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In dit jaaroverzicht wordt beknopt weergegeven wat de activiteiten van het Regionaal Archief Alkmaar
(RAA) zijn geweest in 2018. De structuur van het jaaroverzicht is hetzelfde als van het uitgebreidere
jaarverslag. Wie meer of volledigere informatie wil over een bepaald onderwerp, kan zich wenden tot
het jaarverslag: www.archiefalkmaar.nl/jaarverslagen

Om te zorgen dat het RAA ook in de toekomst informatie goed blijft beheren en de toegankelijkheid
blijft verbeteren, is in 2018 gewerkt aan het beleidsplan voor de periode 2019-2022: Tijdreizen.
Daarnaast zijn er inspecties uitgevoerd bij verscheidene gemeenten en werd aan de aangesloten
gemeenten via KPI-monitoring verslag uitgebracht van de mate waarin de aangesloten overheden
voldoen aan de wettelijke eisen. De resultaten daarvan zijn weergegeven in de benchmark. Hieruit
bleek dat vier van de tien gemeenten progressie hebben geboekt, vier gemeenten een gelijke score
behaalde en twee gemeenten achteruitgang vertoonden. Die achteruitgang had met name te maken
met ambtelijke fusie van die gemeenten. Daarnaast is een Monitor Papieren Informatie ontwikkeld
en verstuurd, om inzichtelijk te maken hoeveel en welke archieven naar het depot van het RAA zullen
komen.
De archiefinspectie heeft het hele jaar door advies (binnen de kaders van archiefwet- en regelgeving)
gegeven over selectie, vernietiging, vervanging, vervreemding, overbrenging, kwaliteitszorg en
(digitaal) informatiebeheer. In 2018 gebeurde dat onder meer over het voorgenomen besluit van de
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder en Heiloo om archiefbescheiden te gaan
vervangen door digitale reproducties. Samen met de archiefinspectie van het Noord -Hollands Archief
en Westfries Archief zijn respectievelijk de vervangingstrajecten bij de BUCH-gemeenten (Bergen,
Uitgeest, Castricum, Heiloo) en de RUD NHN beoordeeld.
Voorbereiding op een digitale toekomst
Om ook digitaal archief goed te kunnen beheren en
behouden, wordt er gewerkt aan een edepotvoorziening. Daarnaast heeft het RAA een
kennisfunctie op het gebied van het duurzaam
beheren en toegankelijk maken van digitale
informatie. In 2018 zijn op dit gebied de volgende
stappen genomen:
- Picturae is gekozen als leverancier/technische
partner voor het realiseren van een e-depot. Het
contract hiertoe werd 16 april ondertekend.
16 april 2018, de ondertekening van het
ePicturae biedt een implementatie van het open
depotcontract
tussen
Picturae
en
het
RAA.
source product Archivematica voor het digitale
archiefbeheer, met Memorix Archieven als component voor de toegang tot in het e -depot
opgenomen informatie.
- Gedurende de zomer van 2018 is de e-depotsoftware geïnstalleerd en in een testomgeving
opgeleverd.
- Medewerkers van het RAA namen deel aan het driedaagse Archivematica Camp om goed bekend
te raken met het gebruik van Archivematica.
- Er zijn voorbereidingen getroffen om de aansluitingen van de gemee nten goed te laten gaan
verlopen. Zo is er een cursus georganiseerd voor de informatiespecialisten van de aangesloten
overheden over het Toepassingsprofiel Metatdatagegevens voor Lokale Overheden (TMLO). Ook
wordt er gewerkt aan een generieke tool om metadata ‘TMLO-proof’ te kunnen exporteren.
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- Er is een Monitor Digitale Informatie ontwikkeld en afgenomen bij de aangesloten overheden,
waarmee regelmatig in kaart wordt gebracht welke informatie in aanmerking komt voor opname
in het e-depot, om het verwachte volume aan informatie en de ontwikkeling daarvan te kunnen
inschatten.
- In december 2018 is de tweede adviseur digitale informatie begonnen bij het RAA. Daarnaast
worden ook andere werknemers steeds meer betrokken bij het e -depotproject en volgden veel van
hen de cursus ‘Leren Preserveren’, over het preserveren en toegankelijk houden van digitale
informatie.
