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1. Inleiding

In deze le bestuursrapportage brengt Het Utrechts Archief verslag uit over de periode januari tot en 

met april 2021. Een periode waarin de Corona-crisis een rol blijft spelen en ook de ICT-verstoring als 

gevolg van ransomware veel aandacht heeft gevraagd.

Dit is het eerste jaar van onze nieuwe beleidsperiode 2021 - 2024. De ambities voor deze jaren 

hebben wij beschreven in ons meerjarenbeleidsplan Het Utrechts Archief 2021 - 2024 - Werken aan 

een innovatief, inspirerend en inclusief archief. In hoofdstuk 4 "Toelichting op 

beleidsontwikkelingen" worden de belangrijkste ontwikkelingen per speerpunt beschreven.

In de vastgestelde programmabegroting 2021 - 2024 wordt vorm gegeven aan de opdracht van het 

bestuur uit 2019 om de bestemmingsreserves in deze beleidsperiode in zijn geheel af te bouwen. 

Daarmee worden er in dit jaar (en de komende drie jaren) reserves ingezet voor het programma 

Digitale Toegankelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat er extra baten en lasten in de begroting worden 

toegevoegd in dit jaar, naast de andere meer reguliere wijzigingen. Hierover wordt gerapporteerd in 

de hoofstukken 2 "Exploitatie 2021 HUA "In één oogopslag"en hoofdstuk 3 "Toelichting financiële 

afwijkingen begroting 2021".

De Corona-crisis en het ransomware-incident hebben een grote impact op HUA, maar HUA is in staat 

om hier op te acteren en met de bestaande financiële middelen heeft HUA de ambitie om 2021 

budgetneutraal te eindigen.

Utrecht, 21 mei 2021

Namens het Managementteam van Het Utrechts Archief,

De directeur,

Mw. drs. C.C.A.E. Keijsper
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2. Exploitatie 2021 HUA “In één oogopslag”

In dit overzicht worden de uitgangsbegroting, mutaties en de gewijzigde begroting getoond.

le Bestuursrapportage HUA per 1 mei 2021

Omschrijving

Begrotin

Lasten

Verhogin Verlagin le Berap

bedragen • € 1.000

Baten

Begrotin Verhogin Verlagin le Berap

Mutaties in lasten en baten 

Personeelkosten 

Afschrijvingen

Facilitair

ICT

l&C

P&P

Baten

499

33

64

160

117

102

667

Totaal Pogramma Archieven

Mutaties in reserves en voorzieningen

Mutatie algemene reserve

Onttrekking knelpunten personeel

Onttrekking Instandh/uitbr der verzamelingen

Onttrekking Website / digitale studiezaal

Onttrekking Archiefreconstructie

Onttrekking Reserve Achterstallig Onderhoud RvB

Onttrekking Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie

Onttrekking Digital toegankelijkheid

Onttreking E-depot gemeente Utrecht

Onttrekking Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste expositie

Dotatie Digitale Toegankelijkheid

Dotatie Verkenning en Inrichting eigen E-depot

Dotatie Reserve E-depot gemeente Utrecht

6.371 940 33

173

550

266

200

7.278 6.356 667 0 7.023

237

50

40

200

159

298

138

200

107

Totaal Reserves en Voorzieningen 130 1.188 0 1.318 145 1.428 0 1.573

Geraamd resultaat

Saldo van Baten en Lasten

6.501 2.128 33 8.596 6.501 2.095 0 8.596

0 0
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3. Toelichting financiële afwijkingen begroting 2020

3.1 Inhoudelijke toelichting wijzigen baten en lasten binnen programma 

Archieven:

Om de opdracht van het bestuur uit 2019 om de bestemmingsreserves in zijn geheel af te 

bouwen en projectcluster Digitale Toegankelijkheid te financieren is het nodig om de 

bestemmingsreserves te herschikken. De financiële kaders hiervoor zijn al gepresenteerd in 

de vastgestelde meerjarenbegroting 2021 - 2024. Met het opmaken van de definitieve cijfers 

over 2020 kunnen nu de bestemmingsreserves in 2021 definitief vrij gespeeld worden. Het 

Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 15 maart 2021 de notitie "Definitieve 

herschikking bestemmingsreserves" goedgekeurd. Het Algemeen Bestuur wordt in de 

vergadering van 14 juni 2021 gevraagd deze notitie vast te stellen.

Met het vastgestelde projectcluster Digitale Toegankelijkheid gaat het om een bedrag van in 

totaal € 550.000, daarmee is er per jaar € 137.500 beschikbaar in de lastenbegroting voor dit 

onderwerp.

