Conceptverslag vergadering besturen KVAN/BRAIN, 12 december 10.00 – 12.30 uur
Beeld en geluid, Hilversum
Aanwezig namens besturen: Welmoed Bons (KVAN), Fifine Kist (KVAN), Corinne Rodenburg
(KVAN/BRAIN), Marc Schuil (KVAN/BRAIN), Tom de Smet (KVAN/BRAIN), Bert de Vries (KVAN/BRAIN)
Aanwezig namens Archievenblad (voor agendapunt 2c): Mirjam Schaap en Bernadine Ypma
Aanwezig namens bureau: Connie Brouwer (voor agendapunt 2c), Puck Huitsing, Jacqueline van
Stiphout (voor agendapunt 2c), Margreet Windhorst
Afwezig met bericht: Ella Kok-Majewska (KVAN/BRAIN)
1.
Opening en mededelingen
Bert opent de vergadering en heet Welmoed en Fifine welkom als KVAN-bestuurders. Connie
Brouwer en Jacqueline van Stiphout van APPR stellen zich voor.
2.
APPR
Op dit moment loopt de overdracht van de reguliere activiteiten naar APPR. Hiertoe is een contract
opgesteld. Er is voor gekozen de Archiefdagen niet op te nemen in het reguliere contract. Dit geeft
ruimte in eventuele vormwijzigingen van de dagen. APPR voert momenteel ook een incidenteel
onderzoek uit naar de toekomst en positionering van het Archievenblad. Ook is een offerte aan APPR
gevraagd voor een onderzoek naar de wensen van de leden ten aanzien van de activiteiten die
KVAN/BRAIN met en voor hen zouden moeten ontplooien.
a.
Het contract met APPR t.a.v. de reguliere activiteiten wordt vastgesteld
b.
De offerte voor de ledenconsultatie wordt met een aanpassing van de vraagstelling
vastgesteld. De vraagstelling zal focussen op de meerwaarde van de verenigingen voor de
leden. Naar aanleiding van dit punt stelt Puck aan de orde of de voorjaarsledenvergadering
op de Archiefdagen moet plaatsvinden. Dit gaat ten koste van de tijd voor het inhoudelijke
programma en is voor congresbezoekers die geen lid zijn een onderbreking van de
congresdag. Besloten wordt de ALV op een andere dag te organiseren in combinatie met een
aantrekkelijke randprogrammering, bijvoorbeeld over de herziening van de Archiefwet.
c.
Connie en Jacqueline gaan in op het onderzoek over het Archievenblad. De aanleiding
hiervoor ligt in de samenwerking KVAN/BRAIN en de zorgen over de toekomstbestendigheid
van het blad. APPR is gevraagd te kijken naar het businessmodel en de continuïteit van het
blad, naar geschikte manieren om het blad te laten bijdragen aan de professionalisering van
professie en branche en naar een eigentijdse verschijningsvorm. Daarbij vormen de
strategische lijnen zoals uitgezet door de redactie het uitgangspunt.
Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen: (1) matrix positionering t.o.v. verwante bladen en
media zoals OD, IP, I-platforms (KIA, BREED); (2) businessmodel en look& feel; (3) peiling
lezers, niet-lezers en sponsors/adverteerders, voortbordurend op lezersonderzoek 2017; (4)
totaalrapportage.
• Wat verstaan redactie en besturen onder crossmediaal publiceren? Alleen een soort
online archief van het blad, waar artikelen snel na verschijning van het blad digitaal te
zien zijn? Of ook een soort digitaal platform?
Antwoord op die vraag moet deels vanuit de leden van KVAN en BRAIN en de (potentiële)
lezers komen: wat willen zij? Besturen vinden dit niet zozeer een kwestie van of/of, maar
meer van en/en. We hoeven ook niet direct een hele definitieve keuze te maken voor een
vorm, we kunnen ook wat experimenteerruimte creëren voor de komende jaren om te
zien wat werkt en wat niet.
