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Voorwoord 
	
De	kop	is	eraf!	We	kunnen	met	voldoening	terugblikken	op	het	eerste	jaar	van	vrijwel	
volledig	samen	opereren.	Dankzij	de	inzet	van	leden,	bureau	en	bestuur	hebben	we	dit	jaar	
weer	veel	gedaan,	ook	al	waren	we	tegelijk	druk	bezig	met	de	strategische	discussies	over	en	
de	organisatorische	vormgeving	van	de	samenwerking	in	de	komende	jaren.	Tijdens	de	
verbouwing	heeft	de	winkel	goed	gedraaid,	constateren	we	nu	alle	activiteiten	in	dit	
jaarverslag	mooi	op	een	rijtje	staan.	Het	accent	lag	dit	jaar	op	deskundigheidsbevordering	&	
kennisontwikkeling	en	standpuntbepaling	&	belangenbehartiging.	Inmiddels	weten	we	dat	
dat	ook	de	belangrijkste	accenten	voor	de	nabije	toekomst	zijn.	
In	2016	hebben	we	dan	ook	een	goed	fundament	gelegd	om	de	komende	jaren	op	voort	te	
bouwen.	Dat	geeft	vertrouwen	voor	de	toekomst	van	onze	samenwerking.	Een	toekomst	
waar	we	overigens	op	het	moment	waarop	we	dit	schrijven	al	middenin	zitten.		
	
We	hopen	dat	u	als	leden	na	lezing	van	dit	jaarverslag	niet	alleen	tevreden	bent	over	de	
verenigingen,	maar	ook	zin	krijgt	om	de	handen	uit	de	mouwen	te	steken.	We	kunnen	uw	
inzet	goed	gebruiken!	
	
Hannie	Kool-Blokland,	voorzitter	KVAN	
Chantal	Keijsper,	voorzitter	BRAIN	
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1. Verenigingen	

Leden	
Het	ledental	van	KVAN	groeide	licht,	van	635	naar	655.	 
Het	ledental	van	BRAIN	was	in	2016	constant.	De	vereniging	telde	85	leden	en	4	
begunstigers.	 

Besturen	
Het	bestuur	van	KVAN	bestond	in	2016	uit	Hannie	Kool-Blokland	(voorzitter),	Peter	van	
Beek	(secretaris),	Hildo	van	Engen	(penningmeester),	Babette	van	Alphen	(namens	SNAAI),	
Richard	van	den	Belt,	Pauline	Harmsen	(student-lid,	tot	december	2016),	Ingeborg	Huijberts	
(student-lid),	Petra	Links	en	Chantal	Menting.	
Het	bestuur	van	BRAIN	bestond	in	2016	uit	Chantal	Keijsper	(namens	Het	Utrechts	Archief,	
voorzitter),	Ella	Kok-Majewska	(namens	Regionaal	Archief	Rivierenland,	secretaris),	Bennie	
Blom	(namens	Erfgoed	Delft	e.o.,	penningmeester),	Puck	Huitsing	(namens	Netwerk	
Oorlogsbronnen),	Sigfried	Janzing	(namens	Streekarchief	Midden-Holland),	Yvonne	Welings	
(namens	Regionaal	Archief	Tilburg,	vertegenwoordiger	van	BRAIN	in	de	VNG	
Archiefcommissie,	tot	december	2016).		

Bureau	
De	bureauwerkzaamheden	werden	in	2016	voor	beide	verenigingen	gezamenlijk	uitgevoerd	
door	May	Scheepers	(organisatorische	en	administratieve	ondersteuning)	en	Margreet	
Windhorst	(beleid	en	communicatie).	 

Vormgeving	samenwerking	BRAIN/KVAN	
De	intensieve,	niet-vrijblijvende	samenwerking	waartoe	de	leden	in	december	2015	
besloten,	is	in	2016	voortvarend	van	start	gegaan.	De	besturen	vergaderden	het	hele	jaar	
gezamenlijk.	Aan	de	hand	van	een	implementatieplan	is	gewerkt	aan	de	nadere	invulling	van	
de	samenwerking.	Daartoe	zijn	binnen	de	gecombineerde	besturen	kwartiermakers	
aangewezen	voor	de	5	programmalijnen	die	we	hebben	gedefinieerd:		

1. deskundigheidsbevordering	en	kennisontwikkeling:	Sigfried	Janzing	en	Klaartje	
Pompe	

2. standpuntbepaling	en	belangenbehartiging:	Puck	Huitsing	
3. publieke	bewustwording	en	communicatie:	Chantal	Menting	
4. productontwikkeling	en	innovatie:	Richard	van	den	Belt	
5. netwerkvorming	en	nieuwe	partnerschappen	met	gebruikersgroepen:	Babette	van	

