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1. Managementsamenvatting 

Samenvatting proces 

In het voorjaar van 2015 hebben de verenigingen BRAIN en KVAN op basis van een uitspraak van 

de ledenvergaderingen van beide verenigingen besloten om een verkenning uit te voeren naar een 

intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking tussen beide verenigingen. De verkenning heeft 

plaatsgevonden in de maanden tussen begin mei en eind oktober. Er zijn veel mensen betrokken 

geweest bij de verkenning, zowel binnen beide verenigingen als buiten de verenigingen. De 

betrokkenheid van binnen de verenigingen is tot uiting gekomen in een gezamenlijke heidag van 

beide besturen, tafelgesprekken tijdens de KVAN-dagen, interviews met archiefexperts en het 

instellen van een schrijfgroep met leden van BRAIN en KVAN. Middels een nieuwsbrief zijn de 

leden van BRAIN en KVAN geïnformeerd over de verkenning en zodoende is er een schrijfgroep 

met brede samenstelling tot stand gekomen. De betrokkenheid van buiten de verenigingen is tot 

uiting gekomen in een inspiratiesessie met externen en door middel van gesprekken met 

aanpalende verenigingen, zoals de KNVI en de SOD. Ten slotte is de samenstelling en penvoering 

van het visiestuk begeleid door een extern adviseur. 

Samenvatting inhoud 

Het belangrijkste inhoudelijke uitgangspunt van dit visiestuk is dat beide verenigingen bij het 

opstellen van deze visie van buiten, vanuit de samenleving willen kijken, en pas daarna de vertaling 

te maken wat er binnen – bij onze professionals, instellingen en verenigingen – nodig is. Het 

startpunt van dit visiestuk vormt daarom een analyse van de maatschappelijke behoeften die er 

leven, die we samenvatten als de maatschappelijke behoefte aan duurzame en betrouwbare 

informatie, de maatschappelijke behoefte aan erfgoed, en de maatschappelijke behoefte aan kennis 

over informatiebeheer. Op basis van deze behoeften hebben we een drietal waardeproposities 

geformuleerd, die we samenvatten als ‘doen’, ‘duiden’ en ‘weten’ (zie paragraaf 4). We concluderen 
dat samenwerking tussen BRAIN en KVAN bij elk van deze waardeproposities meerwaarde biedt, 

wat we aanduiden als het nut van de samenwerking (i.e. maatschappelijk nut). Naast de reden van 

nut constateren we dat er diverse redenen tot noodzaak van samenwerking zijn, namelijk het belang 

van een permanent aanpassingsproces, het belang van een betere positionering en het belang van 

zichtbaar opereren (zie paragraaf 5).  

Naast nut en noodzaak van samenwerking, hebben we twee inhoudelijke richtinggevende principes 

voor de samenwerking geïdentificeerd, namelijk focus en massa. Wat betreft focus constateren we 

dat het archiefveld zich, analoog aan de studie die is gedaan naar toekomstscenario’s voor de 
archieffunctie, zou moeten richten op het verkrijgen van een rol in het werkveld van digitaal 

informatiebeheer, waarbij we het van belang achten om de kennis en competenties op het terrein 

van de ‘klassieke’ archief- en erfgoedfunctie te behouden. Wat betreft massa constateren we het, 

gezien de inhoudelijke richting en de benodigde investeringen, goed zou zijn dat we de krachten in 

het archiefwezen bundelen en uitbreiden richting aanpalende werkvelden, met name de 

informatieketen. Vervolgens hebben we, rekening houdend met nut en noodzaak van 

samenwerking en de benodigde focus en massa, een gezamenlijk inhoudelijk programma 
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opgesteld, bestaande uit zes programmaonderdelen (zie paragraaf 7). Verder hebben we enkele 

samenwerkingsopties met aanpalende partijen geformuleerd (zie paragraaf 8). 

Het sluitstuk van de verkenning betreft de vormgeving van een samenwerkingsmodel. We hebben 

hierbij drie varianten onderzocht, namelijk thematische samenwerking, netwerksamenwerking en 

fusie. Hierbij hebben we geconstateerd dat thematische samenwerking, gezien de scope van het 

gezamenlijke inhoudelijke programma en de meerwaarde van samenwerking, niet voor de hand ligt. 

Een fusie ligt evenmin voor de hand, omdat hierdoor onevenredig veel aandacht en tijd besteed zou 

moeten worden aan structuurkwesties, terwijl er juist snelheid gemaakt moet worden op de inhoud. 

Derhalve stellen we een netwerksamenwerking voor, waarbij beide verenigingen blijven bestaan en 

de besturen van beide verenigingen op basis van de geformuleerde gezamenlijke visie een 

mandaat geven aan programmagroepen om het gezamenlijke inhoudelijke programma uit te voeren. 

Ter ondersteuning van de uitvoering van het gezamenlijke inhoudelijke programma voegen de 

verenigingen verschillende faciliteiten samen, namelijk de bureau- en beleidsondersteuning, 

communicatie en het woordvoerderschap. Ten slotte stellen we voor om een permanente 

‘Commissie beroepspraktijk’ in het leven te roepen. In deze commissie wordt de dialoog gevoerd 
over de beroepspraktijk in relatie tot instellingspraktijk en dienen professionals in de lead te zijn en 

hebben instellingsbestuurders een adviserende rol. 

Afsluiting 

In beide verenigingen zien we een sterke, gezamenlijke passie om door middel van een sterke 

archieffunctie een grotere bijdrage te kunnen leveren in de samenleving. Tegelijkertijd realiseren we 

ons terdege dat dit visiestuk, en de inhoudelijke en procesmatige stappen die we hiermee zetten in 

de richting van samenwerking, slechts het startpunt is van een groter, verdergaand 

veranderingstraject van het archiefveld, waarbij het van groot belang is om op korte termijn het 

gesprek met de samenleving en met aanpalende partijen voort te zetten, zodat we onze visie tot 

een succes kunnen maken. 
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2. Inleiding 

De afgelopen maanden hebben BRAIN en KVAN – respectievelijk de branchevereniging van de 

archiefsector en beroepsvereniging van archivarissen – het initiatief genomen om te verkennen wat 

de mogelijkheden zijn om de onderlinge samenwerking en de samenwerking met aanpalende 

partijen te versterken.  

De aanleiding voor dit initiatief is de gemeenschappelijke gedrevenheid van beide verenigingen om 

door middel van een sterke archieffunctie een grotere bijdrage te kunnen leveren in de 

samenleving. Samenwerking is hierbij nuttig en noodzakelijk. Nuttig, omdat we vanuit onze sterke 

inhoudelijke gerichtheid een gemeenschappelijke visie hebben kunnen ontwikkelen op de 

maatschappelijke doelen die we gezamenlijk kunnen bereiken. Noodzakelijk, omdat de omgeving 

waarbinnen we de archieffunctie uitoefenen sterk in beweging is – met name als gevolg van 

digitalisering – en we alleen adequaat mee kunnen bewegen met deze ontwikkelingen als er sprake 

is van samenwerking. Het streven is derhalve om te komen tot een krachtig 

samenwerkingsverband. 

