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Agendapunt: 6. Speerpunten meerjarenbeleidsplan HUA 2021-2024 
Betreft: Notitie  
Agendapunt: 6 
Ter:   bespreking  
Dd:   16 maart 2020 

 
 
 
Het MT is gestart met de voorbereidingen voor het meerjarenbeleidsplan 2021-2024. 
De planning is om rond de zomer een definitief conceptplan gereed te hebben voor 
bespreking en goedkeuring in de bestuursvergadering van 14 september 2020. 
 
In de afgelopen bestuursvergadering is afgesproken om de speerpunten alvast te 
delen in de bestuursvergadering van maart. Hieronder volgen het proces en de 
speerpunten. 
 
Proces 
In aanwezigheid van de vorige twee MT-leden Bernadine Ypma en Kaj van Vliet zijn 
door het MT drie speerpunten benoemd. De drie leidinggevenden hebben elk een 
speerpunt opgepakt. Er is een tweetal verkennende gesprekken gevoerd met teams 
van medewerkers en e.e.a. is in korte notities uitgewerkt. 
 
Na de komst van de interim-managers Hans Berende en Linda Mol heeft het MT het 
traject weer opgepakt. We hebben contact gelegd met een bureau dat ons kan 
begeleiden in het betrekken van onze medewerkers in het gehele proces (creëren 
van draagvlak, ophalen en delen input, terugkoppeling). De planning is om in april en 
mei een aantal sessies met medewerkers te organiseren, waarna het eerste concept 
in mei-juni kan worden opgesteld en besproken in het MT. De medewerkers krijgen 
in die fase nog de ruimte om op het concept te reageren. 
 
Aansluiting zorgdragers 
Eind 2019 heeft een eerste gesprek met de gemeente Utrecht plaatsgevonden over 
input voor het meerjarenbeleidsplan. Dit gesprek was met name gericht op duurzame 
informatie en het e-depot. In april-mei zullen overleggen worden gepland met de 
gemeente en provincie om input op het gebied van informatiebeheer en cultuur op te 
halen voor het meerjarenbeleidsplan van HUA. Daarnaast zal Nieuwegein gevraagd 
worden om input.  
 
Speerpunten 
 
We willen het meerjarenbeleidplan richten op drie speerpunten:  
 
 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van morgen 

 Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA 

 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar. 

 
In het eerste speerpunt Samen bouwen aan het archief van morgen formuleren 
we doelstellingen rondom de thema’s: duurzame digitale toegankelijkheid voor 



 2 

overheidsarchieven en particuliere archieven, het verwerven van particulieren 
archieven van de toekomst en systeemtoezicht. 
 
In het tweede speerpunt Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA richten we ons op 
doelstellingen over de thema’s: hoe kunnen we ons publieksbereik vergroten, hoe 
worden onze collecties in 2030 gebruikt en welke ontwikkelingen dragen daaraan bij? 
 
In het derde speerpunt Onze organisatie maken we met elkaar richten we ons op 
doelstellingen voor de ontwikkeling van de interne organisatie: hoe worden we een 
wendbare organisatie die snel en flexibel kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen, 
hoe kunnen we onze innovatiekracht versterken, hoe willen we graag werken bij 
HUA? 
 
Bij alle drie speerpunten ligt de focus op: 

 Hoe worden wij een inclusieve en diverse organisatie waar iedereen welkom 

is? 

 Welke trends/nieuwe (technologische) ontwikkelingen zijn interessant voor 

HUA? 

 Hoe betrekken wij onze zorgdragers (provincie, rijk, gemeenten Utrecht en 

Nieuwegein) actiever bij onze activiteiten? 

 Hoe kunnen wij onze rol in de regio versterken? 

 
 

 
  
 


