Het jaar kan niet meer stuk
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Voorwoord
Meer dan ooit lieten we in 2013 zien dat een kleine vereniging als de onze door slim en alert te
opereren buitengewoon effectief kan zijn. Een handjevol creatieve enthousiastelingen uit eigen
gelederen bedacht in 2012 de actie Stuk van het Jaar en zetten hun schouders eronder om deze
brainwave tot uitvoering te brengen. Een jaar later kunnen we terugkijken op een ongekend
succes, met veel lokale persaandacht, publicaties in vrijwel alle landelijke dagbladen, radio- en
tv-optredens, een hausse aan berichten op de sociale media en vooral heel veel positieve reacties,
zowel van het publiek als van instellingen en hun medewerkers. Hans Goedkoop, die als
boegbeeld van de actie fungeerde, stak ons bij de prijsuitreiking een hart onder de riem:
“Archieven zijn de fijnste plekken die ik ken. Ze verdienen het door veel meer mensen ontdekt te
worden.” Stuk van het Jaar heeft daar zeker aan bijgedragen.
Effectief waren we ook in onze lobby-activiteiten. Toen we ons in januari 2013 bewust werden
van het feit dat het Europees Parlement werkte aan een EU Data Protection Regulation, zagen we
dreigende wolken boven de branche verschijnen. Het recht om te worden vergeten domineerde
de eerste ontwerpteksten, die volledig voorbij gingen aan het belang van verantwoording,
onderzoek en erfgoed. Nu, een jaar later, zijn de ergste gevaren geweken. Nederlandse
Europarlementariërs en ambtenaren, daartoe aangespoord door BRAIN, hebben er mede voor
gezorgd dat de geamendeerde teksten ruimte laten voor het collectioneren en beschikbaarstellen
van persoonsgegevens. Daarnaast zijn we geregeld in gesprek geweest met het ministerie van
OCW en de Raad van Cultuur over zaken als de nieuwe erfgoedwet en het auteursrecht.
De secties waren zeer productief dit jaar. De implementatie van het Kwaliteitshandboek, de
uitvoering van de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening 2014, de afronding van het advies over de
positionering van de archiefinspecteur en de beschikbaarstelling van het Procesmodel
Archiefinspectie en de bijbehorende instrumenten zijn hun belangrijkste wapenfeiten.
Minder geslaagd was in onze ogen de afwijzing door de ALV van de KVAN van het voorstel
door de besturen van BRAIN en KVAN tot bundeling van beide verenigingen. Beide besturen
beoogden en verwachtten dat samengaan zowel de branche als beroepsuitoefenaren sterker zou
maken bij lobbyactiviteiten, de belangenbehartiging ten behoeve van branche en professie in
allerhande gremia en bij versterking van contacten met andere disciplines. De op de ALV
aanwezige KVAN-leden bleken daar toch anders over te denken. Een gemiste kans, maar
niettemin blijven we open staan voor nieuwe mogelijkheden voor wederzijdse versterking.
Desondanks kunnen we met recht vaststellen dat 2013 voor BRAIN een productief, creatief en
resultaatgericht jaar was!
Marens Engelhard
voorzitter
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1. Vereniging
Leden
Het ledental van BRAIN steeg in 2013 opnieuw. Eind 2012 telde BRAIN 74 leden. In de loop
van 2013 zijn hier 6 archiefbeherende instellingen bijgekomen als lid; Het Centraal Bureau voor
Genealogie, de Provincie Drenthe, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, het RHC
Drents Archief, Tresoar en het Streekarchief Rijnlands Midden. Daarnaast werd de Reinwardt
Academie begunstiger van BRAIN.
Door fusies waren in 2013 twee instellingen genoodzaakt hun lidmaatschap van BRAIN op te
zeggen. Het Streekarchief Bommelerwaard werd per 1 januari 2014 opgeheven, en is
samengevoegd met het Regionaal Archief Rivierenland. Het Gemeentearchief Waalwijk zegde
het lidmaatschap op, omdat ze in medio 2013 deel is gaan uitmaken van het Streekarchief
Langstraat, Heusden, Altena.
Het totale ledental kwam daarmee eind 2013 uit op 78 instellingen. Vier instellingen waren
begunstiger van BRAIN.

