
EEéénnxxttwweeee==ttwweeee  
Beleidsplan 2007 - 2008 

 
 
 
     

 
 
 
 
 
 

 



Eénxtwee=twee. Beleidsplan 2007-2008 

 

2 

 
 

Inhoudsopgave 
 
 
 
  Samenvatting        3 
 
  Inleiding         4 
 
1.  Missie          5 
 
2.  Visie          8 
2.1.  Landelijk         8 
2.2.  Regionaal         8 
2.3.  Gemeentelijk         8 
2.4.  Rijckheyt         8 
 
3.  Doelstellingen        10 
3.1  Klantperspectief        10 
3.2  Bedrijfsvoeringsperspectief       10 
3.3  Beleidsperspectief        12 
3.4  Organisatieontwikkelingsperspectief     13 
 
4.  Kerntaken         15 
4.1.  Het verwerven van archieven      15 
4.2.  Het verwerven van informatiedragers ter opneming in de 
  specialistische bibliotheek en documentaire collecties   16 
4.3.  Goede, geordende en toegankelijke staat     17 
4.4.  Beheer en behoud        17 
4.5.  Beschikbaar stellen        17 
4.6.  Toezicht op het beheer       18 
4.7.  Publieksbereik         18 
 
5.  Producten         20 
5.1.  Acquisitie         20 
5.2.  Ontsluiting en materiële verzorging      21 
5.3.  Beheer en behoud        21 
5.4.  Archiefinspectie en –consulting      21 
5.5.  Publieksbereik         21 
5.6.  Projecten         22 
 
 
  Tot slot          23 



Eénxtwee=twee. Beleidsplan 2007-2008 

 

3 

Samenvatting 
  
De missie van Rijckheyt laat zich vangen 
in het statement: Sterk in de toekomst 
van het verleden. Rijckheyt is vanuit een 
wettelijke alsmede cultuurhistorische 
verplichting gericht op het verzamelen, 
beheren, toegankelijk maken en ter 
beschikking stellen van primaire- en 
secundaire bronnen. Hierbij streeft 
Rijckheyt naar excellente systemen van 
informatievastlegging, informatiebeheer 
en informatiebenutting. Als specialist op 
het gebied van informatievastlegging en 
informatiebenutting wil Rijckheyt een 
belangrijke rol spelen in de gemeentelijke 
organisatie 
  
De visie richt zich op (1) de ontwikkelin-
gen in het Nederlandse archiefbestel om te 
komen tot een publieksgerichte 
dienstverlening, waarbij een kwaliteitssys-
teem uitgangspunt is; op (2) de 
organisatie van het archiefbeheer op 
Parkstad Limburg en Heuvelland niveau in 
een regionale archiefdienst; op (3) 
versterking van de documentaire 
informatiehuishouding van de gemeente-
lijke organisaties. 
  
De doelstellingen die Rijckheyt zich stelt 
om de missie en visie te realiseren worden 
bezien vanuit vier perspectieven. Vanuit 
het klantperspectief wil Rijckheyt 
excellente dienstverlening leveren. Vanuit 
het bedrijfsvoeringperspectief streeft de 
archiefdienst naar het realiseren van 

effectieve en efficiënte informatievoorzie-
ning. In relatie tot het beleid stelt 
Rijckheyt zich tot doel haar expertise te 
gebruiken om te komen tot een goed 
content- en contextbeheer van informatie. 
Vanuit het organisatieontwikkelingstraject 
wil Rijckheyt de samenwerking op het 
gebied van professioneel archiefbeheer in 
Parkstad Limburg en Heuvelland 
versterken. 
  
De kerntaken van Rijckheyt zijn: het 
verwerven van archieven; het verwerven 
van informatiedragers voor de specialisti-
sche bibliotheek en documentaire 
collecties; het in goede, geordende en 
toegankelijke staat brengen van 
archieven, bibliotheek en documentaire 
collecties; het beheren en behouden van 
archieven alsmede bibliotheek en 
documentaire collecties; het beschikbaar-
stellen van archieven alsmede de 
specialistische bibliotheek en documentai-
re collecties; het houden van toezicht op 
het beheer van niet-overgedragen 
archiefbescheiden; publieksbereik. 
  
De producten die resulteren uit de 
kerntaken zijn onder te brengen in zes 
productgroepen: acquisitie; ontsluiting en 
materiële verzorging; beheer en behoud; 
archiefinspectie en –consulting; 
publieksbereik; projecten. Bij de realisatie 
van deze producten wordt in hoge mate 
ingezet op het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT). 
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Inleiding 
 
In 2006 heeft het Stadsarchief Heerlen 
zijn naam veranderd in Rijckheyt, centrum 

voor regionale geschiedenis. 
Met een nieuwe naam en dito huisstijl is 
verder gegaan op de ingeslagen weg zoals 
is beschreven in het beleidsplan 2003 – 
2006. Kernpunt  bij het bewandelen van 
die weg is steeds het tonen van 
‘ondernemerschap’. Cultureel onderne-
merschap is voor Rijckheyt hét principe 
geworden om de missie, visie en 
doelstellingen vorm te geven. 
 
Om verder invulling te geven aan het 
ondernemerschap, dient in de relatie met 
de gemeente Heerlen een nieuw kader te 
worden bepaald. Onderdeel van dit kader 
is een vernieuwde financiële structuur. 
Hiertoe wordt in 2008 een voorstel 
gemaakt om in de periode 2009 – 2012 
met een andere structuur te gaan werken. 
 
Financiële planning kan niet zonder beleid. 
Om financiële planning en beleid samen op 
te laten gaan is gekozen om het 
beleidsplan 2003 – 2006 te laten fungeren 
tot 2009. 
‘Eénxtwee=twee’ is daarmee een 
tussenbeleidsplan. Op onderdelen is het 
beleidsplan aangepast aan de actualiteit. 
In 2008 zal een nieuwe beleidsplan 
worden opgesteld, dat zal gaan over de 
periode 2009 – 2012. 
In dit beleidsplan is derhalve geen 
aandacht geschonken aan een meerjaren-
planning en de relatie met het Meerjarig 
Bestuurs Programma van het college van 
de gemeente Heerlen. 
 
Tom van Slooten, 
directeur Rijckheyt | gemeentearchivaris 
van Heerlen, Simpelveld, Voerendaal, 
Brunssum en Gulpen-Wittem. 
 
 
 
 
 

 

Huisvesting van Rijckheyt in het Themencomplex aan 
de Coriovallumstraat in Heerlen 
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1. Missie 
 
Rijckheyt is vanuit een wettelijke, alsmede 
een cultuurhistorische verplichting, gericht 
op het verzamelen, beheren, toegankelijk 
maken en ter beschikking stellen van 
primaire – en secundaire bronnen van 
informatie aan eenieder die kennis wil 
nemen van het heden en verleden van de 
gemeenten Heerlen, Simpelveld, 
Voerendaal, Brunssum, Gulpen-Witten en 
Nuth. 
Rijckheyt zal op actieve wijze de kennis 
omtrent het heden en verleden van de 
stad en haar omliggende gebied op grote 
schaal verspreiden en via projecten 
bevorderen, waarbij een hoge mate van 
kwaliteit en klantgerichtheid nagestreefd 
wordt.  
Om kennis ook voor de toekomst te 
kunnen behouden zal gestreefd worden 
naar excellente systemen van informatie-
vastlegging, informatiebeheer en 
informatiebenutting. 
Rijckheyt is sterk in de toekomst van het 
verleden. 
 
