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Voorwoord 
 
 
In 2018 is een nieuwe stap gezet in de verdere samenwerking tussen KVAN, 
de beroepsvereniging en BRAIN, de branchevereniging. De vorming van een 
verregaand samenwerkingsverband met formeel twee besturen, maar 
verenigd in een personele unie  (het merendeel van de bestuursleden zijn 
zowel bestuurder van KVAN als van BRAIN) is een verdere stap in 
noodzakelijke samenwerking. 
Eind 2018 hebben de besturen (hierna, het bestuur) een concept visie aan de 
leden gepresenteerd. De essentie: dynamiek is een wezenskenmerk van het 
hedendaagse archiefvak . 
De focus van alle activiteiten ligt dan ook op 3 vlakken: 

• Versterking van de professionele kwaliteit 
• Verhogen van de organisatorische kwaliteit; samenwerking 
• Belangenbehartiging 

 
In 2019 is op deze vlakken actief gehandeld. Dit jaarverslag geeft u daar 
inzicht in. 
 
KVAN/BRAIN zorgt dat de professie en branche samen meer zijn dan de som 
der delen. 
 
Dat zal ook in 2020 het geval zijn, het bestuur wil in dat jaar een aantal lijnen 
naar de toekomst uitzetten. In 2019 heeft het bestuur deze prioriteiten 
vastgesteld. 
 
 
Bert de Vries, voorzitter KVAN/BRAIN 
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1. Verenigingen 

Leden 

Het ledental van KVAN is de afgelopen jaren stabiel en dalend. Dit heeft te 
maken met een algemene trend, waar verenigingen steeds meer moeite 
hebben om leden te verwerven en aan zich gebonden houden. Tevens heeft 
het te maken met de koers van de vereniging; voor sommigen is de 
vereniging te behoudend, anderen zien totaal niet in wat het nut is van een 
vereniging. 
In 2019 is het aantal opzeggingen hoger dan de jaren daarvoor, dit heeft te 
maken met een opschoningsaktie onder het ledenbestand die in 2019 is 
uitgevoerd. 
 

 

Jaar Nieuwe leden Opzeggingen Totaal 

2015 25 42 687 

2016 31 29 689 

2017 35 37 687 

2018 38 47 678 

2019 36 60 654 
 
 
 

Het ledental van BRAIN was in 2019 constant. De vereniging telde 88 leden 
en 1 begunstiger (het Nationaal Archief).  
Eind 2019 heeft de NVBA (Nederlandse vereniging Bedrijfsmatig Archiveren) 
zichzelf opgeheven. Afspraak is dat  de leden een plek kunnen vinden binnen 
KVAN, vermits zij lid worden van KVAN. Dit zal ingaan in 2020 en betreft 
wellicht 20 leden (een groot aantal was al lid van KVAN). 
 

Besturen 

De personele unie voor de besturen van KVAN en BRAIN bestond in 2019 uit 
(voor de leden van BRAIN zijn de instellingen achter de namen geplaatst):  
 
Bert de Vries (voorzitter KVAN/BRAIN) 
 
Tom de Smet (secretaris) (namens Beeld en Geluid) 
Marc Schuil (penningmeester) (namens Historisch Centrum Overijssel) 
Ella Kok Majewski (namens regionaal archief rivierenland) 
Corinne Rodenburg (namens RHC Drents Archief) 
 
Voor KVAN zijn ook nog bestuurslid: 
Welmoed Bons (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) 
Fifine Kist (Reinwardt Academie) 
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Beleid Bestuur 

Het bestuur heeft zich in 2019 gebogen over de drie belangrijke lijnen.  
 

• verhoging van de organisatorische kwaliteit. Stappen die hierin 
genomen zijn: een stabiele organisatie onder de vereniging, met inzet 
van een bureau die de administratieve en logistieke ondersteuning 
uitvoert.  Sterkere coördinatie en inhoudelijke inzet. Maar ook kijken 
naar hoe het anders kan, moderner, mede met het oog op de 
financiën. En verkenning van samenwerkingsverbanden cq kijken op 
welke manier je in samenwerkingsverbanden wilt participeren. 