Op basis van de geplande afbouw van de reserves en de extra baten voor 2021 is de 

geplande personele en materiële inzet aangepast. Samenvattend is het te verwachten dat de 

lasten van de oorspronkelijke begroting 2021 van € 6.371.000 naar boven bijgesteld kunnen 

worden naar worden naar € 7.278.000 en de baten van € 6.356.000 naar € 7.023.000.

a. Hogere personeelslasten € 499.000 (incidenteel)

De personeelslasten zullen hoger uitkomen door de extra inzet op het programma Digitale 

toegankelijkheid en de inzet voor het e-depot. De afdeling l&C en P&P pakken dit 

gezamenlijk op.

b. Lagere lasten Afschrijvingen € 33.000 (incidenteel)

De geplande afschrijvingslasten zullen lager uitvallen dan begroot.

c. Hogere lasten Facilitair € 64.000 (structureel)

De huurlasten voor de extra ruimte bij Het Gelders Archief waren te laag begroot in de 

oorspronkelijke begroting en worden hiermee aangepast.

d. Hogere lasten ICT € 160.000 (incidenteel/structureel)

Met de overgang naar Microsoft365 omgeving verschuiven de lasten voor een deel van de 

afschrijvingen naar licenties. Dit zal in de komende begrotingen kostenneutraal opgevangen 

worden.

Het ransomware-incident zal extra lasten meebrengen. Voor consultancy en extra 

ondersteuning is voor nu de inschatting dat dit ongeveer € 30.000 aan incidentele lasten met 

zich mee zal brengen. Voor 2021 is er bij de 2e berap 2020 een regulier investeringsbudget 

voor ICT aangevraagd en toegekend van ruim € 165.000. (Als onderdeel van de 

geaccordeerde investering 2e berap 2020 Inrichting archief, inventaris en installaties van € 

264.932.) Specifieker betreft dit investeringen in actieve netwerkcomponenten. Dit is voor 

een deel slim te combineren met de aanpassingen die komen vanuit het ransomware- 

incident. De verwachting is wel dat er uiteindelijk een structurele verhoging van het ICT 

budget zal moeten worden gerealiseerd. Het is nu nog niet in te schatten om welke bedragen 
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het zal gaan. Met de 2e berap 2021 zal dit verder worden uitgewerkt. Het uitgangspunt is wel 

dat dit budgetneutraal zal worden gerealiseerd door herallocatie van deelbudgetten binnen 

het totaal programma van HUA.

Hogere lasten l&C en P&P € 117.000/€ 102.000 (incidenteel)

Vanuit het programma Digitale Toegankelijkheid en verder inzet op het e-depot is er meer 

budget beschikbaar voor beide afdeling voor digitalisering.

Hogere baten € 667.000 (€ 267.000 structureel / € 400.000 incidenteel)

667.000

DTR gelden 148.000

Projectopbrengsten 8.000

Rijksoverheid 54.000

Provincie -10.000

Gemeente Utrecht 368.000

DVO's 99.000

Voor 2020 zal HUA € 667.000 meer baten ontvangen. Het gaat bij de gemeente Utrecht om 

een indexering van € 168.000 en bij de DVO Nieuwegein, GGD-Regio Utrecht, 

Veiligheidsregio Utrecht, Ridderlijke Duitsche Orde en Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

om € 99.000 en in beide gevallen gaat dit om structurele gelden. De DTR gelden, De extra 

bijdrage van het Rijk en de bijdrage voor het e-depot van de gemeente Utrecht zijn 

incidentele gelden. De bijdrage van de provincie Utrecht was voor 2021 € 10.000 te hoog 

begroot.

le Bestuursrapportage 2021 6



3.2 Toelichting mutaties in de reserves en de voorzieningen.

In de bestuursvergadering van maart 2021 heeft het dagelijks bestuur gesproken over en 

goedgekeurd de herschikking van de reserves. Deze herschikking is nodig om de reserves in 

te kunnen zetten voor het programma Digitale Toegankelijkheid voor de komende 4 jaren. 

Vervolgens kunnen de benodigde onttrekkingen voor 2021 worden gerealiseerd.