Leeswijzer 

Het doel van dit stuk is om uiteen te zetten op welke maatschappelijke behoeften beide 

verenigingen in willen spelen, de meerwaarde van samenwerking tussen BRAIN, KVAN en 

aanpalende partijen te beschrijven en voorstellen te doen voor manieren waarop de samenwerking 

vorm en inhoud kan krijgen. De opbouw van dit stuk is als volgt. Allereerst beschrijven we de 

uitgangspunten van de beoogde samenwerking. Vervolgens gaan we in op de maatschappelijke 

behoeften waar we in kunnen en willen voorzien. Daarna gaan we in op de huidige positionering 

van de archieffunctie in de samenleving en onze visie op de toegevoegde waarde die we willen 

realiseren in het kader van onze toekomstige positionering. Nadat we de visie uiteen gezet hebben, 

gaan we in op de wijze waarop we de realisatiekracht c.q. operationele capaciteit willen organiseren 

om de genoemde toegevoegde waarde te realiseren. Ten slotte gaan we in op het beslispad van de 

samenwerking. 

3. Uitgangspunten van het visiestuk 

De ledenvergadering van de KVAN heeft het bestuur verzocht om een intensieve, niet vrijblijvende 

samenwerking met BRAIN te onderzoeken. BRAIN stemt in met dit uitgangspunt. Hoewel de 

aanleiding van de verkenning de samenwerking tussen BRAIN en KVAN betreft, blijft deze 

verkenning niet beperkt tot samenwerking tussen beide verenigingen; tijdens de verkenning is ook 

gesproken met andere potentiële partners in aanpalende sectoren.  

Een tweede uitgangspunt van dit visiestuk is de notie dat de beleidskeuzes leidend zijn voor de 

structuur van de samenwerking. Ten slotte is een uitgangspunt van de samenwerking dat beide 

verenigingen bij het opstellen van deze visie van buiten, vanuit de samenleving willen kijken, en pas 

daarna de vertaling te maken wat er binnen – bij onze professionals, instellingen en verenigingen – 

nodig is. We hebben daarom in het kader van deze verkenning gesproken met zowel kenners van 

de archieffunctie als met mensen van buiten. Het proces is begeleid door een extern adviseur. 
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4. Doel: publieke waarde 

Zoals aangegeven bij de uitgangspunten, willen we in eerste instantie de blik naar buiten richten. In 

dit visiestuk kiezen we ervoor om de externe doelen die we willen dienen uit te drukken in termen 

van publieke waarde, dat wil zeggen: toegevoegde waarde voor de samenleving. Er is sprake van 

publieke waarde wanneer we met onze activiteiten in een maatschappelijke behoefte voorzien. Voor 

het uitoefenen van deze functie, de archieffunctie, hebben instellingen en professionals elk een 

eigen inbreng en hebben we elkaar nodig. In deze paragraaf beschrijven we drie maatschappelijke 

behoeften die voor de archieffunctie relevant zijn. 

Maatschappelijke behoefte aan informatie 

Ten eerste zien we een toenemende maatschappelijke behoefte aan (digitale) informatie waarvan 

de duurzaamheid, authenticiteit, integriteit en toegankelijkheid gegarandeerd is. In trendstudies van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt informatisering beschouwd als een van de 

belangrijkste hedendaagse maatschappelijke trends van onze tijd1. Dit brengt niet alleen met zich 

mee dat mensen op allerlei manieren meer en snellere informatie tot zich nemen, maar ook dat 

mensen steeds kritischer worden over de kwaliteit van de geboden informatie. In de stortvloed van 

informatie die mensen dagelijks bereikt, zijn mensen op zoek naar betrouwbare en authentieke 

informatie, en naar informatie in context, zodat men kennis en wijsheid kan opdoen2.  

Maatschappelijke behoefte aan erfgoed 

Ten tweede signaleren we een toenemende maatschappelijke behoefte aan identiteitsvorming, 

verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, (historisch) gefundeerd maatschappelijk debat en 

het vergroten van het lerend vermogen van de samenleving op basis van historische kennis. Deze 

tweede set behoeften wordt versterkt door de toenemende diversiteit van levensovertuigingen en 

culturele achtergronden in Nederland. Zo blijkt uit studies van het SCP dat het thema samenleven, 

normen en waarden al vijf jaar lang vrijwel onafgebroken de belangrijkste zorg is van burgers, 

belangrijker dan thema’s zoals economie of gezondheidszorg3.  

Maatschappelijke behoefte aan kennis over informatiebeheer 

Ten derde nemen we een ontluikende behoefte waar aan kennis over goed, duurzaam en 

betrouwbaar informatiebeheer. Deze behoefte is zichtbaar bij verschillende domeinen en lagen in 

de samenleving: bij de overheid, bij het bedrijfsleven als bij burgers en maatschappelijke 

organisaties.  

                                                      
1 Informatisering vormt volgens het SCP samen met individualisering, intensivering, informalisering en internationalisering 

een van de vijf belangrijkste maatschappelijke trends. 
2 Zie o.a. Safranski, R. (2006), ‘How Much Globalization Can We Bear?’, Cambridge: Polity. En vgl. de beroemde dichtregel 

van Nobelprijswinnaar T.S. Eliot: ‘Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in 

information?’.  
3 Zie bijvoorbeeld de SCP-studie ‘De sociale staat van Nederland’. 
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Er zijn drie belangrijke onderliggende trends die de behoefte aan kennis over informatiebeheer 

stuwen, namelijk de transitie naar een digitale samenleving, de maatschappelijke onrust over 

privacy en het terugvinden van informatie en de toenemende economische waarde van goed 

beheerde informatie (denk hierbij aan het belang van data-analyse en Big Data in de private en 

publieke sector). 

Door te voorzien in bovenstaande maatschappelijke behoeften willen we duurzame legitimatie 

(duurzaam bestaansrecht) van de samenleving verkrijgen voor onze activiteiten. 