Ledenvergaderingen
Voorjaar 2013
Op 29 april 2013 vond de ALV van BRAIN plaats in het Stadsarchief Amsterdam. Belangrijkste
agendapunt was de intentieverklaring van de besturen van BRAIN en KVAN om een fusietraject
te starten om tot een krachtige gecombineerde branche-en beroepsvereniging te komen. De
verklaring werd door alle aanwezige leden onderschreven.
Najaar 2013
De najaarsledenvergadering vond op 2 december 2013 plaats, voorafgaand aan de DISH
conferentie in de Doelen in Rotterdam. De ledenvergadering verwelkomde vijf nieuwe leden, en
een vertegenwoordiger van het programmabureau Archief 2020 als toehoorder. De ALV startte
met minder goed nieuws; de voorzitter moest melden dat de voorgenomen fusie met de KVAN
door de leden van KVAN is afgewezen. De aanwezigen moedigden het bestuur aan om naar
alternatieven te zoeken, om toch de krachten in de branche te bundelen. De vergadering werd
afgesloten met presentaties van voorbeeldprojecten van Archief2020, waaronder kennisateliers
van de Reinwardt Academie en een pilot E-depot van het Noord-Hollands archief. De
programmamanager Archief 2020 riep aanwezigen op om projecten in te dienen.

Secties en projectgroepen
In 2013 kende BRAIN twee secties: Kwaliteitszorg en Inspectie. Deze secties hebben een
structurele taak binnen de vereniging. Daarnaast is er de projectgroep Collectieve Promotie/Stuk
van het jaar en de werkgroep HRM. Deze werken aan klussen die vooralsnog een tijdelijk
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karakter dragen. De secties beschikken over een eigen bescheiden budget en sturen zelf, binnen
de budgettaire en beleidsmatige kaders, op planning en resultaten.

Bestuur
2013 betekende een overgangsjaar voor het bestuur van BRAIN. BRAIN kreeg een nieuwe
voorzitter en secretaris. Één bestuurszetel bleef in 2013 vacant.
Het verenigingsbestuur bestond in 2013 uit Marens Engelhard (voorzitter, Stadsarchief
Amsterdam), Alice van Diepen (secretaris, Archief Eemland), Wim Reijnders (penningmeester,
Markiezenhof), Tom van Slooten (lid, Rijckheyt), Lieuwe Zoodsma (lid, Noord-Hollands
Archief) en Allow Frings (lid, RA Gorinchem).
In het najaar van 2013 nam het bestuur afscheid van Tom van Slooten, omdat het reizen vanuit
Heerlen naar de Randstad teveel belasting betekende. In de najaarsALV kwam het bestuur met
een oproep aan leden om zich kandidaat te stellen voor bestuurszetels in 2014.