Indicatief

BESTEMMINGSRESERVES - WAS-WORDT

Nummer Omschrijving

Stand per 

31 

december 

2020 Dotaties Onttr.

Stand per 

1 januari 

2021 Dotaties Onttr.

Stand 

indicatie 

31 

december 

2021

Algemene reserve 460.374 172.626 633.000 633.000

10001 Knelpunten personeel 338.188 135.058 203.130 101.565 101.565

10002 Instandh/uitbr der verzamelingen 50.000 50.000 0 0

10003 Website / digitale studiezaal 40.000 40.000 0 0

10004 Archiefreconstructie 200.000 200.000 0 0

10005 Reserve Achterstallig Onderhoud RvB 159.278 159.278 159.278 0

Dekking kapitaallasten Vernieuwing vaste

10006 expositie 641.623 641.623 106.937 534.686

10007 Dekking kapitaallasten Bouw Nieuw Depot 297.568 297.568 0 0

Dekking kapitaallasten Onderhoud Facilitair

10008 Beheer, Archieven en ICT 0 0 0

10010 DTR Rijk - Nog besteden e-depot Rijk 0 0 0 0

10012 Reserve E-depot gemeente Utrecht 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

NIEUW Digitale Toegankelijkheid 0 550.000 550.000 137.500 412.500

NIEUW Verkenning en inrichting eigen E-depot

O o 265.567 0 265.567

0

Totaal 2.387.031 722.626 722.626 2.387.031 465.567 705.280 2.147.318

Voor de uitputting en inzet van de reserves wordt hier kortheidshalve verwezen naar de 

concept programmabegroting 2022 - 2025 en de daarin opgenomen toelichting. Het 

algemeen bestuur wordt gevraagd om deze begroting vast te stellen in de juni vergadering 

van dit jaar.
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4. Toelichting op beleidsontwikkelingen speerpunten en 

paragrafen

Hierna volgen de belangrijkste beleidsontwikkelingen ten aanzien van de speerpunten van de 

Programmabegroting 2021, zoals die zich hebben voorgedaan in de periode van 1 januari tot en met 

30 april 2021.

4.1 Speerpunt 1: Samen bouwen aan het archief van 

morgen

Digitale duurzaamheid

De afgelopen maanden is op bestuurlijk niveau overleg gevoerd over de terugtreding van het Rijk en 

de uitfasering van het e-depot van het Nationaal Archief voor HUA en de andere RHC's. Dit proces zal 

de komende maanden duidelijk moeten maken of de tenants van de RHC's in die voorziening 

inderdaad al per januari 2024 of mogelijk toch nog een jaar later zullen worden afgesloten. Intussen 

heeft het bestuur van HUA toestemming verleend om dit jaar een verkennend onderzoek te doen 

naar alternatief voor deze voorziening. Daarbij zal HUA ook de mogelijkheden voor samenwerking 

met andere RHC's in kaart brengen. Zolang er nog digitale archiefdiensten van het NA worden 

afgenomen, blijft HUA echter ook nog altijd betrokken bij projecten die verband houden met de 

verdere ontwikkeling van componenten uit de digitale infrastructuur. Sommige daarvan zullen ook in 

de toekomst van waarde blijven voor HUA, en datzelfde geldt voor de architectuurprincipes van de 

MARA en de DERA die in de voorbije jaren in landelijk verband zijn ontwikkeld. Reden waarom HUA 

ook in 2021 een actieve bijdrage blijft leveren aan het verder ontwikkelen van deze architecturen, 

zoals via het project Startarchitectuur Preseringsdiensten. Voorts is een eerste stap gezet voor het 

programma Digitale duurzaamheid met de werving van een programmamanager.

Aansluiten overheden

Begin 2021 is een aanvang gemaakt met het project voor een eerste overbrenging door de gemeente 

van digitale informatie uit het document management systeem naar het e-depot van HUA. Door de 

lockdown verloopt de uitvoering in een wat rustiger tempo maar naar verwachting kan in het najaar 

toch een eerste dataset worden overgebracht. Daarbij werkt HUA ook aan een toegang op deze data 

voor het publiek en voor ambtenaren. Met de provincie zijn verkennende gesprekken gevoerd om te 

onderzoeken op welke wijze toch al zinvolle stappen kunnen worden gezet voor de aansluiting op de 

digitale omgeving van HUA, ondanks de uitfasering van het e-depot van het NA.