Naast het implementeren van het e-depot spelen er meer zaken op digitaal gebied. Zo worden
bouwdossiers van de gemeente Den Helder sinds mei 2016 aangeboden via het e -loket bouwdossiers.
In 2018 zijn binnen dit loket 807 bouwdossiers gedigitaliseerd. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor
aansluiting van de gemeente Langedijk op het e-loket. Naast het e-loket heeft het RAA 206 verzoeken
afgehandeld van verschillende gemeenten om dossiers te digitaliseren, en werd er ruim 50 keer door
particulieren gebruik gemaakt van deze dienstverlening. Om het voor bezoekers nog laagdrempeliger
te maken om scans van archiefstukken aan te vragen, wordt vanaf 2019 gewerkt aan het optimaliseren
van deze dienstverlening.

Het RAA voert een proactief publieksbeleid waarbij mensen in het werkgebied worden opgezocht en
actief naar buiten wordt getreden met de collectie. Een belangrijk deel van het publiek wordt digitaal
bereikt. De zichtbaarheid van het RAA wordt vergroot via de social media, met name Facebook, Twitter
en Instagram. Naast het digitale publiek is ook het publiek dat een bezoek brengt aan het RAA van
belang. Dat publiek wordt bediend door het in standhouden van de openingstijden van de studiezaal
en het organiseren van en meewerken aan activiteiten, zoals lezingen en tentoonstellingen. Zo blijft
het RAA streven naar een steeds verdere verbreding van het publieksbereik.
Een belangrijk thema in 2018 was de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om ervoor
te zorgen dat de AVG goed wordt toegepast binnen de organisatie is er een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld.
Digitale dienstverlening
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Hier de cijfers met betrekking tot de digitale
dienstverlening op een rij:
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- De website van het RAA kreeg 2018
3.908.600 (2017: 3.555.984) paginaweergaven. Het totaalaantal pagina3
weergaven van de eigen website,
gecombineerd met de weergaven via
2
wiewaswie.nl
(547.106) en
van
openarch.nl (236.692), lag in 2018 op
1
4.692.398 (2017: 4.876645).
- Er werd in 2018 182 keer gechat met het
0
RAA (2017: 190 keer) en er werden
2014
2015
2016
2017
2018
veelvuldige vragen via de e-mail gesteld.
Open Archieven
WieWasWie
Regionaal Archief
- De genealogische bronnen bieden
inmiddels bijna 2,6 miljoen records op
Paginaweergaven op de websites van het RAA, WieWasWie en Open
naam (2017: 2,4 miljoen). Het aantal
Archieven
ingevoerde ‘personen’ is in 2018
gestegen naar 932.451 (2017: 790.519). Als gevolg van de AVG zijn er echter ook 289.269 namen
weer afgeschermd in 2018, waardoor bezoekers eind 2018 2,27 miljoen namen konden vinden.
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- De beeldbank bevatte eind 2018 76.000 beelden (2017: 78.000). De afname is het gevolg van het
offline halen van beelden waarvan de auteursrechten mogelijk nog bij derden ligg en. Nieuwe
mogelijkheden in de beeldbank zijn het georefereren van afbeeldingen en het filteren op
afbeeldingen die recent zijn toegevoegd.
- Het RAA biedt zoveel mogelijk materiaal aan als open data. In 2018 zijn er 26.836 rechtenvrije
afbeeldingen uit de beeldbank gedownload. Andere open data worden aangeboden via onder
andere Flickr Commons, Wikimedia Commons, OpenCultuurdata.nl, data.overheid.nl,
wiewaswie.nl, openarch.nl en het Archieven Portaal Europa.
- Veel digitale dienstverlening loopt via de social media. Zo kwamen er in 2018 circa 120 verzoeken
om inlichtingen binnen via deze kanalen. De Twitterpagina @ArchiefAlkmaar heeft in 2018 1.863
volgers (2017: 1.735); de Facebookpagina Regionaal Archief Alkmaar heeft 4.515 vrienden (2017:
4.362); het Instagramaccount archief_alkmaar heeft 1.090 leden (2017: 869); het YouTubekanaal
heeft 231 volgers (2017: 187) en de filmpjes daar werden 16.249 keer bekeken.