5. Visie: drie onderscheidende waardeproposities 

Nu we de maatschappelijke behoeften in kaart hebben gebracht, werken we in twee stappen toe 

naar antwoorden – ook wel waardeproposities genoemd – vanuit het archiefwezen. Daarbij is het 

allereerst belangrijk om te kijken wat de archieffunctie onderscheidt ten opzichte van andere 

werkvelden. Met andere woorden, we maken de volgende overweging: met welke visie kunnen we 

het beste naar buiten treden, gelet op de toegevoegde waarde die andere werkvelden bieden? Dit is 

het onderwerp van deze en de volgende paragraaf. Vervolgens is er een tweede belangrijke set aan 

overwegingen, namelijk: welke meerwaarde biedt samenwerking bij het realiseren van de 

toegevoegde waarde van de archieffunctie en welke samenwerkingsopties hebben we hierbij? Dat 

is het onderwerp van de paragraaf daarna. 

Invulling waardeproposities 

We stellen de volgende waardeproposities voor, analoog aan de geïdentificeerde maatschappelijke 

behoeften: 

z ‘Doen’: de eerste waardepropositie van het archiefwezen heeft betrekking op de eerstgenoemde 

maatschappelijke behoefte en draait om het bewaren, toegankelijk maken en beschikbaar 

stellen van duurzame, authentieke en toegankelijke informatie voor burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Dit is onze kernfunctie die we in diverse maatschappelijke 

domeinen over de volle breedte van het taakveld uitvoeren: van inventariseren tot bewaren en in 

de context plaatsen van informatie, en van papieren informatie tot digitale informatie.  

z ‘Duiden’: de tweede waardepropositie van het archiefwezen voorziet in de tweede 

maatschappelijke behoefte, namelijk het faciliteren van identiteitsvorming, maatschappelijk 

debat en een lerende samenleving. De onderscheidende competentie van het archiefwezen 

betreft het bevorderen van het gebruik en hergebruik van (historische) informatie, op allerlei 

wijzen. Archiefinstellingen en archiefprofessionals zijn hierbij overigens gewend om samen te 

werken met veel verschillende samenwerkingspartners, zoals overheden, musea, het 

onderwijsveld en culturele instellingen. 
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z ‘Weten’: de derde waardepropositie van het archiefwezen draait om het faciliteren van de 

beweging richting de digitale samenleving. De onderscheidende inbreng van het archiefwezen 

hierbij is dat we zowel verstand hebben van (digitaal) archiveren – wat inspeelt op de behoefte 

aan betrouwbaarheid – als van het beheer van (digitale) informatiestromen – wat inspeelt op de 

behoefte aan kennis over informatiebeheer. Bovendien heeft de archiefsector een wettelijke 

taak op dit punt, namelijk aangaande digitale overheidsarchieven. 

6. Noodzaak: snel veranderende samenleving 

Binnen het archiefwezen bestaat een gemeenschappelijk gevoel van urgentie dat bovengenoemde 

maatschappelijke veranderingen dermate snel gaan4, dat de genoemde waardeproposities niet 

vanzelfsprekend overeind blijven. Hiervoor zijn tenminste drie redenen aan te voeren. De eerste 

reden betreft het voortdurende aanpassingsproces waar de maatschappelijke dynamiek om vraagt: 

professionals en instellingen die niet snel genoeg meebewegen, i.e. professionaliseren, worden 

vanzelf irrelevant. De tweede reden is dat professionals en instellingen uit aanpalende branches 

ook leren en meebewegen, wat vraagt om een onderscheidende positionering van de archieffunctie 

binnen het bredere werkveld van informatieprofessionals. De derde reden is dat dynamiek een 

zekere maatschappelijke desoriëntatie met zich meebrengt, waardoor het noodzakelijk is om 

zichtbaar te opereren. We lichten elk van de drie redenen kort toe.  

Belang van een permanent aanpassingsproces 

De dynamiek in het werkveld is moeilijk te onderschatten. De belangrijkste katalysator achter de 

genoemde dynamiek betreft de digitalisering, waardoor de informatiebehoefte van burgers, 

bedrijven en overheden in rap tempo verandert. Overigens geldt de noodzaak tot permanente 

verandering niet alleen voor de archieffunctie, maar ook voor veel andere branches en beroepen, zo 

blijkt uit een recente inventarisatie van Berenschot5. Een bijkomend dilemma waar veel 

professionals en instellingen mee te maken hebben is de grensvervaging tussen de domeinen 

overheid, markt en samenleving en de verlegenheid die daardoor ontstaat bij de 

vertegenwoordigende branche- en beroepsverenigingen: wie moeten we bedienen, met welke 

waardeproposities, en welke financieringsmodellen passen daarbij? Daarbij komt dat er bij veel 

verenigingen sprake is van dalende ledenaantallen, waardoor het des te moeilijker is om in te 

spelen op een veranderende omgeving. Deze urgentie is ook in het archiefwezen duidelijk voelbaar. 

Belang van een betere positionering 

Hoewel het archiefwezen, zoals aangegeven in de vorige paragraaf, beschikt over onderscheidende 

kennis en competenties, zijn er partijen die weliswaar minder archivistische kennis en ervaring 

hebben, maar wel een belangrijke rol naar zich toe weten te trekken.  

                                                      
4 Ter illustratie: Prof. A. de Grip geeft aan dat de halfwaardetijd van kennis – de tijd waarin de toegevoegde waarde van tijd 

gehalveerd wordt – naar schatting van 1940 tot nu gedaald is van 12 jaar naar 3 jaar. 
5 Zie de publicatie ‘Grensverleggende brancheorganisaties’.  
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Hierbij valt met name het veld van informatiemanagement op, waar een groeiend aantal 

professionals en instellingen in een steeds bredere behoefte aan goed informatiebeheer voorziet, 

een veld dat duidelijk raakt aan de derde hierboven beschreven maatschappelijke behoefte, een 

behoefte waar ook wij vanuit onze archieffunctie een rol kunnen en willen vervullen. Dit betekent dat 

wij scherp voor ogen moeten houden welke onderscheidende rol de archieffunctie binnen dit geheel 

kan hebben en ons zodanig moeten positioneren dat wij de bijbehorende kwaliteit kunnen bieden. 

Voor onze positionering zijn we erbij gebaat om aansluiting te zoeken bij aanpalende partijen, 

enerzijds omdat het werkveld onmiskenbaar aan het verbreden is, anderzijds omdat we het 

positioneringsvraagstuk het beste kunnen oplossen als we daarvoor de juiste schaal en 

afstemmingsmogelijkheden verkrijgen. 

Belang van zichtbaar opereren 

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden zitten met uiteenlopende vragen 

over het inrichten en onderhouden van informatiesystemen. Wie kan hen daarbij van dienst zijn? 