 
• Bij dat laatste ging het ook over de samenwerking met KIA. Verhoging 

van de professionele kwaliteit; kennisdeling en ontwikkeling gaat via 
KIA, waarbij de vereniging alleen aanvult via eigen instrumenten 
(archievenblad, archiefdagen). De zoektocht naar de grens en de 
verhouding tussen KIA en de vereniging is in 2019 gestart, waarbij 
het vooral ging over de gewenste governance structuur. In 2020 zal 
hier een knoop over worden doorgehakt. 

 
 

• Tenslotte is er in 2019 veel aandacht geweest voor 
belangenbehartiging, waarbij de wijziging van de archiefwet leidde 
tot het horen van de leden enerzijds en anderzijds tot overleg met het 
ministerie. Dit laatste zowel op ambtelijk niveau en op bestuurlijk 
niveau met de minister. Ook gaf de AVG aanleiding tot overleg met de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het bestuur heeft geanticipeerd op 
de afschaffing van de diploma-eis door een onderzoek te starten naar 
de opleidingsbehoefte binnen instellingen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen worden meegenomen in de opzet voor een 
certificeringprogramma dat in 2020 wordt uitgewerkt. 

 
 
De grote vraag die door alles heen liep was: wat kun je voor de leden 
betekenen? Hoe zorg je voor dynamiek in de vereniging die maakt dat 
mensen zich aansluiten?  
Het bestuur heeft hiertoe een onderzoek laten instellen over wat leden van 
de vereniging verwachten. Deze sessies zijn in mei gehouden (4x) met een 
totale opkomst van 32 leden.  
Daarna heeft het bestuur de reacties besproken in aantal strategische sessies. 
Hieruit bleek dat de huidige mix van communicatie-instrumenten niet 
toereikend is voor zowel de leden als de buitenwereld. Tevens werd 
geconstateerd dat het in stand houden van een Archievenblad alleen op 
papier niet voldoet aan de behoefte (die ook digitaal is) en bovendien erg 
kostbaar is. Besloten werd het aantal papieren nummers terug te brengen tot 
zes per jaar en daarnaast te gaan bouwen aan een digitale vorm naast de 
papieren uitgave. 
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Bureau 

In 2019 is gestart met een wijziging in de organisatorische ondersteuning 
van de vereniging. De bureauwerkzaamheden werden per 1 januari 2019 
voor beide verenigingen gezamenlijk uitgevoerd door bureau APPR. Dit 
bureau is gespecialiseerd in het ondersteunen van verenigingen. Hiermee 
kwam een einde aan de samenwerking met Erfgoed Gelderland en de 
persoon van May Scheepers.  
Het betreft hier de ledenadministratie, financiële administratie, secretariaat 
en logistieke ondersteuning. 
 

De algehele coördinatie voor de vereniging ligt bij de coördinator, in 2019 
werd deze rol ingevuld door Puck Huitsing 

De rol van beleidsmedewerker werd tot mei 2019 ingevuld door Margreet 
Windhorst. Na 11 jaar werkzaam geweest te zijn voor BRAIN heeft zij 
gekozen om andere invullingen te zoeken. Haar plek werd tijdelijk 
ingenomen door Brigit Hoomans, eind december werd bekendgemaakt dat 
Fieke Krikhaar de rol weer structureel gaat invullen. 
Marianne Loef werd door KVAN/BRAIN ingehuurd voor de AVG. Zij werkte 
met de KIA community aan uitvoeringsmodellen voor de AVG.  
Het bijhouden van de website werd in 2019 deels nog uitgevoerd door Margo 
van den Berg. Ook zij stopte in 2019, waarna het pakket werd overgeheveld 
naar APPR. 
Clementine van Stiphout heeft de vergaderingen van het bestuur en van de 
ALV genotuleerd. 

Ledenvergaderingen 

 
September 2019 

Op 11 september was er een Algemene Ledenvergadering (ALV), bezocht 
door 20 KVAN leden en 15 BRAIN vertegenwoordigers. De voorzitter uitte 
daar zijn zorg over het feit dat er lidmaatschappen worden opgezegd, omdat 
men de vereniging niet vernieuwend genoeg vindt. De voorzitter zag dit als 
een extra stimulans voor de vereniging om het profiel te herijken. In verband 
met de communicatie en slagkracht kondigde het bestuur aan uiterlijk eind 
2020 een fusie van KVAN/BRAIN gerealiseerd te willen zien. Verder werd de 
evaluatie van de archiefdagen besproken, de stand van zaken rondom de 
wijziging van de archiefwet en het onderzoek dat het bestuur heeft laten 
uitvoeren naar de communicatiestrategie. Onderdeel van dat laatste is dat 
het Archievenblad vanaf 2020 niet meer 10x per jaar zal verschijnen, maar 
6x. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd voor andere vormen van 
communicatie. In deze ALV zijn de jaarrekeningen van zowel KVAN als 
BRAIN over 2018 vastgesteld.   
 
