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1 Missie, werkwijze en activiteiten SIKB 

 
SIKB is een netwerkorganisatie die alle spelers (bedrijfsleven en overheid) bij elkaar brengt 
om samen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer te 
borgen en waar mogelijk te verbeteren. SIKB biedt op een concrete manier inhoudelijke 
ondersteuning voor de uitvoeringspraktijk van archeologie en het (water-) bodembeheer. 
SIKB werkt samen met deze spelers aan instrumenten en kennisoverdracht voor de hele 
keten van opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en bevoegde gezagen. 

 

De SIKB-activiteiten bestaan uit het samen met betrokkenen ontwikkelen van 

(werk)methoden, het vastleggen van deze methoden in handreikingen of richtlijnen en het 

bieden van een platform voor kennisoverdracht en kennisdeling. Bij de activiteiten van SIKB 

staan de volgende uitgangspunten centraal:  

– Aandacht voor ervaring en vakmanschap; 

– Vernieuwing van proces en techniek; 

– Duidelijke werkafspraken, en 

– Borging van kwaliteit. 

 
Werken aan kwaliteitsverbetering is werken met mensen, en vraagt om een goed 
samenwerkingsproces waarin alle belangen en relevante (praktijk)kennis worden betrokken. 
Bij het opstellen en beheren van kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema's en 
beoordelingsrichtlijnen met bijbehorende protocollen) is het organiseren van deze processen 
de standaardwerkwijze van SIKB.  
 
We zien dat de kwaliteitsborging zich verder ontwikkelt. Dit komt niet alleen voort uit wet- en 
regelgeving. Ook signalen uit het werkveld nodigen uit tot verdieping en verbreding van de 
thema’s waarin SIKB actief is, en tot verbreding van de scope van de instrumenten voor 
thema’s waarin SIKB al langer actief is.  
 
Bij al deze werkzaamheden is samenwerking met andere partijen in het veld van groot 
belang. Samenwerking gebeurt onder meer op het vlak van SIKB datastandaarden voor de 
uitwisseling van digitale data in de domeinen Bodem, Water en Archeologie, inclusief het 
bevorderen van het gebruik van deze standaarden. Deze standaarden maken foutloze 
uitwisseling van digitale gegevens binnen de gehele keten (inzameling – verwerking – 
besluitvorming) mogelijk.  
 

2 Trends in het werkveld archeologie  

 

Het CCvD Archeologie wil het werkveld faciliteren met kennis en instrumenten die nodig zijn 

om adequaat in te spelen op de huidige wetgeving, maar ook op de maatschappelijke trends 

die relevant zijn voor de archeologie. Op dit moment zijn de volgende trends aan de orde: 

 

– Toenemend belang van digitaal werken vanwege digitalisering van de samenleving; 

– Meer nadruk op zelfregulering: Toenemen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 

door het werkveld;   

– Meer nadruk op professionaliteit en minder op het afleggen verantwoording; 

– Toename van nieuwe technieken bij uitvoering/uitwerking van een onderzoek (Isotopen, 

DNA, computertoepassingen); 
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– Meer nadruk op integraal werken: Toenemende nadruk op afstemming tussen 

beleidsvelden bij besluitvorming over archeologie gerelateerde werkzaamheden, mede 

aangejaagd door de voorbereiding van de Omgevingswet en Omgevingsbesluiten; 

– Decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten en regiovorming, waarbij de rol van 

lokale overheden in alle domeinen van het omgevingsbeleid toeneemt. 

 

3 Scope werkveld archeologie SIKB-CCvD Archeologie 

 
Het werkveld archeologie binnen SIKB omvat momenteel de volgende thema’s: 
 

– Archeologisch veldwerk, specialistisch onderzoek en depotbeheer (land- en 

waterbodems); 

– Bureauonderzoek en Programma van Eisen (land- en waterbodems) 

 

Het CCvD Archeologie richt zicht daarbij op de volgende doelgroepen: uitvoerende partijen, 

overheden, opdrachtgevers. 

 

Het CCvD Archeologie zet de volgende instrumenten in om samen de kwaliteit van de 

uitvoering van archeologie en het (water-) bodembeheer te borgen en waar mogelijk te 

verbeteren: 

– Kennisoverdracht (websites, publicaties, themabijeenkomsten); 

– Duidelijke werkafspraken via richtlijnen (protocollen, leidraden, handreikingen); 

– Borging van de werkafspraken (certificering, accreditatie); 

– Borging van kennis (actorregistratie met verplichte bij- nascholing);  

– Ondersteuning en ondersteunende tools (helpdesk, websites, pakbon). 
 