Particuliere archieven

Op het terrein van de particuliere archieven is de afgelopen maanden gewerkt aan de preservering 

van websites met bijbehorende content. Dit betreft onder meer de website van het Utrechts 

Documentatie Systeem (UDS), dat jarenlang met middelen van de GU is ondersteund en voor 

onderzoekers van de stad zeer waardevolle informatie bevat over het gebouwde erfgoed. Deze 

website is nu tijdelijk in beheer genomen, vooruitlopend op een formele overdracht.
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Via de werkgroep Hotspots van de gemeente Utrecht leverde HUA een actieve bijdrage aan het 

selecteren en beschrijven van nieuwe hotspots voor de jaren 2018 en 2019, in aanvulling op de 

Hotspotmonitor 2013-2017. Deze zullen eind juni ter vaststelling aan het Strategisch Informatie 

Overleg van de GU worden voorgelegd. Met de provincie, de gemeente Nieuwegein en diverse 

gemeenschappelijke regelingen die bij HUA zijn aangesloten, was intensief contact over het opstellen 

en effectueren van een hotspot Corona.

CBS

Het Collectiebeheersysteem kreeg begin 2021 groot onderhoud. De bijbehorende servers zijn 

vernieuwd en de imageserver voor de Archiefbank is ingericht met nieuwe software. Hiermee wordt 

voor de komende beleidsperiode ook een goede omgeving gecreëerd voor de verwachte aanwas van 

gedigitaliseerd materiaal. Deze exercitie werd vlak voor de oplevering in de wielen gereden door de 

ransomware aanval, maar wordt inmiddels alsnog tot een goed einde gebracht. Na oplevering kan 

een nieuwe versie van het systeem in gebruik worden genomen die voor het eerst ook een optimale 

inrichting van de metadata voor het fysiek beheer van de beeldcollectie mogelijk maakt. Een project 

voor de implementatie van dit onderdeel is in voorbereiding voor de tweede helft van het jaar.

Regionale positie en samenwerking in de regio

In het eerste halfjaar van 2021 zijn er nieuwe samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de 

diverse Gemeenschappelijke Regelingen die de toezichtfunctie bij Het Utrechts Archief hebben 

belegd. Ook met de gemeente Nieuwegein werden aanvullende afspraken gemaakt over de 

inrichting van het toezicht in 2021. De samenwerkingsovereenkomst met de Ridderlijke Duitsche 

Orde (RDO) werd per 1 april met vijfjaar verlengd. En naar verwachting zal in juni 2021 een nieuwe 

overeenkomst worden gepasseerd die richting geeft aan de samenwerking met het Nederlands 

Volksbuurtmuseum, die tegelijkertijd een deel van zijn archieven en collecties in permanente 

bruikleen bij HUA wil onderbrengen.

Digitalisering en conservering

Een aanzienlijk deel van alle scans die HUA jaarlijks produceert, worden gemaakt als onderdeel van 

de dienst scannen op verzoek, scanning on demand (SOD). De vraag naar SOD is de laatste jaren fors 

toegenomen, mede door het wegvallen van de vroegere tarieven. De sluiting van de studiezaal 

vanwege de Corona-pandemie heeft de vraag het afgelopen jaar nog verder doen toenemen. Anders 

dan veel collega-instellingen heeft HUA deze dienst ook tijdens de lockdown voortdurend in de lucht 

gehouden, er zijn zelfs extra scans geproduceerd om de voortgang van het onderzoek in de archieven 

toch zo goed mogelijk te blijven faciliteren. Helaas moest deze inspanning door de ransomware- 

aanval worden stilgelegd, maar per 19 mei is dit werk weer hervat.

In de tussentijd heeft HUA een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van deze dienst, waarbij ook een 

intensieve gespreksronde heeft plaatsgevonden met een aantal andere archieven en bibliotheken die 

een dergelijke dienst aanbieden. Op basis hiervan zal de dienst op een aantal onderdelen worden 

aangepast en geoptimaliseerd, waarna het maken van deze scans in het najaar opnieuw voor langere 

tijd zal worden aanbesteed. Met als doelstelling om de leveringssnelheid en het volume te vergroten 

en ook specifieke vormen van SOD voor ambtenaren en wetenschappelijk onderzoekers te 

ontwikkelen.
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In samenwerking met de UB Utrecht is gewerkt aan het koppelen van digitale publicaties in de 

repository van de UB die deel uitmaken van alle publicaties over de geschiedenis van stad en 

provincie Utrecht die in het verleden door een samenwerkingsverband van bibliotheken waaronder 

ook die van HUA op het platform Sabine zijn ontsloten. Dit initiatief was al vijf jaar geleden beëindigd 

maar nu de website van Sabine niet langer door de UB wordt ondersteund, zijn al deze digitale 

publicaties nu via de bibliotheekcatalogus van HUA toegankelijk gemaakt.
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4.2 Speerpunt 2: Jouw collectie [Utrecht] start bij HUA

(Digitale) Dienstverlening in Het Utrechts Archief

Vanaf de lockdown door corona vanaf 15 december 2020 werd de dienstverlening volledig digitaal 

uitgevoerd. 54% van de verzoeken die binnenkwamen betreffen vragen over bouwtekeningen. De 

afhandeling van de aanvragen voor bouwtekeningen verliep via een Corona-proof werkmethode 

waarbij de bouwtekening via een digitale toegang opgezocht werd door een medewerker; op een USB- 

stick gezet die vervolgens op afspraak opgehaald kon worden op de locatie Alexander Numankade.

