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Voorstel AB voor verbetertraject binnen het RAR 

 

Elke organisatie heeft te maken met veranderingen. De veranderingen komen zowel van binnenuit 

als van buitenaf. De mate waarop de organisatie daarop in kan spelen definieert de mate waarop de 

organisatie efficiënt en effectief haar taken uit kan voeren. Het op de automatische piloot doorgaan 

op de ooit ingeslagen weg is geen garantie voor de continuïteit, maar ontneemt juist vaak in deze 

snel veranderende wereld de flexibiliteit van handelen. En in de waan van de dag uitvoeren van alle 

taken maakt soms blind voor de mogelijke kansen en eventuele bedreigingen. 

 

Waarom? 

Voor het RAR is de situatie niet anders. Afgelopen 5 jaar maakten grote veranderingen deel uit van 

de organisatie realiteit: 2 x aansluiting van andere organisaties (met alle personele verwikkelingen), 

meerdere verhuizingen vanuit diverse locaties, nieuwbouw, 1 centrale huisvesting, ophanden zijnde 

uitbreiding, directeurs wisseling, diverse wisselingen in het bestuur en wijzigende wetgeving inzake 

o.a. archieftoezicht en gemeenschappelijke regelingen. Buiten dat is de financiële realiteit van het 

RAR en van de deelnemende gemeenten een factor waar zeker niet aan voorbij gegaan mag worden. 

 

Behalve bovengenoemde punten bestaat concreet bij het RAR behoefte aan versterking van het 

archieftoezicht functie (te denken valt aan adviseur digitale archivering en informatie huishouding) 

en PR/communicatie taken. Voor de uitgebreide toelichting over inspectie behoefte zie bijlage 1 

onderin deze memo.    

Ook is in de uitwerking van de dekking van de uitbreiding een taakstelling t.w.v. € 14.492 voor 2016 

(dalend in opvolgende jaren) verwerkt. Deze taakstelling is boven op de reeds toegezegde en 

verwerkte bezuinig van ca. € 31.000.  

Wellicht biedt dit verbetertraject ruimte om, behalve de kwaliteitsslag maken en versterking zoals 

boven voorgesteld, ook deze taakstelling op te kunnen vangen. 

 

Wat? 

Kortom. Het is goed om kritisch te kijken naar ons eigen organisatie om te zien of, wat we doen op 

best mogelijke manier gedaan wordt. 

Om dat te doen is het wenselijk een specialist erbij te betrekken. Wij denken deze specialist 

gevonden te hebben in het bedrijf Accezz International. 

 

Hoe? 

Accezz International is opgericht door een groep zeer ervaren mensen die zich al jarenlang intensief 

richt op het identificeren en realiseren van structurele verbeteringen in organisaties. Bij Accezz is een 

verbetering pas dan een verbetering wanneer deze is geïmplementeerd en daarna direct meetbaar is 

op een kwantitatieve en kwalitatieve manier. Een goede Return on Investment vormt een belangrijke 

pijler van nagenoeg ieder Accezz project. 
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De werkwijze van Accezz is verdeeld in een drietal fases: de analyse, het implementatietraject en de 

borging/verankering. Hieronder is per fase globaal aangegeven wat de verwachte aanpak is. 

 

Analyse 

De analyse is erop gericht het verbeterpotentieel vast te stellen en het benodigde Plan van Aanpak te 

ontwerpen om dit potentieel te realiseren. Met behulp van interviews zullen de volgende zaken 

tijdens de analyse geanalyseerd worden: 

 

a. Processen en managementsystemen 

Processen, methoden, knelpunten, rollen en verantwoordelijkheden, verschillen in werkwijzen, 

doelstellingen, planning, overlegstructuren, rapportages. 

 

b. Financiën 

Op basis van de beschikbare financiële gegevens en de al bestaande plannen wordt een inschatting 

gemaakt van de waarde van de mogelijke verbeteringen, zowel op financieel als kwalitatief niveau. 

 

Implementatie 

Het overeengekomen Plan van Aanpak wordt in nauwe samenwerking tussen Accezz en het RAR 

uitgevoerd in implementatie fase in de volgende onderdelen: 

 

a. Ontwikkeling 

De karakteristieken van het RAR wat betreft concepten en visie bepalen in hoge mate de activiteiten 

in deze ontwikkelingsfase. Stap voor stap worden deze karakteristieken en activiteiten in kaart 

gebracht. Knelpunten worden vastgesteld en gemeten. Van belang is hierbij de ontwikkeling en 

implementatie van een rapportagesysteem dat het management tijdig de juiste informatie geeft over 

de prestaties van de afdelingen en/of processen. 