December 2019 

Op deze ALV op 11 december waren 18 KVAN-leden en 13 BRAIN-leden 
aanwezig. Ook hier was het onderwerp de stand van zaken wijziging 
archiefwet. Tevens werd aangekondigd dat de NVBA zich heeft opgeheven, en 
dat het bestuur KVAN/BRAIN hen een plek binnen KVAN heeft aangeboden, 
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vermits de oud-leden NVBA dan ook lid zouden worden van KVAN. Het 
betreft een tijdelijk plek, tot de fusie van KVAN/BRAIN, waar gekeken zal 
worden naar de structuur van de vereniging 

Voor het eerst lag er een geconsolideerde meerjarenbegroting van de 
vereniging ter informatie. De begroting voor zowel KVAN als voor BRAIN 
voor 2020 werd vastgesteld .  
Tenslotte werd de nieuwe hoofdredacteur van het Archievenblad,  Wouter 
van Dijk  benoemd (start medio 2020). 
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2.  Activiteiten 

Verhogen van de professionele kwaliteit 

 
 
KIA: Kennisplatform Informatie en Archief 
 
Alle activiteiten op het terrein van kennisontwikkeling en kennisdeling lopen 
via het KIA Platform, gevestigd bij het NA. KIA wordt door het ministerie van 
OCW gesubsidieerd, tot eind 2020. In 2019 is bekend gemaakt dat de 
subsidiering wordt gecontinueerd. Doel van KIA is de impuls voor de verdere 
professionalisering van de archief- en informatiesector. 
In dit kader zijn er interessegroepen gevormd rondom specifieke 
onderwerpen, Deze groepen ontmoeten elkaar online en offline. Vragen 
worden ingebracht en antwoorden gezamenlijk gezocht. 
KVAN/BRAIN is onderdeel van de stuurgroep KIA onder voorzitterschap van 
het NA. De stuurgroep bepaalt koers en richting van het platform, en de inzet 
van de middelen hiertoe. 
In 2019 heeft KVAN/BRAIN aan de orde gesteld dat het gewenst zou zijn om 
de governance van KIA te herzien. Deze discussie zal in 2020 worden 
afgerond. 
 
Inhoudelijk profileert KVAN/BRAIN zich op een aantal specifieke onderdelen. 
Het platform Toezicht is door KVAN/BRAIN toegevoegd aan KIA, en biedt zo 
de ontmoetingsplaats voor toezichthouders. Zij organiseren 2x per jaar een 
online bijeenkomst. 
KVAN/BRAIN heeft verder in 2019 voorgesteld ondersteuning te geven op 
het terrein van de AVG, dit o.a. naar aanleiding van discussies rondom de 
gezinskaarten. Er is een speciale werkgroep binnen KIA ingesteld die 
begeleiding kreeg van Marianne Loef (loef-advies), zodat er voortgang kon 
worden gemaakt op het onderwerp (handreikingen). De kosten van deze 
inhuur zijn betaald vanuit KIA. 
Tevens is KVAN/BRAIN betrokken bij het platform professionalisering. 
 

Onderzoek professionalisering/bijscholing 

Een van de platforms op KIA is het platform Professionalisering. Hier zijn de 
leerontwikkeling onderdelen ondergebracht van KVAN/BRAIN die niet direct 
bij een van de inhoudelijke platforms konden worden ondergebracht. 
KVAN/BRAIN constateerde dat dit niet goed uit de verf kwam en heeft een 
onderzoek ingesteld (uitgevoerd door Brigit Hoomans, Hoomans informatie 
advies) om te bezien op welke wijze bijscholing een rol kan spelen naast KIA. 
De vraag is gesteld of er inhoudelijke programmalijnen ontwikkeld kunnen 
worden, in samenspraak met de archiefopleiders. Op deze manier zou de 
bekendheid met het opleidingsaanbod kunnen worden vergroot en kan dit 
aanbod samen met de sector op de specifieke thema’s verder worden 
ontwikkeld. Vanuit de KIA platforms kan vanuit de dynamiek van de 



 9 

actualiteit de vraag naar opleidingen en bijscholing worden gearticuleerd. 
Het rapport wordt in 2020 opgeleverd. 
 