Bureau
Het bureau van BRAIN verhuisde in 2013 van het Haags Gemeentearchief naar Rotterdam. Rens
Frommé werd als ZZP-er ingehuurd als bureaumedewerker voor 30 uur in de week. Margreet
Windhorst (Raamwerk advies en tekst) leverde als freelancer gemiddeld twee dagen per maand
bestuursondersteuning, met name op het gebied van beleid.
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2. Sectie Toezicht
Samenstelling
De sectie bestaat uit alle met inspectie belaste medewerkers van de leden van BRAIN. Een
kerngroep is verantwoordelijk voor de operationele zaken van de sectie: het organiseren van
themadagen, financiën, vertegenwoordiging in gremia en opstellen van het jaarprogramma. De
kerngroep vormt ook het aanspreekpunt voor de werkgroepen binnen de sectie. De kerngroep
bestaat uit Allow Frings (voorzitter RA Gorinchem), Irmgard Broos (inspectie Provincie
Utrecht), Arnoud Glaudemans (SA Gooi en Vechtstreek) en Jeanine Nolen (SA RijnlandsMidden).
In 2013 waren de volgende werkgroepen en commissies binnen de sectie actief:
Werkgroep Professionalisering Archieftoezicht
De werkgroep heeft in 2013 aan de hand van haar procesmodel archiefinspectie, instrumenten
verzameld. De benodigde instrumenten per stap zijn geïnventariseerd en beschikbaar gesteld op
de BRAIN site. De producten van de kwaliteitswerkgroep zijn te vinden op
http://www.archiefbrain.nl/werk-in-uitvoering.php?pagina_id=105. Hier staat een breed scala
aan instrumenten, voorbeeldverslagen, vragenlijsten etc., om het werk van de inspecteur
makkelijker te maken.
Werkgroep Vormgeving Toezicht Nieuwe Stijl
Het BRAIN bestuur heeft deze werkgroep de opdracht gegeven met een advies te komen over de
positionering en inrichting van de inspectie functie. Is toezicht en inspectie een bestuurlijk,
politiek instrument, waarbij de archivaris het college van B&W adviseert en informeert over de
staat van informatiehuishouding? Of is het meer een bedrijfsvoeringinstrument, als onderdeel
van de gemeentelijke administratie? De werkgroep organiseerde op 7 oktober in Ede hiervoor
een consultatie ronde onder archiefinspecteurs. In het voorjaar van 2014 verschijnt het
definitieve advies van de werkgroep.
Werkgroep Beheer E-formulier archief KPI’s & archiefmodellen
BRAIN kreeg in 2013 het verzoek van zowel VNG als LOPAI om instrumenten voor
archiefinspectie te gaan beheren. Een kleine werkgroep beheert nu het e-formulier archief-KPI’s
en stelt deze beschikbaar via de website van BRAIN. De opmerkingen uit het veld over
mogelijke verbetering worden continu verzameld en periodiek verwerkt in een verbeterde versie
van het formulier. Tevens heeft BRAIN in 2013 de modellen Archiefverordening en Besluit
informatiebeheer in beheer genomen, in samenwerking met LOPAI en EGI. Deze werkgroep
behoeft nog aanvulling.
Opleiding Operational Auditing HHS/BRAIN
De Sectie Inspectie heeft de intentie de werkwijze van archiefinspecteurs te professionaliseren en
te stroomlijnen. De sectie ziet in operational auditing een methode om dit te bewerkstelligen. In
2012 organiseerde de sectie voor het eerst samen met de Haagse Hogeschool de deeltijd
opleiding Operational Auditing. In de zomer van 2013 rondde 16 archiefinspecteurs de opleiding
succesvol af met een landelijk erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs
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Nederland. Een nieuwe oproep om deel te nemen aan de opleiding leverde in het najaar van 2013
negen belangstellenden op. In november 2013 startte deze nieuwe groep met de opleiding.

Themadagen
Voorjaarsvergadering 15 april 2013
De voorjaarsvergadering vond plaats in het Gemeentearchief Schiedam. Schiedam is een van de
gemeenten geweest die meegewerkt heeft aan de pilot KPI’s. Daar kwam ter sprake hoe generiek
toezicht in de toekomst het beste geregeld kan worden. De werkgroep vormgeving toezichtnieuwe-stijl verzamelde over dit onderwerp input voor hun advies-rapport. Tot slot presenteerde
Arie Molenkamp, de programmaleider van de opleiding Internal Auditing, een overzicht van de
cursus, met voorbeelden van praktijkaudits. De bijeenkomst in Schiedam werd door 37
inspecteurs bezocht.
Najaarsvergadering 7 oktober 2013 ‘Archiefinspectie op de tweesprong’
De najaarsthemadag vond plaats in het gemeentearchief Ede en stond in het teken van de
positionering van inspectie in de diverse overheidslagen. De werkgroep Vormgeving Toezicht
presenteerde het eerste concept van hun advies. De presentatie leidde tot veel discussie, waarop
de werkgroep besloot haar advies grondig te herschrijven. Daarnaast liet de werkgroep
Kwaliteitsmodel zien hoe ze alle bestaande tools en instrumenten voor inspectie op de BRAIN
site verzameld hadden. Tot slot werd het S@P-jaarboek 2013, dat geheel gewijd is aan inspectie,
uitgereikt aan auteurs. De themadag was met 55 deelnemers goed bezocht.
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3. Kwaliteitszorg
Samenstelling
De kerngroep van de sectie Kwaliteit bestond in 2013 uit Ariela Netiv (voorzitter) Martin
Jochems (GA Apeldoorn), Joss Hopstaken (GA Roosendaal), Anette de Lange (GA Gemert
Bakel), Mieke Schaap (GA Zaanstad), Hella Timmermans (RA Nijmegen) en Johan van Langen
(Nationaal Archief). De sectie startte 2013 met een pilot Zelfevaluatie onder 6 archieven, om
haar kwaliteitsinstrumenten te testen. In de loop van 2013 rolde de sectie het zelf ontwikkelde
kwaliteitssysteem landelijk uit. Eind 2013 konden alle BRAIN leden een zelfevaluatie uitvoeren
op de BRAIN site.