De Archiefwet 1995 draagt de overheid op, 
de eigen informatie in goede, geordende 
en toegankelijke staat te beheren en ter 
beschikking te stellen. In de Archiefveror-
dening van de gemeente Heerlen (1997) is 
vastgelegd: 
 

1. De regeling voor het zorgdragen 
voor de archieven van de gemeen-
telijke organen 

2. Het beheer van de archiefbewaar-
plaats 

3. Het toezicht op het beheer van 
archiefbescheiden. 

 
Dit geldt voor zowel klassieke (papieren) 
als moderne (digitale) informatiedragers 
(artikel 18). Hoewel de wet geen regeling 
schept ten aanzien van documentaire 
verzamelingen, wordt in art. 10 het beheer 
van de uit cultureel en historisch oogpunt 
gevormde documentaire verzamelingen 
eveneens opgedragen aan de gemeentear-
chivaris. De archivaris heeft onder andere 

als taak op verzoek gegevens uit 
archieven en verzamelingen te verstrek-
ken (artikel 14).  Ook dient hij het gebruik 
van de in beheer zijnde archieven en 
documentatie te bevorderen door 
medewerking te verlenen aan activiteiten 
van publicistische en educatieve aard en 
onderhoudt hij contacten met historische 
organisaties (artikel 16). 
 
Naast deze wettelijke en in een 
verordening vastgelegde plichten wil 
Rijckheyt een centrum zijn voor het 
behoud van cultuurhistorisch erfgoed. 
Het begrip cultuur kent vele betekenissen 
zoals het geheel van uitingen van gedrag 
en gedachten, het totaal aan verworven-
heden waardoor de mens in staat is meer 
dan een zuiver biologisch bestaan te 
voeren en zich te verwijderen van het 
animale, het geheel van waarden, 
kunsten, wetenschappen en religie et 
cetera. Cultuur is geen afgesloten geheel 
maar veeleer een dynamisch proces, iets 
dat steeds in ontwikkeling is.  
Rijckheyt moet een veilige bewaarplaats 
zijn voor het erfgoed van cultuuruitingen 
uit de geschiedenis. Geschiedenis werd 
door de historicus Huizinga gedefinieerd 
als 'de geestelijke vorm waarin een cultuur 
zich rekenschap geeft van haar verleden'. 
Elke samenleving dient men volgens 
Huizinga morfologisch te begrijpen 
namelijk door het ‘zien van vormen waarin 
zich het verleden voor onze ogen 
samenvoegt’.  
Onder cultuurhistorisch erfgoed kunnen 
wij dus al datgene rekenen dat onze 
samenleving en onszelf als mens heeft 
gevormd tot wat nu zijn. Dit geldt 
uiteraard niet alleen voor de 'Nederlandse 
cultuur' maar ook voor cultuur op het 
niveau van bepaalde regio's zoals Parkstad 
Limburg en Heuvelland. Het is belangrijk 
dat inwoners van de regio kennis kunnen 
nemen van datgene dat hun woongebied 
heeft gevormd op allerlei gebieden en 
niveaus zoals landschap, ruimtelijke 
ordening, religie, kunst, economie, 
politiek, mentaliteit et cetera. Rijckheyt 
speelt hierbij een belangrijke rol als 
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bewaarcentrum van al die informatie over 
het verleden die is vastgelegd op papier, 
film en andere media en zo een neerslag 
vormt van het culturele erfgoed van de 
Parkstad en Heuvelland. Naast het 
bewaren van overheidsarchief wordt dus 
een acquisitiebeleid gevoerd om bronnen 
te verzamelen die vanuit allerlei 
invalshoeken informatie kunnen bieden 
over maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Ook door onze politieke bestuurders wordt 
tegenwoordig de mening aangehangen dat 
een archief van betekenis is voor het 
individu. Het beleid van staatssecretaris 
van der Ploeg, in de periode 1998-2002,  
was erop gericht de collecties van 
archiefdiensten voor een breder en groter 
publiek toegankelijk te maken. De titel van 
de nota die in opdracht van de staatsse-
cretaris geschreven werd door Van Diepen 
kreeg niet voor niets als titel mee 
'Archieven in de etalage'. Centraal punt in 
deze nota is dat de functie van archief-
diensten primair gericht moet zijn op 
exploitatie. Ontwikkelingen op het gebied 
van informatie- en communicatie-
technologie maken het, zoals de 
staatssecretaris het wenst, mogelijk dat 
archiefdiensten hun collecties dienstbaar  
maken aan een breed publiek. Deze 
nieuwe manier van werken vraagt een 
cultuuromslag van alle betrokkenen 
volgens Van Diepen. Naast technische 
mogelijkheden is een enthousiaste en 
actieve instelling van archiefmedewerkers 
nodig om ervoor te zorgen dat nieuwe en 
grotere doelgroepen de archiefinstellingen 
bezoeken. Dit moet op een actieve manier 
gebeuren. 
Binnen Rijckheyt leeft de gedachte dat 
kennis van het verleden een belangrijk 
goed is. Het verleden heeft niet alleen de 
maatschappij gevormd waarin wij leven 
maar ook de mens die wij nu zijn. Om 
iedereen op deze zoektocht te sturen heeft 
Rijckheyt hier een aanzet toe gegeven 
door middel van publicaties, tentoonstel-
lingen en educatieve projecten voor 
scholen. Rijckheyt kent reeds een lange 
traditie in het ontwikkelen van projecten 
die gericht zijn op het bekend maken van 

de burgers met het historisch erfgoed van 
hun stad. Het project 'met het archief de 
wijk in' bracht letterlijk historische 
informatie bij de burger in de straat. 
Bovendien konden en kunnen scholieren 
middels diverse educatieve projecten 
kennis vergaren over de historie van de 
regio. Deze lijn zal in de toekomst worden 
voortgezet.  
De website van Rijckheyt wil eenieder de 
kans geven zich te verdiepen in het 
historisch erfgoed van de regio. Via dit 
medium wil Rijckheyt haar traditie van het 
actief aanbieden van historische informatie 
en mogelijkheden tot het doen van 
onderzoek voorzetten. Een voordeel is dat 
de internetbezoeker niet is gebonden aan 
openingstijden van de studiezaal.  
Om een grote mate van kwaliteit van 
dienstverlening te bereiken zal Rijckheyt 
blijven streven naar klantvriendelijke 
systemen die informatie op een 
toegankelijke manier presenteren aan de 
bezoeker van de studiezaal.   
Deze dienstverlening wordt niet slechts 
geboden aan de daadwerkelijke bezoeker 
van het gebouw, maar ook aan de 
belangstellende die informatie zoekt op 
het world wide web. De site zal steeds in 
ontwikkeling blijven en aangevuld worden 
met nieuwe bronnen van informatie. Op 
deze wijze zal op grote schaal kennis en 
onderzoeksbronnen worden verspreid. 
 