Digitalisering
Om de digitale dienstverlening steeds verder uit te breiden en te verbeteren, wordt er ieder jaar
archiefmateriaal gedigitaliseerd. In 2018 kwam dat neer op:
- 31.238 pagina’s aan bibliotheekmateriaal (kranten en tijdschriften), tegenover 4.131 pagina’s in
2017.
- 9.200 afbeeldingen uit de Atlas (prenten, foto’s, kaarten, tekeningen, etc.), tegenover 750
afbeeldingen in 2017.
- 483.125 scans uit de archieven (met name genealogische bestanden uit de oud-rechterlijke en
notariële archieven), tegenover 170.000 in 2017. Dit aantal is inclusief de scans in het kader van het
Metamorfoze-project Graft, waarvoor in totaal 103.125 scans zijn gemaakt van archiefstukken uit
de jaren 1348 – ca. 1813).
- De digitalisering van de schilderkunstige aantekeningen van Simon Eikelenberg (1663-1738) werd
in 2018 afgerond, ten behoeve van een project van de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht.

Een greep uit het gedigitaliseerde materiaal uit de collectie Cor Mooij, Egmond aan Zee

Bezoekers en aanvragen
De digitale dienstverlening van het RAA groeit ieder jaar, maar ook het bezoek aan het pand van het
archief blijft een belangrijke factor in de dienstverlening. Opvallend is dat digitalisering soms juist tot
bezoek leidt: mensen komen online in aanraking met het RAA en willen meer weten, of gaan op zoek
naar bronnen die nog niet gedigitaliseerd zijn.
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In totaal bezochten 7.035 bezoekers en
gebruikers (activiteiten van) het RAA. De
studiezaal werd 3.527 keer bezocht (2017:
3.416). Het studiezaalbezoek vertoont dus
een stijging van 3,2%, terwijl de landelijke
trend al jaren een daling in het
studiezaalbezoek laat zien.
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In 2018 werden 5.825 archiefstukken
aangevraagd voor raadpleging op de
studiezaal, wat neerkomt op 485
aanvragen per maand en 30 aanvragen per
openingsdag. Daarnaast waren er circa 560
aanvragen uit de bibliotheek.
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Activiteiten
Bezoekcijfers van de afgelopen vijf jaar
Het RAA nam in 2018 deel aan
evenementen en organiseerde zelf een aantal activiteiten. Deze werden in totaal door 254 personen
bezocht (2017: 520 – toen werd de tweejaarlijkse open dag gehouden, die 340 bezoekers trok). Hierbij
is het bezoek aan de stand van het RAA bij Open Monumentendag op zaterdag 8 september niet
meegeteld – er werden 10.000 bezoekers aan de Monumentendag-activiteiten geteld in Alkmaar.
Bijeenkomsten in het gebouw van het RAA waren:
- Een Koude Oorlog-avond in samenwerking met Erfgoed Alkmaar (65 bezoekers).
- Een themamiddag Tweede Wereldoorlog i.s.m. de Stichting Alkmaar 40-45 (78 bezoekers uit de
hele regio).
- Netwerkbijeenkomst van educatieplatform CultuurPrimair (71 bezoekers).
Daarnaast werden er activiteiten georganiseerd waaraan geen bijeenkomst verbonden was, zoals de
deelname aan de (archief)stuk van het jaar-verkiezing, met het thema Opstand. Het RAA zond de
polsstokbriefjes in en werd zesde (van de 44 deelnemende instanties). Gekoppeld hieraan was de
ontwikkeling van het Geuzenbord, een ganzenbordspel gebaseerd op de tocht van polsstokbriefjeskoerier Van der Mey. Dit spel trok veel mensen naar de
studiezaal en vergrootte de zichtbaarheid van het RAA bij
de basisscholen: er werden 35 gratis spellen met
bijbehorende lesbrief opgehaald voor schoolklassen.

