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de opbouw en de werkwijze 
volgens het RICUSmodel



  

Webarchief

● Het webarchief is een archief-structuur

● In deze structuur is het resultaat van het 
RICUSmodel  

● Meer over het RICUSmodel bij 
www.ricus.nl/model



  

Webarchief

● Het webarchief is opgebouwd uit 2 delen
– Het kennisdeel 

bestaande uit de mappen...
Regels – Instructies – Toepassingen – Sjablonen

– Het uitvoeringsdeel 
bestaande uit de mappen...
PLAN – DO – CHECK – ACT



  

Regels

In de map regels worden die documenten gearchiveerd die 
niet op eigen gezag kunnen worden veranderd. 

Voorbeelden zijn...
● wetgeving van de overheid 
● bedrijfsregels van de directie 
● statuten die door de notaris zijn vastgesteld
● manuals van leveranciers
●  



  

Instructies

In de map instructies worden die documenten 
gearchiveerd die wel op eigen gezag kunnen worden 
veranderd. 

Voorbeelden zijn...
● proces instructies 
● procedures 
● toepassingen van wetgeving en bedrijfsregels
●



  

Toepassingen

Toepassingen is een archief van documenten die kennis bevatten 
maar niet direct in Instructies kunnen worden omgezet, maar die 
we toch belangrijk genoeg vinden om te bewaren.  

Het wordt ook wel een "Best practice" genoemd

Voorbeelden zijn...
● Archiefstukken
●  
●  



  

Sjablonen

In de map sjablonen worden de sjablonen of templates 
bewaard. 

Voorbeelden zijn...
● brieven en andere documenten in een huisstijl
● formulieren 
● logo's
●   



  

PLAN

In deze map worden plannen bewaard
ook als die nog in ontwikkeling zijn.

Voorbeelden zijn
● Project Plan
● Commercieel Plan
● Begroting
●  



  

DO

In deze map worden resultaten bewaard
ook als die nog in ontwikkeling zijn.

Voorbeelden zijn...
● Specificaties
●



  

CHECK

In deze map worden "controle documenten" bewaard

ook als die nog in ontwikkeling zijn

Voorbeelden zijn
● Correspondentie
● Notulen
● Verslagen
● Planning
● Actielijst 
●



  

ACT

In deze map worden evaluaties en lessen 
bewaard ook als die nog in ontwikkeling zijn

Voorbeelden zijn
● Evaluatie 
● Lessen (lessons learned) 
●  



  

Webarchief overzicht
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