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Personeel 

Dhr. Kaj van Vliet, die sinds 20 jaar bij HUA werkzaam is als MT-lid, rijks- en 

gemeentearchivaris en hoofd van de afdeling Inspectie- en Collectiebeheer, heeft een functie 

buiten HUA geaccepteerd en zal HUA per 1 januari 2019 gaan verlaten. Kaj van Vliet is naast 

historicus tevens de deskundige op het gebied van het e-depot, zowel binnen als buiten HUA. 

Het MT gaat zich beraden op de invulling van de vacature. 

 

Samenwerking met Nieuwegein 

Op dit moment wordt gewerkt aan een evaluatie van de DVO met Nieuwegein. Voor het najaar 

wordt een beleidsstuk voorbereid voor het college van Nieuwegein om te beslissen over 

aansluiting bij de GR of voortzetting van de DVO. De aansluiting op het e-depot van HUA wordt 

hierin meegenomen. Vanuit HUA zal een voorkeur worden aangegeven voor aansluiting bij de 

GR.  

 

Project Impactanalyse e-depot Provincie Utrecht 

HUA en de Provincie voeren op dit moment het gezamenlijke project ‘Impactanalyse e-depot 

PU’ uit. De aanleiding van dit project is de behoefte om digitaal geboren archieven naar de 

archiefbewaarplaats (HUA) over te brengen. Hierbij is het wettelijk kader, namelijk de 

Archiefwet, een belangrijke drijfveer maar ook vanuit het oogpunt van digitale preservering 

van de archiefbescheiden is er een noodzaak. Deze analyse wordt uitgevoerd met een 

multidisciplinair team van alle betrokkenen (van zowel de Provincie Utrecht als HUA). Hierbij 

worden alle aspecten die van belang zijn voor een succesvolle aansluiting getoetst aan de hand 

van vooraf gestelde kaders en richtlijnen.  

Met deze impactanalyse is onderzocht in welke mate een eerste dataset die wordt 

overgebracht voldoet aan de normen van HUA voor het geautomatiseerd overbrengen van 

born digital archiefmateriaal en wat er eventueel nog moet gebeuren om dat mogelijk te 

maken. De eerste dataset is afkomstig van de afdeling Wegen en vaarwegen, die actief 

betrokken is bij dit traject. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt een vervolgtraject 

voorbereid. 

 

Project digitaal werken 

De voortgang van het project digitaal werken verloopt voorspoedig. Onder leiding van een 

projectleider van het bureau Ynno wordt digitaal werken voorbereid. Als onderdeel wordt ook 

de huisvesting van de kantoren en vergaderruimtes meegenomen van de Alexander 

Numankade en de Hamburgerstraat. Doel van het project is om digitaal werken, flexibel 

werken, intern en externe samenwerking te faciliteren en meer variatie in werk- en 

vergaderplekken aan te bieden. Ook zal de mogelijkheid van thuiswerken hierin meegenomen 

worden. 

 
GAP-analyse 

Het Utrechts Archief heeft Sincerus de opdracht gegeven om een GAP-analyse op de Baseline 

Informatiebeveiliging Overheden (BIO) uit te voeren. Het doel hiervan is om in beeld te krijgen 

in hoeverre het Utrechts Archief voldoet aan de BIO en een overzicht te krijgen van welke 

eisen meegenomen moeten worden in de uitbesteding van de digitale werkomgeving.  

Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat een aantal beheerdoelstellingen 

uitgevoerd worden, maar niet zijn geborgd binnen de organisatie. Goede 

beveiligingsgewoonten worden uitgevoerd op basis van best-practices. Kennis en procedures 

blijven hierdoor in de hoofden van medewerkers zitten. Dit levert een risico op wanneer deze 

personen de organisatie verlaten. Ook zijn de uitvoering van maatregelen en de borging 

daardoor niet controleerbaar.  

Het MT gaat de aanbevelingen van de analyse in gang zetten. 