Na de ransomware-aanval van 11 maart, waarbij de digitale toegang tot de bouwtekeningen niet meer 

beschikbaar was, is deze werkmethode omgezet naar een analoge variant. Door middel van een 

microfiche-index en de ervaring van medewerkers was het mogelijk om een deel van de aanvragen 

voor bouwtekeningen te honoreren. De aanvragen die niet via de microfiche-index behandeld konden 

worden zijn in mei 2021, na het herstellen van de digitale toegang, afgehandeld.

De cijfers van de digitale dienstverlening laten ook voor deze periode een forse toename zien:

• Het aantal sessies, waarbij een gebruiker een zoekactie deed op de website 

, is gestegen met 76% t.o.v. Ql-2020www.hetutrechtsarchief.nl

• Door verruiming van de tijdstippen waarop direct live met een medewerker gechat kon 

worden en waardoor vragen van gebruikers sneller beantwoord worden zagen we een afname 

in het aantal verzoeken voor inlichtingen via de mail met 5% ten opzichte van Ql-2020

• Het aantal chats is bijna verviervoudigd: +279% t.o.v. Ql-2020

• Het aantal afgehandelde bouwtekeningenverzoeken is bijna verdrievoudigd: 177% t.o.v. Ql- 

2020

Gebruikers weten onze dienstverleningskanalen te vinden. Via de website en in het contact met 

gebruikers is aangegeven, dat als men problemen ondervond door de beperkingen naar aanleiding van 

de ransomware-aanval, bijvoorbeeld voor studie of onderzoek, we op zoek gingen naar alternatieve 

oplossingen. Dat kon door middel van het intern digitaliseren van benodigde stukken en deze via mail 

versturen tot een fysiek bezoek van de gebruiker aan de studiezaal binnen alle coronamaatregelen. Op 

deze manier konden urgente verzoeken door blijven gaan.

De website van HUA voldoet volledig aan de landelijke en Europese wetgeving voor (semi) overheden 

door de publiekswebsite toegankelijk te maken voor gebruikers met een beperking en daarvoor een 

Toegankelijkheidsverklaring te publiceren.

Ondanks dat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren, zijn een aantal cursussen in digitale vorm 

aangeboden. De digitale cursus Paleografie was na een paar dagen volgeboekt en de deelnemers 

hebben thuis achter hun computer gepuzzeld en gestoeid met teksten uit voorgaande eeuwen. Ook 

zijn er verschillende online gastcolleges gegeven aan studenten van de UU.
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Informatieverrijking

Team Infoverrijking werkte vanuit huis aan verschillende projecten. De voorbereidingen om het 

project 'Notaris 1600-1660' op het crowdsourcingplatform 'Vele Handen' aan te bieden zijn gestart. 

Als dit project is afgerond is na 30 jaar de ontsluiting van het notarieel archief van de stad Utrecht 

afgerond. Een positieve bijkomstigheid is, dat door corona er meer vrijwilligers via 'Vele Handen' mee 

werken aan de ontsluiting van het notarieel archief, dit betekent dat dit project 3 jaar sneller afgerond 

kan worden dan verwacht. Daarnaast is er begonnen met het project met betrekking tot ontsluiting 

van WO2 Bronnen i.s.m. het Netwerk Oorlogsbronnen, waarvoor ook extern geld is ontvangen. Binnen 

dit project wordt gebruik gemaakt van de vrijwilligers die voor de corona-crisis al bij HUA werkten op 

de locatie Alexander Numankade en die nu vanuit huis digitaal bronnen ontsluiten.

Voor het benutten van de DITO-gelden is een contourenschets opgesteld. Voor de uitvoering en 

verdere invulling van deze schets wordt een programmamanager geworven.

