dienstverlening
transparantie
publiek/privaat
12 & 13 JUNI
DORDRECHT

Programmaschema KVAN-dagen
12 juni 2017
9.00-10.00

Ontvangst

10.00-10.20

Opening

Programmalijn
Dienstverlening

Programmalijn
Transparantie

Programmalijn
Publiek/privaat

Voetangels en klemmen.
De auteursrechtenproblematiek in de archiefsector (Chantal Keijsper,
Marco de Niet, Jantje
Steenhuis, Ella KokMajewska)

Het e-depot ontsloten.
Van ingest tot
publicatie, de casus
Geertruidenberg (GertJan de Graaf, Jan Kuipers,
William Verhagen,
Robert Tiessen)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Locatie: Machine 3

Nieuw publiek!?
(Aline de Jong, Alice
van Diepen, Sander
Eggenhuizen, Tijs van
Ruiten, Tijn Pieren)

Het e-depot, een dark
archive?
(Jacqueline Slats)

De magische wereld
van de archivaris. Wat
hebben wij het zichzelf
digitaal documenterende publiek eigenlijk te
bieden? (Mirjam Schaap)

Locatie: Machine 3

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Digitaal omdat het moet!
(Puck Huitsing, Edwin
Klijn, Lizzy Jongma)

Digitale dienstverlening
op maat (Filip Boudrez,
Marie Juliette Marinus)

Vrijwilligers als sleutelwoord voor het ontsluiten van collecties (Inge
de Haart, Herre-Jan
Veenema)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Machine 3

Locatie: Lokaal 207

Archief tentoongesteld.
Expo’s en educatie bij
het NA, SAA en HUA
(Bernadine Ypma,
Jacqueline van der Mark,
Ludger Smit)

Linked Open Data bij het
Nationaal Archief
(Ed de Heer)

Openingstijden: digitaal of museaal? (Klaas
Zandberg, Peter Blom,
Luud de Brouwer, Mirjam
Timmerman)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Locatie: Machine 3

Hannie Kool-Blokland,
voorzitter KVAN
Locatie: Machine 3

10.20-11.20

Keynote

Archives Inspire! Changing
the way people think
about archives through
public engagement
(Andrew Payne)
Locatie: Machine 3

11.20-11.40

Pauze

11.40-12.45

Parallelsessie

Archiefdiensten en hun
digitale onderzoeksomgeving: vijf voor twaalf of
vijf over twaalf? (Janna
Leguijt, Harriet de Man)
Ken je publiek, vind het
digitale olifantenpad en
vergroot je zichtbaarheid
(Wietske van den Heuvel)

12.45-13.45

Lunch

13.45-14.30

Parallelsessie
Rondleidingen
Hof van
Nederland en
Museum Huis
van Gijn

14.30-15.15

15.15-15.45

Pauze

15.45-16.30

Parallelsessie

16.30-17.00

Slotsessie

17.15

Receptie (Locatie Poort van Dordt)

19.00

Diner (locatie Poort van Dordt)

13 juni 2017

Programmalijn
Publieksbereik

9.00-10.00

Ontvangst

10.00-10.20

Opening

Hildo van Engen,
voorzitter KVAN-dagen
Locatie: Machine 3

10.20-11.20

Keynote

Het archief, de meest sexy
plaats op aarde. Over hoe
stof in je voordeel werkt
(Eppo van Nispen tot
Sevenaer)

Programmalijn
Transparantie

Programmalijn
Publiek/privaat

Locatie: Machine 3

11.20-11.40

Pauze

11.40-12.45

Parallelsessie

Erfgoed digitaal in het
Geschiedenislokaal
(Lise Koning, Marcel
Hummelink)

ALV KVAN/BRAIN
Locatie: Machine 3

12.45-13.45

Archief in actie!
(Karin van Stigt)

Cultuuronderwijs en
archieven: samen staan we
sterk (Yteke van der Vegt)

Het proberen waard:
drie jaar experimenteren
met publieksparticipatie
bij Archief Eemland
(Vincent Robijn)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Dichten van de kloof
tussen vraag en aanbod
(Fred Schot, Ankie
Overmars)

Vergeten en herinneren.
Privacy en archieven
(Noor Schreuder, Erik
Kraai)

Hebben we nog wel een
e-depot nodig? Blockchain, digital library en
de rest… (Geert-Jan van
Bussel)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Locatie: Machine 3

Open Overheid: macht
en tegenmacht. Hoe
kiezen wij positie als
archivaris? (Marens
Engelhard)

Ubiquitous Computing.
Transparantie en het
belang van de burger
(Arjan Blom, Marieke
Gerrits, Charles Jeurgens)

Vriendenstichtingen:
ambassadeurs of meer?
(Joyce Pennings, Lita
Wiggers, Annemarie Dalenoord, Bert de Vries)

Locatie: Machine 3

Locatie: Lokaal 207

Locatie: Machine 3

Hostmanship: een gastvrij archief en de kunst
mensen het gevoel te
geven welkom te zijn
(Jeroen van Hattum)

Het ‘dilemma’ van elk
archief: hoe zit het nou
met die auteursrechten?
(Ruurd Blom, Maartje
Hülsenbeck)

Stadssafari Archiknowmads (Klaartje Pompe,
Harriet de Man)

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 201

Locatie: Lokaal 207

Lunch

Introductie Stadssafari
Archiknowmads (13.15-13.30)
Locatie: Lokaal 101

13.45-14.30

Parallelsessie
Rondleidingen
Hof van Nederland en Dordrechts Museum

14.30-15.15

15.15-15.45

Pauze

15.45-16.30

Parallelsessie

16.30-17.00

Afsluiting

17.00-18.00

Slotborrel

ALV NVBA Locatie: Lokaal 101

Stadssafari Archiknowmads Locatie: Dordrecht

Download nu ook
de KVANdagenapp voor Apple en
Samsung!

