Stand van zaken realisatie strategische agenda
Ten behoeve van ALV KVAN/BRAIN dd. 7/12/2017, agpt 3a.
Inleiding
Op de ALV vergaderingen in december 2016 is ingestemd met het voorstel van het
bestuur om een nieuwe, gezamenlijke strategische agenda te gaan uitvoeren.
Kern van deze agenda was: KVAN/BRAIN als beroeps- en brancheorganisatie
volwaardig strategisch gesprekspartner te laten zijn binnen het krachtenveld van de
informatie- en archiefsector. Het moment was daar omdat het programma Archief2020
zou stoppen per januari 2017, de kennisfunctie voor de archiefsector bij het Nationaal
Archief een deel van deze rol zou overnemen, en er ontwikkelingen waren binnen weten regelgeving die verstrekkende gevolgen voor de sector krijgen (AVG, Omgevingswet,
WOO etc).
Om de ambitie waar te kunnen maken heeft het bestuur een aantal acties ingezet.
Allereerst de omvorming van een organisatie met zeer beperkte ondersteuning naar een
organisatie met een klein bureau, die in opdracht van het bestuur handelt.
Daarnaast de invulling van de strategische lijnen: deskundigheidsbevordering,
belangenbehartiging, communicatie en verbreding.
Om dit mogelijk te maken is er gekozen voor een extra investering van 50.000 euro,
aangevuld vanuit de reserves van beide verenigingen (25.000 van KVAN en 25.000 van
BRAIN).
In deze notitie geeft het bestuur aan wat er in 2017 is gedaan, op welke wijze de
doelstellingen zoals vastgesteld door de ALV’s zijn uitgevoerd en wat de stand van zaken
is.
Inrichting bureau
Als eerste is er een kwartiermaker/coördinator aangesteld die tot taak had het
programma op de kaart te zetten. Samenwerking in deze met de ondersteuning
KVAN/BRAIN en de beleidsmedewerker van BRAIN is vormgegeven. Nadrukkelijk is
gesteld dat het bureau niet groot mag worden. Er wordt gewerkt met inhuur van
specifieke expertise voor specifieke taken. Zo is voor de nieuwe website (zie onder
communicatie) tijdelijk specifieke expertise aangetrokken. Datzelfde geldt voor de
inhoudelijke ondersteuning van de werkgroep Omgevingswet. Dit houdt het bureau
klein, flexibel en daadkrachtig.
In eerste instantie is een communicatiemedewerker aangetrokken. Dit bleek na een
aantal maanden niet efficiënt. De praktijk leerde dat de verzorging van nieuwsbrieven
en overige communicatie beter rechtstreeks door coördinator en beleidsmedewerker
kan worden ingericht, vanwege de inhoudelijke component.
Het bureau handelt in opdracht van het bestuur en legt verantwoording af aan het
bestuur.
Deskundigheidsbevordering
Voor de lijn deskundigheidsbevordering is aansluiting gezocht bij de kennisfunctie van
het Nationaal Archief. Vanuit de gedachte dat het niet slim is om twee keer hetzelfde te
doen, maar effectiever om de krachten te bundelen. Resultaten op dit terrein:
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Er is een stuurgroep kennisfunctie opgericht, waar KVAN/BRAIN zitting in heeft.
De stuurgroep bepaalt het doel van de kennisfunctie en de inhoudelijke
activiteiten.
Er zijn op verzoek van KVAN/BRAIN 3 kennisplatforms toegevoegd: toezicht,
juridische zaken en professionalisering
Er is een gezamenlijke kennistournee gehouden om de nieuwe kennisagenda op
te stellen: de inzet van KVAN/BRAIN in deze is door de kennisfunctie betaald
De coördinator KVAN/BRAIN is aangesloten bij het kennisteam van de
kennisfunctie; de uitvoering is nu ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Commissies die in de nieuwe constellatie van KVAN/BRAIN een onduidelijke plek
hebben zijn ondergebracht bij de platforms (denk aan commissie buitenland)
Initiatieven vanuit KVAN/BRAIN om bepaalde onderwerpen uit te diepen; AVG
en omgevingswet zijn opgestart in de tweede helft van het jaar ondergebracht bij
de platforms. Investeringen die KVAN/BRAIN op dit terrein heeft gedaan zijn
door de kennisfunctie vergoed.
Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de kennisfunctie NA voor
verdere samenwerking op dit terrein voor de komende 3 jaar (vermits de
financiering van OCW blijft bestaan), waarbij het NA in ieder geval de kosten van
de coördinator KVAN/BRAIN zal vergoeden (zie plan 2018)
Archievenblad en KVAN dagen richten zich op de kennisverspreiding.