Alphen		
Binnen	vier	van	de	vijf	programmalijnen	werden	dit	jaar,	vooruitlopend	op	het	
programmaplan,	al	activiteiten	ontplooid	(zie	hoofdstuk	2).	De	kwartiermakers	leverden	de	
inhoudelijke	voorbereidingen	voor	het	programmaplan,	dat	in	het	najaar	verder	is	
uitgewerkt	door	Puck	Huitsing	met	ondersteuning	van	het	bureau.	Dit	plan	is	in	de	
ledenvergadering	van	december	ter	besluitvorming	voorgelegd.	

Ledenvergaderingen	
	
September	2016 
Op	14	september	hadden	we	een	primeur:	de	eerste	gezamenlijke	ledenvergadering	van	
KVAN	en	BRAIN	in	Tiel.	Er	waren	36	KVAN-leden	aanwezig	en	18	BRAIN-leden.	Zij	werden	
geïnformeerd	over	de	vorderingen	op	het	gebied	van	de	uitwerking	van	de	samenwerking	
tussen	KVAN	en	BRAIN.	We	stonden	vrij	uitgebreid	stil	bij	het	auteursrecht,	naar	aanleiding	
van	een	actuele	kwestie	waar	een	twintigtal	BRAIN-leden	in	betrokken	is	(zie	hoofdstuk	2,	
Activiteiten).	Ook	bespraken	we	het	rapport	van	het	professionaliseringsonderzoek	dat	Daan	
Hertogs	in	opdracht	van	BRAIN	en	Archief	2020	uitvoerde	(zie	ook	hiervoor	het	volgende	



 5 

hoofdstuk).	Dit	rapport	bevat	belangrijke	aanknopingspunten	voor	het	programmaplan-in-
wording	van	KVAN/BRAIN.	
	
December	2016 
Op	deze	ALV	waren	52	KVAN-leden	en	22	BRAIN-leden	aanwezig.	Het	programmaplan,	dat	
de	invulling	beschrijft	van	de	samenwerking	tussen	beide	verenigingen,	vormde	het	
belangrijkste	onderwerp	van	de	ledenvergadering	van	december.	Het	bestuur	legde	twee	
varianten	voor.	De	ene	variant	sloot	nauw	aan	bij	het	huidige	functioneren	van	beide	
verenigingen,	de	andere	was	ambitieuzer	en	impliceerde	een	aantal	vrij	ingrijpende	
veranderingen.	Er	ontstond	een	levendige	discussie	die	niet	zozeer	ging	over	de	te	kiezen	
koers	–de	vergadering	koos	eensgezind	voor	het	ambitieuze	scenario-	maar	meer	over	het	
tempo	waarin	veranderingen	moeten	worden	doorgevoerd	en	ontwikkelingen	ingezet.	
Uiteindelijk	werd	het	bestuursvoorstel	zowel	inhoudelijk	als	qua	tempo	door	de	leden	van	
beide	verenigingen	omarmd.	
Na	afloop	van	de	ledenvergadering	vond	traditiegetrouw	de	Ketelaarlezing	plaats.	Deze	werd	
gehouden	door	Valerie	Frissen,	directeur	van	het	SIDN-fonds	en	hoogleraar	ICT	en	sociale	
verandering	aan	de	Erasmus	Universiteit.	Zij	sprak	over	Het	grenzeloze	archief:	droom	of	
nachtmerrie.	De	lezing	is	te	beluisteren	via	de	website	van	het	Nationaal	Archief.	
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2.  Activiteiten	

Activiteiten	deskundigheidsbevordering	en	kennisontwikkeling	
	
KVAN	jubileumactiviteiten	
Het	jubileumcongres	vond	plaats	van	15	tot	en	met	17	juni	in	de	Philharmonie	in	Haarlem	en	
trok	440	deelnemers.	Thema	was	Values	in	transition:	perspectives	on	the	future	of	the	
archival	profession.	Sprekers	gaven	hun	visie	op	de	ontwikkeling	van	de	professie	aan	de	
hand	van	de	kernwaarden	voor	archivarissen	zoals	verwoord	in	de	ethische	code	van	de	ICA.	
De	feestelijke	aftrap	was	een	pre-conference	met	diner.	De	twee	daaropvolgende	dagen	
hadden	een	internationaal	karakter	en	bracht	gerenommeerde	sprekers	op	het	podium.	
Keynotespeakers	waren	Brewster	Kahle	(oprichter	en	beheerder	van	het	Internet	Archive)	
en	Ben	Kafka	(psychoanalyticus	en	cultuurhistoricus,	auteur	van	The	Demon	of	Writing,	over	
de	kracht,	de	tekortkomingen	en	het	genot	van	papierwerk	en	bureaucratie).		
Het	congres	ging	gepaard	met	een	stijlvol	diner	en	een	uitbundig	jubileumfeest.	
Onder	de	noemer	Terug	naar	Woudschoten	werden	er	op	26	en	27	september	lezingen	en	
colleges	gegeven	op	deze	voor	veel	archivarissen	zo	vertrouwde	plek.		
De	commissie	Buitenland	organiseerde	de	jubileumreis	naar	Estland,	een	voorbeeldland	op	
het	gebied	van	de	digitale	overheid.		
	
