collectievorming essentieel. Verwerven en beheren van
papieren archief is al jaren een kernkwaliteit van het RHC
Vecht en Venen.
Het RHC Vecht en Venen wordt geconfronteerd met de toenemende digitalisering van de werkprocessen bij de overheid.
Een groeiend aantal gemeenten in de regio heeft de ambitie
om binnen enkele jaren geheel digitaal te werken. Voordat
een papierloze en digitale overheid gereed is, zullen de
gemeentelijke organisaties de komende jaren de papieren
archieven (vervroegd) overbrengen naar het RHC Vecht en
Venen. Digitaal werken betekent ook digitaal archiveren en
daarmee laat de behoefte tot het inrichten van een e-depot
voor de duurzame bewaring en het beheer van digitale
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archiefbescheiden zich steeds dringender voelen. Het realiseren en onderhouden van een e-depot vraagt om forse
investeringen in hardware, software en organisatie, die voor
kleinere en middelgrote organisaties doorgaans niet alleen
zijn op te brengen. De komende jaren staat het RHC Vecht
en Venen voor de uitdaging de vervroegde overdracht van
papieren overheidsarchieven op te vangen en tegelijkertijd
een voorziening te ontwikkelen voor duurzame toegankelijkheid van digitale informatie. Hiervoor is het RHC Vecht
en Venen een strategische samenwerking aangegaan met
Archief Eemland en het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.
Naast overheidsarchief acquireert het RHC Vecht en Venen
ook archieven van particulieren, kerken, bedrijven en verenigingen. Daarbij maakt het RHC Vecht en Venen gebruik
van het acquisitiebeleid, en bij de uitvoering wordt samengewerkt met historische verengingen en instellingen in
het werkgebied, om zo te komen tot een representatieve
archiefcollectie.
DOELSTELLING
Het RHC onderzoekt binnen een regionale samenwerking
de mogelijkheden om voorzieningen voor het duurzaam
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beheren en toegankelijk maken van digitaal archief te ontwikkelen of aan te sluiten bij bestaande voorzieningen. Doel
van dit onderzoek is om in de beleidsperiode aan het bestuur
een concreet voorstel met een verantwoorde keuze voor een
e-depot voorziening te kunnen presenteren.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen bereidt zich voor op de overbrenging
van de eerste hybride archieven door het in gebruik nemen
van standaarden zoals het Toepassingsprofiel Metadata
Lokale Overheden en door het op elkaar laten aansluiten
van informatieprocessen en –systemen van zowel de aangesloten gemeenten als van het RHC Vecht en Venen.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen bewerkt in opdracht van de
gemeenten semi-statische archieven. Het aannemen van
archiefbewerkingsprojecten van de aangesloten gemeenten
verhoudt zich moeilijk tot de uitvoering van de wettelijke
toezichthoudende taak. De afgesproken bewerkingsprojecten worden uitgevoerd maar het RHC neemt geen nieuwe
opdrachten aan.
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DOELSTELLING
De papieren collectie van het RHC Vecht en Venen groeit
sneller dan was voorzien bij de bouw van de huidige archiefbewaarplaats. Gegeven de behoefte van de aangesloten
gemeenten om te focussen op de digitale informatiehuishouding, verwacht het RHC Vecht en Venen een grote, want versnelde, toestroom van papieren archieven. Verwacht wordt
dat er tot 2027 nog twee kilometer papier naar de archiefbewaarplaats wordt overgebracht vanuit de gemeentelijke
organisatie, dat niet geplaatst kan worden met de huidige
depotcapaciteit. Het RHC Vecht en Venen onderzoekt verschillende mogelijke oplossingen, waaronder het vergroten
van de depotruimte op de huidige locatie, uitplaatsing bij
externe partijen of digitalisering ter vervanging.
Transitie
“De archiefsector is in transitie, de digitalisering
van overheid en samenleving dwingt de sector om
zich voor te bereiden op een nieuwe digitale werkelijkheid. De overheid heeft verschillende ambities
geformuleerd voor de digitalisering van de dienst-
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verlening, die impact hebben op de bestaande
werkprocessen. Deze ontwikkelingen hebben vroeg
of laat grote consequenties voor archiefdiensten.”
Bron: ‘Open toegang tot de archiefcollectie Nederland’, Innovatieprogramma Archief2020.