Educatie
In 2018 namen 169 mensen (2017: 206) mensen deel aan
een cursus of workshop, waaronder de laagdrempelige
introductiemiddag en de cursussen ‘lezen van oud schrift’.
286 middelbare scholieren (2017: 359) brachten in
groepsverband een bezoek aan het RAA. De klassen
kwamen uit Alkmaar, Bergen, Schagen en Heerhugowaard.
Scholieren die individueel naar de studiezaal komen
worden niet apart geteld. Ook bezochten 941 leerlingen uit
het primair onderwijs het RAA (2017: 377). Een groot deel
van hen (596 leerlingen) kwam in het kader van het project
De Mythe van de Grote Kerk. Dit was een project van
Stichting De Vier in samenwerking met het Stedelijk
Museum Alkmaar, de Historische Vereniging Alkmaar en

Een greep uit de bronnen op de
GeschiedenisLokaal-website van het RAA
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het RAA ter ere van het 500-jarig bestaan van de Grote of Sint-Laurenskerk (Alkmaar).
Een van de uitdagingen van het RAA is om ook leerlingen te bereiken van scholen die verder van het
archiefgebouw af liggen. Daarom is in 2018 het project ‘GeschiedenisLokaal’ van start gegaan. Dat is
een ‘online bronnenbox’ waarmee het RAA scholen uit het hele werkgebied wil bereiken. De primaire
doelgroep is de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De website wordt in het voorjaar van 2019
gelanceerd met het thema ‘Tweede Wereldoorlog in de regio’.
Communicatie & PR
Berichtgeving van het RAA loopt via verscheidene kanalen. Het RAA is actief op Facebook, Twitter,
Pinterest, Flickr, YouTube, Instagram, HistoryPin, Thinklink, LinkedIn en Wikipedia/Wikimedia.
Daarnaast dragen de traditionele media bij aan een breed publieksbereik. Persberichten worden
gericht en met succes verspreid onder lokale en regionale media in het werkgebied: in 2018 werden
er 20 persberichten verstuurd (2017: 18). Die werden onder meer verspreid in de Alkmaarsche
Courant, Helderse Courant, Schager Courant, Texelse Courant en vele nieuws- en huis-aan-huisbladen
en websites door de hele regio.
Het RAA was in 2018 ook een aantal keer te zien op televisie, of droeg in belangrijke mate bij aan
uitzendingen. Bijvoorbeeld: Verborgen Verleden met Karin Bloemen; de documentaire ‘Nederland op
film’ van de NPO2 over de jaren ’80 in Nederland; een aflevering van ‘Andere Tijden’ over Den Helder
in de Tweede Wereldoorlog; een aflevering van de documentaireserie ‘Tachtig jaar oorlog’ van de NPO;
een uitzending van O.V.T. van NPO Radio 1 over het
Beleg en Ontzet van Alkmaar.
De digitale nieuwsbrief is populair en had 31
december 2018 924 (2017: 823) abonnees, en een
openingspercentage van 50%. Sinds april 2018 wordt
er ook een digitale nieuwsbrief over het edepotproject verstuurd. Die heeft 63 abonnees en een
openingspercentage
van
77%.
Daarnaast
publiceerden de werknemers van het RAA in
verscheidene tijdschriften, werd het boek de
Historische Atlas van Alkmaar gepubliceerd en
verzorgden de werknemers wekelijks de rubriek ‘Ik
was erbij’ in het Noord-Hollands Dagblad, editie
Alkmaarsche Courant. Vanaf de zomer van 2018 heeft
de rubriek een nieuwe naam: ‘Dat was toen’.