Publicaties	
Het	Archievenblad	bracht	zoals	ieder	jaar	10	nummers	uit.	De	redactie	nam	afscheid	van	
hoofdredacteur	René	Spork.	Hij	werd	opgevolgd	door	Bernadine	Ypma.	
De	Stichting	Archiefpublicaties	bracht	twee	nieuwe	jaarboeken	uit.	Het	Jaarboek	2015	kwam	
met	enige	vertraging	uit	in	2016	en	is	gewijd	aan	cartografie.		
Het	Jaarboek	2016,	getiteld	Vorstelijk,	Koninklijk,	Keizerlijk.	Archieven	van	vorstenhuizen	in	
Europa,	is	gepresenteerd	op	25	november	tijdens	een	door	de	Stichting	Archiefpublicaties	
georganiseerd	symposium	in	de	Gotische	Zaal	in	Den	Haag.		
De	SAP	bracht	ook	het	schetsboek	Digitale	Onderzoekomgeving	en	Dienstverlening	uit,	met	
daarin	de	weerslag	van	een	periode	van	vijf	maanden	waarin	studenten,	docenten	en	
professionals	actief	hebben	nagedacht	en	gesproken	over	verschillende	aspecten	van	de	
digitale	onderzoekomgeving	en	dienstverlening.	De	bundel	vormt	een	momentopname	van	
onderzoek	naar	een	onderwerp	dat	voortdurend	aandacht	behoeft.	De	technologische	
veranderingen	volgen	elkaar	snel	op	en	we	beginnen	de	contouren	te	zien	van	de	effecten	die	
nieuwe	technologie	heeft	op	het	doen	van	onderzoek	in	archieven.		
	
Uitkomst	onderzoek	leerbehoeften 
Leren	door	samen	te	doen!	Dat	is	het	credo	van	het	onderzoeksrapport	Het	onzekere	voor	het	
zekere	nemen	in	een	onzekere	wereld	dat	in	opdracht	van	BRAIN	en	Archief	2020	werd	
geschreven	om	de	leerbehoeften	van	het	archiefbranche	in	kaart	te	brengen.		
Het	rapport	legt	de	focus	op	de	archieffunctie	in	plaats	van	de	archiefinstelling	en	laat	zien	
dat	de	archiefbranche	zich	steeds	meer	als	netwerk	aan	het	organiseren	is.	Specifiek	met	
betrekking	tot	de	leerbehoeften	laat	het	rapport	zien	dat	leren	in	het	dagelijks	leven	steeds	
meer	een	vanzelfsprekendheid	wordt	(life	long	learning).	Daarbij	gaat	het	met	name	om	het	
verwerven	van	verandercompetenties:	het	aangaan	en	productief	maken	van	steeds	nieuwe	
verbindingen,	creativiteit,	procesmanagement,	oog	en	gevoel	voor	het	ambtelijke	en	
bestuurlijke	spel	en	de	bijbehorende	krachtsverhoudingen	en	het	meespelen	van	dat	‘spel’. 
KVAN/BRAIN	verwerken	de	uitkomsten	van	dit	onderzoek	in	de	programmalijn	
deskundigheidsbevordering	en	kennisontwikkeling	en	zijn	met	Archief	2020	en	het	
Nationaal	Archief	(kennismakelaars	en	kennisplatforms)	in	gesprek	over	de	vertaling	van	de	
uitkomsten	in	concrete	activiteiten. 
	