Activiteiten Pilot Zelfevaluatie
In het voorjaar van 2013 startte BRAIN een pilot zelfevaluatie op basis van het
kwaliteitshandboek. Bureau Art voerde deze pilot uit bij zes archieven, twee kleine, twee
middelgrote en twee grote archieven. De resultaten werden verwerkt in een artikel voor het
Archievenblad, en gebruikt om het kwaliteitsinstrumentarium te verbeteren.
Het Handboek en de Quickscan werden door de meeste betrokkenen nuttig en bruikbaar
gevonden. Met name de discussies die naar aanleiding van de toepassing van de instrumenten
binnen de eigen organisatie op gang kwamen, werden als zeer zinvol ervaren.
Regionale Bijeenkomsten zelfevaluatie ‘Waar staat mijn archief
Om de kwaliteitsinstrumenten landelijke meer bekendheid te geven, organiseerde BRAIN in
2013 vier informatie-bijeenkomsten, verspreid over verschillende regio’s: 8 juli in Tiel, 11 juli in
Delft, 22 augustus in Roosendaal en 26 augustus in Leeuwarden. In deze bijeenkomsten werden
de uitkomsten van de pilot gepresenteerd en konden archieven oefenen met het invullen van de
Quickscan. De bijeenkomsten werden goed bezocht, in totaal kwamen vertegenwoordigers van
38 archieven naar een van de bijeenkomsten.
Kwaliteitshandboek en Quickscan online
Het Handboek en de Quickscan werden in de zomer van 2013 gedigitaliseerd en onderling
gekoppeld. Alle BRAIN leden ontvingen in september een oproep om de Quick Scan online in te
vullen. 27 archieven gaven gehoor aan deze oproep. De gegevens die uit de Quick Scan naar
voren kwamen, werden anoniem op brancheniveau verzameld, en geanalyseerd. Dit zodat er
landelijk beeld kon ontstaan van de kwaliteit van archiefinstellingen en van verbeterpunten die
branchebreed, en wellicht in het kader van Archief2020, kunnen worden aangepakt. De 1ste
uitkomsten werden op de najaarsALV van BRAIN gepresenteerd.
De instrumenten zijn te raadplegen op www.archiefbrain.nl/quickscan en
www.archiefbrain.nl/handboek. Beide instrumenten zijn dynamisch en zullen regelmatig
bijgesteld worden.
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Kwaliteitsmonitor 2013
De kwaliteitsmonitor Dienstverlening werd in 2013 voor het eerst uitgevoerd door bureau Art.
De vragenlijst werd geactualiseerd, o.m. door nieuwe vragen op te nemen over sociale media. 34
archiefinstellingen namen deel aan de kwaliteitsmonitor 2013. Anders dan voorgaande jaren
vond het publieksonderzoek dit jaar plaats in de herfst en (vrijwel) uitsluitend digitaal. De
gewijzigde opzet heeft vrijwel geen invloed gehad op uitkomst van het onderzoek. Net als in
2011 gaven de respondenten de archiefinstellingen een gemiddeld rapportcijfer van 7,7.
Bezoekers oordeelden het meest positief over de vriendelijkheid en deskundigheid van het
personeel en de kwaliteit van antwoorden op vragen. Het minst positief is men over de hoogt van
tarieven en over de openingstijden. Alle 34 deelnemende instellingen hebben een aparte
rapportage ontvangen over de uitkomsten van het onderzoek bij de eigen bezoekers.
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4. Projectgroep Collectieve Promotie
Samenstelling
De projectgroep Collectieve Promotie bestond in 2013 uit Jan van der Meer (Rabobank
Nederland) en Lieuwe Zoodsma (voorzitter, Noord-Hollands Archief), ondersteund door het
bureau van BRAIN. Begin 2013 werd de werkgroep Stuk van het Jaar operationeel. Deze
werkgroep bestond uit Jan van der Meer (Rabobank Nederland), Margot America (BHIC),
Jojanneke van Zandwijk (Regionaal Archief Tilburg), Eva Whyte (Nationaal Archief), Vanessa
Jolink (Gemeentearchief Gemert-Bakel), Coretta Wijbrans (SA Midden Holland) en Jac Biemans
(SA Den Bosch).
Activiteiten	
  
	
  