Digitale toegankelijkheid
“Bij overheid en bedrijfsleven leidt digitaal werken
tot digitale opslag en beheer van informatie. Binnen de overheid betekent dit een verdere groei
van data, meer complexe communicatieprocessen
en een vraag van [de volksvertegenwoordiging] en
burger naar snellere verantwoording. De behoefte
aan duurzaam beheer van digitale informatie
neemt onder deze ontwikkelingen toe. Digitale
toegankelijkheid van informatie en dienstverlening
worden naast digitaal beheer key issues binnen de
overheid.”
Bron: ‘Leren als levenstijl’, BRAIN.
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E-depot
De overheid stelt zich ten doel dat burgers in
2017 hun zaken digitaal kunnen afhandelen
bij alle overheidslagen. Bij de inrichting van het
informatiebeheer moet ook aandacht besteed
worden aan digitale duurzaamheid. De omslag
heeft ook gevolgen voor de overbrenging naar
de archiefdienst. De huidige overbrengingstermijn van 20 jaar kan leiden tot informatieverlies.
De ontwikkeling van een e-Depotvoorziening is
onvermijdbaar. De huidige hybride archivering
leidt tot risico’s die kunnen leiden tot een ineffectieve bedrijfsvoering, juridische aanspraken,
en verlies van cultuurhistorisch erfgoed.
Bij een e-Depot komt veel meer kijken dan
alleen een digitale opslag van data. Een e-Depot
is in staat digitale documenten op te nemen, op
te slaan, veilig te bewaren en voor raadpleging
beschikbaar te stellen. Rond het e-Depot zijn
een aantal voorzieningen vereist om de betrouwbaarheid te garanderen: organisatie, professioneel personeel, gebruik van standaards en
procedures.
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Beleidslijn: Beschikbaarstellen en presenteren
Op elk gewenst moment vanaf elke locatie en via de meest
gebruikte media de gewenste informatie kunnen vinden en
delen. Daar streeft het RHC Vecht en Venen de komende
beleidsperiode naar. De website is recentelijk nieuw ontwikkeld en de collectiedatabase wordt iedere dag verder
aangevuld en verbeterd. Het publiek staat direct in contact
met onze medewerkers via chat, e-mail, facebook en twitter.
Het RHC Vecht en Venen werkt constant aan de uitbreiding
van de online beschikbaarheid van de bronnen, de verbetering van de kwaliteit van de website en de kwaliteit van de
dienstverlening.
Het RHC Vecht en Venen wil de klantvragen zo veel mogelijk via de digitale studiezaal afhandelen. Door de meest
geliefde bronnen te digitaliseren en een goede en snelle digitale dienstverening te bieden, wordt dit steeds beter mogelijk. Voor het raadplegen van de bronnen bij diepgravender
onderzoek is een bezoek aan de studiezaal wel altijd nodig.
En voor het publiek is en blijft het een bijzondere ervaring
om de originele stukken in de studiezaal in te zien.
De bronnen van het archief worden op verschillende manie-
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ren bevraagd en hergebruikt door het publiek. Aanbieden
via de studiezaal en via een collectiedatabase alleen sluit
niet meer voldoende aan bij de wensen van de gebruikers.
Het RHC Vecht en Venen gaat de komende beleidsperiode
inzetten op Open Toegang en de bronnen ook als Open Data
beschikbaar stellen. De aansluiting op de nieuwe vraag van
klanten wordt gevonden door de informatie open toegankelijk te maken.
Open toegang
“Open toegang houdt in, dat de technische uitwisseling van digitale informatie op een ‘open’ manier
is georganiseerd in een ‘open architectuur’. De
communicatie tussen deze systemen wordt dan
geregeld door middel van ‘open standaarden’.
Wanneer de infrastructuur op deze manier is georganiseerd, is uitwisselen van digitale informatie
makkelijker te realiseren omdat veel technische
en financiële belemmeringen zijn weggenomen.”
Bron: ‘Open toegang tot archiefcollectie Nederland’, Innovatieprogramma Archief2020.
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Presenteren
Het RHC Vecht en Venen wil het erfgoed van de regio Vecht
en Venen met iedereen delen. Op regionaal niveau heeft het
RHC Vecht en Venen een stevig netwerk met verschillende
professionele spelers, alsook historische verenigingen en
burgerinitiatieven binnen het erfgoedveld. In samenwerking
met het veld zet het RHC Vecht en Venen in op het verspreiden van kennis over en het opbouwen van een representatieve collectie over de lokale en regionale geschiedenis.
