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Inleiding/ probleemstelling
Het Utrechts Archief (HUA) heeft als toezichthouder in een jaarverslag de voortgang van het archiefbeheer
bij BghU voor het jaar 2020 in hoofdlijnen beoordeeld. In dit jaarverslag stipt HUA met een
stoplichtrapportage de stand van zaken aan, waarbij sommige punten al meerdere jaren in het verslag
terugkomen.
Het jaarverslag over het toezicht op het informatiebeheer in 2020 van Het Utrechts Archief bij BghU
handelt over het jaar 2020 en vertoont veel overeenkomsten met het verslag van 2019, dat op 8 oktober
2020 aan het bestuur is voorgelegd. Een aanzienlijk aantal stoplichten die in 2019 op rood stonden,
staan ook in het jaarverslag van 2020 op rood. Echter, de teneur van het verslag is meer van positieve
aard, omdat Het Utrechts Archief op de hoogte is van de ontwikkelingen die sinds januari 2021 gaande
zijn. Ontwikkelingen die tegemoet komen aan de aanbevelingen uit het jaarverslag.
Zo zijn de punten 2016-1 en 2017-2, respectievelijk de Beheersregels Informatiebeheer BghU en het
aangepaste Mandaatregister op 1 april 2021 aan het bestuur voorgelegd en bekrachtigd. In de
totstandkoming van de Beheersregels is het HUA nauw betrokken geweest. Ook zijn sinds januari middels
een analyse de risico’s ten aanzien van het archiefbeheer in kaart gebracht en tevens gerangschikt op
prioriteit. Dit raakt de punten 2016-2, 2017-1, 2017-4 en 2017-5 uit het jaarverslag. Aanbeveling 2017-6
hebben we opgepakt met het opstellen van een capaciteitsplan.
Hierdoor is de verwachting dat het jaarverslag voor het jaar 2021 er anders uit zal zien dan de
voorgaande twee jaren. In het jaarverslag van 2021 zullen er meer verkeerslichten op groen staan.
Beoogd effect
BghU wil graag voldoen aan de eisen die de toezichthouder aan het archiefbeheer stelt. Het opstellen van
beheersregels geeft aan hoe de organisatie het informatiebeheer regelt. Met de risicoanalyse heeft BghU
de verbeterpunten geprioriteerd, zodat we per onderdeel gestructureerd stappen kunnen zetten en de
organisatie steeds beter kan voldoen aan de eisen die het informatiebeheer stelt. Het capaciteitsplan
maakt inzichtelijk wat er nodig is om het informatiebeheer goed te kunnen uitvoeren, in zowel capaciteit
en kennis. Hiermee wil BghU het informatiebeheer een stevig fundament geven.
In het opstellen van deze documenten heeft BghU een onmisbare ondersteuning van DOCFactory gehad.
Zonder DOCFactory had BghU de ontwikkeling niet kunnen realiseren.
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Verslag over het toezicht op het informatiebeheer in 2020 van de archivaris aan het bestuur van
Bgh. Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van donderdag 1 april,
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