Naast de cultuurhistorische rol dient 
Rijckheyt te worden gezien als specialist 
op het gebied van informatievastlegging 
en informatieverstrekking voor de  
gemeentelijke organisatie. De archivaris is 
op grond artikel 32, lid 2 van de 
Archiefwet 1995 belast met het toezicht op 
het beheer van de archiefbescheiden van 
gemeentelijke organen, voor zover deze 
niet zijn overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats. In “het toezicht op het 
beheer” zal niet alleen worden uitgegaan 
van de traditionele vormen van 
informatievastlegging (papier), maar zal 
de digitale informatievastlegging een 
belangrijk onderdeel vormen. De 
Archiefwet 1995 spreekt immers van 



Eénxtwee=twee. Beleidsplan 2007-2008 

 

7 

archiefbescheiden “ongeacht hun vorm” 
(artikel 1).  
Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied 
worden niet alleen gevolgd, maar 
initiatieven worden genomen om de 
ontwikkelingen te integreren in werk-
processen en dienstverlening. 
De rol van de traditionele archiefinspectie 
verschuift van een uitsluitend contro-
lerende naar een meer consulterende rol. 
De archiefinspectietaak zal zich niet 
uitsluitend bezighouden met toezicht, 
maar ook een adviserende (consultant-) 
rol op het gebied van informatie-
vastlegging en verstrekking. De advisering 
op het gebied van het toepassen van 
nieuwe vastleggingstechnieken en 
informatiesystemen en het pro-actief 
opstellen naar de verschillende gemeente-
lijke diensten en samenwerkingsorganen 
in de rol van partner zal verder worden 
ontwikkeld, alsmede advisering op het 
gebied van structurering van werkproces-
sen in relatie tot de documentflow. 
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2. Visie 
 
2.1. Landelijk  
 
Het Nederlandse archiefwezen is volop in 
beweging. In opdracht van de staatssecre-
taris van Cultuur de heer Van Leeuwen, is 
een onderzoek gaande naar de toekomst-
visie van het Nederlandse archiefwezen. In 
het tussenrapport ‘Naar een publieksge-
richt archiefbestel’ (juni 2003) van het 
Instituut voor Onderzoek naar Overheids-
uitgaven (IOO) wordt richting gegeven aan 
de te volgen weg voor het archiefwezen. 
IOO stelt dat het archiefwezen zich moet 
ontwikkelen naar een publieksgericht 
bestel, waarmee zij haar publieksbereik 
kan vergroten,  zich (mede) richt op 
virtuele toegankelijkheid van haar 
collecties, voortborduurt op bestaande 
ontwikkelingen en afspraken maakt over 
kwaliteitsstandaarden.  
Rijckheyt zal zich aansluiten bij de 
ontwikkeling naar een publieksgericht 
archiefbestel en als archiefdienst hier een 
actieve bijdrage aan leveren. 
 
 

2.2. Regionaal 
 
In de periode 2003 – 2006 en 2007 - 2008 
zal de organisatie van het archiefbeheer 
op Parkstad Limburg en Heuvelland niveau 
-in eerste aanzet- worden vormgegeven. 
Door middel van dienstverleningsovereen-
komsten zal met gemeenten worden 
samengewerkt. In de dienstverlenings-
overeenkomst worden de afspraken op-
genomen die Rijckheyt maakt met de 
samenwerkende gemeente en gaan over 
de te leveren diensten, het kwaliteitsni-
veau en de kosten van de geleverde 
diensten. Speerpunt hierbij is dat de 
dienstverlening, naar de in geschiedenis 
(in de breedste zin van het woord) 
geïnteresseerde burger, op een kwalitatief 
hoog niveau wordt vormgegeven en het 
archiefbeheer in de samenwerkende 
gemeenten naar een hoger niveau wordt 
gebracht. 
 
 

 

2.3. Gemeentelijk 
 
De ontwikkelingen met betrekking tot 
automatisering binnen de archiefwereld 
geven aanleiding tot herbezinning op het 
gebied van de automatisering van het 
gemeentelijk archiefbeheer. De samen-
leving vraagt steeds vaker om informatie 
en wil deze informatie steeds sneller 
beschikbaar hebben. Ook de komst van 
het world wide web heeft een ontwikkeling 
ingezet waarbij de archiefwereld haar 
informatie digitaal moet gaan aanbieden. 
Dit alles noopt tot een andere organisatie 
van de automatisering van het gemeen-
telijk archiefbeheer. Rijckheyt zal pro-
actief optreden richting de gemeentelijke 
organisatie om aan de bron (het creëren 
van informatie) toe te zien op het juist 
vastleggen van content- en contextinfor-
matie. Rijckheyt zal in de komende jaren 
verder vorm geven aan een uniforme 
presentatie van door haar beheerde 
digitale informatie. Landelijke ontwikkelin-
gen zullen waar nodig worden gevolgd. 
 
Versterking van de documentaire 
informatiehuishouding van de gemeente-
lijke organisatie. Door consulting van de 
archiefinspectie komen tot verbetering en 
versterking van het fysiek- en digitaal 
archiefbeheer en informatiemanagement. 
 

  
2.4. Rijckheyt 
 
Het kwaliteitshandvest, welk aansluit bij 
de landelijke normen voor kwaliteiten in 
het openbaar archiefwezen, zal leidend 
zijn in het vormgeven van het publieksbe-
reik van Rijckheyt. 
In het handvest garandeert Rijckheyt 
bepaalde kwaliteiten van dienstverlening 
aan burgers.  
In de eerste plaats zijn de geformuleerde 
eisen vastgelegd, waar de te leveren 
diensten en producten minimaal aan 
moeten voldoen. Ten tweede zijn in het 
handvest de vastgelegde service- en 
leveringsvoorwaarden vervat. 
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Centraal punt in handvesten zijn 
vastgestelde normen. De normen vallen in 
drie verschillende groepen uiteen: 
 
1. Inhoudelijke normen bv. bepaald door 

wet- en regelgeving; 
Op grond van de archiefwet 1995  zijn 
archiefbescheiden die in de archiefbe-
waarplaats berusten openbaar, mits er 
geen beperkende bepalingen zijn 
gesteld, en kosteloos raadpleegbaar 
(artikel 14). Op grond van artikel 10 
van de Heerlense archiefverordening 
geldt dit ook ten aanzien van de 
bibliotheek en documentaire verzame-
lingen die door Rijckheyt worden 
beheerd. 
 

2. Servicenormen bij openstelling; 
Rijckheyt werkt met deskundig, 
herkenbaar en aanspreekbaar perso-
neel welke het bezoek en het archief-
onderzoek zorgvuldig zullen begelei-
den. Dit gebeurt door het introduceren 
van bezoekers met de gang van zaken 
bij archiefonderzoek, het attenderen 
op archieven en documentaire verza-
melingen die van belang kunnen zijn 
en het informeren over beschikbaar-
heid en openbaarheid van archieven. 
 

3. Communicatienormen bij wijze van           
voorlichting en beroepsmogelijkheden. 
Op verschillende manieren zal Rijck-
heyt vragen naar de wensen van haar 
bezoekers. Op basis van wensen, 
beoordelingen en klachten worden 
jaarlijks de minimum normen geëvalu-
eerd waarmee het handvest zonodig 
kan worden bijgesteld en aangepast. 
 

Het kwaliteitshandvest dienstverlening 
voor Rijckheyt zal een middel zijn 
waarmee de klant (intern en extern) 
duidelijkheid heeft over de te verwachten 
diensten en producten van Rijckheyt.  
 
 

Leerlingen uit het middelbaar onderwijs aan het 
werk met het educatieve programma 

“Bokkerijders” 
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3. Doelstellingen 
 
Op basis van de missie en visie formuleert  
Rijckheyt een aantal doelstellingen. Wat 
gaat Rijckheyt in de komende jaren doen 
om invulling te geven aan de missie en 
visie? 
Bij de formulering van deze doelstellingen 
is gebruik gemaakt van vier verschillende 
perspectieven: het klantperspectief, het 
bedrijfsvoeringsperspectief, het 
beleidsperspectief en het organisatieont-
wikkelingsperspectief. 
 
 

3.1. Klantperspectief 
 
Bezien vanuit het klantperspectief kan de 
klant gedefinieerd worden als afnemer van 
de producten en diensten van Rijckheyt. 
De klant kan zowel een interne- als een 
externe klant zijn. Intern wordt tot de 
cliëntèle van Rijckheyt de ambtelijke- en 
bestuurlijke organisatie van de deelne-
mende gemeenten gerekend. De externe 
klanten zijn diegenen die, op welke wijze 
dan ook, gebruik maken van de bij 
Rijckheyt beschikbare primaire- en 
secundaire bronnen. Dit kunnen 
wetenschappelijke onderzoekers, 
genealogen, maar ook leerlin-
gen/studenten uit primair-, secundair- , 
Hoger Beroeps Onderwijs of Wetenschap-
pelijk Onderwijs zijn. De doelgroep van 
Rijckheyt kan worden omschreven de 
groep ‘van 8 tot 80’. 
 