Het RHC Vecht en Venen ondersteunt met kennis en een
goed toegankelijke collectie de lokale en regionale (amateur)erfgoedinitiatieven, zoals historische tentoonstellingen,
publicaties en presentaties ter verspreiding en vergroting
van kennis over het lokale en regionale verleden. Het RHC
Vecht en Venen faciliteert de mogelijkheid om gebruik te
maken van de collectie voor een zo breed mogelijk publiek.
Dit doet het RHC Vecht en Venen door in te zetten op een
steeds eenvoudigere en betere toegankelijkheid van de collectie middels open data, crowdsourcing en de digitalisering
van de fotocollecties.
In deze beleidsperiode wordt er voor gekozen om het bereikte
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niveau vast te houden, en om verder de aandacht te richten
op innovatie van duurzaam beheer en beschikbaarstelling
van digitaal archief.
Het RHC Vecht en Venen neemt actief deel aan projecten binnen de archiefbranche op provinciaal en nationaal niveau.
Samenwerking met archiefinstellingen binnen de provincie
en op nationaal niveau leidt tot een betere dienstverlening.
Samen met de Kring van Utrechtse Archivarissen wordt
gewerkt aan de ontsluiting van de doop-, trouw- en begraafregisters. Daarnaast wordt de collectie ook geharvest via
regionale en nationale aggregatoren voor de platforms
UtrechtAltijd en Europeana.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen zet in op efficiënte en goede dienstverlening. Steeds meer klanten kunnen goed geholpen worden in de digitale studiezaal. Voor meer diepgravend onderzoek kan men terecht in de studiezalen in Breukelen en
Weesp. Het RHC wil de kwaliteit blijven bieden die de klant
gewend is en tegelijkertijd formatie en middelen zo efficiënt
mogelijk inzetten. Daarom zal het RHC de komende jaren de
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reguliere openingstijden verminderen en, in navolging van
de landelijke trend, de klant vaker op afspraak gaan helpen.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen ontwikkelt de digitale dienstverlening steeds verder door. Om op termijn scanning on
demand en digitale raadpleging van de papieren archieven
mogelijk te maken, wordt ingezet op een volledige standplaatsregistratie van de collectie en een verdere implementatie van het archiefmanagementsysteem binnen de
dienstverleningsprocessen.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen beschikt over een prachtige beeldcollectie. Het deel van de collectie dat digitaal beschikbaar
en doorzoekbaar is groeit ieder jaar. Samen met onze
betrokken vrijwilligers wordt de gedigitaliseerde collectie
doorzoekbaar gemaakt. Om dit proces te versnellen wordt
ook het publiek een samenwerkende partner bij het digitaal
toegankelijk maken van deze bijzondere bronnen. Wij onderzoeken de mogelijkheid om een project te starten om delen
van de collectie via crowdsourcing toegankelijk te maken.
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DOELSTELLING
Op elk gewenst moment vanaf elke locatie en via de meest
gebruikte media de gewenste informatie kunnen vinden en
delen. Om daar uitwerking aan te geven zet het RHC in op
Open Toegang en het beschikbaar stellen van de bronnen in
de vorm van Open Data sets.

Verantwoording
“De overheid krimpt niet alleen in omvang, maar
ook in belang. De samenleving neemt meer eigen
verantwoordelijkheid. De focus van archiefbeheer
verschuift van bestuurlijk naar maatschappelijke
verantwoording. Het informatievraagstuk wordt
een maatschappelijk vraagstuk.”
Bron: ‘Leren als levenstijl’, BRAIN.
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Beleidslijn: Advisering en auditing
Door de opkomst van de digitale informatiestromen binnen
de gemeentelijke organisatie komen de archiefdienst en het
recordmanagement steeds dichter bij elkaar te staan. Het
duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie was
aanvankelijk enkel een taak van het archief is verschoven
naar documentaire informatieverzorgers en staat nu op de
drempel van een verschuiving naar informatiemanagement.
Digitalisering van de overheid heeft gevolgen voor de archiefdienst zelf, de rol en de functievervulling.