Het is niet vanzelfsprekend dat het belang van een goed ingerichte archieffunctie herkend zichtbaar 

is voor de samenleving. We noemen van het belang van zichtbaarheid drie voorbeelden. Het eerste 

voorbeeld betreft een recente, invloedrijke studie van de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR) over de digitale overheid, waarbij vele experts geraadpleegd zijn, maar 

geen archiefkennis is benut6. Het tweede voorbeeld betreft lokale en regionale overheden – 

gemeenten, provincies en waterschappen – die zitten met grote vragen op het terrein van digitaal 

informatiebeheer, maar die niet automatisch denken aan het archiefwezen bij de beantwoording van 

hun vragen en die bovendien door archieven proactiever geadviseerd zouden kunnen worden op dit 

punt. Ten derde is het nodig dat het archiefwezen, dat vanuit haar wettelijke taak tot nu toe vooral 

op de overheid gericht is geweest, extra bruggen slaat richting bedrijven en particulieren, een kans 

die met name wat betreft de derde waardepropositie nog grotendeels verzilverd moet worden. 

7. Tussentijdse conclusies 

Voordat we de praktische implicaties van de bovenstaande analyse in kaart brengen, achten we het 

van belang om kort te balans op te maken van de belangrijkste conclusies tot nu toe. Het 

overkoepelende beeld is dat de samenleving sterk in beweging is en dat wij als verenigingen het nut 

én de noodzaak zien om mee te bewegen. Als we niet meebewegen, kunnen we immers ook niet 

maatschappelijke behoeften herkennen en daarin voorzien, en daarin is het bestaansrecht van het 

archiefwezen gelegen. De twee belangrijkste kenmerken van de beweging die we willen maken, 

zijn: focus en massa.  

Wat betreft focus constateren we dat, gegeven de snelle veranderingen die zich voltrekken, we niet 

kunnen volstaan met het benoemen van maatschappelijke behoeften en onze onderscheidende 

waardeproposities, maar dat we daarnaast een duidelijke prioritering moeten aanbrengen in de 

maatschappelijke behoeften waarin we willen voorzien. Dit geldt voor individuele 

archiefprofessionals en archiefinstellingen – waar wil ik mij verder in bekwamen en wat komt daarbij 

                                                      
6 Het betreft de WRR-studie ‘iOverheid’. 
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op nummer één? – en in het verlengde daarvan ook voor beide verenigingen. Het kiezen van deze 

focus is strikt genomen niet het onderwerp van dit visiestuk ( het onderwerp van dit stuk is de 

verkenning van samenwerking), maar is wel een conditio sine qua non voor het welslagen van de 

beoogde samenwerking. Binnen het programma Archief 2020 is een toekomstscenario voor de 

archieffunctie geschreven7. Uit deze verkenning van toekomstscenario’s is gebleken dat de 
archieffunctie zich zou moeten positioneren in de richting van de digitale informatiesamenleving, 

met andere woorden, naar het verkrijgen van een rol in het werkveld van digitaal informatiebeheer. 

Dit komt overeen met de richting van de derde waardepropositie uit dit visiestuk: het faciliteren van 

de beweging richting de digitale samenleving. In het vervolg van dit stuk kiezen we er daarom voor 

om deze focus richtinggevend te laten zijn voor het gezamenlijk inhoudelijk programma dat we 

opzetten (zie de volgende paragraaf). Hierbij achten we het van belang om de kennis en 

competenties op het terrein van de ‘klassieke’ archief- en erfgoedfunctie te behouden. 

Wat betreft massa trekken we de volgende tussentijdse conclusie. Wanneer we, van buiten naar 

binnen redenerend, de vier belangrijkste overwegingen tot nu toe bij elkaar nemen, namelijk:  

a. de inhoudelijke kansen die er liggen ten aanzien van de relevante maatschappelijke behoeften, 

b. de vereiste expertise, positionering en zichtbaarheid bij het adequaat vervullen van deze 

maatschappelijke behoeften, 

c. de benodigde investeringen in het vergroten en delen van de (digitale) expertise die nodig is om 

in de toekomst onze functies adequaat uit te blijven oefenen, 

d. de verbreding van het werkveld, grensvervaging tussen samenlevingsdomeinen en dalende 

ledenaantallen, 

dan volgt hieruit duidelijk dat het goed zou zijn dat we de krachten in het archiefwezen bundelen en 

uitbreiden richting aanpalende werkvelden. Als er gedacht wordt vanuit de digitale informatieketen, 

zowel op het gebied van overheidsinformatie als op erfgoed, is het samenwerkingsverband BRAIN-

KVAN te beperkt en zal de samenwerking gezocht moeten worden met aanpalende partijen. 

Hiervoor moeten echter wel twee belangrijke vervolgvragen gesteld en beantwoord worden, te 

weten: op welke inhoudelijke onderwerpen biedt samenwerking meerwaarde, gegeven de 

geïdentificeerde uitdagingen? En: voor welke programmaonderdelen zoeken we de samenwerking 

binnen het archiefwezen – i.e. tussen BRAIN en KVAN – en voor welke programmaonderdelen 

zoeken we de samenwerking buiten het archiefwezen, met aanpalende partijen?  

8. Meerwaarde van samenwerking: gezamenlijk inhoudelijk programma 

Gegeven de geschetste maatschappelijke behoeften én de visie van het archiefwezen op het 

voorzien in deze behoeften in een veranderende samenleving, zien we een aantal kernactiviteiten 

waarbij bundeling van krachten logisch is en baten met zich meebrengt. We formuleren deze 

activiteiten in termen van een gezamenlijk inhoudelijk programma. Bij elk programmaonderdeel 

                                                      
7 Zie: https://www.archief2020.nl/nieuws/toekomstscenario-s-voor-archieffunctie-de-

maak/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=07-07-2015  

https://www.archief2020.nl/nieuws/toekomstscenario-s-voor-archieffunctie-de-maak/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=07-07-2015
https://www.archief2020.nl/nieuws/toekomstscenario-s-voor-archieffunctie-de-maak/?utm_source=MailingLijst&utm_medium=e-mail&utm_campaign=07-07-2015
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leggen we de link met de bovenstaande visie c.q. strategie, waarbij we de beweging richting de 

digitale samenleving als focus kiezen. 

In de volgende paragrafen lichten we toe hoe we het programma willen vaststellen en uitvoeren.  

Voorstel gezamenlijk inhoudelijk programma 

Zoals het woord ‘programma’ impliceert, streven we met het programma naar samenhang en 

flexibiliteit. Dit betekent dat we de programmaonderdelen zien als projecten en niet als vaste 

commissies, en dat we de focus op de digitale informatiesamenleving als ordenend principe dient 

om de programmaonderdelen op elkaar af te stemmen en richting te geven. Verder vinden we het 

van belang om bij de inrichting van het gezamenlijk inhoudelijk programma een duidelijke 

rolverdeling te hanteren tussen instellingen en professionals. Dit is ingegeven door het verschil 

tussen een branche en een professie, maar ook door het belang van voortvarendheid. Daarom 

benoemen we bij elk programmaonderdeel wie de leiding heeft bij het uitvoeren van het onderdeel. 