In haar streven de klant van dienst te zijn, 
streeft Rijckheyt naar excellente 
dienstverlening. Dit betekent dat de 
archiefdienst bij het aanbieden van haar 
producten en diensten uitgaat van een 
publieksgerichte benadering. Onderzoek 
naar de wensen van onze klanten speelt 
hierbij een belangrijke rol. Klanttevreden-
heids- en behoefteonderzoeken zijn 
hiervan concrete voorbeelden. 
Daarnaast werkt Rijckheyt met een 
kwaliteitssysteem voor in- en externe 
dienstverlening. In een kwaliteitshandvest 
is vastgelegd wat de klant van Rijckheyt 

qua dienstverlening mag verwachten. 
Hierin zijn bijvoorbeeld de behandelings-
termijnen van verzoeken om informatie 
(zowel analoog als digitaal) vastgelegd. 
 
Klantperspectief 
Doelstelling: Het leveren van 
excellente dienstverlening aan in- en 
externe klanten van Rijckheyt. 
Beoogd resultaat: (door)Ontwikkeling 
van publieksgerichte dienstverlening. 
Indicatoren: Op klantgroepen 
afgestelde producten; kwaliteitshand-
vest in- en externe dienstverlening; 
klanttevredenheids- en behoeftenon-
derzoeken. 
 
 

3.2. Bedrijfsvoeringsperspectief 
 
De bedrijfsvoering van Rijckheyt richt zich 
op de aquisitie en het beheren, toeganke-
lijk maken en beschikbaar stellen van 
archieven en documentaire collecties. 
Rijckheyt stelt zich tot doel het realiseren 
van een effectieve en efficiënte 
informatievoorziening voor burgers, 
bestuurders en ambtenaren van de 
deelnemende gemeenten. Hierbij streeft 
Rijckheyt naar een optimale gebruikma-
king van ICT-toepassingen. Doelstelling 
zal zijn; bestaande analoge informatie op 
een digitale manier aan de klant ter 
beschikking te stellen, de door Rijckheyt 
gegenereerde context-informatie zal enkel 
nog in een digitale omgeving geschieden.  
Middels de internetsite van Rijckheyt 
(www.rijckheyt.nl) is de informatie 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
beschikbaar. 
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Met betrekking tot de door Rijckheyt 
beheerde archiefcollecties kan worden 
gesteld dat de bestaande toegangen op 
archieven (d.i. een plaatsingslijst of een 
inventaris) zijn of worden gedigitaliseerd 
en beschikbaar gesteld in het archieven-
overzicht op de internetsite van de 
archiefdienst. Ook hier is de ontwikkeling 
ingezet de content- en contextinformatie 
van archieven te vatten in een daartoe 
ontwikkeld softwarepakket. 
 
Het beschikbaar stellen van al deze 
informatie vindt plaats op twee manieren: 
(1) middels de internetsite van Rijckheyt 
en (2) in de studiezaal van Rijckheyt. De 
studiezaal is de front-office van de 
archiefdienst. Dit is de plek waar klanten 
contact maken met het Rijckheyt. Het 
studiezaalconcept is dan ook zo ingericht 
dat klanten op effectieve en efficiënte 
wijze aan hun informatiebehoefte kunnen 
voldoen. 
 
Bedrijfsvoeringsperspectief 
Doelstelling: Het realiseren van een 
effectieve en efficiënte informatie-
voorziening door Rijckheyt voor 
burgers, bestuurders en ambtenaren 
van de deelnemende gemeenten. 
Beoogd resultaat: Toegankelijke 
archief- en documentaire collecties. 
Indicatoren: Toegangen; klant-
tevredenheids- en behoeftenonder-
zoeken. 

 
 

  
  

Beheer 
archieven en 

documentaire collecties 

Archiefpakket MAIS Flexis: 
archieven & collecties (content & context), bibliotheek, 

depotbeheer, archiefbeheer 

Beschikbaar stellen 
archieven en 

documentaire collecties: 
studiezaal / internet 

T o e g a n k e l i j k     m a k e n 

Acquisitie 
archieven en 

documentaire collecties 

Relatie acquisitie, beheer, toegankelijk maken en 
beschikbaar stellen 
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3.3. Beleidsperspectief 
 
Het beleid van Rijckheyt is gebaseerd op 
de geldende wet- en regelgeving op het 
gebied van archiefbeheer. De geldende 
wet- en regelgeving valt uiteen in de 
Archiefwet 1995; het Archiefbesluit 1995; 
de ministeriële regelingen ex-artikelen 11, 
12 en 131 van het Archiefbesluit 1995 en 
de Archiefverordening en het Besluit 
Informatiebeheer van de deelnemende 
gemeenten.  
De Archiefverordening is tot stand 
gekomen gelet op de artikelen 30, eerste 
lid, 31 en 32, tweede lid van de Archiefwet 
1995, en regelt de nadere uitwerking van 
de zorg en het beheer van archiefbeschei-
den.  
Deze verordening is, evenals wet en 
besluit, niet alleen van toepassing op 
klassieke, papieren archiefbescheiden, 
maar ook op moderne, digitale informatie-
dragers. 
 
Bezien vanuit het beleidsperspectief 
streeft Rijckheyt er naar invulling te geven 
aan een professioneel archiefbeheer. 
Naast het beheren (en beschikbaar 
stellen) van archiefbescheiden van 
gemeentelijke organen van de deelne-
mende gemeenten en archiefbescheiden 
van gemeenschappelijke regelingen welke 
de archiefbewaarplaats van Heerlen als 
archiefbewaarplaats hebben aangewezen, 
richt Rijckheyt zich ook op het beheren (en 
beschikbaar stellen) van particuliere 
archieven. Doelstelling van het archiefbe-
heer van de archiefdienst is een zo 
compleet mogelijk beeld geven van de 
maatschappij in een bepaalde tijd.  
 
Naast de cultuurhistorische rol dient 
Rijckheyt te worden gezien als specialist 

                                                      
1
  De ministeriële regelingen zijn op grond van 

artikel 11, tweede lid van het Archiefbesluit 1995: 
de ‘Regeling duurzaamheid archiefbescheiden’; 
gelet op artikel 12 van het Archiefbesluit 1995 de 
‘Regeling geordende en toegankelijke staat 
archiefbescheiden’ en gelet op artikel 13, vierde 
lid van het Archiefbesluit 1995 de ‘Regeling 
bouw en inrichting archiefruimten en 
archiefbewaarplaatsen’. 

op het gebied van informatievastlegging 
en informatieverstrekking voor de gehele 
gemeentelijke organisatie. De archivaris is 
op grond van artikel 32, lid 2 van de 
Archiefwet 1995 belast met het toezicht op 
het beheer van de archiefbescheiden van 
gemeentelijke organen, voor zover deze 
niet zijn overgebracht naar de archiefbe-
waarplaats. In “het toezicht op het 
beheer” zal niet alleen worden uitgegaan 
van de traditionele vormen van 
informatievastlegging (papier), maar ook 
de digitale informatievastlegging zal een 
belangrijk onderdeel vormen.  
Het beleid van Rijckheyt richt zich op de 
verschuivende rol van de traditionele, 
controlerende archiefinspectie naar een 
meer consulterende rol. 
In dit licht zullen de taken van de 
Archiefinspectie Rijckheyt (AIR) zich 
richten op: 

 
1. Beleidsontwikkeling op het vakge-

bied. 
Formuleren van beleidskaders voor een 
professioneel beheer van niet-
overgebrachte archiefbescheiden. 

