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Beleidsplan 2020-2023 
Vooraf 

Hoewel een groot deel van dit beleidsplan al voor het uitbreken van de Coronapandemie in 
de pen zat, kunnen we nu al zeggen dat zeker 2020 - en waarschijnlijk ook 2021 - een ander 
jaar gaat worden dan gedacht. Waar nodig en voor de hand liggend, hebben we ‘Corona’ in 
de tekst opgenomen.  

Wat wil Rijnlandse Geschiedenis bereiken? 

Het historische Rijnland, concreet Holland Rijnland plus Rijnstreek en Duin- en Bollenstreek 
(verder kortweg Rijnland genoemd) werd van oudsher als een historische eenheid gezien. 
Overal in de regio Rijnland zijn verenigingen en andere organisaties actief bezig met lokale 

geschiedenis en plaatselijk erfgoed. Deze 
geschiedenis en dit erfgoed kent veel 
gezamenlijke componenten. De Stichting 
Historische Publicaties Holland-Rijnland 
(verder te noemen Rijnlandse Geschiedenis) 
wil meer samenhang, communicatie en 
gezamenlijke publiciteit realiseren rond het 
cultuurhistorisch erfgoed in de regio. Het 
eerste middel om deze doelen te bereiken is 
de website rijnlandgeschiedenis.nl. De lokale 
en regionale organisaties die zijn 
aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis 
spelen een belangrijke en zelfstandige rol 
omdat zij de beschikking hebben over een 
eigen pagina op de website. Het onderdeel 
Artikelenbank op de site wordt regelmatig 

aangevuld met relevante artikelen over de geschiedenis van Rijnland en recensies van 
verschenen publicaties.  

Waar staan we nu? 

Het eerste beleidsplan bestreek de jaren 2014-2016, het tweede 2017-2019. Tijd voor een 
nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2023. Corona heeft het zicht op de komende jaren 
voor een groot deel ontnomen. Toch gaan we niet zover alles te formuleren in het ‘nieuwe 
normaal’, al is het maar omdat wij niet hopen dat zoals het nu gaat ook echt normaal gaat 
worden en ook omdat niemand nog weet hoe we er over een paar jaar voor staan. De 
afgelopen maanden hebben laten zien dat Rijnlandse Geschiedenis zeer wel in staat is ons 
flexibel op te stellen en van kansen gebruik te maken. Wel is de Coronacrisis de reden dat 
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we in plaats van een beleidsplan dat drie jaar beslaat, een beleidsplan vastgesteld hebben 
dat vier jaar beslaat.  

Rijnlandgeschiedenis.nl is nu ruim vijf jaar in de lucht en heeft zich in die tijd een vaste plaats 
verworven tussen mensen en organisaties die zich bezighouden met de geschiedenis van 
Holland Rijnland. Het merendeel van de historische organisaties heeft zich aangesloten, er is 
een behoorlijk aantal interessante artikelen en recensies op de site geplaatst en de site is 
uitgebreid met nieuwe functies en kent een groeiend aantal bezoekers. In de komende jaren 
zal de aandacht gericht zijn op consolidatie en vernieuwing.  

Beleidsplan 2020-2023 
We formuleren onze plannen voor de komende jaren aan de hand van vier aandachtspunten, 
met daarin opgenomen de niet gerealiseerde – eventueel bijgestelde – doelen van de vorige 
beleidsperiode.  

1. Rijnlandse Geschiedenis als spil van nieuws en activiteiten in de regio 

Het stimuleren van de aangesloten organisaties om hun activiteiten op de site te plaatsen is 
een proces dat voortdurend aandacht behoeft. Hoe meer de website aan bekendheid en 
gebruiksgemak wint, hoe aantrekkelijker het is voor organisaties om hun nieuws en 
activiteiten op de site te plaatsen. 

De website is geen statisch gebeuren, maar wordt uitgebreid met interessante nieuwe 
mogelijkheden. Podcasts trekken meer bezoekers naar de site en – indien aangeleverd door 
een aangesloten organisatie – zijn zij een middel voor de betreffende organisatie om zich 
meer te profileren.  