Mastercourse	Architectuur	en	archieven	
In	het	voorjaar	van	2016	organiseerde	KVAN/BRAIN	in	samenwerking	met	Archief	2020	
voor	de	derde	keer	de	mastercourse	Architectuur	en	archieven.		
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SNAAI	
In	2016	organiseerde	de	sectie	voor	jonge	en	aankomende	archiefprofessionals	twee	
scriptiemiddagen.	Op	de	scriptiemiddag	van	22	maart	vertelden	Teun	de	Reijke	en	Ronald	
Rommelse	over	hun	scripties.	Op	de	scriptiemiddag	van	3	november	in	het	Stadsarchief	
Amsterdam	was	het	de	beurt	aan	Marieke	Houtekamer,	Lisa	Lucassen	en	Kevin	van	Tuil	om	
een	toelichting	te	geven	op	hun	scriptie	en	het	scriptieproces.	Hans	Berende	gaf	een	aantal	
'tips	en	trics'	voor	het	schrijven	van	een	goede	scriptie	en	vertelde	waar	hij	als	docent	op	let	
bij	het	beoordelen	van	een	scriptie.	Aansluitend	kreeg	de	groep	een	rondleiding	door	het	
pand	en	de	archieven	van	het	NIOD.	Verder	gaven	de	sectieleden	enkele	keren	voorlichting	
aan	archiefstudenten	over	de	activiteiten	van	SNAAI	en	ook	over	de	persoonlijke	loopbaan.	
Tot	slot	werden	in	2016	jaar	drie	nieuwe	sectieleden	ingewerkt.	In	2017	zullen	zij	de	taken	
van	een	aantal	zittende	sectieleden	overnemen.	
	
Archiknowmads	
In	vervolg	op	de	film	Leren	leren	en	het	manifest	Leren	als	levensstijl	en	mede	naar	
aanleiding	van	het	rapport	Het	onzekere	voor	het	zekere	nemen	in	een	onzekere	wereld	is	
onder	de	vlag	van	Archief	2020	en	met	steun	van	KVAN/BRAIN	een	nieuw	ontwikkeltraject	
gestart	voor	archivarissen	en	andere	informatieprofessionals.	Onder	de	noemer	
Archiknowmads	verkennen	nieuwsgierige	collega’s	zoekend,	tastend,	denkend	en	
handelend,	vallend	en	opstaand	wat	de	archieffunctie	van	de	toekomst	behelst	en	wat	die	
van	professionals	vergt.	De	groep	is	online	aanwezig	op	Pleio:	
https://www.pleio.nl/groups/profile/43134672/archiknowmads.	
	
Themadag	Archieftoezicht	
Op	7	november	organiseerde	de	werkgroep	Professionalisering	archieftoezicht	(zie	
‘productontwikkeling	en	innovatie’)	de	themadag	bij	Het	Utrechts	Archief	getiteld:	
‘Archieftoezicht	en	Omgevingswet:	veel	impact	of	niet?’	Op	deze	themadag	werd	van	
gedachten	gewisseld	met	adviseurs	digitale	informatie	(ADI’s)	over	rolverdeling	en	
onderlinge	versterking	van	archiefinspecteurs	en	ADI’s.	Ben	Roetgerink	(Dataland/VNG-
KING)	gaf	voorlichting	over	het	Digitaal	Stelsel	Omgevingswet	(DSO),	waarna	Frans	Smit	
(gemeente	Almere)	een	pleidooi	hield	voor	actievere	bemoeienis	van	KVAN/BRAIN	met	de	
gevolgen	van	de	Omgevingswet	(zie	volgende	pagina).	
	