 
2. Verrichten van onderzoek. 

Het doen van onderzoeken naar het 
functioneren van het archiefbeheer bij de 
verschillende beheerseenheden van de 
gemeentelijke organisatie. 

 
3. Oordelen en standpunten voorleg-

gen in de vorm van beleidsvoorstel-
len en adviezen. 

Het formuleren van beleidsvoorstellen en 
het geven van gevraagde- en ongevraagde 
adviezen inzake het archiefbeheer bij de 
gemeentelijke organisatie. 

 
4. Deelnemen in projecten. 

Deelnemen in projecten die bijdragen aan 
de verhoging van de kwaliteit van de 
documentaire informatiehuishouding van 
de gemeentelijke organisatie waarbij het 
wettelijke kader een belangrijke 
invalshoek is. 

 
5. Het beoordelen van stukkenlijsten 

en het geven van toestemming tot 
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vernietiging van archiefbescheiden 
(papier en digitaal). 

Het beoordelen van lijsten van voor 
vernietiging in aanmerking komende 
archiefbescheiden, samengesteld door het 
bureau Documentaire Informatie 
Voorziening (DIV) van de afdeling 
Informatievoorziening, op het wettelijke 
kader en het cultuurhistorisch belang. 

 
 6. Adviseren op het gebied van de 
inrichting van de documentaire informa-
tiehuishouding. 
 
Beleidsperspectief 
Doelstelling: Vanuit de expertise van 
Rijckheyt een bijdrage  
leveren aan goed content- en 
contextbeheer van informatie.  

Beoogd resultaat: Professioneel 
archiefbeheer conform wet- en 
regelgeving 
Indicatoren: Op beleidsterrein 
afgestemde producten. 
  
  
33..44..  OOrrggaanniissaattiieeoonnttwwiikkkkeelliinnggss--
ppeerrssppeeccttiieeff  
 
De gemeente Heerlen zet in op het 
versterken van de samenwerking in 
Parkstad Limburg. Rijckheyt ziet voor haar 
discipline ook mogelijkheden om tot 
samenwerking en bundeling van krachten 
in Parkstad Limburg te komen. Daarnaast 
ziet Rijckheyt ook mogelijkheden voor 
samenwerking in het Heuvelland. 
In Parkstad Limburg zijn twee archiefdien-
sten gevestigd in Kerkrade en Heerlen.  
Een belangrijke ontwikkeling in de periode 
2003 – 2006 zal zijn de tot stand koming 
van een Regionale Archiefdienst voor 
Parkstad Limburg. Doel zal zijn (op 
termijn) te komen tot vorming van een 
Regionaal Historisch Centrum in de regio 
Parkstad Limburg en Heuvelland met als 
centrum Heerlen (en Kerkrade), waarbij in 
eerste instantie zal worden ingezet op de 
realisering van een regionale archiefdienst. 
Daarmee zal, onder regie van de 
provincie, tevens een aanzet worden 
gegeven voor het 'wegwerken' van 

zogenaamde 'witte vlekken' op het terrein 
van professioneel archiefbeheer in de 
provincie Limburg en met name in de 
regio’s Parkstad Limburg en Heuvelland. 
 
De doelstellingen van een regionale 
archiefdienst kunnen worden omschreven 
als: 

 
1. Bewerkstelligen van adequaat 

beheer van de archieven van de 
gemeenten in Parkstad Limburg en 
Heuvelland. 

 
2. Veiligstellen van voor de regio’s 

waardevolle particuliere archieven 
door actieve acquisitie. 

 
3. Vergroting en verbreding publieks-

bereik door het samenbrengen van 
alle overheids- en particuliere ar-
chieven in de regio’s, en andere 
collecties, binnen één dienst waar 
ruime openingstijden worden ge-
hanteerd. 
 

4. In samenwerking met plaatselijke 
onderwijsinstellingen opzetten van 
educatieve projecten met gebruik-
making van het cultureel erfgoed 
en de kennis in de archiefdienst. 
 

5. Het inzetten van digitale middelen,  
teneinde de veel geraadpleegde 
bronnen, waaronder fotocollecties, 
genealogische- en archiefcollecties, 
beschikbaar te stellen aan een gro-
ter publiek. 
 

6. Op termijn, via internet, meer 
informatie beschikbaar stellen aan 
publiek. 

 
Organisatieontwikkeling is een continu 
proces. Aandacht voor aanpassingen, 
verbeteringen en ontwikkeling van de 
organisatie zal ook in periode 2003-2006 
de aandacht hebben. Doelstelling hierbij is 
dat de organisatie van Rijckheyt is 
ingericht volgens de principes; professio-
neel en betrokken, pro-actief, oplossings- 
en servicegericht. 
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Om dit resultaat te bereiken zal vanuit het 
management van de archiefdienst continu 
inspanning worden geleverd de 
doelstelling te realiseren. 
 
 
Organisatieontwikkelingsperspectief 
Doelstelling: Het versterken van de 
samenwerking op het gebied van 
professioneel archiefbeheer in 
Parkstad Limburg en Heuvelland. 
Beoogd resultaat: Effectieve en 
efficiënte bundeling in een regionale 
archiefdienst. 
Indicatoren: Regionale archiefdienst. 
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4. Kerntaken 
 
De kerntaken van Rijckheyt zijn: 
 
1. Het verwerven van archieven. 
2. Het verwerven van informatiedragers 

ter opneming in de specialistische 
bibliotheek en documentaire collec-
ties. 

3. Het in goede, geordende en 
toegankelijke staat brengen van 
archieven, bibliotheek en documentai-
re collecties. 

4. Het beheren en behouden van 
archieven alsmede informatiedragers 
in de specialistische bibliotheek en de 
documentaire collecties. 

5. Het beschikbaar stellen van archieven 
alsmede informatiedragers in de 
specialistische bibliotheek en de 
documentaire collecties. 

6. Het houden van toezicht op het 
beheer van niet-overgedragen ar-
chiefbescheiden. 

7. Publieksbereik. 
 
 

4.1. Het verwerven van archieven 
 
Wanneer archieven van de gemeentelijke 
overheid, archieven van gemeenschappe-
lijke regelingen waarvan de gemeente 
Heerlen de centrum gemeente is, dan wel 
op grond van de  gemeenschappelijke 
regeling is aangewezen als archiefbewaar-
plaats, de ‘leeftijd’ van 20 jaar hebben 
bereikt, moeten deze permanent te 
bewaren archieven worden overgebracht 
naar de archiefbewaarplaats. Dit is een 
verplichting die gesteld wordt in de 
Archiefwet 1995. De overdracht van deze 
archieven is gebonden aan regels. Zij 
moeten in goede, geordende en 
toegankelijke staat worden overgedragen. 
Dit houdt in dat de archieven geselecteerd 
moeten worden. Niet alle archiefbeschei-
den dienen tot in de eeuwigheid te worden 
bewaard. Op grond van een vernietigings-
lijst of een selectielijst wordt de schifting 
gemaakt in het te bewaren gedeelte en 
het gedeelte welk voor vernietiging in 
aanmerking komt. Het te bewaren 

gedeelte wordt vervolgens, voorzien van 
een toegang en conform de regelgeving 
materieel verzorgd, overdragen aan 
Rijckheyt en opgenomen in de archiefbe-
waarplaats. 
Wanneer de archieven zijn overgedragen 
aan Rijckheyt zijn deze in beginsel 
openbaar2 en toegankelijk voor diverse 
vormen van onderzoek en gebruik. 
De archieven van gemeenschappelijke 
regelingen die voor premanente bewaring 
in aanmerking komen, worden door de 
administratie van de betreffende regeling 
op een zelfde wijze aan het Rijckheyt 
overgedragen. 
Jaarlijks groeit de te beheren collectie 
overheidsarchieven in de archiefbewaar-
plaats van Heerlen dan ook met een aantal 
strekkende meters. 
 
