Jaarplan 2020
Resultaten
Missie
Het Westfries Archief (WFA) is het geheugen
van de zeven aangesloten gemeenten en hun
inwoners. Onze organisatie staat voor een
duurzaam, toegankelijk, betrouwbaar en levend
geheugen en voorziet in informatiebehoefte van
partners.
Wat zijn onze doelen in 2020-2023?
•
Een duurzame, toegankelijke, betrouwbare
en representatieve collectie
•
Tevreden partners en gebruikers
•
Nieuw publiek
•
Professionele en flexibele organisatie met
kennis van zaken

Aandachtspunten en ontwikkelingen
•
Verschuiving van fysieke naar digitale
dienstverlening
•
Beschikbare depotruimte
•
Digitale archiefvorming en beheer
•
Ontwikkelingen bij aangesloten gemeenten
•
Technische ontwikkelingen
•
Organisatiecapaciteit (kwalitatief en
kwantitatief)
•
Projectmanagement

Wanneer hebben we het goed gedaan?
Collectie & • Het WFA heeft voortgang geboekt met het project VeleHanden.
digitalisering • Het WFA heeft een plan voor het wegwerken van de achterstand particuliere
archieven en heeft een aanvang met het wegwerken gemaakt.
• Het WFA beschikt over richtlijnen voor particuliere archiefvormers.
• Het WFA heeft diverse bronnen gedigitaliseerd: oorlogsbronnen, particuliere
notulen Staten van Holland, foto’s NHD en recente kranten.
• De voorbereiding voor digitalisering van de bouwdossiers is afgerond.
• Het WFA heeft een collectieprofiel.
eDepot
• Het WFA beschikt over een operationeel eDepot voor overgebracht archief.
• Het Strategisch Informatie Overleg is ingericht.
• De Monitor Digitale Informatie is ingezet.
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Het WFA heeft dienstverleningshandvesten voor deelnemers GR en
gebruikers.
Scannen op verzoek voor gebruikers is operationeel.
Het WFA heeft open data beleid vastgesteld.
Het WFA heeft een beeld van de zelfbedieningsfunctie van de studiezaal.
Het WFA weet of/hoe het een chatfunctie gaat aanbieden.
Alle genealogische bronnen op fiche zijn op archieven.nl gepubliceerd.
Het WFA heeft een cursus en lezingen georganiseerd.
Het WFA heeft een programma om leerlingen te ontvangen en de eerste
leerlingen hebben het WFA bezocht.
Het WFA neemt deel aan het educatief platform geschiedenislokaal.nl.
Fase 2 van het project Westfriese Kaart is afgerond.
Het WFA neemt actief deel aan bestaande educatieve
samenwerkingsverbanden.
Het WFA heeft een eerste beeld van het toekomstig gebruik van de
publieksruimten.
Scenario's voor de uitbreiding van de fysieke archiefopslag zijn in beeld.
Het WFA heeft een Adviseur Digitale Archivering benoemd.
De interne WFA taakverdeling is geëvalueerd.
Kennisontwikkeling medewerkers met cursussen en bijeenkomsten.
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