Publiekswebsite	
  Onsdna.nl	
  
In 2012 lanceerde BRAIN de publiekssite www.onsdna.nl. De site toont een venster op de
diverse activiteiten van archieven uit het hele land. In 2013 heeft BRAIN, met hulp van
archieven uit het hele land, archiefnieuws gepubliceerd op de site. Dit leidde niet direct tot veel
nieuwe bezoekers, deels door onbekendheid van de site. Met de aandacht voor de verkiezing
Stuk van het jaar veranderde dit; veel deelnemers aan de online verkiezing keek ook rond op
Onsdna.nl; in oktober kreeg de site 12.000 unieke bezoekers. Daarna zakte het aantal bezoekers
echter snel weer in. Het twitteraccount @Ons_DNA telde eind 2013 circa 600 volgers. BRAIN
beraadt zich op de toekomst van OnsDNA.nl
Online verkiezing Stuk van het Jaar
In 2013 organiseerde BRAIN voor het eerst keer de online verkiezing Stuk van het Jaar. De
verkiezing vond plaats in samenwerking met de Maand van de Geschiedenis. Bedoeling van de
verkiezing was de mooie schatten van de Nederlandse Archieven onder de aandacht brengen van
een zo breed mogelijk publiek. De eerste editie was een groot succes. 41 archiefinstellingen
dienden hun mooiste archiefstuk in voor de landelijke verkiezing in oktober. De meeste
archieven hielden in aanloop op de landelijke verkiezing een voorverkiezing onder hun eigen
publiek. Deze voorverkiezing genereerden in veel gevallen goede aandacht in de lokale en
regionale pers.
De landelijke verkiezingen leverde eveneens veel persaandacht op in landelijke kranten
(AD/Volkskrant/NRC) en radio en televisie (NOS, RTL Boulevard, Omroep Max). De winnaar
van de verkiezing werd het Stadsarchief Rotterdam, met een toegangskaartje voor de
voetbalwedstrijd Feyenoord-Celtic uit 1970. De werkgroep heeft de verkiezing in decemeber
uitgebreid geëvalueerd. Mede door het succes van de 1ste editie, heeft het bestuur van BRAIN
besloten de verkiezing opnieuw te organiseren in 2014.
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5. Projectgroep HRM
Samenstelling
Ella Kok-Majewska (Regionaal Archief Rivierenland), Bert de Vries (Historisch Centrum
Overijssel) en Sigfried Janzing (Streekarchief Midden-Holland) bemannen de werkgroep HRM,
die het voornemen heeft om BRAIN en haar leden op het spoor te zetten van
ontwikkelingsgericht werken aan en met ons menselijk kapitaal. De werkgroep wordt
ondersteund door organisatieadviseur Sietse Rauwerdink

Activiteiten
Geheel in lijn met de open, leergierige en verbindende attitude die de werkgroep propageert voor
de nieuwe archivaris heeft de projectgroep HRM diverse sectoren in het land benaderd over de
wijze waarop zij “leren” in een tijd van versnelde verandering. Verandercompetent zijn hangt
immers sterk samen met iemands vermogen om het eigen leerproces te organiseren. De
projectgroep heeft mensen uit de banksector (DNB), de financiële sector (Finext), de
archiefsector (GA Amsterdam), het midden en kleinbedrijf (Kamer van Koophandel), het
experimentele en conventionele onderwijs (Knowmads en Reinwardt, Nederlandse School voor
Openbaar Bestuur), de gemeentelijke overheid (Gemeente Heemstede, gemeente Krimpen aan
den IJssel) en social business (Winkwaves) geïnterviewd en dit filmisch vastgelegd. Deze
documentaire (“hoe leert men bij …”?) is de eerste stap in een nieuw scenario over “leren leren”.
De documentaire zal vergezeld gaan met een manifest waarin de archivaris wordt uitgedaagd zijn
leerproces opnieuw vorm te gaan geven.
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6. Belangenbehartiging
EU data Protection Regulation
Heel 2013 heeft BRAIN intensief lobbywerk gedaan om de kwalijke gevolgen van de nieuwe
Europese privacyverordening te voorkomen. De EU Data Protection Regulation gaat uit van het
recht om vergeten te worden. Daarbij was het belang om te onthouden volledig uit het oog
verloren. BRAIN heeft zich ten volle ingezet om de ministers van Cultuur en Justitie, EP-leden,
kamerleden, Nederlandse ambtenaren bij de EU, ambtenaren van het ministerie van Veiligheid
en justitie ervan te doordringen dat het vanuit het oogpunt van verantwoording en cultuurhistorie
nodig is om uitzonderingen te kunnen maken op de plicht om persoonsgegevens te vernietigen,
te anonimiseren of te pseudonimiseren. Dat heeft inmiddels al het nodige opgeleverd. Voor
overheidsarchieven bevat het geamendeerde wetsvoorstel nu goede uitzonderingen. Voor
particuliere archieven is de dreiging nog niet geheel weggenomen. De verdere voortgang van de
vaststelling van deze verordening is, mede door de NSA-affaire, zeer onzeker.