Hoe meer organisaties aangesloten zijn, hoe meer Rijnlandse Geschiedenis de spilfunctie kan 
waarmaken. We zagen in de afgelopen jaren een indrukwekkende groei van het aantal 
aansluitingen en constateren dat 90 % van de lokale historische organisaties lid is. We 
streven ernaar alle lokale organisaties binnen onze gelederen te krijgen en het aantal leden 
uit te breiden met een aantal geselecteerde musea en organisaties 
gericht op één bepaald aspect of (geografisch) deel van het 
historische erfgoed. Het in de vorige beleidsperiode geformuleerde 
streefcijfer van 60 aangesloten organisaties eind 2020, kunnen we 
naar beneden bijstellen tot 50, een aantal dat we eind 2023 
gerealiseerd willen zien.  

Het blijkt dat een schriftelijke uitgave – zoals het boek van Dick 
Parlevliet bij het eerste lustrum in 2019 – verbindend werkt. Voor 
een nieuwe uitgave worden in de komende beleidsperiode de 
nodige stappen gezet uitmondend in een publicatie in 2023.   
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2. Groei en verdieping van historische kennis over Rijnland is toegenomen 

Door het opsporen, beoordelen en plaatsen van al geschreven relevante artikelen zullen we 
de bestaande kennis over de geschiedenis van Rijnland bij elkaar brengen en toegankelijk 
maken. Lacunes in de kennis vullen we zo mogelijk aan door het schrijven of laten schrijven 
van bijdragen, het signaleren van interessante initiatieven en het stimuleren van onderzoek. 
Ook besprekingen van boeken, tentoonstellingen en andere activiteiten kan de kennis 
dichterbij brengen.  

Rekening houdend met het gemiddeld aantal van 16 artikelen per jaar en 7 recensies en 
rapportages op basis van de behaalde resultaten over 2014-2019, wordt gestreefd naar een 
toename van het totaal aantal artikelen met minimaal 40 en het aantal recensies en 
rapportages met minimaal 15 per 1 januari 2023. Dus een eindtotaal van plusminus 175 
artikelen, recensies en rapportages. Uiteraard streven we met vereende krachten naar een 
hoger aantal. 

3. Een actief Platform  

Hoewel het digitale platform verbonden aan de website niet van de grond gekomen is, 
constateren wij toch bij diverse gelegenheden dat er wel degelijk behoefte is aan het 
uitwisselen van gegevens, meningen en ervaringen. 
We zien hiervoor twee mogelijkheden die we in de komende jaren onderzoeken en 
eventueel uitvoeren: 

1. Een digitaal platform. De website bleek hiervoor minder geschikt. We gaan 
onderzoeken of flexibeler Facebook een optie is.  

2. Meer persoonlijke contact en uitwisseling. We gaan kijken hoe we bijeenkomsten zo 
kunnen organiseren dat zij nog meer tegemoetkomen aan bovenstaande wensen.  

We blijven minimaal twee bijeenkomsten per jaar organiseren voor de achterban. De in de 
vorige periode gestarte Nieuwsbrief blijft een keer per kwartaal verschijnen.  

4. Bekendheid en toegankelijkheid van de site  

Het aantal bezoekers van de site neemt 
gestaag toe. In 2019 brachten bijna 2000 
bezoekers een kleine 5000 bezoeken aan 
de site. We zijn ervan overtuigd dat het 
bereik van de site kan groeien.  

Dat betekent dat rijnlandgeschiedenis.nl zo 
toegankelijk mogelijk moet zijn voor 
iedereen en dat is niet vanzelfsprekend. 
Het gaat niet om de (technische) toegang 
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tot het internet, maar om het begrijpen en tot zich kunnen nemen van de informatie, ook 
voor mensen met een beperking; mensen met een verminderd gezichtsvermogen, maar ook 
bijvoorbeeld aan doven en slechthorenden of mensen met beperkte handfunctie of 
beperkte leesvaardigheid. 
In eerste instantie gaan wij ons laten adviseren over de toegankelijkheid van de site voor 
blinden en slechtzienden. De eventuele adviezen zullen we waar mogelijk overnemen en 
(laten) uitvoeren. Wanneer de site ook andere multimediale toepassingen overweegt 
(podcasts en YouTubefilmpjes) zal ook over de toegankelijkheid daarvan advies gevraagd 
worden en toegepast. We zullen ons ook laten adviseren over eventuele verbeteringen 
en/of aanpassingen voor laaggeletterden.  