Wettenkaart 
Het platform Toezicht heeft het initiatief genomen om in kaart te brengen 
welke wetten allemaal van toepassing zijn binnen de 
informatieketen/archiefsector. Hiertoe werd een bureau ingehuurd dat 
samen met een voorbereidingsgroep een lay-out heeft gemaakt. Het resultaat 
werd besproken op een speciale sessie tijdens de archiefdagen. Financiering 
vond plaats door KIA en KVAN/BRAIN. Publicatie zowel op KIA als op de 
website van KVAN/BRAIN. 
 
Archiefdagen 
In 2019 is de organisatie van de archiefdagen overgegaan naar het bureau 
van KVAN/BRAIN. Al in 2016 werd door de toenmalige commissie gesteld 
dat het teveel tijd kost om een congres te organiseren. In 2017 en 2018 heeft 
het toenmalige bestuur van KVAN zelf de organisaties van het congres ter 
hand genomen.  
Op 3 en 4 juni zijn de archiefdagen gehouden te Gouda. Het aantal betalende 
deelnemers dat de archiefdagen heeft bezocht bedroeg 425. Van deze 425 
hebben 105 meegedaan aan het diner. 
 
 Beide dagen Alleen 3 juni Alleen 4 juni 
deelnemers 114 76 121 
 
 3 juni 4 juni totaal 
deelnemers 190 235 425 
 
Op 3 juni bezochten 190 deelnemers de eerste dag, waar Marleen Stikker een 
inspirerende inleiding hield. Op de tweede dag waren 235 deelnemers 
aanwezig bij de presentatie van directeur generaal Barbara Wolffensberger 
van het ministerie van OCW over de wijziging van de archiefwet. Op beide 
dagen waren er verder debatsessies en verdiepende workshops. De 
workshops werden aangeboden in samenwerking met een aantal KIA 
platforms. 
 
Voor het eerst zijn de archiefdagen geëvalueerd. 81 deelnemers hebben 
hieraan meegedaan, waarvan 76% aangaf de archiefdagen voldoende tot 
goed te hebben ervaren.  
Het bestuur heeft op basis van deze dagen en de evaluatie besloten dat voor 
de volgende archiefdagen de kern moet bestaan uit: inspireren, ontmoeten en 
kennis. Bij dat laatste vooral die kennis die men verder niet vindt op KIA, 
zodat het congres complementair gaat worden en niet meer van hetzelfde. 
 
Publicaties 
Het Archievenblad bracht zoals ieder jaar 10 nummers uit, waarin aandacht 
werd besteed aan actualiteit, verbindingen en verdieping (in de volle breedte 
van het archiefvak). In twee themanummers werden verbindingen gelegd 
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met aanpalende domeinen. In ‘leren preserveren’ werd de relatie gelegd met 
NDE. In een breed overzicht werd in het oktobernummer aandacht besteed 
aan musea. Thema’s als hij/zij (gender, thema van de geschiedenisweek) en 
sport in het archief kregen aandacht. Tevens werd aandacht geschonken aan 
actuele onderwerpen (archiefwet) en aan evenementen (archiefdagen, 
Ipress). 
Hoofdredacteur Bernardine Ypma zal medio 2020 vertrekken. Voorgedragen 
voor opvolging en benoemd is in december 2019: Wouter van Dijk. 
 

Kwaliteitsmonitor 

In 2019 werd de kwaliteitsmonitor weer uitgezet. Er hebben 36 instellingen 
aan mee gedaan, met in totaal 3435 respondenten. Er is een gemiddeld 
rapportcijfer van 8,0 als overall waardering aan de archieven gegeven (in 
2017 was dit 7,9). Dit betekent dat sinds 2015, toen het rapportcijfer 7,7 
bedroeg, het oordeel over de archieven de laatste vier jaren positiever is 
geworden. Ruim driekwart van de bezoekers gaf een 8 of hoger. Minder dan 
3% gaf een onvoldoende. 
 