4 Terugblik op het jaar 2017   

 

Dit hoofdstuk geeft de highlights van door SIKB uitgevoerde werkzaamheden op het gebied 

van archeologie in 2017. Een meer gedetailleerd overzicht van de uitvoering van de 

activiteiten van het jaarplan 2017 is weergegeven in bijlage 1. 

 

Certificering en registratie van actoren 

2017 was het implementatiejaar voor de certificering op basis van de BRL 4000 en daarmee 

verband houdend de registratie van actoren in het Actorregister. Actueel was de gang naar 

accreditatie die op 1 juni 2018 wettelijk van kracht moet zijn. Dit betekende qua 

werkzaamheden een technische evaluatie en waar nodig tekstuele verbeteringen van de 

BRL en KNA. De voorgestelde wijzigingen zijn besproken met de begeleidingscommissie en 

voor een eerste toets voorgelegd aan de RvA. Deze technische evaluatie is op verzoek van 

het CCvD ook aangegrepen om een rondvraag te doen in de sector naar de eerste ervaringen 

met de certificering.  

In 2017 is een helpdesk in het leven geroepen voor het Actorregister. Vanuit het werkveld 

waren er de nodige vragen over de registratie en de bij- en nascholing.    

 

Maatwerkregelingen 

In 2017 is de maatwerkregeling voor (gravende) archeologen actief geweest. In totaal hebben 

16 kandidaten de regeling bestaande uit een dossier met zelfanalyse en een 

beoordelingsgesprek doorlopen. Zij hebben een verklaring ontvangen waarin alle stappen 
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zijn opgenomen waarvoor de kandidaat vrijstelling van de diploma-eis heeft gekregen van de 

beoordelingscommissie. Zij konden zich daarna rechtstreeks melden bij het register om te 

worden opgenomen als ‘KNA-archeoloog MWA’.   

 

In 2017 heeft het CCvD tot nog een maatwerkregeling besloten. Deze regeling beperkt zich 

tot materiaalspecialisten zonder Ma diploma Archeologie en die al 

jarenlang professioneel werkzaam zijn in het archeologisch vakgebied. Overwogen is dat het 

wijs is om hun jarenlange professionele en specialistische kennis voor het vakgebied te 

behouden. De regeling zal in 2018 praktisch uitgevoerd worden.  

 
Digitaal werken  
In juni organiseerde SIKB samen met de provincie Utrecht een bijeenkomst over digitaal 

werken in de archeologie. Het was de vierde SIKB-bijeenkomst over dit thema, na de start in 

2012 toen de invoering van de digitale Pakbon daar de eerste aanleiding toe 

vormde. Sindsdien is de digitalisering niet alleen maar meer, maar ook sneller en tastbaarder 

voortgegaan, ook in het archeologisch vakgebied. Ook de depots haken aan met de 

ontwikkeling en het verder uitrollen van het provinciale depot beheersysteem. Dit systeem is 

in feite de implementatie bij alle provinciale depots van de pakbon die onderdeel uitmaakt 

van de KNA.  

 
Kennis voor kunde   
In 2017 stelde het CCvD twee KNA leidraden vast: de leidraad voor An-organisch onderzoek 
en de leidraad voor Archeologie en Waterbodems. Om het verzamelen en registreren van 
anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch 
Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping, 
kennisvermeerdering en een betere ontsluiting van gegevens.  
  
De leidraad Archeologie en Waterbodems sluit aan op de KNA Waterbodems (voor nu 
beperkt tot het vooronderzoek) en heeft als doel om naast archeologisch experts ook 
opdrachtgevers en beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig kan zijn voor onderzoek 
op onderwater gelegen vindplaatsen. Met de leidraad hebben zij een middel om inzicht te 
krijgen in het algemene proces van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden 
uitgevoerd, met welke technieken en wat dat oplevert.  