Naast het goed vindbaar zijn van de site op internet, is er nog een aantal 
communicatiekanalen dat we gebruiken om potentiële bezoekers te attenderen op de site. 
Facebook bijvoorbeeld heeft naast het plaatsen van interessant nieuws uit de regio Rijnland 
of voor de regio, ook een signalerende functie. Het attendeert kijkers op nieuwe artikelen op 
de site en interessante activiteiten. 

De Nieuwsbrief gaat nu naar de besturen en de webmasters van de aangesloten 
organisaties, en naar een aantal abonnees. Naast het attenderen op nieuwe bijdragen bevat 
de nieuwsbrief ook ander nieuws. We kunnen het bereik van de Nieuwsbrief vergroten door 
de tekst op de site en op Facebook te plaatsen en door meer abonnees te werven.  

In 2019 is een begin gemaakt met directe signalering van nieuwe bijdragen op de 
artikelenbank aan de contactpersonen bij de aangesloten organisaties. In 2020 bezien we in 
hoeverre dit werkt en of uitbreiding van de te signaleren groepen wenselijk is. 

Ook het aandacht geven aan onze website op de sites van verwante organisaties levert 
bezoekers op. Nog niet alle organisaties vermelden ons websiteadres.  

Omdat we halverwege het vorige beleidsplan overgestapt zijn naar Google Analytics, dat 
veel meer mogelijkheden biedt tot monitoring dan het vorige systeem, kunnen we in de 
volgende periode meten hoe het verloop en de groei van het aantal bezoekers is en wat hun 
interesse is. Dit kan dan over de volle vier jaar.  

Waar willen we naar toe? 

In 2023 willen we bereikt hebben dat: 

− alle aangesloten verenigingen de eigen pagina gebruiken 
− in totaal 50 organisaties zich hebben aangesloten  
− er 10 podcasts op de site staan  
− er minimaal 175 artikelen en recensies op de site staan 
− er een levendige uitwisseling en samenwerking is tussen de aangesloten organisaties 
− er minimaal twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd worden 
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− er een nieuwe publicatie verschijnt 
− de Nieuwsbrief ook op de website staat en op Facebook wordt aangekondigd 
− de website zo toegankelijk mogelijk is voor mensen met een beperking en voor 

laaggeletterden 
− jaarlijks 3000 bezoekers 6000 bezoeken aan de site brengen  
− de Nieuwsbrief op de site te vinden is, op Facebook wordt aangekondigd en 55 vaste 

abonnees heeft  
− we 400 volgers op Facebook hebben. Aan het begin van de nieuwe beleidsperiode 

waren dat er ruim 200. 
− rijnlandgeschiedenis.nl vermeld staat op de websites van alle aangesloten 

verenigingen 

Het zal duidelijk zijn dat uitvoering van de bovenstaande plannen staat of valt met 
voldoende menskracht en voldoende financiële middelen. 

Over de middelen hoeven we ons vooralsnog geen zorgen te maken. De participanten van 
Rijnlandse Geschiedenis, de aangesloten historische verenigingen, stichtingen en musea, 
betalen jaarlijks een bijdrage waarmee Rijnlandse Geschiedenis de site kan onderhouden en 
beperkt uitbreiden (voor meer informatie zie de financiële jaaroverzichten). Rijnlandse 
Geschiedenis is behoudend en terughoudend met betrekking tot het beheer van de 
verenigingsfinanciën en het vermogen. De financiële middelen, die onder controle van een 
accountant staan, zijn ondergebracht respectievelijk op een rekening-courant – de lopende 
uitgaven en de vaste periodieke verplichtingen – en een bedrijfsspaarrekening – reservering 
voor projecten en vernieuwing of modernisering van de website. 

Wat betreft menskracht – de werkzaamheden voor Stichting Historische Publicaties Holland-
Rijnland worden volledig door vrijwilligers verricht - kunnen we de lopende gang van zaken 
goed aan, maar voor verdere uitbreiding gaan we kijken naar meer ondersteuning.  

25 augustus 2020 

 

 