Archief 2020
In januari 2013 werd het langverwachte interbestuurlijke convenant getekend, op basis waarvan
de gezamenlijke overheden uitvoering gaan geven aan de Archiefvisie van OCW. Het
bijbehorende programma, getiteld Archief 2020, is in de loop van 2013 uitgewerkt in een
programmaplan en een uitvoeringsplan voor het eerste jaar. BRAIN is een van de
gesprekspartners van het programmateam en beoogd uitvoeringspartner voor een aantal
onderdelen van het programma.

Erfgoedwet
In januari 2013 maakte minister Bussemaker bekend dat zij streeft naar een brede Erfgoedwet,
waarin de Monumentenwet, de Wet tot behoud van Cultuurbezit, de Archiefwet en nieuwe regels
voor het museumbestel zouden worden opgenomen. BRAIN is onmiddellijk met ambtenaren van
het ministerie in gesprek gegaan om hen ervan te doordringen dat de Archiefwet maar zeer ten
dele een erfgoedwet is en zich niet goed leent voor opname in de Erfgoedwet. Inmiddels lijkt ook
dit gevaar zo goed als zeker afgewend. BRAIN blijft wel in gesprek met het ministerie over de
nieuwe wet, omdat deze wellicht wel mogelijkheden biedt om particuliere archieven enige
wettelijke bescherming te geven.

Auteursrecht
Auteursrecht blijft een hot item, ook in archievenland. In 2013 kwamen het Stadsarchief
Rotterdam en Erfgoed Leiden e.o. voor de rechter vanwege vermeende schending van de
auteursrechten. Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) die de belangen van een deel van de
makers (journalisten, auteurs, fotografen) zeggen te vertegenwoordigen, proberen op dwingende
wijze archiefinstellingen tot overeenkomsten van afkoop van rechten te bewegen. BRAIN werkt
in de werkgroep Auteursrechten van Kennisland aan goede en constructieve oplossingen voor
dergelijke problemen en is tegelijk, zowel via de werkgroep als rechtstreeks, met beleidsmakers
in gesprek over de noodzaak het auteursrecht te moderniseren. Inmiddels is er een nieuwe EU
richtlijn van kracht die de mogelijkheden voor gebruik van verweesde werken verruimt en wordt
er gesproken over de introductie van Extended Collective Licensing in het auteursrecht. Dit geeft
CBO’s weliswaar een sterke positie, maar hen ook de mogelijkheid om onder bepaalde
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voorwaarden licenties voor het gebruik van werken van niet bij hen aangesloten makers te geven.
Dat zou belangrijke bezwaren tegen het in zee gaan met CBO’s wegnemen.
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7. Overige Activiteiten
Vertegenwoordiging
Vertegenwoordigers van BRAIN hadden qualitate qua zitting in de volgende gremia:
- Werkveldcommissie Platform Archiefonderwijs en onderzoek;
-archiefcommissie VNG;
-juridische commissie van FOBID
-Werkgroep Auteursrechten Kennisland
-Platform Archiefonderwijs en –onderzoek
-Werkgroep voorbereiding implementatie E-depot

Communicatie
Om de leden en de buitenwereld goed op de hoogte te houden van de activiteiten van BRAIN,
houden we de website www.archiefbrain.nl bij en gebruiken we de twitteraccount @archiefbrain.
Via twitter verspreiden we nieuws dat specifiek voor archiefinstellingen van belang is: over
beleid, ontwikkelingen in het vak, subsidiemogelijkheden en interessante congressen en
evenementen. Eind 2013 hadden we ongeveer 450 volgers.
In 2013 brachten we daarnaast drie keer een nieuwsbrief uit, die per mail onder de leden werd
verspreid.
Met de redactie van het Archievenblad werden afspraken gemaakt om geregeld stil te staan bij
activiteiten en producten van BRAIN. Dat resulteerde in de volgende artikelen:
•
•
•
•
•
•