Wij stellen voor om het inhoudelijk programma de volgende programmaonderdelen te geven: 

z Deskundigheidsbevordering van professionals: vanwege snelle veranderingen in het werkveld, 

is de noodzaak tot deskundigheidsbevordering c.q. professionalisering groot. Zo is er, 

redenerend vanuit de inhoudelijke richting van dit stuk, de noodzaak ontstaan dat archivarissen 

de taal van de informatieanalist spreken. Daarnaast is het, redenerend vanuit de 

maatschappelijke behoeften en positionering van de archieffunctie, van belang dat de klassieke 

archiefvaardigheden onderhouden worden. Samenwerking binnen het archiefwezen op dit punt 

is belangrijk, zodat niet op verschillende plekken het spreekwoordelijke wiel uitgevonden hoeft 

te worden. Vakkennis is grotendeels impliciete kennis8, dat wil zeggen onbewuste kennis die 

mensen zich alleen door langdurige oefening eigen kunnen maken en derhalve moeilijk 

overdraagbaar is. Professionalisering vergt dus een combinatie van lezen, spreken en vooral 

veel doen (improviseren). Professionals nemen bij dit programmaonderdeel de leiding. Bij de 

deskundigheidsbevordering speelt het Archievenblad een belangrijke rol, waarvan de redactie 

uiteraard onafhankelijk blijft. Verder is deskundigheidsbevordering op het terrein van toezicht en 

inspectie een speerpunt. Daarnaast is er binnen dit programmaonderdeel aandacht voor 

professionele dialoog en het benutten van ruimte tot discretionair leren binnen organisaties9. 

z Kennisontwikkeling: vanwege de ambitie om een rol te spelen bij het voorzien van kennis over 

goed informatiebeheer, is het nodig dat het archiefwezen zelf haar kennis up-to-date houdt. 

Samenwerking kan daarbij een sleutelrol vervullen. In tegenstelling tot 

deskundigheidsbevordering, behoort kennisontwikkeling en kennisdeling tot het domein van 

formele, dat wil zeggen expliciteerbare kennis die prima methodisch onderzocht en 

gedocumenteerd kan worden. Het ligt dus voor de hand dat instellingen bij dit 

programmaonderdeel de leiding hebben. Binnen dit programmaonderdeel valt de opbouw en het 

beheer van een kennisbank van terreinen waarop de doorontwikkeling van de archieffunctie 
                                                      
8 In de literatuur ook wel ‘tacit knowledge’ genoemd. Zie bijvoorbeeld de publicaties van arbeidssocioloog Richard Sennett. 

9 I.e. leren door te improviseren en oefenen op de werkvloer. 
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plaatsvindt, zoals kennis van auteursrecht, open data en digitale standaarden. Daarnaast valt 

monitoring onder dit programmaonderdeel. Voor dit programmaonderdeel is het eveneens van 

belang om aanpalende partijen, zoals FOBID en de SOD, erbij te betrekken. Het is van belang 

om op te merken dat het Nationaal Archief (NA) in opdracht van het Rijk de kennis- en 

innovatieagenda van de archiefsector gaat beheren en coördineren. BRAIN en KVAN zouden in 

het kader van dit programmaonderdeel twee functies kunnen hebben, namelijk meedenken en 

bijdragen. Meedenken betreft het stellen van de vraag: ontwikkelt de kennis- en 

innovatieagenda zich in de goede richting? Het bijdragen betreft het (mede) invulling geven aan 

de agenda die beheerd wordt door het NA en moet zo veel mogelijk complementair zijn aan de 

activiteiten die het NA op zich neemt.  

z Standpuntbepaling en belangenbehartiging: de archiefwereld zou veel baat hebben bij een 

verbeterde zichtbaarheid, een grotere herkenbaarheid, en een nadrukkelijker aanwezigheid in 

publieke debatten. Hierbij is het van belang dat het archiefwezen met één gezicht naar buiten 

treedt, waarvoor samenwerking vereist is. Immers, zoals bleek uit de tafelgesprekken die bij 

KVAN zijn gehouden, is het feit dat er twee verenigingen naast elkaar bestaan verwarrend voor 

zowel het archiefwezen zelf als voor buitenstaanders. De instellingen nemen bij dit 

programmaonderdeel de leiding. De VNG-vertegenwoordiging valt onder dit onderdeel. 

z Publieke bewustwording: de derde maatschappelijke behoefte – aan kennis over goed 

informatiebeheer – is (groten)deels nog een latente behoefte. We zien dat veel overheden, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren nog onvoldoende het belang van goed 

informatiebeheer onderkennen. Daarom is publieke bewustwording nodig en de positionering 

van de archiefsector moet daarbij duidelijk naar voren komen. Een voorbeeldproject betreft het 

project ‘Stuk van het jaar’. Hierbij is het eveneens van belang dat het archiefwezen met één 

gezicht naar buiten treedt. Bij dit programmaonderdeel nemen instellingen de leiding. 

z Productontwikkeling en innovatiebevordering: elk van de geïdentificeerde maatschappelijke 

uitdagingen vraagt om een telkens vernieuwende aanpak. Samenwerking kan de onderlinge 

kruisbestuiving binnen het archiefwezen bevorderen, wat productontwikkeling en innovatie ten 

goede komt. De professionals nemen bij dit programmaonderdeel de leiding, en maken optimaal 

gebruik van de kennis binnen instellingen. Voor dit programmaonderdeel is het, net als bij het 

programmaonderdeel kennisontwikkeling, van belang om aanpalende partijen te betrekken. 

z Netwerkvorming en nieuwe partnerschappen met gebruikersgroepen: veranderende 

maatschappelijke behoeften brengen ook nieuwe gebruikersgroepen met zich mee. Zo vormen 

gemeenten in het kader van inspectie en advisering – bijvoorbeeld over digitalisering – een 

steeds belangrijker gebruikersgroep. Een ander voorbeeld betreft de relatie met particuliere 

archiefvormers en hun behoefte aan kennisoverdracht. Ten derde is het van belang dat beide 

verenigingen zzp’ers beter aan zich weten te binden. Het is voor de relevantie en impact van het 

archiefwezen van belang dat het archiefwezen netwerken vormt – binnen en buiten het 

archiefwezen – en daarbij nieuwe partnerschappen aangaat met gebruikersgroepen. Hierbij is 

het eveneens van belang om over de grenzen te kijken en deel te nemen aan internationale 

samenwerkingsverbanden. De professionals nemen bij dit programmaonderdeel de leiding. 



