Jaarplan 2021
Wanneer hebben we het goed gedaan?
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

WFA als partner van overheden
eDepot
• Opname voor vervanging gescande bouwdossiers wordt uitgevoerd.
• Opname eerste digital born bestanden van gemeenten.
Dienstverlenings- • Dienstverleningshandvest voor deelnemers GR is vastgesteld.
handvest
• Er zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met WerkSaam, RUD en SOM.
Hybride archief
• Beleid en strategie hybride archieven zijn vastgesteld.
WFA als partner van publiek
Educatief
• Geschiedenislokaal heeft 2 nieuwe thema’s en middelbare scholen zijn actief benaderd.
programma
• Er is een bezoekprogramma en de eerste basisscholieren hebben het WFA bezocht.
• Het WFA heeft een programma met (online) cursussen en lezingen.
Westfriese kaart • De kaart is verrijkt met 2 nieuwe thema’s.
1573
• Start (onderzoeks)project Slag op de Zuiderzee met Westfries Museum en Archeologie.
Communicatie en • Er ligt een voorstel voor een nieuwe website.
promotie
• Inzet van social media is gestructureerd en vernieuwd.
Doorontwikkeling • Er is een klantenpanel ingesteld.
dienstverlening
• In samenwerking met andere archiefdiensten heeft het WFA een pilot voor de
chatfunctie afgerond en geëvalueerd en een besluit genomen over ingebruikname.
• Toekomstige inrichting/gebruik van de publieksruimten is beschreven en vastgesteld.
Scan op verzoek • Algemene oplossing voor Scannen op verzoek voor burgers is operationeel.
WFA als partner van toekomstige generaties
Duurzaamheid
• Uitvoeringsplan preservering is vastgesteld.
Inzet publiek
• 75% van fase 1 van het project ‘Compareerden voor mij’ is geïndexeerd.
• 50% van de geboorteakten tussen 1812-1902 is geïndexeerd.
WFA als professionele en toekomstbestendige organisatie
Kenniscentrum
• Het WFA organiseert 2 themasessies voor de regio.
• Kennisplatform op de WFA-website is geactualiseerd.
Inventarisatie
• 25% van de achterstand particuliere archieven is weggewerkt.
Informatie
• Intern kwaliteitssysteem is ontwikkeld en geïmplementeerd.
gestuurd werken • Informatiebeleid is opgesteld.
• Informatieveiligheidsbeleid is opgesteld.
Digitalisering
• Raamovereenkomst gesloten voor 4 jaar digitaliseren bouwdossiers, uitvoering gestart.
Opslagcapaciteit • Het WFA weet hoe het de fysieke opslagcapaciteit voor de komende 15 jaar waarborgt.
Collectieprofiel
• Het WFA heeft een collectieprofiel.
Open Data beleid • Het WFA heeft open data beleid vastgesteld.
Medewerkers
• Een herzien organisatieschema is in gebruik.