Als adviseur en interne toezichthouder ziet het RHC Vecht en
Venen haar toegevoegde waarde op het gebied van waardering en selectie, ordenen en structureren van informatie en
actieve openbaarheid. Door de groei van digitale informatie
is het essentieel om al bij de creatie voorwaarden te scheppen om duurzaam beheer en behoud mogelijk te maken.
Toezicht vanuit en samenwerking tussen het RHC Vecht en
Venen en de gemeentelijke informatiedienst, is niet alleen
noodzakelijk om duurzaam beheer van digitale informatie te
garanderen. Goede afstemming van ontwikkelingen tussen
het RHC Vecht en Venen en de aangesloten gemeenten is
ook van belang om overbrenging van de hybride archieven
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zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit vraagt om een verandering gericht op het vergroten van de wederzijdse uitwisseling met de aangesloten gemeenten en het verhogen van
de interne flexibiliteit en mobiliteit.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen is een vooruitstrevende archiefdienst
en voert haar wettelijke toezichthoudende taak uit middels
auditing en advisering. Het RHC Vecht en Venen zet in op
kennisontwikkeling op vraagstukken zoals zorgdragerschap
van archief in de keten; samenhang van archiefobjecten binnen zaakgericht werken, normalisatie bestandsformaten en
actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.
DOELSTELLING
Het RHC Vecht en Venen gaat voor deze uitdaging een
sterke samenwerking aan met de afdelingen DIV en IT bij de
gemeenten. Daarbij zet het RHC Vecht en Venen in op het
bevorderen van het bewustzijn van het belang van gezamenlijk digitaal beheer. Binnen een samenwerking op regionale
schaal worden de voorbereidingen getroffen om te komen
tot een voorziening voor duurzaam beheer en duurzame toe-
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gankelijkheid van digitale overheidsinformatie. Dit type voorzieningen worden vaak aangeduid als e-depot.
DOELSTELLING
De rol van het RHC Vecht en Venen als adviseur en auditor
wordt in het nieuw te ontwikkelen toezichtbeleid vormgegeven waarbij onder andere gebruikt gemaakt gaat worden
van de producten ontwikkeld door het innovatieprogramma
Archief2020.
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Gemeenschappelijk uitgangspunt
“Archiefvormers, zorgdragers en archiefdiensten
staan nu voor de uitdaging om het archief van
de toekomst en de daarvoor benodigde voorzieningen in te richten, zodat zij kunnen voldoen
aan de uitgangspunten van digitaal duurzaam
toegankelijke informatie. Decentrale overheden
besluiten autonoom over de koers en hebben een
eigen verantwoordelijkheid als zorgdrager. Maar
een gemeenschappelijk uitgangspunt voor een
e-depotvoorziening kan een bijdrage leveren aan
het bereiken van deze ambitie.”
Bron: ‘E-Depot Decentrale Overheden’ AIDO.
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Afdrukinstructie (microsoft word)
Dit document is geoptimaliseerd voor gebruik op een tablet.
Indien u de voorkeur geeft aan een papieren versie kunt u
het document op de volgende manier uitprinten:
Klik op ‘Afdrukken’
Kies in uw afdrukscherm bij ‘Pagina verkleinen, vergroten &
verwerken’ voor ‘Boek’
Kies bij ‘Subset van boek’ voor ‘Beide zijden’
Kies bij ‘Binding’ voor ‘Links’
Het document wordt nu als boekje op A5 formaat afgedrukt.
De software zorgt automatisch voor de juiste sortering
(volgorde) van de pagina’s.
Vouw de geprinte pagina’s dubbel en breng eventueel twee
nietjes aan in het midden.
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Colofon
Breukelen, februari 2015
Het RHC Vecht en Venen is het samenwerkingsverband
op archiefgebied tussen de gemeenten De Bilt, Weesp,
De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Bezoekadres locatie Breukelen: Schepersweg 6e
3621 JK Breukelen
Bezoekadres locatie Weesp: Nieuwstraat 70a
1381BD Weesp
Postadres: Postbus 120
3620 AC Breukelen
telefoon: 0346-259425
e-mail: info@rhcvechtenvenen.nl
website: http://www.rhcvechtenvenen.nl
twitter: @rhcvv
Foto’s:
collectie Abcoude
Tekst: Bernadine Ypma MA
Foto’s: collectie RHC Vecht en Venen
Ontwerp cover: Annemarie Zijl
Ontwerp binnenwerk: Bart de Zwart
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