Tegelijkertijd wordt het management en de medewerkers getraind en begeleid in het omgaan met 

hun veranderingen en verantwoordelijkheden. Zij zullen veel beter in staat zijn op een adequate 

manier om te gaan met afwijkingen/storingen. 

 

b. Overeenstemming 

Teneinde de juiste structurele verbeteringen te bewerkstelligen en te verankeren, zal op ieder 

moment tijdens deze ontwikkelingsfase overeenstemming met het management van het RAR 

worden bereikt over de te nemen stappen. De nauwe samenwerking, de gezamenlijke ontwikkeling 

en uitvoering van de verbeteringen en de meting van de resultaten vormen de grondslag voor het 

bereiken van overeenstemming tijdens de implementatiefase. 

 

c. Installatie 

Dit is een belangrijk moment bij iedere implementatiefase. Ontwikkelingen zijn gerealiseerd en in 

uitvoering genomen en er bestaat overeenstemming over het grootste gedeelte van de 

geïmplementeerde, structurele verbeteringen. Met gebruik van de nulmeting kunnen we nu 

resultaten vaststellen. Deze resultaten zullen financieel onderbouwd zijn en u ziet de resultaten 

terugkomen in uw rapportagesystemen. 

 

d. Follow-up 

Na de installatie van de verbeteringen en het meten van de resultaten, volgt er nog een korte 

periode van follow-up om zeker te stellen dat de geïmplementeerde verbeteringen op de juiste 

manier in de organisatie zijn verankerd en blijven voortbestaan. 

 

Afhankelijk van de resultaten van de analyse zal de doorlooptijd voor het RAR, op basis van deze 

scope, van de totale implementatiefase rond de 15 kalenderweken zijn. 

 



3 

 

 

 

Borging/verankering 

Bij ieder implementatietraject wil men zeker stellen dat de verbeteringen geborgd blijven. Accezz zal 

tijdens het implementatietraject één of meerdere medewerkers van het RAR trainen in haar 

methoden en technieken. Deze medewerkers zijn dan na de implementatiefase volledig in staat om 

de (nieuwe) managementsystemen en processen goed te blijven monitoren en continue 

terugkoppeling aan het management te geven over de kwaliteit en effectiviteit hiervan. 

 

Wanneer? 

De analyse fase zou zo snel mogelijk, na een positief besluit van het AB over het doorgaan van het 

traject, kunnen beginnen. De totale doorlooptijd van analyse en implementatie zal ongeveer 20 

weken bedragen. 

 

Hoeveel kost het? 

De totale kosten voor dit traject zullen eenmalig ca. € 36.000 excl. BTW bedragen. De verwachte 

jaarlijkse verbeterruimte die daarmee gecreëerd wordt, wordt geschat op € 70.000 tot € 90.000. De 

totale Return on Investment op basis van de hierboven genoemde verwachte verbeteringen komt 

dan tussen de 194% en 250% uit.  

 

Hoe wordt het gefinancierd? 

In de jaarrekening 2014 is een bedrag van € 71.604 toegevoegd aan het weerstandvermogen. Een 

deel van dit bedrag zou besteed kunnen worden aan het bekostigen van het verbetertraject. Het zou 

immers op termijn leiden tot verkleinen van sommige risico’s (maatschappelijke, organisatie, 

middelen en medewerkers risico, zoals geformuleerd in de Risico Analyse van oktober 2014). 

Door het bekostigen van het traject uit het weerstandsvermogen zal de weerstandratio in 2018 dalen 

van 1,06 naar 0,91 in geval geen andere tussentijdse toevoegingen gedaan worden.  

 

Voor bestemming van deze post is een besluit nodig van het AB. 

 

Voorstel 

In te stemmen om het verbetertraject voorstel zoals voorgesteld door Accezz International en 

bovenstaand beschreven. 
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Bijlage 1 

 

In het bovenstaande voorstel voor een verbetertraject is gerefereerd aan de (in de afgelopen jaren) 

veelvuldig genoemde behoefte aan versterking van de functie van het archieftoezicht (te denken valt 

aan adviseur digitale archivering en informatie huishouding). Deze bijlage geeft daar meer inzicht in. 

 

Volgens de rekenmodule van de Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspectie (LOPAI) en 

Werkverband Gemeentelijke Archiefinspecteurs (WGA) is voor de omvang van het werk en 

werkgebied van het RAR 2,6 fte noodzakelijk voor de juiste taakuitvoering voor het toezicht op het 

archiefbeheer1. De formatie die op dit moment beschikbaar is voor deze taken is 1,4 fte. 

