
 

 
 

 

 

Aangepast conceptverslag  
 

Startbijeenkomst KNA Gebruikersgroep 
 

Datum: 23 november 2021  

Tijd: 09.00 – 11.30 uur  

Plaats: Online met Teams 

 

 
Aanwezig waren: 
 
Aard-Jan Wullink – Senior KNA Prospector (Econsultancy) 
Eric Norde – Senior KNA Archeoloog (RAAP Archeologisch Advies) 
Erwin van der Klooster – Senior KNA Prospector (KSP Archeologie)  
Hans Veenstra – Senior KNA Specialist Materialen (De Steekproef) 
Maarten van Dijk – Senior KNA Specialist Archeozoölogie (Gemeente Amersfoort) 
Marion Burger – Senior KNA Onderwaterarcheoloog (Erfgoedadvies Burger) 
Martijn Spinder – Depotbeheerder (Gemeente Nijmegen) 
Sandra van den Berg – Senior KNA Archeoloog (Gemeente Rotterdam) 
Wanda Zijl – Senior KNA Archeoloog (Arcadis) 
 

Namens SIKB: 

 

Henk Koster (HK, moderator) 

Esther Wieringa 

 

Namens het CCvD Archeologie:  

Patrick van Domburg  

 

Namens Bestuur SIKB 

Mariëtte de Rooij (BAAC) 

 

1. Welkom (Patrick van Domburg vz CCvD) 
- Welkomstwoord   

• Patrick van Domburg (PvD) heet alle leden van de KNA Gebruikersgroep welkom bij deze 
eerste bijeenkomst. PvD licht toe dat de betrokkenheid van mensen die 'met de voeten in de 
klei' staan al langere tijd gemist worden in het CCvD.  De KNA ontwikkelt zich verder, 
aansluiting op de praktijk mag daarbij niet vergeten worden. Belangrijk daarbij is de komende 
tijd meer  aandacht voor inhoudelijke kwaliteit, innovatief werken en uitvoerbaarheid van de 
protocollen en daarbij aandacht te hebben voor meer interactie/samenspel gebruiker- CCvD – 
SIKB. Het CCvD is benieuwd naar welke input de KNA Gebruikersgroep de komende jaren 
gaat geven. 

 

 
2. Voorstelronde en vaststellen van de agenda  
• Alle leden stellen zichzelf voor en benoemen hun motivatie om deel te nemen en welke 

verwachtingen zij daarbij hebben.  
 

3. Toelichting op de rol van de KNA Gebruikerscommissie  
- Rol van de commissie i.r.t. CCvD (bijlage 1)  

 

• Henk Koster licht aan de hand van een Memo de rol van de commissie toe. 

• Doel is om de betrokkenheid vanuit de praktijk te vergroten vergelijkbaar met secties bij 
Bodembeheer binnen SIKB. Daar werkt dat goed als voorportaal voor het CCvD. De rol van 



 
 
 

- 2 - 

 

 

 

de KNA Gg is adviserend, het CCvD is besluitvormend ten aanzien van de KNA 
protocollen, de BRL SIKB 4000 en de leidraden. 

• Als deelnemer wordt van je verwacht dat je pro-actief bent, verbeterpunten signaleert en 
daarvoor ook draagvlak moet vinden. De KNA Gg voedt het CCvD met punten uit de 
praktijk. 

• SIKB zal faciliterend zijn en de agenda opstellen en de samenkomst plannen. De agenda 
wordt gevuld op basis van input van de leden van de groep. De eerste twee vergaderingen 
zal SIKB zorgen voor de verslagging.  

• De deelnemers geven aan mogelijk vier keer per jaar bijeen te willen komen, mede 
afhankelijk van de agenda van het CCvD. Afgesproken wordt dat het 2x per jaar standaard 
is en twee keer optioneel.  

• De KNA Gg krijgt de agenda en de CCvD stukken aangeleverd via de vz (actie  EW/vz)  
 

Afspraken & Acties  

• Afgesproken wordt dat op de website van SIKB onder Archeologie een pagina KNA 
Gebruikersgroep wordt aangemaakt (Ap EW/SIKB). 

• De KNA Gg komt standaard 2x per jaar bijeen om praktijkpunten i.r.t.t het kwaliteitssysteem 
(KNA/BRL) te bespreken. Afhankelijk van de CCvD agenda zullen er optioneel 2x extra 
bijeenkomsten belegd worden.  

• De KNA Gg krijgt de CCvD agenda en bijbehorende stukken via de voorzitter van de Gg en 
stuurt deze rond naar de leden de de Gg.  
 