Het onderzoeksteam dat in opdracht van de Gemeente Utrecht onderzoek doet naar het 

slavernijverleden van de stad is wegwijs gemaakt in ons archief; in het kader van publieksinformatie is 

er vanuit de Gemeente Utrecht samen met de Bibliotheek en HUA een bijeenkomst georganiseerd op 

21 april via een livestream, waarin door verschillende sprekers het belang en de route van het 

onderzoek benadrukt werden en via een filmpje HUA het onderzoek in de archieven door middel van 

voorbeelden belichtte.

Op 2 april was de onthulling van een tegel met QR-code bij het beeld van professor F.C. Donders op 

het Janskerkhof. Op 30 locaties komen tegels met QR-codes over de stad en de Universiteit. De 

aanleiding is de viering van het lustrum van Universiteit Utrecht en UMC Utrecht die dit jaar 385 jaar 

bestaan en dat vieren onder het motto 'Morgen maken we samen'. Dit project is onderdeel van 

Utrecht Time Machine, een 'linked data platform' waarin de partners Universiteit Utrecht, Gemeente 

Utrecht, Vereniging Oud-Utrecht en HUA samenwerken. Het doel is om de erfgoed data van vele 

erfgoedinstellingen met elkaar te verbinden in een soort tijdmachine in de vorm van apps, websites 

en stadswandelingen.

Publieksprogrammering

Vanaf 15 december 2020 is het Publiekscentrum aan de Hamburgerstraat gesloten. Vanaf januari is 

gewerkt om als het Publiekscentrum weer open kan twee tentoonstellingen neer te zetten. De 

geplande tentoonstelling '50 jaar FC Utrecht' die zou openen op 18 februari is uitgesteld naar juni. 

Naast het tonen van een aantal highlights uit de geschiedenis van FC Utrecht ligt de focus in deze 

expositie op de maatschappelijke rol die de voetbalclub heeft voor de stad en provincie.

Ook in juni opent vooralsnog de tentoonstelling 'Heel Utrecht loopt uit'. Het doel van deze expo is 

om bezoekers een beeld te geven van het studentenleven in Utrecht vanaf de tweede helft van de 

19de eeuw. De ransomware-aanval heeft de voorbereidingen voor deze tentoonstellingen iets 

vertraagd, maar de vertraging kon snel worden ingelopen.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor 2022 waarin 'Utrecht 900 jaar' centraal staat, in volle gang, 

waarin ook een vierdejaars student Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht als stagiair 

meewerkt.

Door de sluiting van het Publiekscentrum en de Studiezaal in de eerste maanden van 2021 zal het 

lastig worden om de beoogde doelstelling van een toename van het aantal fysieke bezoekers in het 

Publiekscentrum en de Studiezaal te behalen. Het aantal digitale bezoekers aan Het Utrechts Archief 

is echter gestegen met 133% ten opzichte van het eerste kwartaal 2020.
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Cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs heeft door de sluiting van de scholen door 

corona minimaal plaats gevonden. Een online bijeenkomst waarin leerlingen door middel van een 

interview met medewerkers van HUA meer te weten kwamen over het werk bij HUA werd positief 

ontvangen en wellicht komt daar een collega voor de toekomst uit.

le Bestuursrapportage 2021 13



4.3 Speerpunt 3. Onze organisatie maken we met elkaar.

Digitaal Werken en mobiel / thuiswerken

De eerste fase van Digitaal Werken is afgerond. Dit heeft geleid tot de realisatie van de doelstelling 

om de medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen laten werken. Ook het intern 

informatiebeheer is volledig uitgewerkt in Sharepoint. Er staan een aantal nazorg zaken op de 

agenda voor 2021 zoals het beleggen van de taken voor het informatiebeheer.

Het MT heeft gesproken over terugkeer naar kantoor in de komende tijd. Doelstelling is hierbij om de 

aangeleerde vernieuwingen te behouden en een goede mix te vinden in de mogelijkheden die dit 

biedt, zoals thuiswerken bij zaken die concentratie vragen en fysiek vergaderen voor zaken met 

intensief overleg.

Financiën in Control

De basisinrichting is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan het verder inrichten van dashboards voor de 

managers en coördinatoren. De workflows worden nu verder geoptimaliseerd door de adviseur 

personeelszaken. Het personeel is nu in staat om zaken snel en eenvoudig zelf af te handelen in Afas, 

zoals het uitbetalen van het IKB op een zelf gewenst moment.

Op dit moment zijn teams Financiën en Facilitair bezig met het opstarten van een traject om de 

geheel inkoop te professionaliseren en te automatiseren. Wensen zijn het centraal inkopen, 

contractbeheer, uniforme werkwijzen en implementatie van in- en externe regelgeving en gebruik 

maken van mogelijkheden van Afas zoals het via Afas bestellen van zaken bij aangesloten 

leveranciers zoals Bol.