Historische sensatie
Het RAA werkte in 2018 mee aan verscheidene
Een blik op de nieuwsbrief van juli 2018
tentoonstellingen. Zo werd er ondersteuning geleverd
voor een nieuwe vitrine over de Alkmaarse Librije in
de Grote- of Sint-Laurenskerk (Alkmaar), een tentoonstelling over het werk van schilders Saenredam
en Van Ruysdael in het Stedelijk Museum Alkmaar, een pop-uptentoonstelling bij de wijkvereniging
Bergerhof (Alkmaar), een tentoonstelling over kunstenares Ans Wortel in museum Kranenburgh, een
tentoonstelling over waterschapsbelasting in het kantoor van het Hoogheemraadschap in
Heerhugowaard en werd er een bijdrage geleverd aan een tentoonstelling over Picasso in het Musée
d’Orsay in Parijs. Daarnaast werd de beeldcollectie veelvuldig aangewend voor allerlei doeleinden,
zoals het boek De Grote Kerk van Alkmaar: 500 jaar bouwen en behouden en ten behoeve van een
onderzoek van een Amerikaanse onderzoekster naar de Amerikaanse kunstschilderskolonie in de
Egmonden rond 1903.
In 2018 werden 5 rondleidingen (2017: 7) gegeven in het gebouw van het RAA, waaraan 66 mensen
deelnamen (2017: 103). Ook werden er 14 lezingen verzorgd vanuit het RAA (2017: 13), met totaal 855
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bezoekers (2017: 1.045). Ook was het RAA weer medeorganisator van de lezingen van het Historisch
Café. In 2018 werden in dat verband 7 lezingen georganiseerd (2017: 8), die door 513 mensen werd
bezocht (2017: 431).
Vrienden van het Archief
Het RAA heeft een achterban van 335 vrienden (2017: 271).
Het bestuur
Samenstelling per 31 december 2018:

De vrienden kregen in 2018 korting op twee historische boeken (de Historische Atlas van Alkmaar en
Uit beeld. Wat er in Den Helder aan erfgoed verdween) en het Geuzenbordspel. Daarnaast kregen
vrienden korting op de lezingen van het Historisch Café. De kortingsactie op de Atlas was
gecombineerd met een promotieactie om nieuwe vrienden te werven: die actie leverde in 2018 circa
50 nieuwe vrienden op en liep door tot februari 2019.
B
De collectie van het RAA blijft groeien. Daarvoor zorgt in de eerste plaats de wettelijk verplichte
overbrenging van overheidsarchieven van 20 jaar en ouder. Daarnaast heeft het RAA als taak de
geschiedenis van de aangesloten gemeenten op representatieve wijze te documenteren. Dat doet het
RAA door het verwerven van particuliere archieven, historisch beeldmateriaal en publicaties uit en
over het verzorgingsgebied.
Acquisitie
Het RAA heeft in het afgelopen jaar de volgende archieven en collecties verworven:
Overheidsarchief:
260 meter
Particuliere archieven:
46 meter
Bibliotheekcollectie:
310 titels
Beeldcollectie:
59 aanwinsten
Het grootste archief dat is overgedragen,
betreft het archief van de bouw-, bodem-,
milieu- en omgevingsstukken, van de
technische dienst van de voormalige
gemeenten Schermer, Schermerhorn, Z/N
Schermer, Oterleek, Ursem, Alkmaar, GraftDe Rijp en Akersloot (75 meter), gevolgd door
het archief van de gemeente Schermer 19932014 (59 meter). Een groot particulier archief
dat werd overgedragen, is het familiearchief
Conijn uit Bergen/Alkmaar (10 meter, ca.
1630-1980). Een bijzondere ‘losse’ schenking
was een zeventiende-eeuws charter,
ondertekend door Johan de Witt, dat werd
geschonken door de Stichting Langedijker
Verleden.

Detail van het charter, met de handtekening van Johan de Witt en het
grootzegel van de Staten van Holland en Westfriesland
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Bijzondere aanwinsten voor de beeldcollectie zijn fotoafdrukken ( uit circa 1889) met de poldermolen
van Overdie en Achtermeer te Alkmaar als onderwerp – daarvan is zeer weinig beeldmateriaal bekend;
en een collectie beeld- en geluidsdragers van de Historische Vereniging Heiloo.
Een bijzondere aanwinst voor de bibliotheek is een collectie bestaande uit 42 schoolboekjes,
centsprenten en schrijfoefeningen uit de periode 1850-1860. Ze zijn afkomstig van Pieter Bruin, een
leerling van een lagere school uit Graft. De collectie werd geschonken door een kleinzoon.
