
 

 
 

 

 

Notitie  
 

Instellen KNA Gebruikersgroep 
 

Van: Programmabureau SIKB  

Aan:  Deelnemers/geïnteresseerden KNA Gebruikersgroep 

Datum:  Versie 26 juli 2021, def. 1.1 

 

 

Inleiding 
Op 14 december 2020 is in de speciale reflectiebijeenkomst van het CCvD het idee naar voren 
gekomen om een gebruikersgroep voor de KNA in het leven te roepen. De gedachte is dat dat  

- de betrokkenheid van de gebruikers van de protocollen ten goede komt ook bij de verdere 
ontwikkeling van de KNA in de komende jaren;  

- het werken met de KNA in de praktijk verbetert. 
 
In de praktijk van het bodembeheer binnen SIKB verzorgen drie thematische Secties (Meten & 
Advies, Analyses en Grondstromen) de input voor het uitzetten van de beleidslijnen op inhoudelijk 
niveau. Daarnaast is er het Platform Overheid Kwaliteit Bodem (POKB) dat ditzelfde doet voor wat 
voor de betrokken overheden van belang is. Bij Datastandaarden is het overleg georganiseerd in 
een Technische Werkgroep (Programmeurs en andere ICT-kennis) en de permanente technische 
werkgroepen voor SIKB-0101 (bodembeheer) en SIKB0102 (archeologie). De ervaring leert dat het 
op deze wijze organiseren -heel dicht bij de praktijk- de kwaliteit van de documenten en de 
betrokkenheid ten goede komt.  
 
Wat doet de Gebruikersgroep?  
De KNA gebruikersgroep komt naar verwachting twee keer per jaar bijeen om: 
 

- Ingekomen/gesignaleerde praktijkpunten in relatie tot het werken met de KNA protocollen 
te bespreken en op basis van de bespreking het CCvD Archeologie te adviseren over de 
gewenste verbetering; 

- Te adviseren over het Jaarplan Archeologie. Welke ontwikkelingen ten aanzien van de 
KNA en KNA leidraden zijn wenselijk?  

 
De KNA Gebruikersgroep heeft een adviserende rol en fungeert op deze wijze ook als een 
voorportaal voor de besluitvorming door het CCvD.  
 
Organisatie  
De KNA Gebruikersgroep bestaat primair uit gebruikers van de KNA. 
 
Taakomschrijving: 

- Deelnemers aan de gebruikersgroep signaleren actief mogelijk verbeterpunten in het 
werken met de KNA en brengen deze in ;   

- Zij onderhouden actief contacten met andere (aankomende) KNA actoren; 
- Zij zijn bereid om actief en constructief deel te nemen en in staat zo nodig terug te 

koppelen aan ‘hun achterban’.  
 
Competenties: 

- Deelnemers hebben een positief-constructieve houding en zijn bereid vanuit het bredere 
belang deel te nemen en verbetermogelijkheden aan te dragen en waar nodig het belang 
van de KNA uit te dragen;  

- Deelnemers hebben een oplossingsgerichte werkhouding; 
- Deelnemers hebben ruime ervaring met het kwaliteitssysteem en de KNA; 
- Beschikken over goede communicatieve eigenschappen en zijn in staat om samen te 

werken; 
- Staan open voor het geven van en ontvangen van feedback. 
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De KNA Gebruikersgroep bestaat primair uit actoren met een registerstatus.  
Voorstel samenstelling:  

- Max. drie uitvoerende  (Senior/Ma/Ba) KNA Archeologen Landbodems werkzaam bij 
bedrijven en gemeenten 

- Max. twee uitvoerende  (Senior/Ma) KNA Archeologen Waterbodems werkzaam bij 
bedrijven en gemeenten 

- Max. twee (Senior) KNA Specialisten (Materiaal/Bioarcheologie) 
- Een KNA (Senior) Prospector 
- Een KNA Depotbeheerder  

 
De uitnodiging om deel te nemen aan de gebruikersgroep zal plaatsvinden via een openbare 
oproep via:  
 

- Actorregister  
- Archweb-L 
- Archeologie 3.0 (Facebook)  
- SIKB (website, Facebookpagina) 

 
Het Programmabureau faciliteert de bijeenkomsten van de KNA Gebruikersgroep, zorgt voor de 
agenda (op basis van voorgestelde onderwerpen uit de KNA Gebruikersgroep), voorzitterschap en 
verslaglegging. De onderwerpen voor de agenda worden aangedragen en zoveel mogelijk zelf 
voorbereid  door de deelnemers. Hiermee is beoogd dat de onderwerpen rechtstreeks uit de 
praktijk komen.  
 
Deelname is voor een periode van vier jaar (daarna is verlenging mogelijk).  
 

De KNA Gebruikersgroep is op voorstel en advies van het CCvD Archeologie (besluit per 9 juni 
2021) ingesteld door het bestuur van SIKB.  

 

O.v.b. van besluitvorming in het overleg met de Toetsende instellingen telt deelname mee als 
nascholingsactiviteit Actorregister.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