 

 

 

 

 

GEZAMENLIJK VISIESTUK   |   Verkenning samenwerking BRAIN-KVAN 

 

 

52918 11 

Bestaande missie en activiteiten 

Hoe verhoudt het gezamenlijke inhoudelijke programma zicht tot de huidige activiteiten van BRAIN 

en KVAN? Een inventarisatie van de missie en activiteitenplannen van BRAIN en KVAN leert dat 

beide verenigingen in substantiële mate affiniteit hebben met bovenstaande programmaonderdelen 

en dat er bovendien substantiële overlap bestaat tussen de activiteiten van beide verenigingen. De 

kracht van BRAIN is met name gelegen in belangenbehartiging, kwaliteitszorg, snelle kennisdeling 

en deskundigheidsbevordering. De kracht van KVAN is met name gelegen in het bevorderen en 

bewaken van beroepsethiek, deskundigheidsbevordering, professionele publicaties (bijvoorbeeld 

het archievenblad en Archief 2.0) en netwerkvorming tussen professionals en op het internationale 

vlak. Het streven is om bij de invulling van het bovenstaande gezamenlijke inhoudelijke programma 

zoveel mogelijk de bestaande krachten van beide verenigingen te benutten en om daar waar zaken 

dubbel georganiseerd worden samen op te trekken.  

Ruimte maken voor nieuwe activiteiten 

Verder zijn een paar programmaonderdelen relatief nieuw voor beide verenigingen. Om voldoende 

aandacht, tijd en capaciteit in deze programmaonderdelen te kunnen investeren, beantwoorden we 

ook de vraag: waar gaan we tijd en capaciteit mee besparen? We zien hierbij ten eerste 

mogelijkheden om bestaande activiteiten te schrappen. Ten tweede schatten we in dat door te 

kiezen voor een gezamenlijk inhoudelijk programma minder vertegenwoordiging in besturen nodig 

is. Ten derde verwachten we dat samenwerking praktisch gezien de nodige synergievoordelen 

oplevert, bijvoorbeeld als we de nieuwsbrief of de website gezamenlijk kunnen organiseren. We 

beschrijven de praktische uitwerking in de paragraaf ‘realisatiekracht’. 

Ten slotte willen we benadrukken dat het gezamenlijke inhoudelijke programma het startpunt is van 

een groter, verdergaand veranderingstraject van het archiefveld, waarbij het van groot belang is om 

op korte termijn het gesprek met de samenleving en met aanpalende partijen voort te zetten. 

9. Samenwerkingsopties 

In deze paragraaf staat de vraag centraal: voor welke programmaonderdelen zoeken we de 

samenwerking binnen het archiefwezen – i.e. tussen BRAIN en KVAN – en voor welke 

programmaonderdelen zoeken we de samenwerking daarbuiten, met aanpalende partijen?  

Wat de samenwerking binnen het archiefwezen betreft is het antwoord – dat mede ingegeven is 

vanuit het streven van beide ledenvergaderingen om intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking 

aan te gaan – dat elk onderdeel van het gezamenlijke inhoudelijke programma gezamenlijk 

uitgevoerd wordt. Daarnaast hebben we onderzocht welke crosssectorale 

samenwerkingsverbanden geïntensiveerd zouden moeten worden door het gesprek aan te gaan 

met diverse organisaties in aanpalende sectoren.  

Uitkomsten verkenning externe samenwerking 

Samengevat zijn de uitkomsten van deze verkennende gespreksronde met aanpalende partijen als 

volgt. De KNVI – vereniging voor informatieprofessionals – is bereid tot samenwerking met BRAIN 
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en KVAN. Een goede vervolgstap zou dus kunnen zijn dat nadat het gezamenlijke inhoudelijke 

programma is vastgesteld, een vervolggesprek met de KNVI gehouden wordt om te onderzoeken 

aan welke programmaonderdelen ze eventueel deel zouden willen nemen. Hierbij moet uiteraard 

van tevoren duidelijk zijn welk commitment en welke organisatorische randvoorwaarden er nodig 

zijn om toetreding tot de samenwerking mogelijk te maken (zie volgende paragraaf).  

De NVBA – netwerk voor bedrijfsmatig archiveren – zoekt primair aansluiting in het verband van de 

KNVI en is daarom niet direct voornemens om te komen tot samenwerking met BRAIN en KVAN. 

Dit geldt ook voor vereniging SOD – Kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement. Ook de 

SOD heeft aangegeven primair aansluiting te zoeken in het verband van de KNVI en is daarom niet 

direct voornemens om te komen tot samenwerking met BRAIN en KVAN. Gezien de focus en 

ambitie van dit visiestuk, hebben wij het voornemen om op korte termijn opnieuw het gesprek met 

de NVBA en SOD aan te gaan en te onderzoeken of zij betrokken kunnen worden bij bepaalde 

programmaonderdelen. 

Ten slotte is er een verkennend gesprek gevoerd met FOBID – het samenwerkingsverband en 

overlegforum van de landelijke bibliotheekorganisaties – waarvan de uitkomst is dat het met name 

relevant zou zijn voor BRAIN en KVAN om met FOBID samen te werken op het terrein van 

juridische zaken. 

10. Realisatiekracht: capaciteiten van de samenwerking 

Een van de uitgangspunten van de verkenning van de samenwerking is het bekende adagium 

‘structure follows strategy’, de beleidskeuzes zijn leidend voor de structuur van de samenwerking. 
Nu we de belangrijkste inhoudelijke keuzes geschetst hebben, kunnen we nader ingaan op het 

organiseren van realisatiekracht voor de samenwerking. Welke capaciteiten zijn nodig voor het 

samenwerkingsverband en in welke vorm organiseren we het samenwerkingsverband? We 

behandelen de twee subonderdelen van deze vraag apart, waarbij we voor wat betreft de vorm 

meerdere voorbeeldvarianten noemen waaruit de verenigingen kunnen kiezen en waarbij 

uitdrukkelijk de mogelijkheid bestaat om de samenwerking uit te breiden van BRAIN en KVAN naar 

andere samenwerkingspartners. 

Welke capaciteiten zijn nodig voor het samenwerkingsverband? 

De kern van de samenwerking betreft het gezamenlijke inhoudelijke programma. De belangrijkste 

capaciteit die nodig is voor de samenwerking betreft derhalve gezamenlijke programmagroepen 

voor de uitvoering van de verschillende programmaonderdelen. De programmagroepen worden 

ingesteld door de besturen, waarbij de besturen aan de programmagroepen een opdracht voor een 

project mee kunnen geven, en waarbij de programmagroep de vrijheid heeft om invulling te geven 

aan de richting van het project. Daarnaast houden de programmagroepen ook de bredere 

ontwikkelingen op hun terrein bij en kunnen ze daarop eigen initiatieven c.q. projecten ontplooien. In 

de programmagroepen zijn leden van beide verenigingen vertegenwoordigd. Verder is van elke 

programmagroep een portefeuillehouder vertegenwoordigd in het bestuur van een van de 

verenigingen, waarbij we letten op de rolverdeling tussen professionals en instellingen. 
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Rondom de kern van de samenwerking organiseren we een aantal gezamenlijke faciliteiten, ter 

ondersteuning van het programma, en bestuursvergaderingen, om richting te geven aan het 

programma en de doelen te monitoren.  

