Kennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector 2018-2019
Inleiding

Voor u ligt de Kennis- en Innovatieagenda (K&I-agenda) 2018-2019. Dé ontwikkelagenda
voor en van de gehele archief- en informatiesector. De agenda is een hulpmiddel voor
gezamenlijke en gestructureerde kennisontwikkeling en -uitwisseling. De agenda benoemt
de belangrijkste (ontwikkel)thema’s voor de archiveringsfunctie, nadrukkelijk ook in relatie
tot de archiefvormers. De daaraan gerelateerde kennisvragen pakken partijen in de sector
in samenwerking op.
Kennisplatforms
Om dit goed te kunnen doen zijn kennisplatforms ingericht. Hier kunt u meedenken,
discussiëren en kennisdelen over ontwikkelingen, vragen en problemen rond een
thema/kennisvraag, zowel tijdens bijeenkomsten als op de kennisplatforms op de website
van het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA): kia.pleio.nl De kennisplatforms Edepot, Educatie & Presentatie, Toegang en Innovatie zijn nog in een opstartfase.
Voor en door de sector
Na het innovatieprogramma van Archief2020 (2012) en de K&I-agenda 2015 is dit de
derde editie. De K&I-agenda is voorjaar 2017 samengesteld met collega’s uit heel
Nederland. 1 Daarnaast zijn thema’s uit het innovatieprogramma van het Nationaal Archief
toegevoegd. 2 En zijn er thema’s die nog doorlopen uit de K&I-agenda 2015. Vanuit de
samenwerking tussen KVAN/BRAIN en het Nationaal Archief krijgen de thema’s uit de K&Iagenda prioriteit. Daarnaast pakken de communities rond de kennisplatforms ook thema’s
buiten de K&I-agenda op. De agenda is dynamisch. Als ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven, pakken we met elkaar nieuwe kennisvragen op.
Toetsing en vaststelling
De K&I-agenda wordt elke twee jaar opgesteld. In oktober 2017 is het concept van de
K&I-agenda voorgelegd aan een afvaardiging van archiefvormers uit diverse
overheidslagen. De conclusie was dat de K&I-agenda 2018-2019 een adequate weergave
is van de belangrijkste kennisvraagstukken voor de sector op dit moment. 3 Op 24 oktober
2017 heeft de Stuurgroep Kennisnetwerk Informatie en Archief de K&I-agenda 2018-2019
vastgesteld. Momenteel bereiden we de uitvoering voor, zodat in 2018 en 2019 zo veel
mogelijk kennisvragen uit de K&I-agenda worden beantwoord.
Deel mee
Op kia.pleio.nl kunt u zelf deelnemen aan discussies over en de ontwikkeling van
kennisvragen uit de K&I-agenda en andere kwesties. U bent van harte welkom!
#kennisdelen zit in ons DNA. Deel je ook mee?
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Zie voor het verslag: https://kia.pleio.nl/groups/profile/52531762/ki-agenda
Zie: https://kia.pleio.nl/groups/profile/53406652/kennisplatform-innovatie
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Voor het verslag van deze bijeenkomst op 17 oktober 2017: zie
https://kia.pleio.nl/groups/profile/52531762/ki-agenda
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Thema
Inspelen op nieuw beleid en
nieuwe wetgeving

Omgaan met social media,
websites en e-mail

Kennisontwikkeling bij en
met de archiefvormers

Kennisvragen
Welke kennis is nodig voor de
implementatie van de omgevingswet
voor de archiveringsfunctie, inclusief
de hieraan verbonden vraagstukken
van keteninformatisering?
Welke kennis is nodig voor de
implementatie van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
voor de archiveringsfunctie en hoe
verhoudt deze verordening zich tot
het streven naar openbaarheid?
Hoe worden social media
meegenomen in de
archiveringsfunctie, zowel bij de
archiefvormers als bij de
archiefinstellingen?
Hoe worden websites meegenomen
in de archiveringsfunctie, zowel bij de
archiefvormers als bij de
archiefinstellingen?
Hoe wordt e-mail meegenomen in de
archiveringsfunctie, zowel bij de
archiefvormers als bij de
archiefinstellingen?
Welke doorontwikkeling van het
Normenkader Duurzaam
Toegankelijke Overheidsinformatie
(DUTO) is noodzakelijk?

Kennisplatform
Informatiehuishouding
overheden

Archivering by design: wat zijn de
basiskenmerken?

Informatiehuishouding
overheden (link met
Architectuur en
Kwaliteitssystemen)
Toezicht

Hoe om te gaan met dilemma’s in het
toezicht: adviseur of toezichthouder?
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Nieuwe inzichten in
archivering

Wat is nodig voor de
doorontwikkeling van de Preservation
Policy
Wat is nodig bij het toepassen van
een E-depot?
Wat is nodig voor de herziening van

Juridische
vraagstukken
(link met
Openbaarheid)
Innovatie (link met
Waardering en
Selectie)
Webarchivering

Innovatie (link met
Waardering en
Selectie)
Informatiehuishouding
overheden

Preservation
E-depot
Metadata

het Toepassingsprofiel Metadata
Lagere Overheden (TMLO) ?
Welke oplossingsrichtingen zijn er
voor database-archivering?
Hoe archief te vernietigen in een
digitale omgeving?
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Technologische
ontwikkelingen

Bevorderen (her)gebruik

Documenteren van de
samenleving

Hoe kan een techniek als e-discovery
ons helpen grote hoeveelheden
elektronische data te doorzoeken?
Hoe verhoudt dit zich tot de
(toekomstige) archiveringsfunctie?
Welke nieuwe maatschappelijke en
technologische ontwikkelingen zijn
van invloed op of zijn bruikbaar in de
archiveringsfunctie?
Wat is het veranderend zoekgedrag
bij gebruikers van archieven?
Met welke concepten kan op
veranderend zoekgedrag van
gebruikers van archieven worden
ingespeeld, o.m. door nieuwe
modellen voor de digitale toegang op
archieven?
Op welke wijze kunnen
ontwikkelingen inzake big data en
semantic search ingezet worden voor
vergroting van het gebruik van
archieven?
Op welke wijze kan archiefeducatie
beter worden gepositioneerd?
Wat zijn de nieuwe concepten voor
het documenteren van de
samenleving?

Informatiehuishouding
overheden (link met
Innovatie)
Informatiehuishouding
overheden
Innovatie

Innovatie

Dienstverlening
Toegang

Toegang

Educatie & Presentatie
Particuliere archieven