 

 
 

Perkamente charter met afhangende zegels 

 
Naast de (automatische) verwerving van 
overheidsarchieven richt het Rijckheyt zich 
ook op het verwerven van particuliere 
archieven. Dit zijn archieven van 
particuliere instellingen, organisaties en/of 
personen. Zo beheert Rijckheyt archieven 
van o.a. harmonieën, politieke partijen,  
sportverenigingen, particulieren (b.v. het 
archief van de familie Schunck) en 
bedrijven. Rijckheyt geeft zo invulling aan 
haar doelstelling een zo compleet mogelijk 

                                                      
2
  Archieven zijn openbaar, mits er bij de 

overdracht beperkende openbaarheidbepalingen 
zijn toegekend. Het stellen van beperkende 
bepalingen is in de Archiefwet 1995, artikelen 
15, 16 en 17 geregeld. 
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beeld geven van de maatschappij in een 
bepaalde tijd.  
Het acquireren van particuliere archieven 
wordt verwoord in een apart acquisitiebe-
leid. 
 
Het opnemen van archieven in de 
archiefbewaarplaats betreft niet alleen het 
opnemen van fysieke archiefbescheiden 
(de ‘papieren’ archieven). In de toekomst 
zal Rijckheyt in toenemende mate worden 
geconfronteerd, met name met betrekking 
tot overheidsarchieven, met digitale 
archiefbescheiden. Het beheer van digitale 
archiefbescheiden is van een geheel 
andere orde dan het beheer van fysieke 
documenten. Nadere beleidsvorming in 
deze dient, in overleg met betrokken 
partijen, gemeentebreed te worden 
ontwikkeld. 
 

4.2. Het verwerven van informa-
tiedragers ter opneming in de 
specialistische bibliotheek en 
documentaire collecties 

 
Naast primaire bronnen (de archieven) 
beheert Rijckheyt secundaire bronnen. 
Uitingen hiervan zijn de specialistische 
bibliotheek en de documentaire collecties. 
Voor het doen van archiefonderzoek is het 
van belang een beroep te kunnen doen op 
‘context-informatie’, gevat in boeken, 
tijdschriften, handboeken, publicaties etc. 
De specialistische bibliotheek van 
Rijckheyt bevat een grote collectie 
naslagwerken en andere wetenschappelij-
ke publicaties over de verschillende 
terreinen van onderzoek (b.v. genealogie, 
heraldiek, architectuur, Romeinse- en 
streekgeschiedenis) uit verschillende 
perioden uit de geschiedenis van Heerlen 
en het omliggende gebied. 
Een andere taak van de bibliotheek wordt 
vormgegeven door het Documentair 
Informatie Centrum (DIC) van Rijckheyt. 
Het DIC heeft tot taak een pro-actieve 
dienstverlening aan de ambtelijke- en 
bestuurlijke organisatie via het intranet 
van de gemeente Heerlen middels 
vernieuwde - en nieuwe producten op het 
gebied van documentaire informatievoor-

ziening. 
 
Ingevolge de Heerlense Archief-
verordening 1996, waarin ook documen-
taire collecties onder de werking van de 
verordening zijn gebracht, beheert 
Rijckheyt verschillende documentaire 
collecties. 
De collectie persdocumentatie bestaat uit 
op onderwerp geordende artikelen uit 
regionale (en waar mogelijk landelijke) 
dagbladen en regionale weekbladen, 
handelend over diverse onderwerpen uit 
de Parkstad Limburg-regio. 
De collectie beeld en geluid voorziet in 
bewegend beeldmateriaal over diverse 
onderwerpen. Fotografisch materiaal is 
opgenomen in de fotocollectie van 
Rijckheyt. 
In de genealogische collecties zijn bronnen 
opgenomen die het onderzoek naar ‘de 
voorouders’ mede mogelijk maakt. Dit zijn 
o.a. de collecties voor bidprentjes, 
rouwbrieven en genealogieën3. 
In de collectie contemporaine geschiedenis 
is o.a. het bronnenboek van Heerlen 
ondergebracht. 
 

                                                      
3
  Genealogieën zijn stamboomonderzoeken, 

waarvan klanten van Rijckheyt na afronding van 
hun onderzoek een exemplaar aan Rijckheyt 
hebben geschonken. 
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4.3. Goede, geordende en 
toegankelijke staat 
 
Archieven, bibliotheek en documentaire 
collecties dienen in goede, geordende en 
toegankelijke staat te worden beheerd.  
Om aan de norm voor ‘goede staat’ te 
beantwoorden dienen archieven ‘materieel 
te worden verzorgt’. Hieronder wordt 
verstaan dat archieven moeten  worden 
verpakt in zuurvrij materiaal en dat alle 
metalen delen verwijderd zijn (nietjes, 
paperclips e.d.). Dit draagt bij aan het 
voorkomen van dure technieken als 
massaconservering (ontzuring) en 
restauratie in de toekomst.  
Voldoen aan de normen voor ‘geordende 
staat’ betekent dat het archief toegankelijk 
is en dat aan de wettelijke openbaarheid 
werkelijk inhoud wordt gegeven. 
 
Naast de goede en geordende staat is het 
van belang dat archieven en collecties ook 
‘toegankelijk’ zijn.  
Als definitie voor ‘geordende en 
toegankelijke staat’ wordt gehanteerd: 
Een samenstel van ontsluitingstechnische 

en toelichtende voorzieningen die te 

samen bewerkstelligen, dat derden 

(vrijwel) zonder tussenkomst van de 

archiefvormer of beheerder/archivaris, ter 

beantwoording van een bepaalde vraag in 

elk geval de benodigde archiefbewaar-

plaatsen/-ruimten, archieven/bestand-

de(e)l(en) gericht kunnen traceren en 

opvragen4. 

De toegankelijkheid vindt plaats op drie 
niveaus, te weten macro, meso en 
microniveau. Het macroniveau laat zich 
vertalen in de depotorde. Archieven zijn in 
de eerste plaats pas toegankelijk indien 
men archieven in de depots van de 
archiefbewaarplaats kan terugvinden. 
Het meso-niveau bestaat uit de 
vervaardiging van toegangen in de vorm 
van plaatsingslijsten en inventarissen, in 
zowel analoge en digitale vorm. Dit is één 
van de belangrijkste kerntaken van de 
                                                      
4
  ‘Normen goede en geordende staat en 

criteria bewerking code-archieven”, Landelijk 
Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs 
(LOPAI), 1994. 

archiefdienst. Microniveau is een mate van 
ontsluiting waarin de daadwerkelijke 
contextinformatie uit seriematige 
archieven wordt ontsloten middels 
bijvoorbeeld trefwoorden en/of persoons-
namen. 
 

4.4. Beheer en behoud 
  
Om de goede en geordende staat te 
kunnen garanderen worden de archieven 
en collecties beheerd in de archiefdepots 
van de archiefbewaarplaats, waarin een 
uitstekende klimatologische omgeving ten 
behoeve van beheer is gecreëerd. 
Temperatuur en luchtvochtigheid worden 
continu bewaakt om bescheiden voor 
tenminste honderd jaar geen noemswaar-
dige achteruitgang te laten ondergaan. 
Het beheer van archieven en collecties is 
er op gericht informatie ‘tot in den 
eeuwigheid’ beschikbaar te hebben. 
Onder het begrip beheer dient, ingevolge 
de Archiefwet 1995, te worden verstaan 
de feitelijke werkzaamheden die door de 
archivaris en zijn medewerkers dienen te 
worden uitgevoerd in verband met 
inventarisatie, ter beschikking stellen en 
conservering van de archiefbescheiden. 
 