Bewerking en toegankelijkheid
De verworven archieven en collecties worden beschreven zodat ze toegankelijk zijn. Ze worden
ontsloten middels een archiefinventaris, plaatsingslijst of beschreven in een catalogus. Zo zijn er in
2018 in totaal 63 (2017: 24) plaatsingslijsten en inventarissen bewerkt of nieuw vervaardigd. Voor de
beeldcollectie zijn er circa 5.350 nieuwe beschrijvingen gemaakt (2017: 6.100), waarvan 2.450 (2017:
5.250) bijbehorende afbeeldingen zijn gepubliceerd in de beeldbank. Ook de bibliotheekcollectie is
toegankelijker geworden: alle nieuwe aanwinsten zijn beschreven en er is oktober 2018 een nieuwe
versie van het catalogussysteem Vubis geïnstalleerd: V-Smart Air.
Restauratie en materieelbeheer
Om de archiefdepots zo schoon mogelijk te houden worden tests uitgevoerd voordat nieuw
archiefmateriaal in de depots wordt geplaatst. Wanneer het gaat om meer dan 3 strekkende meter
archief, wordt ter plaatse gecheckt op biologische besmettingen. Ook wordt nagegaan of alles in goede
en geordende staat is en of de verpakkingsmaterialen voldoen aan de kwaliteitseisen.
Op 30 januari 2018 heeft er een onafhankelijke inspectie plaatsgevonden van de depots, door een
inspecteur van een collega-instelling. Dit om na te gaan of de klimatologische en andere
bewaaromstandigheden op orde waren. De inspecteur bracht enkele adviezen uit over berging en
klimaat, die waar mogelijk zijn opgevolgd.
Onderdeel van het beheer is ook de digitalisering. Gedigitaliseerde dossiers hoeven niet meer fysiek
te worden geraadpleegd en blijven zo beter bewaard. Indien nodig worden archiefstukken actief
geconserveerd. Zo is in 2018 is begonnen met het herstellen van het resolutieboek van de Alkmaarse
vroedschap 1598-1608 (inventarisnummer 41 uit het Archief van Alkmaar, 1254-1815).
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Huisvesting
In 2018 zijn de depots aan de Bergerweg bijna helemaal gevuld. Van de totale capaciteit van 18.589
strekkende meter, is nog 918 strekkende meter vrij, waarvan circa 296 meter bruikbaar is voor
standaard archief. Er is inmiddels dus 17.671 meter in gebruik, waarvan 6.354 meter door derden.
Een deel van de opslagruimte wordt aan derden beschikbaar gesteld voor de opslag van
archiefmateriaal: die depotruimte wordt verhuurd door het RAA. Hiervan wordt zowel door
aangesloten overheden als door derden gebruik van gemaakt. Om aan die vraag te kunnen voldoen
maakt het RAA gebruik van aanvullende depotruimten, onder meer in de voormalige locatie van het
RAA, aan de Hertog Aalbrechtweg. In totaal is nu 5.931 meter depot in gebruikt aan de Hertog
Aalbrechtweg, waarvan 5.831 meter door derden.
Het totale depotgebruik op beide locaties komt zo neer op 23.602 meter, waarvan 12.185 wordt
gebruikt door derden.

Het RAA is een zelfstandige organisatie in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA). In deze regeling namen in 2018 10 gemeenten uit de regio’s NoordKennemerland en de Kop van Noord-Holland deel (Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel). Het Hoogheemraadschap
Hollands-Noorderkwartier neemt deel op basis van een bilaterale overeenkomst.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De
samenstelling van zowel het Algemeen als het Dagelijks bestuur per 31-12-2018 is weergegeven op de
voorzijde van dit overzicht.
Door de verkiezingen in 2018 is van verschillende bestuursleden afscheid genomen. Ook adviserend
lid mevrouw M.L. Loef (senior inspecteur Interbestuurlijk Toezicht, zitting namens Provincie NoordHolland) is gestopt.
Het Algemeen Bestuur is 5 februari, 10 juli en 15 november 2018 bijeengekomen.
Het Dagelijks Bestuur is 5 april en 15 oktober 2018 bijeengekomen.