Op de KVANdagen-app kunt u uw eigen programma samenstellen, vindt u meer informatie
over de sprekers en wordt u op
de hoogte gehouden van alle
activiteiten tijdens het
congres. Ook worden
er gedurende de
KVANdagen foto’s
geplaatst op de app.

Publiek?!
Archieven ontlenen hun bestaansrecht aan hun publiek. Door de snel opeenvolgende
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie is de relatie tussen archief
en publiek momenteel aan veel veranderingen onderhevig. Ook het publiek zelf verandert
voortdurend en daarmee de behoeften van (potentiële) gebruikers. En wat kunnen archieven
leren van (de samenwerking met) andere erfgoedinstellingen zoals musea en bibliotheken?
Twee dagen lang zal Dordrecht bruisen van vakgenoten en geïnteresseerden die zich willen
laten bijpraten over de ontwikkelingen en uitdagingen rond het publieksbereik van het
archiefwezen. De sessies zijn verdeeld over drie programmalijnen Dienstverlening, Transparantie,
en Publiek/privaat. Tijdens het congres vinden ook de voorjaarsledenvergaderingen plaats van
KVAN/BRAIN en NVBA.
Uiteraard is er ook gelegenheid voor ontmoeting en gesprek tijdens pauzemomenten en
tijdens het congresdiner bij de Poort van Dordt. Ook de excursies in het nevenprogramma,
georganiseerd door het Regionaal Archief Dordrecht, bieden gelegenheid voor ontspanning.
Voor wie twee dagen te kort vindt, is er op zondagmiddag 11 juni een aantrekkelijk en informeel
voorprogramma.

Aanmelding en kosten
Wilt u zeker zijn van deelname, meldt u zich
dan vóór 5 juni aan op www.kvan.nl
Rondleiding en diner zo. 11 juni: € 45,Congres ma. + di. 12 en 13 juni:
Gewoon tarief € 330,Congres ma. + di. 12 en 13 juni:
20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 264,Congres ma. + di. 12 en 13 juni:
85% korting student-leden KVAN € 49,50
Congres ma. 12 juni:
Gewoon tarief € 235,Congres ma. 12 juni:
20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 188,Congres ma. 12 juni:
85% korting student-leden KVAN € 35,25
Congres di. 13 juni:
Gewoon tarief € 235,Congres di. 13 juni:
20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 188,Congres di. 13 juni:
85% korting student-leden KVAN € 35,25
Diner ma. 12 juni:
Gewoon tarief € 65,Diner ma. 12 juni:
20% korting lid KVAN/KNVI/NVBA € 52,Diner ma. 12 juni:
60% korting student-leden KVAN € 26,Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van KVAN/
BRAIN zal plaatsvinden op dinsdag 13 juni
2017 van 11.40-12.45 uur.
Archief Dordrecht
Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts
Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief,
geschiedenis en kunst van de oudste stad
van Holland: Dordrecht. De collectie wordt
getoond op de website, in vaste presentaties,
wisseltentoonstellingen en in de openbare
ruimte. De collectie van het Regionaal Ar-

chief Dordrecht bestaat uit tien kilometer archiefmateriaal, waaronder gedrukt materiaal
zoals alle Dordtse kranten, een rijke bibliotheek, een aanzienlijke audiovisuele collectie
en vele tekeningen en kaarten. Het archief is
de bewaarplaats voor archiefstukken uit Dordrecht en twaalf omliggende gemeenten. De
studiezaal van het archief is gevestigd in het
Hof van Nederland. Tijdens de KVAN-dagen
kunt u een rondleiding volgen in het Hof van
Nederland en het Dordrechts Museum.
Locatie Energiehuis
Energiehuis vormt dit jaar de locatie van de
KVAN-dagen. Deze voormalige elektriciteitscentrale in Dordrecht functioneert sinds 2013
als podium, productiehuis, repetitieruimte,
educatie- en ontmoetingsplek voor amateurs
en professionals, (jonge) makers en producenten en hoopt zich in een hoog tempo te
ontwikkelen tot een culturele en recreatieve
regionale trekpleister van formaat. Geopend
van vroeg tot ’s avonds laat is dit een plek
waar je je verbeelding en creativiteit kunt
prikkelen en vieren.
Het officiële programma start op maandag 12
juni om 10:00 uur. De registratiebalie in het
Energiehuis is op maandag en dinsdag vanaf
9:00 uur geopend.
Congresdiner
Het congresdiner op maandagavond vindt
plaats in De Poort van Dordt, gevestigd in één
van de mooiste gebouwen van Dordrecht: de
Groothoofdspoort, de stadspoort uit de veertiende eeuw, die na een verbouwing in 1618
haar renaissance-kenmerken kreeg.
Informeel voorprogramma:
Op zondagmiddag 11 juni is er een informeel
voorprogramma. We verzamelen om 15.45
uur bij het Dordrechts Museum voor een
rondleiding door de Schoumantentoonstelling. Aansluitend kunt u deelnemen aan een
borrel en diner. Voor het voorprogramma
dient u zich aan te melden via www.kvan.nl.
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