Van: besturen KVAN/BRAIN
Aan: leden KVAN/BRAIN
D.d.: 31/5/2017
Betreft: activiteiten januari-mei 2017, ter bespreking in ALV 13/6/2017 (agendapunt 3a)
In december 2016 heeft de ledenvergadering van zowel KVAN als van BRAIN zich uitgesproken voor een
nieuwe strategie. Dit is vastgelegd in het stuk: “Kiezen en delen of: vermenigvuldigen”, toekomstige focus
en activiteiten KVAN/BRAIN.
De in dat stuk beschreven strategie benoemt een aantal speerpunten en beschrijft een nieuwe werkwijze,
met de inzet van een klein verenigingsbureau waarbinnen per 1/1/2017 een coördinator is toegevoegd
voor 2 dagen per week.
Met deze notitie informeert het bestuur u over de uitwerking van dit scenario in de eerste 5 maanden van
2017.
1. Inrichten bureau
Het bureau heeft in de eerste maanden van 2017 vorm gekregen. Puck Huitsing is ingehuurd als
kwartiermaker/coördinator; de rol van Margreet Windhorst op het gebied van bestuursondersteuning is
verkleind en op het gebied van beleidsadvisering vergroot. Er is ondersteuning ingehuurd op het terrein
van communicatie (Steven Hagers). Algemene ondersteuning en in beperkte mate bestuursondersteuning
is belegd bij May Schepers. Alle uren zijn binnen het daartoe ter beschikking gestelde budget te
financieren. Het bureau verdeelt onderling de taken. De coördinator koppelt terug aan de voorzitters.
2.
Speerpunt kennis- en deskundigheidsontwikkeling
Hiervoor is aansluiting gezocht bij de kennisfunctie die bij het Nationaal Archief is belegd.
a. Stuurgroep Kennisfunctie
Mede op aandringen van KVAN/BRAIN is er een stuurgroep ingesteld die de kennisfunctie
inhoudelijk en vanuit het veld stuurt. KVAN/BRAIN hebben een zetel in deze stuurgroep.
Hierdoor wordt onderstreept dat de kennisfunctie van en voor de sector is en dat NA en
KVAN/BRAIN in dezen gezamenlijk optrekken.
In de stuurgroep zijn ook vertegenwoordigd: Charles Jeurgens (verbinding met de
archiefopleidingen; Marco de Niet (verbinding DEN en NDE), Gert Zwagerman (verbinding
KNVI/NOD) en een CIO van een grote gemeente (nog in te vullen).
De kennisfunctie werkt op basis van een gezamenlijke agenda.
b. Kennisplatforms
Er zijn op aangeven van KVAN/BRAIN 3 nieuwe kennisplatforms aan de kennisfunctie
toegevoegd: Toezicht, Juridische Zaken en Professionalisering.
i. De huidige sectie Toezicht gaat over in het platform Toezicht. Trekker is Richard van der
Belt.
ii. Juridische zaken is nieuw. Doel is om vanuit dit platform tijdig relevante ontwikkelingen in
wetgeving te signaleren, zodat we kunnen prioriteren (wat gaat zoveel impact hebben op
archieffunctie dat we ermee aan de slag moeten), in een vroeg stadium gezamenlijke
standpunten kunnen bepalen (van belang voor consultaties en eventueel lobby) en het veld
kunnen voorbereiden op wat komt door middel van kennisdeling, gezamenlijke ontwikkeling
van instrumenten (factsheets, Q&A’s, checklists et cetera). Trekker is Bennie Blom.
iii. De lijn deskundigheidsbevordering wordt uitgewerkt binnen het platform
Professionalisering. Hierin zullen bestaande initiatieven zoals Archiknomads worden
doorontwikkeld en nieuwe initiatieven worden ontplooid. Trekkers Sigfried Janzing en
Klaartje Pompe.
De platforms worden gefaciliteerd vanuit de kennisfunctie; bijeenkomsten etc. worden hierdoor
(inhoudelijk, organisatorisch en financieel) mogelijk gemaakt.
Ter ondersteuning van de kennisplatforms is een digitale omgeving ingericht op PLEIO waarop de
platforms informatie en producten kwijt kunnen. Deze omgeving wordt nu vernieuwd in
samenspraak met de trekkers van de platforms. De bestaande sites BREED en Archief 2.0 zullen
hierin worden geïntegreerd. Realisatie is voorzien rond oktober 2017.
c. Kennistournee.
Het NA en KVAN/BRAIN hebben gezamenlijk zes bijeenkomsten in het land gehouden met de
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vraag welke kennis nu ontwikkeld zou moeten worden, en tevens de oproep om mee te doen aan
de kennisontwikkeling en kennisdeling. In het volgende nummer van het Archievenblad zal hier
een impressie over worden gegeven. De opbrengsten worden besproken in de stuurgroep en op
basis daarvan zal een nieuwe Kennis- en innovatieagenda worden opgesteld. Zie de bijgevoegde
verslagen van de bijeenkomsten.
d. Archiefopleidingen.
De UvA, HvA en Reinwart academie hebben op initiatief van Charles Jeurgens een periodiek
overleg met het veld ingesteld om met elkaar in gesprek te blijven over het curriculum en het
samenspel tussen de archiefopleidingen en het archiefveld.
Op 22 juni is bij wijze van aftrap een brede bijeenkomst belegd met participanten uit de archiefen informatiesector, waaronder KVAN/BRAIN. Ook SNAAI zal hier bij aanwezig zijn.
3.