Aan het einde van het jaar organiseerde SIKB samen met de stichting ERM en de UvW een 
Themabijeenkomst over waterbeheer en erfgoed. Zo’n 120 experts op het gebied van 
waterbeheer of cultureel erfgoed ontmoetten elkaar om dilemma’s te bespreken in de 
verhouding tussen waterbeheer en erfgoed en om meer van elkaars kennis en kunde te leren. 
De dag bestond uit een mix van presentaties, discussie en rondleidingen.  

5 Programmalijnen archeologie 2018-2020 

 
Het programma Archeologie richt zich in de komende jaren (2018-2020) op de volgende 
programmalijnen: 
 
1. Bevorderen van digitaal werken. 
2. Kennis voor kunde & Kunde voor kennis;  
3. Een effectief en actueel stelsel; 
4. Effectiviteit van de instrumenten; 
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Ad 1) Programmalijn digitaal werken  

 

- Het efficiënt en foutloos uitwisselen van digitale gegevens  

- Verder vormgeven van de digitale keten in de archeologie 

- Harmonisatie aanleveren van digitale gegevens (loketten) 

- Betrouwbaarheid van digitale gegevens  
 
Ad 2) Kennis voor kunde & Kunde voor kennis;  

 

- Bevorderen van inhoudelijke (praktijk)kennis bij uitvoerenden (incl. PvE/BO 

opstellers) 

- Permanente educatie  
 

Ad 3) Programmalijn ‘Een effectief en actueel stelsel’ 

 

De activiteiten in deze programmalijn zijn gericht op effectieve samenwerking. De activiteiten 

in deze programmalijn hebben verder tot doel om te borgen dat de documenten en tools in 

de archeologie blijven voldoen aan de volgende criteria:  

 

– Inhoudelijk actueel; 

– Betrouwbaarheid van de analoge/digitale gegevens; 

– Goede leesbaarheid en aantrekkelijk voor de gebruikers; 

– Betrouwbaarheid en effectiviteit van de waarderingssystematiek voor MOE; 

– KNA als basis voor goede contracten/opdrachten (o.a. KNA PS07); 

 

 

Ad 2) Programmalijn ‘Effectiviteit van de instrumenten’ 

 

Binnen deze programmalijn worden activiteiten uitgevoerd gericht op: 

 

Evaluatie van het kwaliteitssysteem  

– Begeleiden verdere implementatie kwaliteitssysteem 

– Tussentijdse evaluatie (uit)werking van het kwaliteitssysteem (incl. Actorregister) 

– Faciliteren van de bevoegde overheid als eisensteller en toetser  

– Opstellen van een leidraad/KNA specificatie/toetsingskader voor het opstellen van 

verwachtingenkaarten 
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5 Jaarplan Archeologie 2018 

 
De geplande activiteiten op het gebied van archeologie voor de vier geschetste 
programmalijnen zijn weergegeven in de onderstaande tabellen. 
 
 

Jaarplan Archeologie 2018 
Programmalijn digitaal werken 

A Handreiking Digitale 
Controle van de op te leveren 
Onderzoeksgegevens  
 

Ingeval van digitale uitwisseling van de pakbon (via de datastandaard 
SIKB0102) vindt validatie plaats op technische juistheid van het digitale 
bestand. In het CCvD is aandacht gevraagd voor de inhoudelijke 
juistheid en volledigheid van de digitale gegevens set. In 2018 zal 
samen met het werkveld (opgravers én depots) worden gekeken op 
welke onderdelen aanvullende inhoudelijke controle op de dataset 
gewenst is.  

Programmalijn Kennis voor kunde en Kunde voor kennis  

A. Aanvullen KNA Leidraad 
An-organisch 
vondstmateriaal  
 
- Romeinse tijd 
- Middeleeuwen en Nieuwe 
Tijd 

- De aanvullende modules zijn een richtlijn zijn voor de behandeling van 
(bijzondere) vondsten tijdens de opgraving, de beschrijving, de analyse 
en rapportage van aardewerk uit de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen/Nieuwe tijd. Ook worden er aanbevelingen gedaan over 
de voorzieningen waarover de materiaalspecialist moet beschikken. De 
Leidraden maken een koppeling met de ‘Veldhandleiding Archeologie’, 
de ‘Leidraad Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal’ en de KNA-
protocollen 4001 ‘Programma van Eisen’ en 4006 ‘Specialistisch 
Onderzoek’, in het bijzonder de specificaties SP01  
(Plan van Aanpak Specialistisch onderzoek), SP02 ((Deel-)rapport 
Specialistisch onderzoek) en SPO3  
(Voorstellen voor het selectieadvies op basis van Specialistisch 
onderzoek). Hierdoor worden de betreffende onderzoeken beter 
geïntegreerd in het totale archeologische proces.  
 