Het behoud van de beheerde collecties is 
geen sinecure. De kwaliteit van de 
beheerde archief- en documentaire-
collecties moet telkenmale grondig worden 
nagekeken. Tegen verval van papier en 
andere informatiedragers moet actie 
worden ondernomen, in de vorm van 
conservering, restauratie en bescherming. 
Bescherming wordt geboden door de 
archieven en documentaire collecties in 
een door Gedeputeerde Staten goedge-
keurde archiefbewaarplaats te beheren en 
de collecties een goede materiële 
verzorging te bieden. 

  
  
4.5. Beschikbaar stellen 
 
Wanneer archieven en documentaire 
collecties zijn opgenomen in de 
archiefbewaarplaats, zijn zij in principe 
openbaar. De archiefbescheiden en 
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collectie-items zijn dan beschikbaar voor 
onderzoek door derden (de klant). Het 
beschikbaar stellen vindt plaats in de 
studiezaal van Rijckheyt. 
 
In de studiezaal heeft de klant de 
beschikking over vele hulpmiddelen om 
het onderzoek uit te voeren. De studiezaal 
is voorzien van werkplekken die voldoen 
aan de gestelde eisen in het handvest voor 
in- en externe dienstverlening. 
Klanten hebben de mogelijkheid van 
archiefbescheiden, collectie-items en 
microfiches kopieën te maken. 
Het studiezaalpersoneel houdt toezicht op 
de gang van zaken en heeft tot taak de 
klanten te begeleiden bij hun onderzoe-
ken. Dit houdt o.a. in dat het personeel de 
klanten adviseert bij de te gebruiken 
primaire- en secundaire bronnen en 
bronmateriaal uit de archiefdepots naar de 
studiezaal vervoert en vise versa. 
Naast een fysieke studiezaal wordt de 
internetsite van Rijckheyt gebruikt als 
virtuele studiezaal. Toegangen zijn hier te 
raadplegen. Historische content is de 
bekijken en te downloaden. Methodiek van 
onderzoek in verschillende bronnen wordt 
uitgelegd. 
 
 

4.6. Toezicht op het beheer 
  
De archivaris is op grond van artikel 32, 
lid 2 van de Archiefwet 1995 belast met 
het toezicht op het beheer. 
Dit toezicht dient uitgevoerd te worden ten 
aanzien van (nog) niet-overgedragen 
archieven van de gemeentelijke overheid 
en archieven van gemeenschappelijke 
regelingen waarvan Heerlen de centrum 
gemeente is. Dit geldt tevens voor 
archieven van gemeenschappelijke 
regelingen waarin op grond van de  
gemeenschappelijke regeling Rijckheyt is 
aangewezen als archiefbewaarplaats. Het 
toezicht op dit beheer is van toepassing 
ongeacht de vorm van deze archieven 
(met andere woorden: zowel analoge als 
digitale informatie). 
 

Naast de cultuurhistorische rol dient 
Rijckheyt te worden gezien als specialist 
op het gebied van informatievastlegging 
en informatieverstrekking voor de gehele 
gemeentelijke organisatie. Taken op het 
gebied van archiefinspectie en –consulting 
zijn: 

1. Beleidsontwikkeling op het vakge-
bied. 

2. Verrichten van onderzoek. 
3. Oordelen en standpunten voorleg-

gen in de vorm van beleidsvoorstel-
len en –adviezen. 

4. Deelnemen in projecten. 
5. Het beoordelen van stukkenlijsten 

en het geven van toestemming tot 
vernietiging van archiefbescheiden 
(papier en digitaal). 

6. Advisering op het gebied van de 
inrichting van de documentaire in-
formatiehuishouding. 

(Zie ook: 3.3. beleidsperspectief) 
 
 

4.7. Publieksbereik 
 
Naast het exploiteren van een goed 
geoutilleerde studiezaal richt Rijckheyt 
zich op de verbreding van het publieksbe-
reik. Hiertoe worden activiteiten 
ontwikkeld, mede ontwikkeld en 
uitgevoerd welke tot doel hebben het 
gebruik van de bij Rijckheyt beheerde 
archieven, bibliotheek en documentaire 
collecties te stimuleren. Hieronder vallen 
activiteiten in de public relations, 
exposities, educatief werk en publicaties. 
 
Het communicatiebeleid van Rijckheyt 
richt zich op het in brede kring bekendheid 
geven aan de activiteiten van de 
archiefdienst. Rijckheyt beheert een eigen 
website (www.rijckheyt.nl) waar content- 
en contextinformatie beschikbaar wordt 
gesteld. De webmaster zorgt voor een 
actuele website. Met regelmaat verzorgt 
Rijckheyt persberichten die worden 
verstuurd aan lokale, regionale en (waar 
nodig) landelijke media. 
 
Het educatief beleid van Rijckheyt richt 
zich op alle lagen van het onderwijs. Er 
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zijn projecten voor primair onderwijs (de 
basisschool), secundair onderwijs (het 
voortgezet onderwijs, zowel basisvorming 
als tweede fase projecten), HBO/WO 
(PABO/Lerarenopleidingen). 
Het leveren van educatieve projecten 
gebeurt op grond van ‘maatwerk’. Na 
overleg met een docent ontwikkelt 
Rijckheyt een projectvoorstel. Dit voorstel 
wordt besproken met de betreffende 
docent, waarna uitvoering van het project 
op school én bij Rijckheyt plaatsvindt. 
 
In Parkstad Limburg en Heuvelland zijn 
vele geschiedkundige verenigingen, 
heemkundeverenigingen en kringen actief. 
In het stimuleren en begeleiden van 
historisch onderzoek door deze verenigin-
gen en kringen speelt Rijckheyt een 
actieve rol: faciliteren van (historische en 
archivistische) kennis, know-how op het 
gebied van publiceren, bronnen en het 
beschikbaar stellen van onderzoeksruimte 
in de studiezaal van de archiefdienst. 
De begeleiding van individuele (weten-
schappelijke) onderzoekers valt ook onder 
de taken van de archiefdienst. 
 

Bidprentjes en rouwbrieven zijn een belangrijke 
bron voor genealogisch onderzoek 
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5. Producten 
  
De kerntaken van Rijckheyt resulteren in 
de periode 2003-2006 en 2007-2008 in de 
volgende productgroepen: 

1. Acquisitie. 
2. Ontsluiting en materiële verzorging. 
3. Beheer en behoud. 
4. Archiefinspectie en -consulting. 
5. Publieksbereik. 
6. Projecten. 

 
 

5.1. Acquisitie 
  
Het ‘verwerven’ (acquisitie) richt op zowel 
archieven (overheids- en particuliere 
archieven), als op informatiedragers voor 
de specialistische bibliotheek en de 
documentaire collecties. 
 
Archieven 
Met betrekking tot opneming van 
archieven van de gemeentelijke overheid 
of archieven van gemeenschappelijke 
regelingen waarvan Heerlen de centrum-
gemeente is, dan wel op grond van de 
gemeenschappelijke regeling is 
aangewezen als archiefbewaarplaats 
voorziet Rijckheyt in opneming van 
archieven ouder dan 20 jaar, conform het 
gestelde in de Archiefwet 1995. 
Het acquireren van particuliere archieven 
vindt plaats op grond van acquisitiebeleid. 
Producten: de nieuw te beheren archieven. 