DEN managementprogramma 

In 2019 is besloten dat KVAN/BRAIN participeert in de DEN academie. Waar 
de platforms binnen KIA zich richten op kennisuitwisseling, richt de DEN 
academie zich meer op de strategische vragen rondom de kansen en 
mogelijkheden van digitale transformatie. In dit kader zullen er in 2020 
managementprogramma’s worden aangeboden. De bijdrage van 
KVAN/BRAIN bestaat er uit met name deze programma’s ook voor kleine 
organisaties beschikbaar te stellen. 
 

Ketelaarlezing 
KVAN/BRAIN was samen met NA verantwoordelijk voor de organisatie van 
de Ketelaarlezing, die op 14 november werd gehouden in den Haag met als 
spreker prof. dr. Charles Jeurgens. 

 

 Standpuntbepaling en belangenbehartiging 

 
Wijziging archiefwet 
De wijziging van de Archiefwet 1995 was een van de belangrijkste 
onderwerpen in 2019. Tenslotte is een wijziging van de wet niet iets wat 
ieder jaar voorkomt. Het bestuur heeft in de aanloop naar de gesprekken met 
het ministerie eerst de leden gehoord. In 4 sessies in februari en maart 
(Zwolle, Amersfoort, Den Bosch en Utrecht) hebben de leden het bestuur 
input kunnen geven: wat zijn voor de leden de belangrijkste onderwerpen 
die meegenomen zouden moeten worden in de wijziging van de archiefwet? 
De sessies hadden allemaal een hoge opkomst, in totaal hebben 165 leden 
geparticipeerd.  
Op basis van deze bijeenkomsten heeft het bestuur een standpunt opgesteld, 
en dit als input gestuurd naar het departement. Tegelijkertijd zijn de 
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gesprekken met het departement gestart. KVAN/BRAIN is ook uitgenodigd 
voor het bestuurlijk overleg met de minister, hetgeen in 2019 2x heeft 
plaatsgevonden. 
Kern van de inhoudelijke reactie van het bestuur was: eigenlijk is er een 
vergaande wijziging nodig, breder dan alleen de archiefwet. Er is, gezien alle 
andere wetgeving die ook op het terrein van archieven speelt (WOO, AVG, 
Auteursrecht, Omgevingswet etc) een informatiewet nodig. Hier is echter nog 
geen draagvlak voor, zodat het bestuur zich het komende jaar in zal zetten 
om nut en noodzaak hiervan aan te tonen. 
Een ander punt waar het bestuur zich voor in heeft gezet (en ook nog extra 
de leden voor heeft geconsulteerd) is de positie van het Toezicht. Maar ook 
hier bleek dat er geen verregaande maatregelen zullen komen. 
Voor de overige door het bestuur ingebrachte onderwerpen is het merendeel 
overgenomen, zo bleek in de eerste concept wettekst die in december voor 
internetconsultatie werd opengesteld.  
De leden waren soms verdeeld over standpunten, bv over het voorstel van 
OCW om de diploma-eis uit de wet te halen. Waar er geen duidelijke 
meerderheid pro of contra een bepaald standpunt was bij de leden, heeft het 
bestuur haar eigen verantwoordelijkheid genomen. 
 
AVG 
De werkgroep AVG heeft onder begeleiding van Marianne Loef zich gericht 
op operationele en strategische vraagstukken. De werkgroep heeft input 
gegeven aan voorzitter KVAN/BRAIN en directeur Nationaal Archief in hun 
gesprekken met de AP. 
Dat laatste leidde in eerste instantie tot de stelling in de casus ‘gezinskaarten’ 
dat iedere instelling die archieven beheert zelf verantwoordelijk is voor de 
bescherming van persoonsgegevens. Bij twijfel moet een instelling een risico 
analyse maken. Op basis van deze uitspraak heeft de werkgroep een risico 
analyse uitgevoerd en bleek dat de kaarten onder voorwaarden online gezet 
kunnen worden. De AP heeft geconstateerd dat het model risicoanalyse een 
goed model is. 
De werkgroep is in 2019 verder gegaan met het verder uitwerken van 
praktische tools, waarbij ook aandacht uitgaat naar het in praktijk brengen 
van zowel de AVG als de Archiefwet bij archiefvormers. Alle resultaten 
worden via de eigen website en via KIA gepubliceerd. 
KVAN/BRAIN heeft tevens een brief met ervaringen van een jaar AVG 
gestuurd aan de vaste Kamercommissie voor veiligheid en justitie, met de 
strekking; er mag nog wel wat verduidelijking komen in het grijze gebied 
tussen AVG en archiefwet. 
 