Gezamenlijk organiseren van bestuursvergaderingen en bureauondersteuning 

Gezien de reikwijdte en ambities van het gezamenlijke inhoudelijke programma is het van belang 

dat de bestuursvergaderingen voortaan gezamenlijk worden georganiseerd. Dit maakt het mogelijk 

om de inhoud van de programmaonderdelen en de inbreng van beide verenigingen op elkaar af te 

stemmen. Verder levert het voordelen op om de bureauondersteuning gezamenlijk te organiseren, 

want dit zorgt voor integrale ondersteuning van het gezamenlijke inhoudelijke programma en zorgt 

er bovendien voor dat er geen ondersteunende zaken dubbel uitgevoerd worden. De 

synergievoordelen die behaald worden door de bureauondersteuning samen te voegen, willen we 

gebruiken om twee essentiële uitbreidingen aan de bureauondersteuning te doen, namelijk 

beleidscapaciteit en (mogelijk) juridische capaciteit10. Deze ondersteuning is namelijk cruciaal voor 

het slagen van bepaalde programmaonderdelen, met name standpuntbepaling en 

belangenbehartiging en kennisontwikkeling en kennisdeling. 

Wat betreft manieren waarop het samenvoegen van de bureauondersteuning georganiseerd kan 

worden, merken wij op hoofdlijnen op dat de beide verenigingen hun middelen voor 

bureauondersteuning bijeen kunnen leggen en met behulp van deze middelen de 

bureauondersteuning te organiseren. Voor de implementatie hiervan is het van belang dat hiervoor 

een overzicht is van de werkzaamheden van de huidige bureauondersteuning van BRAIN en KVAN 

en de budgetten die daarmee gemoeid zijn. Deze gegevens zijn beschikbaar en in het kader van de 

verkenning bestudeerd. Hieruit is gebleken dat de bureauwerkzaamheden van beide verenigingen 

qua omvang c.q. budget vergelijkbaar zijn en derhalve op een gelijkwaardige wijze samen te 

voegen zijn. De gegevens worden betrokken bij de implementatie van de samenwerking. 

Gezamenlijk organiseren van communicatiefunctie 

Ten slotte willen we de communicatie van beide verenigingen gezamenlijk uitvoeren. Dit is van 

belang in het kader van de publieke bewustwording die we nastreven, maar ook levert gezamenlijke 

uitvoering van de communicatie synergievoordelen op waardoor we meer kunnen bereiken. Het 

gaat hierbij om het gezamenlijk organiseren van de nieuwsbrief en de website, maar ook het 

organiseren van een nieuwe communicatiefunctie, namelijk het gezamenlijk woordvoerderschap. 

We stellen voor om het woordvoerderschap te koppelen aan de portefeuillehouders die op hun 

onderwerp de relevante expertise hebben om uit te dragen. Deze nieuwe communicatiefunctie is 

bedoeld om de eerder geconstateerde wens – namelijk met één gezicht naar buiten te treden, 

bijvoorbeeld in het kader van standpuntbepaling en belangenbehartiging of in het kader van 

publieke bewustwording – vorm te geven. 

 
                                                      
10 Mogelijk wordt dit onderwerp gedekt door het Nationaal Archief. Zo niet, dan zetten we een bedrag apart om 

juridische capaciteit in te kopen. 
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11. Realisatiekracht: structuur van de samenwerking 

In welke vorm organiseren we het samenwerkingsverband? 

Er zijn in Nederland diverse voorbeelden van nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 

brancheverenigingen en beroepsverenigingen. Deze samenwerkingsverbanden variëren qua 

structuur van vrijblijvend (vrijwillige, thematische samenwerking) tot veeleisend (juridische fusie). 

Voor BRAIN en KVAN ligt thematische samenwerking, gezien de scope van het gezamenlijke 

inhoudelijke programma en de meerwaarde van samenwerking, niet voor de hand. Een volledige 

fusie ligt evenmin voor de hand, omdat hierdoor onevenredig veel aandacht en tijd besteed zou 

moeten worden aan structuurkwesties, terwijl hier omwille van de zorgvuldigheid en de focus op de 

inhoud beter wat meer tijd voor genomen kan worden. Bovendien blijkt uit dit stuk duidelijk de 

noodzaak om breder te kijken dan BRAIN en KVAN en zou de eerstvolgende prioriteit na de 

implementatie van dit visiestuk moeten zijn om de samenwerking met aanpalende partijen concreter 

vorm te geven. 

Inhoudelijke bezwaren tegen een eventuele fusie 

Het is van belang om op te merken dat hoewel er in dit visiestuk niet gekozen wordt voor fusie, er in 

de verkenning van de samenwerking tussen BRAIN en KVAN naar aanleiding van een eerdere 

verkenning van samenwerking tussen BRAIN en KVAN een principieel bezwaar is genoemd tegen 

een fusie van beide verenigingen. Bij dit bezwaar staat het fundamentele verschil tussen een 

beroepsvereniging en een branchevereniging centraal. Een kernbegrip is daarbij professionele 

autonomie: de professional (i.e. de archivaris) laat zich niet door de instelling waar hij/zij werkt 

voorschrijven welke handelingen hij/zij moet verrichten. Een ander bezwaar betreft het feit dat de 

verenigingen elkaar steeds minder overlappen: archiefdiensten hebben ook andere professionals 

dan archivarissen in dienst en archivarissen zijn in toenemende mate ook in andere dan 

archiefdiensten werkzaam.  

Het principiële bezwaar moet bij (door)ontwikkeling van de samenwerking meegewogen worden. 

We noemen drie aspecten van deze afweging. Ten eerste moet logischerwijs bekeken worden wat 

de impact van dit bezwaar is op de mogelijkheid van een fusie (is dit gezien het bezwaar überhaupt 

niet mogelijk of alleen onder specifieke voorwaarden?). Ten tweede is het van belang om te 

bekijken op welke punten de beide verenigingen samen kunnen werken en welke taken beide 

verenigingen zelfstandig moeten doen. Ten derde is het van belang om de impact van 

samenwerking tussen BRAIN en KVAN op samenwerkingsopties met anderen te bekijken.  