Programmalijn Effectief en actueel stelsel 

A. Vervolgproject prj 235 
operationaliseren 
kwaliteitssysteem 
Nederlandse Archeologie en 
verder inhoudelijk 
verbeteren/eenduidiger 
maken van de KNA  
 
 

- Accreditatie van het stelsel  
- Start evaluatie Actorregistratie  
 
- PM Meenemen voor eerstvolgende inhoudelijke herziening van de 
KNA (KNA 4.2, niet voor 2019):  
 
1 ‘Wensenlijst’ 
Notitie met aanbevelingen Bij het operationaliseren van het 
kwaliteitssysteem is zo veel mogelijk ‘neutraal’ overgegaan naar de 
versie 4.0. Wensen t.a.v. wijzigingen van de inhoud zijn geparkeerd. De 
wensen zijn verzameld in een notitie (zie notitie besproken in het CCvD 
van 18 mei 2015 versie 04  05 2015). Deze notitie bevat de lijst met 
aanbevelingen en wensen van de KNA- en Register-commissie aan het 
CCvD Archeologie. Het gaat om zaken die zouden leiden tot grotere 
aanpassingen aan de KNA protocollen dan waarvoor in de opdracht van 
de CCvD is gevraagd.  
  
2 KNA Waarderingssystematiek  
Medio 2013 is de evaluatie van de KNA Waarderingssystematiek van 
start gegaan resulterend in een evaluatierapport dat besproken is in het 
CCvD van 27 januari 2014. Op basis van de uitkomsten van het rapport 
en het advies aan het CCvD is aanpassing van de KNA Lb en Wb aan 
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Jaarplan Archeologie 2018 
de orde. Gezien de planning van de KNA Landbodems en 
Waterbodems kan dit worden meegenomen met de evaluatie van de 
KNA 4.0 en worden verwerkt in de KNA 4.1. 
 
3 KNA Waterbodems:  

1. Verkennen mogelijkheid van koppelen van certificaten in de 
BRL: 

- Koppeling IVO Opwater en Archeologische Begeleiding  
- Koppeling Opgraven IVO Onderwater verkennend en 

waarderend onderzoek 
2. Verkennen mogelijkheid van samenvoegen booronderzoek 

land en waterbodems (deze heeft dan ook invloed op het 
protocol bij landbodems) 

 
4 Protocol 4010 Depotbeheer  
 
Het protocol Depotbeheer is toe aan inhoudelijke verbetering. Deze 
verbetering is nodig om:  
 
1 een beter onderscheid te maken tussen tijdelijke opslag (transitodepot 
bij de depothouder en de certificaathouder) en de definitieve, duurzame 
opslag bij een gemeentelijk- of provinciaal depot.  
2 Naar aanleiding van het door de EGI uitgevoerde onderzoek ‘Graven 
in depots’ zijn aanbevelingen gedaan. Zie  
https://www.erfgoedinspectie.nl/publicaties/rapport/2016/05/31/graven-
in-depots. De belangrijkste aanbeveling betreft de in de huidige KNA 
opgenomen eisen aan klimaatomstandigheden.  Deze blijken niet meer 
up to date te zijn met (internationale) richtlijnen. Daarnaast wordt 
aanbevolen om in de KNA ook (meer) aandacht te besteden aan 
verpakkingsmaterialen. 

B Inkopen en aanbesteden 
(ism VOiA en PIANOo 

- Recent heeft SIKB ism de VOiA het initiatief genomen 
om tot een verbetering te komen van het aanbestedingsproces bij 
archeologie. Aanleiding is het herhaald terugkomen van klachten en 
wensen op dit punt. Doel van het initiatief is om opdrachtgevers voor 
archeologische werkzaamheden adequaat te informeren over de 
archeologische markt zodat zij kwaliteitsaspecten en bijzonderheden 
van de archeologie op juiste wijze kunnen laten meewegen bij 
contractvorming en bij beoordeling van het resultaat van het contract.  
 