Ransomware-incident

Inleiding

In de nacht van woensdag 10 maart op donderdag 11 maart is HUA getroffen door een ransomware- 

aanval. In de vroege ochtend werd door de systeembeheerder geconstateerd dat er problemen 

waren in het interne netwerk. Hierop is direct besloten om alle interne systemen uit te schakelen. Er 

is vervolgens contact gezocht met de Risk management & Forensic department van KMPG voor de 

werkzaamheden voor een ondersteunende cyber response en digitaal forensische 

onderzoekswerkzaamheden om inzicht te verkrijgen in het incident en de te nemen vervolgstappen. 

Daarbij is ook de leverancier van HUA, die samenwerkt met KPMG, ingeschakeld om hierbij te 

assisteren. Er is binnen HUA, conform het ICT-calamiteiten handboek, een crisisteam geformeerd om 

de stappen te bepalen.

De situatie is beoordeeld door experts van KPMG en het bleek om een ransomware aanval te gaan 

waarbij geprobeerd is om de alle interne systemen te raken. De cloud-based systemen, Office365 en 

AFAS en de laptops van de medewerkers, bleken niet geraakt te zijn. Vanuit de eerste analyse bleek 

dat het mogelijk zou kunnen zijn om de data vanuit de back-ups te benaderen en veilig te stellen. Dit 

was een technisch ingewikkeld vraagstuk waarbij het mogelijk bleek om de data veilig te stellen. 

Door de moeilijkheidsgraad maar zeker ook vanwege de hoeveelheid data heeft deze actie meerdere 

weken in beslaggenomen.

Op dit moment is KPMG bezig met het afronden van de bevindingen en is HUA onder juridische 

begeleiding bezig dit proces goed te begeleiden. Er is direct contact gezocht met de politie en is er 

een eerste melding gedaan. Binnen de geldende termijn van drie dagen is er ook melding gedaan bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens van een mogelijk datalek. Op het moment dat er meer duidelijkheid 

komt kunnen deze beide meldingen eventueel aangevuld worden.
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Geconstateerde problemen

De situatie bleek na een aantal weken zo te zijn dat de data veilig is gesteld, maar dat de interne 

systemen niet meer werkzaam waren te krijgen en weer opnieuw opgebouwd moesten worden. 

Daarmee was het niet mogelijk om de dienstverlening via het online archief in zijn volle omvang 

beschikbaar te stellen. Op de website zijn al die tijd wel de beeld- en filmcollectie, kranten en 

adresboeken, bibliotheekcatalogus, archiefbeschrijvingen beschikbaar gebleven. Via de website 

waren de scans van archiefstukken, aanvragen bouwtekeningen en Scanning on demand niet 

beschikbaar.

Er is geen data verloren gegaan en er zijn ook geen aanwijzingen dat er gegevens ge-exfiltreerd zijn.

Met het intern beschikbaar komen van de data is er een workaround vorm gegeven om in de 

afgelopen periode zoveel mogelijk informatievragen van het publiek te kunnen blijven 

beantwoorden.

Oorzaken en oplossingen

De analyse en bevindingen van KPMG komen binnenkort beschikbaar. In de tussentijd is met de 

opgedane kennis een twee sporen beleid opgezet: bottom-up en top down.

Bottom-up: Met de opgedane kennis en input van KPMG is contact gezocht met de experts van een 

andere ICT-leverancier van HUA. Deze partij was bezig met de laatste implementatiefase van een 

nieuw collectiebeheersysteem bestaande uit hard- en software volgens de nieuwste mogelijkheden 

en met uitgebreidere back-up mogelijkheden dan voorheen. Deze partij is geselecteerd om HUA op 

korte (en langere) termijn te helpen met de directe opbouw van de interne systemen. Deze ICT 

leverancier kan door de bestaande kennis van HUA ook ondersteunen bij de benodigde aanpassingen 

in de veiligheidssystemen. Alle inspanningen zijn er nu op gericht om een veilige herstart van de 

online publiekdienstverlening te realiseren in de maand mei. De voorwaarde om live te gaan is wel 

dat de back-up-omgeving en de veiligheidsapparatuur gegarandeerd blijken te werken. Vanaf juni 

zullen dan op een begeleide manier de andere interne systemen versterkt beschikbaar gesteld 

worden.