 

In deze berekening zijn nieuwe ontwikkelingen, zoals de gewijzigde regelgeving  inzake het 

archieftoezicht, het meer complexe intergemeentelijke landschap en de steeds groeiende behoefte 

van de gemeenten aan advies inzake digitaal duurzaam beheer van archiefinformatie niet 

meegenomen.   

 

Door de op 1 oktober 2012 in werking getreden Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het 

archieftoezicht van de provincie meer op afstand komen te staan en is de toezichthoudende rol van 

de gemeentearchivaris verzwaard. Zo is de gemeentearchivaris het eindstation geworden voor 

toetsing van plannen van archief-wettelijke vervanging, voor beoordeling van archiefruimten en 

plannen voor bouw, verbouw en inrichting van deze ruimten en voor toetsing van gemeentelijke 

calamiteitenplannen met betrekking tot informatiebeheer. 

Om het nieuwe archieftoezicht in de gemeentelijke praktijk vorm te geven is door VNG een KPI-

instrumentarium ontwikkeld waarmee B&W verantwoording aflegt aan de raad. Hierbij speel ook de 

archiefinspecteur een rol. Idealiter zou de cyclus van de Archief KPI’s  een relatie moeten hebben 

met de gemeentelijke planning en controlcyclus. Deze werkvorm is afgelopen jaar voor zo ver 

mogelijk binnen de beschikbare inspectie uren geïntroduceerd. 

 

Bij Koninklijk Besluit van 7 september 2012 is het Archiefbesluit 1995 gewijzigd en heeft de wetgever 

in de Nota van Toelichting op dat besluit het begrip Strategisch Informatieoverleg (SIO) 

geïntroduceerd. De wetgever voorziet hiermee in een structureel overleg waarbij alle benodigde 

deskundigheid op het gebied van de informatiehuishouding betrokken is. Het belang van de SIO is 

onderschreven door VNG, IPO en Unie van Waterschappen(UVW). Het SIO moet zijn samengesteld 

met ten minste de personen die in het Archiefbesluit 1995 opgesomd zijn (waaronder 

gemeentearchivaris).  

Voor overheidsorganisaties geldt de wettelijke plicht om bij het ontwerpen van selectielijsten een 

SIO in te stellen. Voor iedere gemeente hoort daarbij een gemeente-specifiek selectieplan te worden 

opgenomen. Een tweede wettelijke taak voor een SIO is de voorbereiding van een besluit tot 

vervreemding van archiefbescheiden, als deze als gevolg van die vervreemding niet opgenomen 

worden in een archiefbewaarplaats.2 Daarnaast heeft het SIO een taak m.b.t. het digitale karakter 

van de gemeentelijke informatiehuishouding. 

Het werken met SIO’s is door gebrek aan formatieruimte en opzetten van inspectiecyclus bij de 

nieuw aangesloten gemeenten Zaltbommel en Maasdriel nog niet opgepakt. 

 

                                                           
1 De methode kent enkele complexe berekeningen. Deze zijn achterwege gelaten. Toepassing zal het aantal 

benodigde uren doen verhogen. Tiel wordt dan zeer waarschijnlijk als een complexe gemeente aangemerkt 

(centrumgemeente). Een aantal eenheden is in de LOPAI norm niet meegerekend (bijv. Plantage, Schouwburg, 

Museum, openbaar onderwijs e.d.). Toch zijn dit overheidsinstellingen of overheid gerelateerde instellingen die 

ook onder de archiefwet vallen. Ook is lager dan in de norm aangegeven gerekend met de werkzaamheden 

voor de (steeds meer opkomende) gemeenschappelijke regelingen. 
2 Art. 7.1 Archiefbesluit 1995 



5 

 

Behalve werkzaamheden in verband met  KPI’s en SIO is er duidelijk extra behoefte aan nog een 

andere vorm van inzetten van de bij het RAR aanwezige expertise, namelijk advies inzake digitaal 

duurzaam bewaren van overheidsinformatie. In het net vastgestelde beleidsplan RAR 2015-2018 

wordt gesproeken over e-depot oplossingen en de regierol die het RAR in de voorbereidingen op het 

aansluiten op een digitaal bewaarplaats zou moeten hebben. Invulling geven aan deze adviesfunctie 

en regierol kan eenvoudig weg niet worden gerealiseerd binnen de huidige formatie.  

 

Om alle inspectie taken goed te kunnen uitvoeren, zou 1 fte aan de 1,4 beschikbare fte toegevoegd 

moeten worden.  Daarmee zou het RAR  mét de extra werkzaamheden rondom KPI’s, SIO en 

adviesfunctie overigens nog altijd net onder de niveaunorm LOPAI/WGA komen. 

 

 