APPR geeft ons mee dat echt crossmediaal werken een hele andere manier van
redactievoeren vraagt en ook vanuit een duidelijke visie moet vertrekken.
• Hoe verhoudt het blad zich tot de verenigingen? Ook qua uitstraling en huisstijl? Blad in
relatie tot doelstellingen v.w.b. ledental/lezers- en abonneeaantal?
Zolang er twee verenigingen zijn, hebben we te maken met de bestaande huisstijlen.
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Oplossing voor het blad kan eventueel liggen in de koers die voor de website is gekozen.
Bernadine ziet beslissingen over het blad het liefst genomen worden in de context van
beslissingen over communicatiestrategie en huisstijl. Wat betreft het lezerspubliek en de
persona moeten we rekening houden met de snelle ontwikkelingen in de beroepsgroep.
Een gedifferentieerde inhoud is van belang: zowel voor de klassieke aspecten van het
archiefvak als voor de nieuwe ontwikkelingen moet aandacht zijn. We moeten ervoor
waken om het contact met de bestaande lezers- en ledengroep niet te verliezen. Het blad
zal wel moeten meegaan met de verjonging van de professie en met de ontwikkelingen in
de instellingen. Dus focus geleidelijk meer op digitaal; dat proces is ook al gaande.
• Wat is het eindresultaat van dit onderzoek? APPR levert een toekomstbestendig
businessmodel met verschillende scenario’s en keuzemogelijkheden.
• Liggen alle afspraken rond het blad al vast voor 2019? Ja.
• Aandachtspunten vanuit de besturen? Relatie met S@P en de vernieuwing van de
periodiekenviewer.
3.
Notitie werkafspraken bureau
Op verzoek van het bestuur is een voorstel opgesteld voor de werkafspraken op basis van het
bureaureglement. Afgezien van enkele redactionele wijzigingen gaan de besturen daarmee akkoord.
4.
Vervolg visie bestuur
Naar aanleiding van de ALV en overige nagekomen reacties zal het bureau het stuk nog aanpassen.
Actie Margreet De besturen besluiten de nadere gesprekken met leden over de verdere uitwerking
van de visie en te combineren met de consultatie over de herziening van de Archiefwet. Vertrekpunt
van die bijeenkomsten is de maatschappelijke waarde van de archieffunctie. Gedacht wordt aan
verschillende bijeenkomsten per doelgroep: instellingen, archiefprofessionals, opleiders,
marktpartijen.
Voor de bijeenkomsten met de instellingen en de professionals worden open uitnodigingen
verstuurd; iedereen kan deelnemen. Doel is standpuntbepaling en draagvlak. Het is de bedoeling de
gesprekken in februari te laten plaatsvinden. Gezocht wordt naar een moderator van buiten zodat de
besturen actief kunnen participeren in de discussies. Mogelijke moderatoren: Lex van de Ham, Imre
Vegh. Andere suggesties zijn welkom, liefst voor de jaarwisseling.
Daarnaast wil Bert ook graag een denktank vormen die gedurende het proces van herziening van de
Archiefwet en uitwerking van de visie met het bestuur kan sparren. Namen daarvoor zijn ook
welkom, liefst voor de jaarwisseling.
5.
Archiefwet
Op 26-11 heeft overleg plaatsgevonden tussen KVAN/BRAIN en OCW, zie verslag (bijlage 5a). Met de
VNG is afgesproken afstemming te zoeken, omdat een aantal punten op beider prioriteitenlijst staan
(toezicht, e-depot). Gevraagd is om een lijst met punten in te dienen (zie eerste voorzet in bijlage
5b). Deze zullen dan in maart voorzien met standpunt worden besproken met OCW door het
bestuur. Voor die tijd is het gewenst de leden en andere stakeholders (zie punt 4) hierover te horen.
