Toelichting en beslispunten werkprogramma eerste kwartaal
KVAN/BRAIN.
Bijgaand is de eerste opzet toegevoegd van het werkprogramma
KVAN/BRAIN eerste kwartaal. Het bestuur wordt gevraagd:
! in te stemmen met de gekozen strategie;
! in het programma eventueel toevoegingen te maken;
! na bespreking op basis van de conclusie van de bespreking het
werkprogramma vast te stellen;
! specifiek in te stemmen met het aantrekken van een flexibel inzetbare
communicatiemedewerker op urenbasis voor het eerste half jaar 2017,
binnen het budget zoals gereserveerd in begroting. Na het eerste half
jaar hebben we als het goed is meer zicht op de precieze omvang van
de ondersteuningsbehoefte op het gebied van communicatie.
Strategie achter het werkprogramma
Gekozen is voor een ‘work in proces’-benadering. Het eerste kwartaal ligt de
nadruk op het zo snel mogelijk inrichten en zichtbaar maken van activiteiten.
De nadruk moet liggen op ‘doen’ en het informeren van de leden hierover.
Tevens ligt de nadruk op de
samenwerking met het NA op het terrein van de kennisfunctie, de
beleidsbeïnvloeding en de juridische zaken (consultaties).
De eerste drie maanden van 2017 zijn op deze wijze uitgeschreven in
resultaten, activiteiten en participanten.
Het werkprogramma zal in maart een vervolg krijgen, op basis van de
resultaten van het eerste werkprogramma en de ontwikkelingen in het eerste
kwartaal.
Het accent ligt in het eerste kwartaal op:
! deskundigheidsbevordering;
! belangenbehartiging;
! interne communicatie;
! inrichting werkwijze.
In het tweede kwartaal zullen de onderwerpen: ‘verbreding basis’, ‘externe
communicatie’, ‘definitief inrichtingsplan bureau’, ‘nieuwe structuur bestuur’
en ‘haalbaarheid externe financiering’ aan de orde komen.
De onderwerpen ‘verbreding basis’ en ‘externe communicatie’ krijgen pas
dan aandacht, omdat er dan meer inzicht is in de nieuwe inhoudelijke
structuur.
De inrichting van bureau en bestuur zal pas in het tweede kwartaal worden
behandeld op basis van de te testen werkwijze in het eerste kwartaal.
De haalbaarheid van de externe financiering krijgt in het tweede kwartaal
prominente aandacht op basis van de toegevoegde waarde die in het eerste
kwartaal kan worden getoond voor de innovatieagenda archieven. Ofwel,
eerst laten zien dat het toegevoegde waarde heeft!
Het werkprogramma is zo specifiek mogelijk opgesteld. Achter elke activiteit
is een trekker benoemd vanuit het ‘bureau’. Dat betekent niet dat deze alles

zelf gaat doen, integendeel, deze zorgt ervoor dat ook anderen participeren
en dingen gaan doen.
Sommige onderwerpen hebben een doorlopend karakter, maar hebben toch
als resultaatdatum april 2017 gekregen, omdat dit werkprogramma dan
afgesloten wordt.
Er staan nog enkele onderwerpen op die een datum juni 2017 hebben
gekregen. Dat betekent dat het resultaat niet in deze periode valt te
verwachten, maar wel dat er in de periode van dit werkprogramma contact
wordt gezocht om het geheel op te starten. Dit geldt vooral voor het afhechten
van activiteiten die niet of anders gedaan zullen worden en de relaties met
OCW en NA over haalbaarheid (deze discussie zal wel worden gestart).