 
4. Actuele onderwerpen voor 2022  

- Thema’s en subthema’s vervolg op de evaluatie kwaliteitssysteem (bijlage 2 ) 
- Lijst knelpunten NVAO (bijlage 3) 
- Jaarplan 2022 (mondeling) 
 

• De lijst van de NVAO geeft al heel concreet aan waar naar gekeken moet worden bij het 
verbeteren van de KNA protocollen.  

• Het verbeteren van Archis een belangrijke, gerelateerde ontwikkeling in 2022.  
 
Rondje ideeën leden t.b.v. bijeenkomsten in 2022:  
 
Hans: Met name vraagstukken m.b.t. deponering daar speelt veel en zijn frustraties. Zelf is hij 
materiaalspecialist in de 4006 zijn wat ideeën ter verbetering.  
 
Aard-Jan: Met name de plek van verkennend booronderzoek in de KNA. De KNA 4003 gaat over 
karteren en waarderen. Verkennend is logischer om richting Bureauonderzoek te brengen. Verder 
verbetering protocollen bijv. richting het melding in Archis.  
 
Eric: Voelt zich m.n. betrokken bij inhoud en proces daar zouden we iets mee kunnen. De prijs en 
regeldruk die door veel collega’s gevoeld wordt is een breed onderwerp. Hoe kunnen we daar focus in 
aanbrengen? Bijv. door te starten met het PvE en het gebrek aan concrete eisen om  
vraagstellingsgericht te onderzoeken. Dat hangt ook samen met de dalende prijzen.  
 
Marion: Met dit overleg komt er een duidelijke richting. Voor maritiem onderwerpen zijn er ook 
onderwerpen. Zij wil daarbij de achterban mobiliseren.  
 
Erwin: Wil graag aandacht voor de kwaliteit van het onderzoek en toepassen beleid en vindbaarheid 
daarvan incl. registraties en hoe je dat borgt.  
 
Sandra: Wil graag aandacht voor de Ba. Die wordt ook gemist in de KNA Gg. We missen een groep en 
doorgroei. EW geeft aan dat het een onderwerp is voor het CCvD.   
 
Wanda: Sluit zich aan bij de Ba actorschappen en onderhouden van  kennis (punten) daar ligt haar 
interesse en aandacht voor aankomend KNA actoren.  
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Martijn: Wil aandacht voor de rollen binnen de gemeente. Die zitten soms op elkaars stoel/rolvastheid 
en taakopvatting. Verder ook aandacht voor het uitstelbeleid voor rapportages  door de RCE en het 
uniformeren van depoteisen.  
 
Maarten: Wil graag aandacht voor de actorschappen en doorgroei. Daarnaast de aanlevereisen voor 
deponering en uniformeren. Ook de indeling van de KNA: beter vindbaar, meer toepasbaar en beter 
leesbaar.  
 
Afspraken & Acties :  
 

• De KNA Gg vraagt ook aandacht voor een leidraad Deponeren/digitaal werken (Nb 
Jaarplan 2023) 

• De volgende bijeenkomst zal de opzet voor de KNA 5.0 op de agenda staan  

• Leden dragen zelf zorg voor input voor de komende bijeenkomst (Ap allen) 
 
 

5. Organisatie van de KNA Gebruikerscommissie  
 

Afspraken & Acties :  
 

- Kiezen van een voorzitter afgesproken wordt dat:  
 

• Marion Burger zal in 2022 voorzitter zal zijn en Maarten van Dijk in 2023 
 

- Verslaglegging van de bijeenkomsten 
 

• Korte verslagen volstaan. De eerste twee keer zal SIKB dit verzorgen. Daarna bij toerbeurt.   
 

- Communicatie  
 

• Er zal een pagina KNA Gg op de SIKB aangemaakt worden waarop de leden zichzelf 
kunnen voorstellen (Ap SIKB/EW) 

• Tevens een nieuwsbericht via Archweb en de nieuwsbrief  (Ap SIKB/EW) 

• Leden sturen tekst en foto en in steekwoorden waar je je voor wilt inzetten (Ap alle leden) 

• De volgende bijeenkomst zal een LinkedIn pagina besproken worden. 
 
 

6. Plannen bijeenkomsten in 2022 
- In 2022 vinden de bijeenkomsten plaats op 

 

• 8 februari 13-15 uur (regulier) 

• 10 mei 13-15 uur (optioneel) 

• 13 september 13-15 uur (regulier?, input jaarplan 2023?) 

• 15 november 13-15 uur (optioneel) 
 

 
7. Afsluiting en rondvraag 

 
 

• Marion vraagt naar de rol van vrijwilligers. Dat wil zij graag voor een volgende keer 
agenderen. 

• Henk Koster sluit de vergadering af en dankt de deelnemers voor hun input.  