Activiteiten	standpuntbepaling	en	belangenbehartiging	
	
Auteursrecht	
KVAN/BRAIN	nemen	actief	deel	aan	de	strategiegroep	van	de	gezamenlijke	erfgoedkoepels	
(musea,	bibliotheken,	audio-visueel	erfgoed,	DEN	en	Kennisland)	met	het	oog	op	de	
modernisering	van	het	auteursrecht.	Er	is	een	voorstel	in	voorbereiding	voor	collectieve	
afkoop	van	rechten	in	combinatie	met	de	vorming	van	een	collectief	fonds	voor	die	afkoop.	In	
aanvulling	op	Extended	Collective	Licensing,	dat	vrijwaring	impliceert	van	claims	van	niet	bij	
collectieve	beheersorganisaties	(cbo’s)	aangesloten	rechthebbenden,	zou	een	dergelijk	
voorstel	de	problemen	van	de	erfgoedsector	grotendeels	kunnen	oplossen.		
Naar	aanleiding	van	lobby-activiteiten	in	2015	is	er	in	2016	uitvoerig	over	de	
auteursrechtproblematiek	en	onze	ideeën	voor	collectieve	afkoop	gesproken	met	het	
ministerie	van	OCW	en	verscheen	er	op	een	artikel	over	deze	problematiek	in	NRC:	
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/02/13/blokkades-in-de-beeldbank-1587780	
KVAN/BRAIN	werkte	actief	mee	met	DEN	bij	de	uitvoering	van	een	inventariserend	
onderzoek	naar	de	ervaringen	van	erfgoedinstellingen	en	bibliotheken	tot	dusver	met	cbo’s:	
hoeveel	instellingen	hebben	afspraken	en	hoe	kijken	de	instellingen	tegen	die	
overeenkomsten	aan	(nut,	prijsstelling)?	De	uitkomsten	werden	in	het	najaar	gepresenteerd.	
Eind	2016	reageerden	we	samen	met	andere	erfgoedkoepels	op	de	internetconsultatie	
modernisering	EU-auteursrecht.		
In	het	najaar	werden	circa	20	leden	van	BRAIN	benaderd	door	advocatenkantoor	
Kneppelhout	Korthals	over	een	auteursrechtenkwestie	namens	een	toen	nog	niet	bij	name	
genoemde	cliënt	en	rechthebbende.	De	kwestie	wekte	veel	onrust	en	riep	veel	vragen	op.	
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KVAN/BRAIN	stuurde	een	brief	aan	de	advocaat	in	kwestie	met	de	vraag	om	meer	
helderheid	te	geven	alvorens	eisen	aan	instellingen	te	stellen.	Omdat	de	advocaat	deze	brief	
afdeed	als	niet	ter	zake	doende	aangezien	BRAIN	geen	partij	is	in	deze	kwestie,	richtte	
KVAN/BRAIN	zich	op	de	advisering	van	de	instellingsleden	die	het	betreft.	Mede	met	behulp	
van	inhoudelijke	ondersteuning	van	leden	van	de	erfgoedbrede	werkgroep	Auteursrecht	
lukte	het	om	vrij	snel	meer	helderheid	in	de	kwestie	te	verkrijgen.	De	heer	Voet	claimt	de	
rechten	op	foto’s	van	fotograaf	Frits	Roovers,	die	veelvuldig	gebruikt	zijn	op	ansichtkaarten	
met	stads-	en	dorpsgezichten	door	het	hele	land.	De	betreffende	ansichtkaarten	vermelden	
de	fotograaf	doorgaans	niet;	alleen	aan	de	hand	van	het	negatievenregister	dat	in	bezit	is	van	
de	heer	Voet	kunnen	de	foto’s	tot	Roovers	worden	herleid.	We	zijn	de	leden	gericht	blijven	
adviseren	over	de	meest	geëigende	reacties	op	de	opeenvolgende	brieven	van	de	advocaat.	
Eind	2016	liep	de	zaak	nog	steeds.	
	
Records	in	Contexts	
KVAN/BRAIN	hebben	met	input	van	diverse	leden	een	commentaar	opgesteld	op	het	nieuwe	
beschrijvingsmodel	Records	in	Contexts	(RiC).	Het	model	is	opgesteld	door	de	Experts	Group	
on	Archival	Description	(EGAD)	van	de	ICA.	RiC	is	bedoeld	om	de	bestaande	
beschrijvingspraktijk	gebaseerd	op	de	archiefstandaarden	ISAD(G),	ISAAR(cpf),	ISDF	en	
ISDIAH	te	actualiseren	en	harmoniseren.	Daarnaast	wordt	hiermee	een	betere	aansluiting	
beoogd	op	recordsmanagementpraktijken	en	digitaal	documentbeheer.		
KVAN/BRAIN	verzamelde	het	commentaar	vanuit	professie	en	branche	en	stelde	mede	op	
basis	daarvan	samen	met	de	Vlaamse	zusterorganisatie	VVBAD	een	gezamenlijke	reactie	op.	
	
Omgevingswet	
Naar	aanleiding	van	signalen	uit	de	achterban	stelden	de	besturen	in	december	een	
werkgroep	Omgevingswet	in	met	de	opdracht	het	bestuur	in	het	voorjaar	van	2017	te	
voorzien	van	een	advies	over	de	acties	die	KVAN/BRAIN	zou	moeten	inzetten	om	te	zorgen	
dat	de	archieffunctie	goed	verankerd	raakt	in	de	omgevingsprocessen	onder	de	
Omgevingswet.		
	
Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	
Over	deze	Europese	verordening	die	rechtstreeks	werking	krijgt	in	de	lidstaten	heeft	BRAIN	
in	de	voorliggende	jaren	al	veel	effectief	lobbywerk	verricht.	In	december	2016	werd	een	
internetconsultatie	over	de	verordening	opengesteld.	KVAN/BRAIN	riep	de	leden	op	
hiervoor	input	te	geven	en	faciliteerde	het	proces	om	te	komen	tot	een	reactie	namens	
professie	en	branche.		Dit	proces	liep	door	tot	in	2017.	
 