Ariela Netiv, Meten is weten. BRAIN zet volgende stap in kwaliteitszorg
archiefinstellingen (AB nr. 5, 2013)
Hans Zwaanswijk, Ik ben nu een meer complete inspecteur. Een verslag van de opleiding
Internal Auditing (AB nr. 6, 2013)
Ruud Yap, Je moet zorgen dat je erbij bent wanneer processen ontworpen worden. De
visie van Marens Engelhard (AB nr. 7, 2013)
Peter van der Zant, Waar staat mijn archief? BRAIN test instrumenten kwaliteitszorg
(AB nr. 7, 2103)
René Spork, Het Kwaliteitsmodel Inspectie van BRAIN. De stand van zaken anno 2013
(AB nr. 8, 2013)
Jeroen van Oss, Gemeentelijke archiefinspectie op de tweesprong? (AB nr. 8, 2013)
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Bijlage: LEDENLIJST BRAIN
Bijgewerkt tot en met 31 december 2013
Gemeente- en streekarchieven:
1. Stadsarchief Vlaardingen
2. Gemeentearchief Weert
3. Streekarchief Langstraat Heusden en Altena
4. Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
5. Regionaal Archief Nijmegen
6. Gemeentearchief Hulst
7. Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel
8. Regionaal Archief West-Brabant
9. Stadsarchief Breda
10. Erfgoed Leiden e.o.
11. Historisch Centrum Het Markiezenhof
12. Westfries Archief
13. Regionaal Archief Alkmaar
14. Stadsarchief Rotterdam
15. Haags Gemeentearchief
16. Archief Eemland
17. Gemeentearchief Tholen
18. Stadsarchief Amsterdam
19. Erfgoed Delft e.o.
20. Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch
21. Regionaal Archief Rivierenland
22. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
23. Stadsarchief Sittard Geleen
24. Streekarchivariaat Regio Achterhoek
25. Gemeentearchief Roosendaal
26. Waterlands Archief
27. Gemeentearchief Zaanstad
28. Gemeentearchief Zoetermeer
29. Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer
30. Streekarchief Gemert-Bakel
31. Regionaal Archief Tilburg
32. Erfgoedcentrum DiEP
33. Gemeentearchief Venlo
34. Coda Archief
35. Rijckheyt
36. Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
37. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
38. Streekarchief Midden-Holland
39. Regionaal Archief Zutphen
40. Gemeentearchief Roermond
41. Gemeentearchief Wageningen
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42. Streekarchief Gooi en Vechtstreek
43. Streekarchief Epe, Hattem en Heerde
44. Gemeentearchief Kerkrade
45. Stadsarchief Almere
46. Historisch Archief Westland
47. Regionaal Archief Gorinchem
48. Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland
49. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
50. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
51. Historisch Centrum Leeuwarden
52. Stads- en Streekarchief voor Naarden, Bussum, Muiden en Huizen
53. Gemeentearchief Kampen
54. RHC Vecht en Venen
55. Streekarchief Rijnlands Midden
RHC’s
56. Regionaal Historisch Centrum Limburg
57. Noord-Hollands Archief
58. Gelders Archief
59. Zeeuws Archief
60. Historisch Centrum Overijssel
61. Het Utrechts Archief
62. Brabants Historisch Informatie Centrum
63. Nieuw Land Erfgoedcentrum
64. RHC Groninger Archieven
65. RHC Drents Archief
66. Tresoar
Categoriale en/of particuliere archieven
67. VVD
68. Rabobank Nederland, afd. Bedrijfshistorie
69. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
70. Atria/E-quality, instituut voor vrouwengeschiedenis
71. Expatriate Archive Centre
72. Centraal Bureau voor Genealogie
73. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
Inspecties
74. Provinciale Archiefinspectie Noord-Holland
75. Provinciale Archiefinspectie Utrecht
76. Provinciale Archiefinspectie Drenthe
Waterschapsarchieven
77. Hoogheemraadschap van Rijnland
78. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
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BRAIN begunstigers
01
Nationaal Archief
02
Hogeschool van Amsterdam – afdeling Archiefschool
03
LOPAI
04
Reinwardt Academie
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