Auteursrecht 
KVAN/BRAIN nemen actief deel aan de strategiegroep van de gezamenlijke 
erfgoedkoepels (musea, bibliotheken, audiovisueel erfgoed, DEN en 
Kennisland) met het oog op de modernisering van het auteursrecht.  
Het Europees Parlement heeft in 2019 ingestemd met de DSM richtlijn. In de 
komende twee jaar zal deze vertaald moeten worden naar nationale 
wetgeving. Hier zal KVAN/BRAIN actief mee bezig blijven. 
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Dit ook al omdat KVAN/BRAIN het proces van Erfgoed Leiden ondersteunt 
(ook financieel). Dit betreft de zaak Voet/Roovers. De claims tegen een aantal 
instellingen die  ansichtkaarten on line hebben geplaatst bedragen tussen een 
paar honderd en 40.000 euro. Nadat een eerder proces door Erfgoed Leiden 
werd verloren kwam de zaak op 13 mei 2019 in hoger beroep voor bij het 
Gerechtshof Den Haag. Tot een uitspraak is het in 2019 niet gekomen, deze 
wordt in 2020 verwacht. 
 
VNG archiefcommissie 
KVAN/BRAIN participeert in de VNG archiefcommissie met drie leden: Joost 
van Koutrik, Arnoud Glaudemans en Roland Bischeroux. Zij brengen binnen 
de commissie de kennis van de archiefsector in.  
Rode draad in 2019 was de actualisering van de Selectielijst 2017. Hierop is 
een consultatie gehouden, die leidde tot nog een aantal wijzigingen. De 
wijziging Archiefwet stond uiteraard prominent op de agenda, bij de door de 
VNG gehouden uitvoeringstoets heeft Roland Bischeroux geparticipeerd, 
naast input van het bureau KVAN/BRAIN. Andere onderwerpen die in de 
commissie zijn behandeld: de invoering van de Omgevingswet en de WOO. 
Dit laatste gekoppeld aan het meerjarenplan voor verbetering van de 
informatiehuishouding bij de overheid, waar een relatie ligt met het VNG-
project Digitale Archieven op orde. In de komende jaren zal de VNG 
ondersteuning bieden aan gemeenten bij de invoering van de WOO. 
De coördinator KVAN/BRAIN heeft in 2019 6x afgestemd met de secretaris 
van de archiefcommissie, waarbij ook participatie van de VNG binnen KIA 
aan de orde is geweest. Dit zal in 2020 worden gerealiseerd. 
 

Verhogen Organisatorische kwaliteit  

 
Inrichting stabiele verenigingsstructuur 
Het bestuur heeft in 2019 de ondersteuning in handen gegeven van APPR, 
‘het branchebureau’ te Naarden. Dit heeft als voordeel dat er altijd beroep 
kan worden gedaan op specifieke expertise en er altijd vervanging aanwezig 
is. 
De coördinatie en uitvoering van de activiteiten ligt bij de coördinator 
KVAN/BRAIN, een rol die in 2019 werd uitgevoerd door Puck Huitsing. 
Voor het overige werkt de vereniging met specifieke inhuur voor specifieke 
taken die zich voordoen binnen de uitvoeringsagenda. 
Het bestuur streeft er naar zo helder mogelijk inzichtelijk te maken naar de 
leden waar de inspanningen en uitvoering op gericht is en wat dat concreet 
betekent. Hier is in 2019 een start mee gemaakt via nieuwsbrieven en 
consultaties. Dit jaarverslag hoort ook in deze ambitie. 
 