International	Council	on	Archives,	Section	of	Professional	Associations	SPA	
Gedurende	het	jaar	2016	werd	de	KVAN	in	de	ICA	SPA	vertegenwoordigd	door	Fred	van	Kan	
(tot	5	september)	en	vervolgens	door	Bert	de	Vries.	
Fred	van	Kan	was	sinds	2012	president	van	de	sectie	en	had	daarom	zitting	in	de	Executive	
Board	van	de	ICA	en	in	het	dagelijks	bestuur.	
De	belangrijkste	activiteit	in	2016	was	het	organiseren	van	het	SPA	Film	Festival	on	Archives	
and	Records	Management.	Uit	de	inzendingen	koos	het	bestuur	van	SPA	winnaars	in	drie	
categorieën.	Kort	voor	en	tijdens	het	internationale	ICA	congres	in	Seoul	was	er	de	
gelegenheid	om	te	stemmen	voor	de	publieksprijs.	Die	ging	naar	een	van	de	Nederlandse	
inzendingen,	de	film	“Rens	in	het	archief”,	een	productie	van	Regionaal	Archief	Rivierenland	
en	Erfgoed	Gelderland.	
SPA	zette	zich	al	sinds	2011	samen	met	de	ICA	Human	Rights	Working	Group	in	voor	de	tot	
standkoming	van	Basic	Principles	on	the	role	of	Archivists	and	Records	Managers	in	support	of	
Human	Rights.	Deze	werden	in	het	afgelopen	jaar	aangenomen	door	de	Program	Commission	
van	de	ICA	(http://www.ica.org/en/basic-principles-role-archivists-and-records-managers-
support-human-rights).	Voor	een	overzicht	van	de	SPA	activiteiten	over	2012-2016	
zie:	http://www.ica.org/sites/default/files/spa_report_2012-16_fred_van_kan.pdf.	
	
VNG	Adviescommissie	Archieven		
Hieronder	is	beknopt	beschreven	met	welke	onderwerpen	Arnoud	Glaudemans,	Joost	van	
Koutrik	en	Jeroen	van	Oss	zich	als	KVAN/BRAIN-vertegenwoordigers	in	de	commissie	
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hebben	beziggehouden.	Meer	informatie	over	de	VNG	Adviescommissie	Archieven	is	te	
vinden	via:	https://vng.nl/vereniging/bestuur-en-commissies-vng/vng-
commissies/adviescommissie-archieven.	
	
De	Selectielijst	2017	
De	commissieleden	namens	KVAN/BRAIN	waren	in	2016	doorlopend	betrokken	bij	het	
vooroverleg	en	correspondentie	met	het	Nationaal	Archief	over	de	Selectielijst	2017	voor	
gemeentelijke	en	intergemeentelijke	organen.	Zij	leverden	een	bijdrage	aan	de	handreiking	
voor	de	implementatie	van	de	selectielijst.	Deze	handreiking	is	gepubliceerd	in	januari	2017,	
en	wordt	nog	aangepast	n.a.v.	de	terinzagelegging.		
De	commissieleden	waren	betrokken	bij	de	beantwoording	van	inhoudelijke	vragen	over	de	
aankomende	selectielijst,	participeerden	in	overleg	met	de	landelijke	DIV-vakgroep	voor	
veiligheidsregio’s	over	de	wijze	van	toespitsing	van	de	nieuwe	selectielijst	op	
veiligheidsregio’s.	Dit	overleg	heeft	voornamelijk	geleid	tot	aanvullingen	in	de	handreiking.	
Er	is	gesproken	met	vertegenwoordigers	van	UWV	over	ervaringen	met	de	nieuwe	
methodiek	en	raakvlakken	met	gemeenten	in	de	informatieketen.	
	