Omdat fusie in dit visiestuk niet aan de orde is, bespreken we de consequenties van het 

bovengenoemde bezwaar tegen fusie niet in dit visiestuk. Wat betreft het tweede punt hechten we 

eraan om bij elk van de gezamenlijk uit te voeren programmaonderdelen één van de verenigingen 

de leiding heeft. Wat betreft het derde punt hebben we de samenwerkingsopties met aanpalende 

partijen in deze verkenning serieus onderzocht en zullen we ook na vaststelling van het visiestuk in 

gesprek blijven met aanpalende partijen om de samenwerking te verbreden. Ten slotte vinden we 

het belangrijk om te vermelden dat we ook in het huidige samenwerkingsmodel, waar we in dit 



 

 

 

 

 

GEZAMENLIJK VISIESTUK   |   Verkenning samenwerking BRAIN-KVAN 

 

 

52918 15 

visiestuk op koersen, aandacht besteden aan het verschil tussen een branchevereniging en een 

beroepsvereniging middels een aparte commissie (zie hieronder). 

Conclusie aangaande de structuur van de samenwerking 

Wij stellen voor om voor wat betreft de structuur een groeimodel te hanteren, waarbij we in eerste 

instantie een niet-vrijblijvende samenwerking in netwerkverband kiezen en vervolgens stapsgewijs 

toewerken naar een definitieve structuur, waarbij ook aanpalende partijen betrokken worden. De 

opzet van deze niet-vrijblijvende samenwerking in netwerkverband definiëren we op basis van 

bovengenoemde capaciteiten en treft in schematische vorm in de onderstaande figuur.  

 

Figuur 1. Schematische weergave structuur van de samenwerking. 

Zoals blijkt uit de figuur, stellen wij voor dat – van buiten naar binnen redenerend – de besturen van 

BRAIN en KVAN vanuit de geformuleerde gezamenlijke visie een mandaat geven aan een 

gezamenlijke netwerkorganisatie. Dit mandaat bestaat uit drie onderdelen: (1) het fiatteren van een 

gezamenlijk inhoudelijk programma, (2) het instellen van gezamenlijke programmagroepen en 

gezamenlijke faciliteiten, en (3) het beschikbaar stellen van gezamenlijke middelen ten behoeve van 

de gezamenlijke programmagroepen en faciliteiten. Voor de programmagroepen worden 

portefeuillehouders aangesteld die rapporteren binnen de gezamenlijke bestuursvergaderingen. De 

programmagroepen, die meerdere projecten uitvoeren, zorgen ervoor dat de focus in de projecten 

behouden blijft. 
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De gezamenlijke netwerkorganisatie kan ofwel een aparte juridische entiteit zijn ofwel een set 

afspraken (het mandaat) zonder een aparte juridische entiteit. Wij stellen voor om de structuur zo 

licht mogelijk te houden en te werken met een set afspraken zonder aparte juridische entiteit. Ten 

slotte stellen we voor om een gezamenlijke commissie beroepspraktijk in te stellen. We lichten dit 

hieronder toe in een aparte alinea. 

Hoe gaan we om met het verschil tussen een branchevereniging en een beroepsvereniging? 

Wat betreft de omgang met het verschil tussen een branchevereniging en een beroepsvereniging 

het volgende. Ten eerste dient er een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen inhoudelijk-

vakmatige belangentegenstellingen enerzijds, en meer praktische of zelfs arbeidsrechtelijke zaken 

anderzijds. Omdat een branchevereniging nadrukkelijk geen werkgeversvereniging en een 

beroepsvereniging geen vakbond is, zijn er wat betreft eventuele belangentegenstellingen op het 

terrein van de werkgever-werknemer en juridische geschillen andere kanalen om de dialoog te 

voeren en te onderhandelen. Ten tweede doet dit vraagstuk zich niet direct voor, omdat er immers 

in dit visiestuk geen sprake is van een fusie.  

Desondanks nemen we eventuele inhoudelijk-vakmatige belangentegenstellingen zeer serieus. We 

stellen daarom voor om naast de genoemde programmagroepen een permanente ‘Commissie 
beroepspraktijk’ in het leven te roepen. In deze commissie wordt de dialoog gevoerd over de 

beroepspraktijk in relatie tot instellingspraktijk en dienen professionals in de lead te zijn en hebben 

instellingsbestuurders een adviserende rol. Verder kan de commissie gevraagd en ongevraagd 

advies geven aan de besturen over organisatie-overstijgende vraagstukken op het terrein van 

beroepspraktijk. Eventuele zaken die raken aan de beroepsethiek van de archivaris kunnen dan al 

in een vroeg stadium herkend en besproken worden, waarbij bovendien het onafhankelijke 

standpunt van de professional geborgd is in de structuur van de samenwerking. 
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12. Proces 

Aan de hand van dit visiestuk benoemen we de volgende stappen: 

z de verenigingen BRAIN en KVAN gaan een intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking aan, 

z als inhoudelijke focus van de samenwerking sluiten de verenigingen aan bij de in dit visiestuk 

geschetste maatschappelijke behoeften en bij de toekomstscenario’s van de archieffunctie – het 

faciliteren van de beweging richting de digitale samenleving, 

z de besturen van beide verenigingen stellen een gezamenlijk inhoudelijk programma vast, 

waarvan de richtingen in dit visiestuk zijn geschetst, 

z de besturen stellen op korte termijn programmagroepen in en geven de programmagroepen het 

mandaat om de programmaonderdelen van het gezamenlijke inhoudelijke programma uit te 

voeren,  

z de besturen zorgen voor vertegenwoordiging van een portefeuillehouder in het bestuur vanuit 

elk van de programmagroepen en stellen voor elk van de programmagroepen vast welke 

vereniging de leiding heeft over het programmaonderdeel, 

z de besturen laten de bestaande commissies en secties opgaan in de nieuwe 

programmagroepen, 

z de besturen roepen een commissie beroepspraktijk in het leven, waarbij professionals in de lead 

zijn en instellingsbestuurders een adviserende rol hebben, 

z de besturen vergaderen voortaan op dezelfde datum, zodat (een deel van de) vergadering 

gezamenlijk plaats kan vinden, 

z de besturen besluiten om bureauondersteuning, beleidsondersteuning, communicatie en 

woordvoerderschap voortaan gezamenlijk te organiseren, 

z de besturen besluiten om op korte termijn opnieuw het gesprek met de NVBA, SOD en KNVI 

aan te gaan en te onderzoeken of zij betrokken kunnen worden bij de samenwerking. 

We benoemen de volgende vervolgstap van de verkenning van de samenwerking (zie voor een 

volledig overzicht van de processtappen bijlage 1 hierna): het voornemen tot samenwerking wordt 

medio november/december voorgelegd aan de algemene ledenvergaderingen van beide 

verenigingen. 
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Bijlage 1: Verantwoording verkenning samenwerking BRAIN-KVAN 

 