Top-down: Er is tegelijkertijd een traject opgestart om een toekomstbestendige visie te ontwikkelen 

over de mogelijke meerjaren inrichting van de gehele ICT. Met de opgedane kennis wordt onder 

begeleiding van een extern bureau gewerkt aan deze visie. Dit bureau heeft HUA succesvol 

ondersteund bij de implementatie van Digitaal Werken in de afgelopen 2 jaar en hebben daarmee 

een uitgebreide kennis van HUA.

Gevolgen voor de dienstverlening en communicatie

Direct na de constatering van het incident heeft HUA een pagina op de homesite van de website 

geopend om het publiek te informeren over de gevolgen voor de dienstverlening. Het team 

dienstverlening heeft met extra inspanningen via telefoon, mail en chat zoveel mogelijk 

informatievragen beantwoord en daar waar mogelijk scans gemaakt voor bezoekers. Er is een 

spoedprocedure op de website gecommuniceerd voor onderzoekers en andere klanten die met 

spoed delen uit onze collectie nodig hebben. De website wordt steeds geactualiseerd.

HUA heeft alle partners per brief op de hoogte gebracht over het incident. Daarnaast is er contact 

geweest met de partners van de gemeenschappelijke regeling en de gemeente Nieuwegein.
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Op 28 mei is de website weer volledig beschikbaar gesteld in een testfase. Deze test gaf voldoende 

vertrouwen om op 31 mei de digitale collectie van Het Utrechts Archief volledig raadpleegbaar te 

maken voor het publiek.

Uittreding Rijk

Op 15 april is er door de gezamenlijke besturen en directeuren van de RHC's een algemene brief met 

reactie gestuurd als antwoord op de concept notitie van 18 maart 2021 van de OCW dhr. Breevaart. 

Ook is er door bestuur en directie van HUA op 15 april een brief met de specifieke aandachtspunten 

aan OCW gestuurd. Een delegatie van bestuurders en directeuren heeft vervolgens een gesprek 

gehad met OCW op 20 mei.

In de algemene brief wordt er aangedrongen op verdere analyse van de bestuurlijke, juridische en 

financiële consequenties. Ook is er behoefte aan een verder uitgewerkt plan met een heldere en 

realistische fasering.

Ten aanzien van de specifiek Utrechtse situatie hebben de bestuurders van de gemeente en de 

provincie van HUA aangegeven een verkenning te willen opstarten voor HUA. De volgende 

bestuursvergadering van 14 juni zal worden gebruikt om dit traject gezamenlijk te bespreken.
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Verplichte paragrafen

Ten aanzien van de verplichte paragrafen zijn de volgende beleidsontwikkelingen te melden:

1. Budgetten directie

De budgetten voor promotie, communicatie, personeel, juridische advisering en bestuur 

verlopen door onder- en overbestedingen nu steeds of budgettair neutraal of er wordt 

minder besteed dan begroot.

le Bestuursrapportage 2021 17



6. Slotbeschouwingen en advies

In samenwerking met de MT-leden is door Financiën een uitgebreide doorlichting uitgevoerd van de 

budgetten van de begroting 2020. Daarbij zijn inhoud/beleid en geld aan elkaar te koppelen, zodat 

daarop tijdig door het MT kan worden gestuurd en bijgestuurd.

Advies:

Onder verwijzing naar het vorenstaande wordt geadviseerd:

1. De volgende verandering in de financiële begroting te accorderen:

a. de verhoging in de lastenbegroting van € 6.371.000 naar € 7.278.000

b. de verhoging van de batenbegroting van € 6.356.000 naar € 7.023.000

c. de verhoging in de lastenkant van de reserves van € 1.188.000

d. de verhoging in de batenkant van de reserves van € 1.428.000

2. De herschikking van de reserves per 1-1-2021 en de dotaties en onttrekking voor 2021, zoals 

in paragraaf 3.2 opgenomen in de tabel, te accorderen.

3. Kennis te nemen van de le Berap 2021 d.d. 1 mei 2021, deze sluit met een saldo van € 0.

4. Om de le Berap goed te keuren door het DB.

5. Om de le Berap vast te stellen door het AB.
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Vaststellingsbesluit

Directeur en Managementteam van Het Utrechts Archief

Als ontwerp le Bestuursrapportage 2021 vastgesteld en aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 

14 juni 2021.

XN '

De directeur van Het Utrechts Archief

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

Algemeen Bestuur

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Het Utrechts Archief in zijn vergadering van 14 juni 

2021.

de directeur,

mw. drs. C.C.A.E. Keijsper

de voorzitter,

mw. mr. A.P.H. Klein
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