Andere	activiteiten	op	hoofdlijnen	
Een	commissielid	maakte	deel	uit	van	werkgroep	KIDO	(Kwaliteitssysteem	
Informatiebeheer	Decentrale	Overheden),	leverde	inhoudelijk	tekstbijdragen,	
redactioneel	commentaar	en	droeg	bij	aan	de	presentaties	daarover	bij	de	congressen	in	het	
kader	van	Archiefinnovatie	Decentrale	Overheden	(AIDO).		
Een	commissielid	maakte	deel	uit	van	de	stuurgroep	voor	de	opstelling	van	een	handreiking	
voor	een	hotspot-monitor	(in	de	loop	van	2017	beschikbaar).	
Naar	aanleiding	van	de	publicatie	van	de	nieuwe	ISO	15489:2016	in	maart,	is	navraag	
gedaan	over	mogelijkheden	en	meerwaarde	van	collectieve	inkoop	van	dergelijke	normen	
door	gemeenten.	Dit	punt	stond	in	de	loop	van	2016	op	de	agenda	voor	overleg	met	NEN.	
In	overleg	met	een	oplettende	archiefinspecteur	is	de	voorlichting	vanuit	BZK	over	het	
beheer	en	de	overbrenging	van	benoemingsdossiers	van	burgemeesters	aanhangig	
gemaakt.	In	deze	voorlichting	strookt	het	e.e.a.	niet	met	de	Archiefwet	1995.	Dit	heeft	geleid	
tot	overleg	tussen	BZK	en	de	Adviescommissie.	De	vervolgacties	na	dit	overleg	waren	eind	
2016	nog	niet	afgerond.	
Commissieleden	waren	als	klankbord	en	commentatoren	betrokken	bij	de	KING-rapporten	
over	eisen	aan	en	aanbestedingbestekken	voor	het	e-depot.	
De	nieuwe	VNG-modellen	Archiefverordening	en	Beheersregeling	informatiebeheer	zijn	
in	de	Adviescommissie	becommentarieerd.	
In	samenwerking	met	het	commissielid	voor	de	IMG	100.00+	gemeenten	is	een	advies	
opgesteld	voor	de	Nederlandse	Vereniging	voor	Burgerzaken	over	de	beste	duurzame	
strategie	voor	digitaal	uitwisselbare	brondocumenten	voor	de	BRP.	Ook	is	vanuit	
archiefrechtelijk	oogpunt	input	geleverd	voor	de	‘Gemeentelijke	Inkoopvoorwaarden	bij	IT’	
(GIBIT)	van	KING	en	aan	de	‘Verkenning	raakvlakken	GDI	in	relatie	tot	digitale	
archivering	en	duurzame	toegankelijkheid’	van	ICTU.	
Met	regelmaat	is	advies	verstrekt	over	de	beantwoording	van	vragen	aan	de	VNG	van	leden	
over	de	diverse	aspecten	van	archivering.	
	
In	november	heeft	de	Adviescommissie	een	heidag	gehouden	over	de	strategie	voor	de	
komende	jaren.	Hierin	is	onder	meer	de	doelstelling	geformuleerd	voor	meer	
tweerichtingsverkeer	en	taakverdeling	met	KVAN-BRAIN.	Tevens	zijn	werkafspraken	voor	
2017	geformuleerd,	waarbij	deelnemend	leden	van	KVAN	en	BRAIN	zich	met	name	inzetten	
voor:	
• vaststelling	van	de	Selectielijst	2017	en	het	stimuleren	van	een	community;	
• archieven	en	nieuwe	wetten/sectoren,	waaronder	Omgevingswet/DSO,	GDI	en	Operatie	

BRP;	
• archieftoezicht	(incl.	gemeenschappelijke	regelingen	/	samenwerkingsverbanden)	en	

horizontale	verantwoording	(KPI’s),	vernieuwing	van	afspraken	voor	interbestuurlijk	
toezicht.	
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Activiteiten	publieke	bewustwording	en	communicatie	
	
Stuk	van	het	jaar	
In	de	Maand	van	de	Geschiedenis	organiseerde	een	werkgroep	van	KVAN/BRAIN	in	nauwe	
samenwerking	met	de	Maand	van	de	Geschiedenis	opnieuw	de	verkiezing	van	het	mooiste	
archiefstuk	tot	Stuk	van	het	Jaar.	Boegbeeld	van	de	verkiezing	was	schrijfster	Rosita	
Steenbeek;	het	thema	Grenzen	sloot	aan	bij	het	thema	van	de	Maand	van	de	Geschiedenis.	Er	
deden	48	archiefinstellingen	mee;	het	aantal	uitgebrachte	stemmen	lag	met	30.000	drie	keer	
hoger	dan	in	2014.	
Elsevier	noemde	de	verkiezing	een	“beauty	contest	[…]	waarbij	archiefstukken	langs	de	
meetlat	van	de	historie	worden	gelegd”.	Regionaal	Archief	Tilburg	won	deze	
schoonheidsprijs	glansrijk	met	een	muurkrant	uit	radicaal	linkse	hoek	uit	de	jaren	’70	van	de	
vorige	eeuw.	Zie	http://www.scoop.it/t/stuk-van-het-jaar-1	voor	een	impressie	van	de	
media-aandacht.	
	