 
Specialistische bibliotheek 
De bibliotheek valt uiteen in  twee 
onderdelen: de historische bibliotheek en 
het Documentair Informatie Centrum 
(DIC). 
De acquisitie voor de historische 
bibliotheek geschiedt op basis van ‘vraag 
en aanbod’. De bibliotheek is opgebouwd 
uit verschillende historische aandachtsge-
bieden. Op grond van het aanbod op de 
markt en de vraag uit de organisatie 
(Rijckheyt, Thermenmuseum en 
Vitruvianum) wordt de collectie 
samengesteld. 

Producten in deze zijn nieuw te beheren 

boeken, tijdschriften en brochures. 

 
Het DIC is verantwoordelijk voor het 
aanschafbeleid en de administratie van 
abonnementen voor de gehele bestuurlij-
ke- en ambtelijke organisatie. Op grond 
van aanbod op de markt en vraag vanuit 
de gemeentelijke organisatie wordt het 
abonnementenbestand samengesteld. 
Producten: nieuw te beheren abonnemen-

ten. 
 
Documentaire collecties 
Verwerving van content voor de 
persdocumentatie vindt dagelijks plaats op 
basis van het verzamelen van artikelen uit 
regionale ( en waar mogelijk landelijke) 
dagbladen en regionale weekbladen. 
Producten: gerubriceerde onderwerpmap-

pen. 

 
De collectie beeld en geluid voorziet in 
bewegend beeld. Acquisitie in deze 
collectie vindt passief plaats en is 
afhankelijk van het aanbod. 
Fotografisch materiaal is opgenomen in de 
fotocollectie. Acquisitie vindt zowel actief 
(zelf opnamen maken of laten maken door 
fotograaf) als passief plaats. 
Producten in beide collecties: nieuw te 

beheren films, video-opnamen en 

fotografisch materiaal. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gegevens op verschillende dragers 
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De genealogische collecties zijn bronnen 
die het onderzoek naar ‘de voorouders’ 
mede mogelijk maakt. De acquisitie van 
deze collectie vindt passief plaats. De 
collectie bidprentjes kent een vast groep 
van particuliere leveranciers. De overige 
genealogische collecties zijn afhankelijk 
van de markt. 
Producten: nieuw te beheren collectie-

items. 
 
 

5.2. Ontsluiting en materiële 
verzorging 
 

Archieven en documentaire collecties 
dienen in goede staat te worden beheerd. 
Archiefbescheiden en collectie-items 
worden dan ook ontdaan van schadelijke 
elementen zoals nietjes, paperclips en 
weekmakers en nadien verpakt in zuurvrij 
materiaal. Collectie-items uit de 
bibliotheek dienen te worden beheerd in 
daartoe ingerichte archiefstellingen in één 
van de archiefdepots. 
Ten aanzien van een juiste materiële 
verzorging van digitaal materiaal zullen de 
nodige landelijke ontwikkelingen scherp in 
de gaten gehouden moeten worden en 
waar nodig worden toegepast op de 
Heerlense situatie. Ten aanzien van niet 
vernietigbaar digitaal archiefmateriaal 
zullen maatregelen moeten worden 
genomen voor het behoud van de 
integriteit van de context alsmede de 
authenticitieit van het archiefmateriaal.  
Producten: materieel goed verzorgde 

archieven, documentaire collecties (i.c. 

zuurvij verpakt) en bibliotheek; 

archiefbeleid. 

 

Archieven en collecties moeten ook 
toegankelijk zijn. Middels het vervaardigen 
van toegangen op macro, meso en 
microniveau wordt hieraan gevolg 
gegeven. 
Producten: toegangen op beheerde 

archieven, bibliotheek en documentaire 

collecties; archiefbeleid. 
 
 
 

5.3. Beheer en behoud 
 

Onder het begrip beheer dient te worden 
verstaan de feitelijke werkzaamheden die 
door de archivaris en zijn medewerkers 
dienen te worden uitgevoerd in verband 
met inventarisatie, ter beschikking stellen 
en conservering van archiefbescheiden die 
ingevolge de Archiefwet 1995 zijn 
overgedragen. Daarbij geldt tevens dat er 
in grotere mate aandacht zal moeten zijn 
voor het ontsluiten en beschikbaar stellen 
van digitaal archiefmateriaal. 
Producten: archiefbeleid. 
 
Om het verval van papier en andere 
informatiedragers tegen te gaan dient de 
archivaris behoudsmaatregelen te treffen 
in de vorm van conservering, restauratie 
en bescherming. 
 
Producten: schade-

inventarisatierapporten; restauratieplan-

nen; rapportage archivaris aan college van 

B&W inzake beheer/behoud; archiefbeleid. 
 
 

5.4. Archiefinspectie en -
consulting 
 
De archivaris is belast met het toezicht op 
het beheer van niet-overgedragen 
archieven van de gemeentelijke overheid, 
archieven van gemeenschappelijke 
regelingen waarvan Heerlen de centrum-
gemeente is, dan wel op grond van de 
gemeenschappelijke regeling is 
aangewezen als archiefbewaarplaats. 
Producten: rapportage archivaris aan 

college van B&W inzake toezicht op het 

beheer; machtigingen van vernietiging; 

beleidsvoorstellen en –adviezen; 

archiefbeleid. 
 
 

5.5. Publieksbereik 
 
Rijckheyt richt zich op verbreding van het 
publieksbereik.  
Hiertoe worden activiteiten ontwikkeld, 
mede ontwikkeld en uitgevoerd welke tot 
doel hebben het gebruik van de bij 
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Rijckheyt beheerde archieven, bibliotheek 
en documentaire collecties te stimuleren.  
Producten: educatieve projecten, 

persberichten, publicaties, tentoostellin-

gen, PR-materiaal, archiefwinkel; 

archiefbeleid. 

 
Het beschikbaar stellen van archieven en 
documentaire collecties vindt plaats in de 
studiezaal van Rijckheyt. De studiezaal 
alsmede de internetsite zijn optimaal 
ingericht op de klant te faciliteren. 
Producten kunnen worden gedefinieerd als 

‘dienstverlening aan de klant’: werkplek-

ken voor onderzoekers; kopieerfaciliteiten; 

faciliteiten voor het lezen van microfiches; 

aanleveren content- en contextinformatie; 

onderzoeksbegeleiding. 

  
  
5.6. Projecten 
 
Naast de reguliere producten kent 
Rijckheyt ook projectmatige producten. De 
reguliere producten zijn die producten die 
op grond van wet- en regelgeving moeten 
worden vormgegeven. De projectmatige 
producten betreffen producten die 
voortvloeien uit projecten. Bij Rijckheyt 
wordt onder projecten verstaan dié 
activiteiten die tijd, proces of onderwerp 
gebonden zijn. Een projectmatig product 
kan zijn oorsprong vinden in een regulier 
product, maar in de uitvoering (door tijd of 
proces) als project zijn aangemerkt. 
 

De studiezaal van Rijckheyt 
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Tot slot 
 
In dit beleidsplan heeft Rijckheyt op 
hoofdlijnen beschreven welke koers het in 
de periode 2007-2008 wil varen en welke 
producten van Rijckheyt verwacht mogen 
worden. 
 
Hierbij moet worden aangetekend dat het 
geschetste beleidskader en het daaruit 
resulterende productenpakket richtingge-
vend zijn maar zeker niet vaststaand. 
Daarvoor zijn de ontwikkelingen in zowel 
het Nederlandse archiefbestel, Parkstad 
Limburg, Heuvelland en de toenemende en 
veranderende informatiebehoefte van de 
burgers, bestuurlijke- en ambtelijke 
organisatie van de gemeente Heerlen te 
divers en onvoorspelbaar. 
 
Het beleidsplan ‘Eénxtwee=twee’ geeft 
Rijckheyt de kaders om haar mission 
statement inhoud te geven: sterk in de 
toekomst van het verleden. 
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