Belangenbehartiging
Op het terrein van belangenbehartiging is veel gedaan, hetgeen wel extra tijd en
inzet (beleidsmedewerker en juridische ondersteuning) heeft gekost. De
belangrijkste resultaten zijn:
 Participatie in het proces omgevingswet: door het aantrekken van een
inhoudelijk deskundige als coördinator en ondersteuner van de expertgroep
Omgevingswet is veel voortgang bereikt: met name als het gaat om ‘bij de
juiste mensen aan tafel zitten’. Binnen UIVO-I (interbestuurlijk traject
Uitvoering Informatievoorziening Omgevingswet) geldt KVAN/BRAIN
inmiddels als volwaardig partner. In deze wordt opgetrokken met het NA.
Deze groep zal worden gecontinueerd in 2018
 AVG: werkgroep samengesteld met ca. 10 deelnemers vanuit verschillende
hoeken van het veld; vragen en problemen in kaart gebracht;
werkprogramma opgesteld; momenteel wordt gewerkt aan inhuur van
inhoudelijk deskundige om de werkgroep actief te ondersteunen bij de
uitvoering daarvan. Werkprogramma voorziet in voorlichting, training, pilots
risico-analyse AVG bij enkele archiefinstellingen (groot/klein, GR/stand
alone, overheid/particulier) en oplevering tools/hulpmiddelen voor
implementatie AVG in archiefinstellingen.
 Auteursrechten: juridische ondersteuning van de instellingen die betrokken
zijn in de kwestie Voet/Roovers; strategieontwikkeling (zie agenda en
bijbehorende stukken), inhuur juridische expertise.
 Verkorting overbrengingstermijn: gereageerd op rapport Impactanalyse
(oktober 2017).
 Reacties concept-wetgeving: Uitvoeringswet AVG (januari 2017),
Invoeringswet Omgevingswet (februari 2017), Wet Generieke Digitale
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Infrastructuur (maart 2017), Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid
(november 2017), Digital Single Market-richtlijn (Auteursrecht; november
2017)
Reacties concept-wetgeving in voorbereiding: Wet op de parlementaire
enquête; Wet normering rechtspositie ambtenaren
Incidentele kwesties: advies openbaarheid gezinskaarten ivm klacht datalek
bijzondere persoonsgegevens.

Communicatie
Belangrijke doelstelling was om de leden veel beter te informeren. Tevens is dit een
middel om nieuwe leden te werven en past dit ook in de doelstelling: verbreding. De
volgende activiteiten zijn gerealiseerd:
 Maandelijkse uitvoerige, inhoudelijk nieuwsbrief; vooraf worden alle leden die
een activiteit uitvoeren geconsulteerd of zij willen communiceren via de
nieuwsbrief.
 Start gemaakt met nieuwe gezamenlijk website, realisatie voorjaar 2018 (op dit
moment wordt nog onderzocht of dit een vernieuwing van de huidige KVAN
website kan worden of dat het een totaal nieuwe website betreft)
 Aansluiting bij KIA, de site van de kennisfunctie. Hierop zullen all inhoudelijke
discussies worden gevoerd. De logo’s van KVAN en BRAIN staan onder deze site.
Via de website van KVAN/BRAIN kan straks worden doorgeklikt naar KIA. Door
hier alle kennisactiviteiten te concentreren is het voor de gebruiker meer
vindbaar en scheelt het onderhoud bij de KVAN/BRAIN site
 Archief 2.0 zal ook worden geïntegreerd in KIA
 Ook organisaties als LOPAI zullen een plek krijgen op KIA.
Verbreding
Doelstelling van de verbreding was meer leden te werven en aansluiting te vinden bij
andere organisaties. In deze strategische lijn zijn nog stappen gezet, ondanks het feit dat
de focus in 2017 gericht was op eerst het inrichten en positioneren van de eigen
vereniging. Via de inhoudelijke thema’s stappen gezet:
 Via de omgevingswet is aansluiting gezocht bij de VNG en KING
 In het kader van de kennisagenda zijn gesprekken gevoerd met archiefvormers,
zij hebben beaamd dat dit de agenda is. In 2018 zal vanuit de kennisagenda een
stap worden gezet naar archiefvormers.
 Vanuit deze benadering is het interessant om te zien of deze groep ook meer
aansluiting kan krijgen bij KVAN/BRAIN; de KVAN dagen zijn om deze reden
omgevormd tot Archiefdagen (met ingang van 2018).
 Gesprekken zijn gevoerd met KNVI
Positionering
Algemene doelstelling van de strategische agenda was om KVAN/BRAIN als
gesprekspartner beter te positioneren. Dat is in dit eerste jaar al aardig gelukt. In 2018
zal dit worden uitgebreid via een lobbyconstructie (zie plan 2018).
 Er is periodiek overleg tussen KVAN/BRAIN en de ARA, de frequentie is
opgevoerd.
 Er is periodiek overleg tussen KVAN/BRAIN en OCW
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De archieftop, opvolger van het programmaberaad van Archief2020 krijgt een
nieuwe vorm, KVAN/BRAIN heeft hierover uitgebreid overleg gevoerd met de
ARA, start januari 2018
Via de projecten Omgevingswet en AVG zijn de relaties met de VNG
aangetrokken, belangrijk hierin is ook de inbreng van de formele afvaardiging
van KVAN/BRAIN in de Archiefcommissie.

Financiering
Alle activiteiten zijn gefinancierd vanuit de begroting van KVAN/BRAIN. Een aantal
investeringen die KVAN/BRAIN heeft gedaan ten aanzien van specifieke onderwerpen
(Omgevingswet, AVG), zijn door de kennisfunctie NA terug gefinancierd.
De coördinator is gefinancierd vanuit de reserves. Extra werkzaamheden zoals de
participatie in voorbereiding en uitvoering van de kennistournee is door de
kennisfunctie vergoed.
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