Verwachtte uitkomsten: 

- Model-inschrijfstaat publiceren  

- Best practices publiceren  

- Terminologie-lijst opstellen  

- Marktdossier op website PIANOo  

- Handreiking voor inkopers   

C Tijdelijke regeling 
materiaalspecalisten zonder 
diploma Ma Archeologie 

- Uitvoeren van een tijdelijke regeling  
Het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) heeft voor 
een relatief kleine groep professioneel werkzame materiaalspecialisten 
een tijdelijke regeling opgesteld waardoor zij hun werk kunnen blijven 
uitoefenen. De individuele beoordeling geschiedt op basis van 
ingangscriteria, persoonlijk dossier en een beoordelingsgesprek. Op 
basis hiervan kunnen zij zich melden voor opname in het Actorregister.  

https://www.erfgoedinspectie.nl/publicaties/rapport/2016/05/31/graven-in-depots
https://www.erfgoedinspectie.nl/publicaties/rapport/2016/05/31/graven-in-depots
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Jaarplan Archeologie 2018 
D Modern Oorlogserfgoed 
(MOE) irt archeologische 
uitvoering  

Dit project kent een gefaseerde aanpak.  

- Fase 1 bestond uit een uitgebreide inventarisatie  

- Het eindresultaat van fase 3 bestond uit een Handreiking 
Samenloop Archeologie en Explosieven.  
 

Uit de resultaten van fase 1 en op basis van de huidige wet- ren 
regelgeving kan geconcludeerd worden dat MOE onderdeel uitmaakt 
van ons bodemarchief. Daarmee is de tijd rijp om het onderwerp 
gewoon op te pakken.  
In principe kan alles wat recent in de bodem is achtergelaten als erfgoed 
worden aangemerkt. Veel gemeenten en provincies beseffen het nog 
niet, maar daarmee is oorlogserfgoed ook onder de archeologie 
gekomen en kunnen de overheden dit opnemen in hun beleid en 
zouden behoudenswaardige resten uit deze periode in het provinciaal 
of gemeentelijk depot gedeponeerd moeten worden.  
 
Echter, inzoomend op de uitvoeringspraktijk zijn er ‘urgente’ problemen 
te constateren op de volgende twee onderwerpen1:  
 

 Waarderen (en selecteren) van MOE vindplaatsen cf de KNA 

 Deponeren van MOE vondstmateriaal (deselectie/selectie, 
conservering) 

Vanuit deze problematiek richt fase 2 zich op het aspect waarderen (in 
het licht van de huidige KNA waarderingssystematiek) en op de selectie 
en deselectie van materiaal uit de WOII tijdens een onderzoek. Het 
uiteindelijke doel hiervan zou kunnen zijn het geschikt maken van de 
KNA voor het waarderen en selecteren van resten uit de WOII en 
helderheid voor alle partijen over (de)selectie en deponering en eisen 
aan het conserveren. Het resultaat van fase 2 bestaat uit een advies 
aan het CCvD met concrete aanbevelingen hoe dergelijke vindplaatsen 
gewaardeerd kunnen worden (KNA waarderingssystematiek) en welke 
resten van MOE in aanmerking komen voor selectie of deselectie.  
 
Nb het eindresultaat is een advies, na besluitvorming door het CCvD 
kan dit advies leiden tot aanpassing van de KNA Landbodems en 
Waterbodems.  

 

Programmalijn Effectiviteit van de instrumenten 

A Leidraad Archeologische 
Standaard Boorbeschrijving  

De leidraad ASB is inhoudelijk gezien op onderdelen vermoedelijk niet 
meer actueel. Tevens is de leidraad in de vorm van een waaier op. De 
vraag naar de waaier is nog immer relatief groot.  
 
Voorgesteld wordt om in 2018 eerst een notitie te laten opstellen waarin 
in ieder geval de volgende vragen beantwoord worden:  

- Hoe is het gebruik van de leidraad in de praktijk? 

- Is aanpassing van de inhoud van de leidraad ASB gewenst?  

- Is er behoefte aan het digitaal uitwisselen van boorgegevens 
conform een vaste standaard?  

 

                                                      
1 Deze problemen zijn o.a. door RAAP aan het CCvD gepresenteerd (vergadering december 2012). 
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Jaarplan Archeologie 2018 
De notitie zal worden opgesteld in nauw overleg met het Archeologisch 
werkveld. 
 