Daarnaast is het van belang de KVAN/BRAIN-afgevaardigden in de VNG archiefcommissie apart te
consulteren. Het bestuur bespreekt de thematische indeling van de bijeenkomsten en komt tot de
volgende indeling:
1. overbrenging & archiefbewaarplaats,
2. toezicht,
3. bestel (instellingen irt archieffunctie, incl archivistische en maatschappelijke waarden),
4. openbaarheid
Deze prioriteiten zullen nader worden omschreven en beargumenteerd en dan bij OCW worden
aangeleverd. Actie Margreet

2

Eind maart zal er een gesprek plaatsvinden tussen OCW en bestuur: wie van bestuur en op welk
niveau OCW? Wat ons betreft OCW op directeurenniveau met zowel Sander Bersee (Kunst en
Erfgoed) als Afke van Rijn (Media en Creatieve Industrie) . T.z.t. bezien wie namens naast Bert nog
meer aanschuift namens besturen.
6.
Voortgang samenwerking RHC’s
Bij monde van Fred van Kan is aangegeven dat de RHC-directeuren graag samenwerking willen met
KVAN/BRAIN inzake de brief van de minister m.b.t. de mogelijke terugtrekking van het Rijk uit de
RHC’s. Op de bijeenkomst op 23/1 van de RHC-directeuren worden daar verdere procesafspraken
over gemaakt; de voorzitter van KVAN/BRAIN zal worden uitgenodigd.
7.
AVG en bespreking Autoriteit Persoongegevens (AP)
Op 17 december staat een overleg gepland met de AP, zoals afgesproken in het rondetafeloverleg
van juni. Bij dit overleg zullen ARA, EGI en Bert namens KVAN/BRAIN en Marianne Loef namens
werkgroep AVG aanwezig zijn. Namens de archiefsector wordt een notitie ter tafel gebracht met
mogelijke oplossingsrichtingen: maskeren van (bijzondere) persoonsgegevens, persoonsgegevens
achter een slotje en opzetten van een Nationaal Register van Overledenen om persoonsgegevens van
nog levende personen gerichter te kunnen beschermen. Inzet van het gesprek is voor KVAN/BRAIN
dat de sector een half jaar de tijd krijgt om de uitvoeringspraktijk en consequenties goed te
verkennen en met nadere voorstellen te komen.
8.
KIA; verbreding, governance en vorm
VNG en NDE hebben aangegeven zich bij KIA aan te willen sluiten, en de kennisfunctie die zij
ontwikkelen te koppelen aan KIA. De stuurgroep heeft het NA daarop gevraagd om een position
paper te schrijven over KIA en rol NA daarin. De stuurgroep vindt (evenals KVAN/BRAIN) dat het
belangrijk is om duidelijkheid te scheppen over het eigenaarschap van KIA en de manier waarop dat
vertaald wordt in de governance.
Naar aanleiding van dit punt en punt 6 is het zaak om bij te praten met Nathan Ducastel van VNG.
Actie Bert.
9.
Notulen bestuur 7 november 2018
Vastgesteld.
10.
Concept Notulen ALV 22 november 2018
Met enkele wijzigingen vastgesteld.
11.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Wvttk en sluiting
Verenigingsvoorraden (publicaties, briefpapier) bij erfgoed Gelderland worden opgeruimd.
Archief wordt over overlegd met NA. Actie Puck
Auteursrecht: pleidooi in zaak Voet/Erfgoed Leiden bij gerechtshof in Den Haag op 13 mei
2019, 13.30 uur
Aanwezigheid bestuursleden bij periodiek overleg per kwartaal met NA/ARA wordt
afgestemd op onderwerpen en portefeuillehouders.
Openbaarheidsdag/publiek domeindag: gaat KVAN/BRAIN daar wat mee doen in januari
2019? Nee, nu niet. Eerst advocacy-strategie bepalen.
Welmoed vraagt aandacht voor 75 jaar vrijheid in 2020. Ook dat zou eventueel in de
advocacy-strategie kunnen passen.
Margreet wijst bestuur op aanbod van Lucas Osterholt om bestuur wat te vertellen over
lobbywerk. Maken we begin 2019 graag gebruik van.
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