Communicatie 
In 2019 werd elke maand een  nieuwsbrief uitgedaan, hetgeen een 
verandering was ten opzichte van eerdere jaren (meerstal 4 á 5 keer per 
jaar).  
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In de nieuwsbrief kwamen alle onderwerpen die in dit jaarverslag zijn 
behandeld aan de orde. Tevens was er aandacht voor aanpalende domeinen 
(NDE, DEN), onderwerpen (voortgang omgevingswet), actualiteiten, human 
interest en agenda (congressen, seminars etc.). 
 
Samenwerking 
Het bestuur heeft in 2019 bewust ingezet op een verkenning van een brede 
samenwerking. Dit ook met het oog op het streven uiteindelijk te komen tot 
een informatiewet, waarbij de archieffunctie duidelijk een plek krijgt, maar 
binnen de verantwoordelijkheden van de hele informatieketen en alle wet- 
en regelgeving die daar bijhoort. 
Tevens heeft het bestuur relaties gelegd met partijen die zich ook bezig 
houden met archief, beheer en digitale beschikbaarheid van analoog 
materiaal. 
 

• KNVI: het bestuur is gestart met een verkenning inzake 
samenwerking met de KNVI. Praktische samenwerking maar vooral 
ook op het terrein van lobby; 

• VNG: het bestuur heeft een periodiek overleg met de directie beleid 
van de VNG (dhr Nathan Ducastel); 

• AP: in 2019 is een periodiek overleg opgestart met de AP, samen met 
de directeur NA, om specifieke onderwerpen vanuit de archiefsector 
te agenderen; 

• NA: voorzitter KVAN/BRAIN spreekt periodiek met directeur NA, 
vooral in zijn rol als Algemeen Rijksarchivaris; 

• KIA: KVAN/BRAIN participeert op bestuurlijk niveau in stuurgroep 
KIA; 

•  Onderwijsinstellingen: periodiek wordt afgestemd door het bestuur 
met vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen (Reinwart, 
HvA, UvA); 

• DEN: KVAN/BRAIN participeert in het managementprogramma van 
DEN; 

• NDE: KVAN/BRAIN participeert op bestuurlijk niveau in de 
klankbordgroep van NDE. 

 
Internationaal: 

• Voorzitter KVAN/BRAIN participeert in de SPA van de ICA namens 
KVAN/BRAIN 
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3. Prioriteiten 2020 
 
Het bestuur heeft zich in 2019 gebogen over de prioriteiten voor de komende 
jaren. Daarvoor is ook een meerjarenbegroting opgesteld, die aan de leden is 
gepresenteerd.  
Het bestuur zal de komende jaren op de begroting duidelijk maken waar de 
inzet van middelen naar toe gaat in relatie met de inhoudelijke speerpunten. 
 
Voor 2020 heeft het bestuur de volgende prioriteiten benoemd: 
 
 
1. In 2019 heeft het bestuur geconstateerd dat het in stand houden van 
 twee verenigingen ten koste gaat van de communicatie, het profiel en 
 de slagkracht. 
 Voor de buitenwereld is het onduidelijk waar KVAN/BRAIN van is. 
 Daarom heeft het bestuur besloten dat de twee verenigingen gaan 
 fuseren, eind 2020. Het bestuur zal dit proces zorgvuldig inrichten en 
 een commissie instellen die hierover advies zal geven. 
 
2. De verdere ontwikkeling van de wetgeving (wijziging archiefwet, AVG, 
 Auteursrecht etc) zal voortdurend aandacht houden om de belangen 
 van de archiefsector goed naar voren te brengen. Tegelijkertijd zal er 
 in gesprek met leden en partner organisaties worden gesproken over 
 de noodzaak van een informatiewet. 
 
3. De wijziging van de archiefwet voorziet in het afschaffen van de 
 diploma-eis voor een benoemde archivaris. KVAN/BRAIN wil zorgen 
 dat de professionaliteit van het vak geregistreerd is, en zal daarom een 
 register ontwikkelen (al dan niet met certificering, maar zeker met 
 permanente educatie). In 2020 zullen de eerste verkenningen 
 hiernaar plaats vinden en gesprekken met leden, partners en 
 departement  worden gevoerd. 
 
4. Communicatie naar leden en de sector is en blijft belangrijk. In 2020 
 zal er extra aandacht worden besteed aan de communicatie vanuit de 
 vereniging. Vernieuwing van huisstijl en website zal plaatsvinden na 
 de voorgenomen fusie van de verenigingen. 
 