 
 
 
 

-  

Doorlopend van 2017 naar 2018 (reeds eerder over besloten) 

Geheel actualiseren brochure 
bevoegde overheid  

- Vrijgeven geheel herziene brochure Hoe stel ik eisen aan 
archeologisch vooronderzoek (brochure voor opdrachtgever en 
bevoegde overheid)  

PRJ 182 Vervolgproject 
verbeteren KNA specificatie 
PS07 Referentietabellen  

 

- Opstellen geupgrade en nieuwe Referentietabellen  

- Vrijgeven geupgrade en nieuwe Referentietabellen 
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Bijlage 1 
 
Tabel met het overzicht van lopende projecten en werkzaamheden uit het Jaarplan 
2017  

  

 
 

  
Titel  
 
 

 
Aard  

 
Status  

 Jaarplan 2017  

1 Afronden kwaliteitssysteem op basis van certificering en registratie  

1.1 Bijeenkomsten KNA/BRL commissie Instrumentarium Voltooid 

1.2 Ophalen eerste ervaringen/interviews Instrumentarium Voltooid 

1.3 Validatie schema i.s.m. CI’s Instrumentarium Voltooid 

1.4 Commissie opleidingen/lijst erkende 
opleidingen  

Instrumentarium Doorlopend 

1.5 Indienen bij RvA tbv accreditatie 
schema  

Instrumentarium Voltooid 

1.6 Opstellen wijzigingstabellen en 
gewijzigde tekst KNA en BRL  

Instrumentarium Voltooid 

1.7 De Ondergrondse/Archeoreporter Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Doorlopend 

1.8 Brochure bevoegde overheid  Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Nog niet voltooid 
(wel gestart) 

1.9 Wensenlijst KNA /notitie 
aanbevelingen 

Instrumentarium Voltooid 
(merendeel 
uitgesteld) 

    

2 Actorregistratie 

2.1 Vraagbaak en onderhoud  Instrumentarium Doorlopend 

    

3 Maatwerkoplossing (gravende) archeologen 

3.1 Uitwerking  Instrumentarium Voltooid 

3.2 Commissie / toetsing  Instrumentarium Voltooid 

3.3 Evaluatie  Instrumentarium Voltooid 

    

4 KNA-leidraden  

4.1 KNA leidraad An-organisch 
vondstmateriaal prehist. Aw vuur- 
natuursteen 

Instrumentarium Voltooid 

4.2 KNA leidraad Scheepsarcheologie Instrumentarium Voltooid 

4.3 KNA leidraad ASB/actualisatie  Instrumentarium Nog niet voltooid 

4.4 KNA Waarderingssystematiek Instrumentarium Nog niet voltooid 

4.5 KNA Specificatie PS07 
Referentietabellen 

Instrumentarium Nog niet voltooid 
(wel gestart) 
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4.6 Evaluatie Handreiking digitale controle 
van archeologische gegevens 

Instrumentarium Nog niet voltooid 

4.7 Modern Oorlogserfgoed (MOE) 
waarderen/selecteren en deponeren 

Instrumentarium Opnieuw prioriteren 
2018 

    

10 CCvD-vergaderingen  

10.1 Regulier  Instrumentarium  Nog niet voltooid 

10.2 Extra vergadering Instrumentarium  Voltooid 

10.3 Harmonisatie-overleggen CI-TI Instrumentarium Doorlopend 

    

11 SIKB 0102    

11.1 Technische werkgroep  Instrumentarium  Doorlopend 

11.2 Begeleidingscommissie Instrumentarium  Doorlopend 

    

 Overige initiatieven in 2017  

12 Inkopen en aanbesteden (ism VOiA en 
PIANOo 

Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Nog niet voltooid 

13 Kennisdag Waterbeheer en Erfgoed 
(30 november) 

Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Voltooid 

14 4 sessies tijdens SIKB-jaarcongres (21 
september)  

- Verbinden kan je leren, 
archeologie in de 
Omgevingsvisie  

- Blinde vlekken bij 
micromorfologisch onderzoek 

- Lancering leidraad An-
organisch vondstmateriaal  

- De digitale keten in de 
archeologie krijgt vorm 

 

Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Voltooid 

15 Themamiddag Archeologie Digitaal 
(juni)  

Bevorderen 
stelsel/draagvlak 

Voltooid 

    

 
 
 
 

 