Speerpunt belangenbehartiging
a. Internetconsultaties
KVAN/BRAIN hebben reacties ingestuurd op de internetconsultaties over de Algemene
verordening gegevensbescherming, de invoeringswet omgevingswet en de Wet generieke digitale
infrastructuur. Nog vooruitlopend op de oprichting van het Kennisplatform Juridische Zaken
hebben diverse leden zich hiervoor opgegeven en input geleverd, waarna het bureau de conceptreacties heeft voorbereid en deze na accordering door het bestuur heeft ingezonden.
b. Auteursrecht
Er is (pro)actief en proactief gereageerd op de casus Voet-Roovers, in het kader van de
auteursrechtenkwestie (zie agendapunt 5a).
c. Omgevingswet
Eveneens vooruitlopend op de oprichting van het Kennisplatform Juridische Zaken heeft een
werkgroep vanuit KVAN/BRAIN een advies voorbereid over de relatie tussen Omgevingswet en
archieffunctie (zie agendapunt 5b). Hierbij is de nieuwe werkwijze gevolgd: een vraag van het
bestuur, een werkgroep die in korte tijd antwoord geeft en advies uitbrengt, daarbij inhoudelijk
en procesmatig begeleid door het bureau.

4.

Speerpunt netwerkvorming
a. Gesprekken hebben plaatsgevonden met OCW, over de positie van KVAN/BRAIN en de ambities
en over de impactanalyse in het kader van de motie Seegers.
b. Er is periodiek afstemming met de ARA.
c. Er wordt met het NA nagedacht over een verdere invulling van de ‘Archieftop’ (de opvolging van
het programmaberaad Archief2020).
d. Er zijn meerdere gesprekken geweest met de VNG over samenwerking, een eerste resultaat is
samenwerking op het terrein van de omgevingswet: namens KVAN/BRAIN denken nu leden van
de werkgroep mee met KING in verband met de architectuur, wordt KVAN/BRAIN uitgenodigd
om presentaties te geven (Frans Smit UIVO), en zal er een gezamenlijk workshop worden
georganiseerd in september.
e. Er zijn gesprekken gevoerd over structurele samenwerking en financiering in het kader van de
Kennisfunctie.
f. De verbreding en samenwerking met andere organisaties (denk aan KNVI) zal nog nader worden
ingevuld. De gedachte is om dit vanuit de inhoud te gaan doen, zoals nu bij VNG-omgevingswet, en
vanuit de platforms van de kennisfunctie, die ook opengesteld worden voor een breder publiek
dan alleen de archiefsector (dus ook archiefvormers en informatiespecialisten)
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5.

Speerpunt communicatie

De communicatie naar de leden is geïntensiveerd: KVAN/BRAIN brengt nu elke maand een nieuwsbrief uit
met relevante en actuele onderwerpen. Achtergrondstukken worden zo veel mogelijk op de websites
geplaatst, met een duidelijke link in de nieuwsbrief.
De komende tijd worden geledingen binnen de verenigingen (secties, kennisplatforms en andere actieve
ledengroepen) actiever bij het samenstellen van de nieuwsbrief betrokken. De planning van en deadlines
voor de nieuwsbrieven zullen worden verspreid zodat een ieder weet wanneer er kopij aangeleverd kan
worden.
6.

Openstaande punten
a. De secties en activiteiten die niet aansluiten bij de gekozen speerpunten. Het overleg hierover met
de betreffende leden en ledengroepen kon helaas geen doorgang vinden en is opgeschort. Dit
wordt in het tweede halfjaar met voorrang opgepakt.
b. De verbinding tussen bestaande activiteiten als KVAN dagen en Archievenblad met speerpunten
van KVAN en de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda. Hierover zal in september met betrokkenen
en het bestuur worden nagedacht.

7.

Hoe verder in 2017?

Er zijn veel dingen in werking gezet, maar het is nog lang niet klaar. Het bestuur heeft besloten om de
constructie van een coördinator en een bureau voor de tweede helft van 2017 te continueren. Dit alles
past binnen de begroting zoals vastgesteld tijdens de ALV’s van december.
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