Op 31 december 2018 bestond de formatie van het RAA uit 15,45 fte. In het verslagjaar heeft het RAA
drie nieuwe medewerkers aangetrokken: Twan Mars als medewerker beheer & behoud, Erik Groot als
medewerker archieven en beeldcollecties (atlas) en Daniëlle van Mourik als adviseur digitale
informatie/e-depot. In oktober werd Erika Hokke aangetrokken als tijdelijke vervanger van de
coördinator van de afdeling beheer en behoud.
Wegens pensionering is Albert Zuurbier, coördinator beheer en behoud en lid van het
managementteam, uit dienst getreden. Ook Claudia van Beek en Thijs Hessling (beide adviseurs
digitale informatie) hebben het RAA verlaten.
Medewerkers per 31 december 2018
Directie en ondersteunende functies:
De heer P.J. Post, directeur
Mevrouw M. Huisman, managementassistent
De heer M.M. Alphenaar, medewerker informatiebeheer en automatisering
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Mevrouw B.F. Jansma, medewerker restauratie en conservering
Team dienstverlening:
De heer H. de Raad, teamcoördinator
Mevrouw A. Ettekoven, medewerker dienstverlening en Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw E.S. Snijders, medewerker dienstverlening en educatie
Mevrouw L. Blokker, medewerker dienstverlening, educatie en PR
De heer M.M. Alphenaar, website, PR en social media
Team bewerken en behouden:
Vacature, teamcoördinator
De heer T. Mars, medewerker beheer & behoud
De heer R.T. Bankras, medewerker beheer & behoud
De heer J. van Dijl, conservator beeldcollectie (atlas)
De heer E. Groot, medewerker archieven en collecties (atlas)
Mevrouw M. Joustra, bibliothecaris
Mevrouw R.S. Meijer, medewerker bibliotheek
Mevrouw A. van der Lek, medewerker e-depot en informatiebeheer
Mevrouw D. van Mourik, adviseur digitale informatie en e-depot
De heer F.A. van der Horst, medewerker archiefinspectie
Vacature, medewerker archieven/e-depot
Verzuimcijfers
Het verzuimpercentage in 2018 was 1.45% (2017: 3,5%).
Personeelsvertegenwoordiging
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie en
bestond op 31 december 2018 uit:
Annemarie Ettekoven (voorzitter)
Frans van der Horst (secretaris)
Mark Alphenaar (lid, specialiteit ARBO)
Marijke Joustra (ambtelijk secretaris, notulen overlegvergadering)
Er vonden vijf overlegvergaderingen plaats met de bestuurder (22 j anuari, 20 maart, 28 mei, 17
september, 19 november). De PVT voerde zeven keer intern overleg.
Stagiairs, projectmedewerkers en oproepkrachten
Het RAA deed in 2018 beroep op vier oproepkrachten/projectmedewerkers, voor
scanwerkzaamheden voor het e-loket bouwdossiers, het project GeschiedenisLokaal en de
studiezaalbezetting en educatie. In 2018 heeft het RAA daarnaast vier stagiairs begeleid: twee
vierdejaars-stagiaires van de Reinwardt Academie en één tweedejaars-stagiaire van dezelfde
opleiding. Daarnaast liep een Franse stagiaire stage op het gebeid van restauratie en conservering, en
kwam een vier-vwo-leerlinge voor haar maatschappelijke stage.
Vrijwilligers en werkgroepen
Op 31 december 2018 waren er 43 (2017: 39) vrijwilligers, waarvan 38 voor genealogie, 3 voor
beeldcollectie, 1 vrijwilliger voor archieven en een vrijwilliger voor educatie. Ook is er een
transcriptiewerkgroep, bestaande uit 30 personen, die werkt aan transcripties van moeilijk leesbare
bronnen. Tot slot werken er circa 30 vrijwilligers van de verschillende historische verenigingen in het
werkgebied via het beheersysteem ‘Memorix Maior’ om beeldmateriaal van deze verenigingen te
ontsluiten, beheren en te publiceren. Op 17 december werden de vrijwilligers in het zon netje gezet
tijdens het jaarlijkse vrijwilligersuitje, waaraan 25 vrijwilligers deelnamen.
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