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     MEMO 
 
Beleidsplan: terugblikken en voortuitkijken 
 
Bijna aan het einde van de beleidsperiode 2015-2018 is er tijd om terug te blikken op de behaalde 
resultaten en vooruit te kijken naar nieuwe doelen. 
 
Het Beleidsplan 2015-2018 was het eerste plan dat is opgesteld in de vragende vorm. De 
vastgestelde focus was DIGITAAL . De speerpunten daarbinnen waren: Digitalisering collecties, E-
depot, Ontsluiting, Erfgoed gebruik. Bij deze speerpunten zijn een aantal producten benoemd. 
Producten die een antwoord zouden moeten geven op de gestelde vragen en die juist door de 
geformuleerde vragen relevant bleven in de gehele beleidsperiode. Van te voren voor vier jaar 
vastomlijnde afspraken maken, ontneemt vaak de mogelijkheden tot interactie met de omgeving, 
met huidige en toekomstige partners en met gebruikers.  Een vraag als uitgangspunt geeft in een snel 
veranderende omgeving de meeste flexibiliteit.  
 
En dat wat we de afgelopen beleidsperiode hadden willen bereiken, is het gelukt? Nou en of! In de 
jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn steeds terugkoppelingen gegeven op de bereikte 
resultaten. Achter sommige beschrijvingen van een of twee regels gaan soms vele honderden 
werkuren schuil. Op alle vragen is een antwoord gekomen, er zijn nieuwe vragen ontstaan en ook die 
zijn weer beantwoord.  
 
Deze vorm heeft inderdaad ruimte geboden voor flexibiliteit en de mogelijkheid om op nieuwe 
technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen te anticiperen. Om maar een paar voorbeelden 
te noemen:  

- Het RAR is gebruik gaan maken van PID’s (Persistent Identifiers), waardoor de digitale 
toegankelijkheid van onze collectie op lange termijn is geborgd.  

- We werken als eerste zelfstandige archiefdienst digitaal in de Cloud op basis van een 
vervangingsbesluit voor het eigen dienstarchief. 

- Binnen een e-Depot pilot hebben we de eerste gemeentelijke archiefbestanden in het rijks e-
Depot geplaatst en binnen een tweede pilot hebben we als enige zelfstandige archiefdienst 
in Nederland archiefbestanden in een e-Depot weten te presenteren op onze website. 

- We hebben een internationale “Archief Oscar” gewonnen voor ons educatieve filmpje Rens 
in het Archief. 

- We hebben met onze interactieve studiezaalwand de vakjuryprijs gewonnen binnen de 
provinciale erfgoedprijs “Gouden Gelderse Roos” van Erfgoed Gelderland. 

- We hebben de vakgebieden advisering en inspectie gescheiden, om onze deelnemende 
gemeenten nog beter van dienst te kunnen zijn. 

In de vergadering zal tevens een korte presentatie geven worden over de speerpunten en producten 
van afgelopen 4 jaar. 



Het stellen van de vragen en het onderzoek doen naar de antwoorden heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Van je successen moet je leren en deze zo veel mogelijk herhalen. Daarom is het 
komende beleidsplan 2019-2021 ook in de vragende vorm opgesteld. Uiteraard met nieuwe 
speerpunten en nieuwe vragen, die voortborduren op de stevige basis die in de afgelopen 
beleidsperiode is gelegd.  
 
In bijlage 5A treft u het nieuwe beleidsplan in concept.  
 
Komende jaren staan in het teken van E! 
E van e-depot, E van erfgoed, E van externe dienstverlening, E van Expertise, E van efficiëntie! 
 
Dit zijn de speerpunten binnen het thema “E” voor de komende beleidsperiode. Bij deze speerpunten 
zijn een aantal onderdelen benoemd. Onderdelen die een antwoord geven op de gestelde vragen en 
die juist door de geformuleerde vragen relevant blijven in de hele beleidsperiode. Elk speerpunt 
begint met een onderdeel digitalisering. Het is en blijft een thema die komende jaren heel veel 
aandacht krijgt. Niet als een doel op zicht maar als middel om je doelstellingen te bereiken. 
Overigens is dat niet alleen een leidend thema bij het RAR. Het ministerie van OCW zet volgens haar 
Cultuurnota 2018-2021 in op digitale toegankelijkheid van erfgoed als een van de pijlers. 
 
Komende periode zal zeker zijn uitdagingen kennen: gemeentelijke herindeling, inrichten van een 
nood e-Depot voor de gemeente Tiel, vraag voor (digitale)dienstverlening van derde partijen. De 
antwoorden die we in beleidsperiode 2019-2021 gaan geven zullen, behalve consistente beheer van 
ons Rivierenlandse erfgoed ook bijdragen aan het uiteindelijke doel: een gezamenlijk e-Depot voor 
alle bij het RAR aangesloten gemeenten, dat op een zo meest efficiënt mogelijke manier is ingericht. 
 
Voorstel: 
Vaststellen van beleidsplan RAR 2019-2021  
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