Communicatie	
In	2016	brachten	we	vier	nieuwsbrieven	uit	(februari,	april,	juli	en	november).		
Om	de	leden	en	de	buitenwereld	goed	op	de	hoogte	te	houden	van	de	activiteiten	van	beide	
verenigingen,	houden	we	de	websites	http://www.kvan.nl/en	www.archiefbrain.nl	bij.	De	
KVAN-site	werd	vernieuwd	met	het	oog	op	het	jubileumjaar	en	de	kwetsbaarheid	van	de	
oude	site.	 
Via	het	twitteraccount	@archiefbrain	verspreiden	we	nieuws	dat	specifiek	voor	
archiefinstellingen	en	hun	medewerkers	van	belang	is:	over	beleid,	ontwikkelingen	in	het	
vak,	subsidiemogelijkheden	en	interessante	congressen	en	evenementen.	Eind	2016	had	dit	
account	circa	950	volgers,	tegen	783	eind	2015.	Voor	publiek	gebruiken	we	het	
twitteraccount	@onsDNA.	Dit	telde	eind	2016	910	volgers,	tegen	826	eind	2015.	 
Ook	voor	de	KVAN-dagen	is	er	een	twitteraccount:	@KVANdagen,	dat	in	2016	circa	600	
volgers	telde. 
Het	online	platform	Archief	2.0	(www.archief20.org)	is	geadopteerd	door	KVAN	en	telde	in	
2016	circa	2.000	leden.		
	
	

Activiteiten productontwikkeling en innovatie 
	
Modellen	Archiefverordening	en	Besluit	Informatiebeheer	
Op	26	januari	2016	stelde	het	bestuur	van	BRAIN	de	modellen	vast	voor	de	
Archiefverordening	en	het	Besluit	Informatiebeheer.	In	de	nieuwe	modellen	zijn	alle	
relevante	wetswijzigingen	tot	en	met	31	december	2015	verwerkt.		
	
Update	RODIN	
Een	werkgroep	vanuit	KVAN/BRAIN	en	LOPAI	is	gestart	met	de	actualisatie	van	het	
Referentiekader	Opbouw	Digitaal	Informatiebeheer	(RODIN).	Ondanks	dat	dit	instrument	al	
zes	jaar	oud	is,	wordt	het	nog	veel	gebruikt.	Bij	de	actualisatie	wordt	een	relatie	gelegd	met	
de	nieuwe	wet-	en	regelgeving,	normen,	handreikingen,	baselines	en	andere	instrumenten.	
De	nieuwe	versie	zal	in	de	eerste	helft	van	2017	worden	opgeleverd.	
	
Werkgroep	Professionalisering	archieftoezicht	
De	werkgroep	Professionalisering	archieftoezicht	onderhoudt	het	Kwaliteitsmodel	
archiefinspectie	en	verzorgt	in	samenwerking	met	de	Archiefschool	de	cursus	Toezicht	op	de	
digitale	overheid.	In	2016	bestond	de	werkgroep	uit	Marius	Jansen,	Arnoud	Glaudemans,	Jan	
Beens,	Frans	Smit,	Peter	Diebels,	Jacqueline	Schuurman	Hess,	Annemieke	Adema	en	Joost	
van	Koutrik.	In	maart	is	een	terugkomdag	georganiseerd	voor	de	cursus	van	2015.	In	het	
najaar	zijn	met	de	Zeeuwse	archiefinstellingen	afspraken	gemaakt	over	het	verzorgen	van	de	
cursus	in	Middelburg	in	het	voorjaar	van	2017.	
De	werkgroep	heeft	ook	een	begin	gemaakt	met	het	controleren	van	de	actualiteit	van	de	
instrumenten	in	het	Kwaliteitsmodel	archiefinspectie.		
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Activiteiten netwerkvorming en nieuwe partnerschappen met 
gebruikersgroepen 
 
Periodiek	overleg	met	KNVI	
De	voorzitters	van	KVAN/BRAIN	spreken	een	paar	keer	per	jaar	met	de	voorzitter	van	de	
KNVI	om	elkaar	op	de	hoogte	te	houden,	te	reflecteren	op	actuele	ontwikkelingen	en	te	
bezien	waar	de	verenigingen	elkaar	kunnen	versterken.	
	
Verbindingen	met	historici	
Voor	de	organisatie	van	deze	studiedag	van	het	Centrum	voor	de	Geschiedenis	van	
Migranten	op	27	oktober	2016	droeg	KVAN/BRAIN	mogelijke	sprekers	uit	de	archiefsector	
aan	en	verspreidde	de	uitnodiging	voor	de	conferentie	onder	de	eigen	achterban.		
Ook	voor	de	Historicidagen	die	in	augustus	2017	gehouden	worden,	bracht	KVAN/BRAIN	de	
organisatie	in	contact	met	potentiële	sprekers	uit	de	archiefsector.	
 


