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‘Ik ben altijd weer 
nieuwsgierig.’ In gesprek 
met Janne Kok

Ooit volgde ze een uitvaart-
opleiding, maar tegenwoordig 
begraaft ze zich liever in 
archiefstukken. Janne Kok 
had al vroeg interesse in 
geschiedenis, hoewel de weg 
naar het archiefwezen met 
een omweg verliep. Bij Het 
Utrechts Archief voelt ze zich 
echter helemaal thuis. Een 
portret. 

Fransien Smeets en Floortje 
Tuinstra ■
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De fysieke beschikbaar-
stelling van gedigitaliseerd 
materiaal

Hoe gaan archiefdiensten om 
met de fysieke beschikbaar-
stelling van gedigitaliseerd 
materiaal? Worden gescande 
documenten nog fysiek beschik-
baar gesteld? Waarom wel of 
juist niet?

Cees Tromp ■
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Gemeentelijke samen-
werking en de informatie-
huishouding van 
gemeenten

De uitdagingen voor 
gemeenten op het punt van 
hun informatiehuishouding 
zijn groot. Daarbij is een 
belemmerende factor dat 
gemeenten steeds meer 
taken uitvoeren in samen-
werking met andere 
gemeenten. In de regionale 
organisaties die daartoe 
worden opgericht, is goed en 
duurzaam informatiebeheer 
vaak geen prioriteit, zeker in 
de aanvangsfase.

Klaartje Peters ■
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Archiefsector samen 
verder in de ‘innovatie-
stand’

De kracht van Archief 2020? 
Niet dat we als sector nu alles 
weten en alle innovatievragen 
zijn opgelost. Maar wél dat de 
archiefsector klaar is voor de 
toekomst. Want er is zicht op 
urgente informatievraagstukken. 
En we staan samen definitief in 
de ‘innovatie-stand’, zo bleek 
uit de drukbezochte Archief 
2020-slotbijeenkomst 
Archiefinnovatie gaat door! 

Archief 2020 ■


