
 
 

 
 

Webinar over Innovatie 
Een vervolg op de Velddialogen Archeologie  
 
Op 2 december 2020 
 
Introductie  
Is de Nederlandse archeologie innovatief genoeg? Welke methoden zijn op dit moment 
volgens collega’s zeer de moeite waard en werkt het archeologisch kwaliteitssysteem daarbij 
belemmerend of laten we om andere redenen kansen liggen? Deze prikkelende vragen en 
antwoorden waren onderwerp van gesprek tijdens de Velddialogen archeologie die 
afgelopen september op de opgraving in Nieuwegein georganiseerd werden. Dit 
rondetafelgesprek -in het kader van het virtuele Jaarcongres SIKBeter- smaakte naar meer.  
 
Op 2 december pakken we de draad weer op tijdens een interactief Webinar met de 
volgende vragen:  
▪ Werkt het huidige kwaliteitssysteem belemmerend bij het toepassen van innovatie? 
▪ Welke (kansrijke) innovatieve methoden/technieken/kennis worden onvoldoende 

ingezet? En waarom? 
▪ Bij wie moet innovatie (inhoudelijk en technisch) eigenlijk vandaan komen? 
▪ Hoe kunnen we innovatief onderzoek beter inbedden in het huidige systeem?  
▪ Hoe kan vraagstellingsgericht onderzoek bijdragen aan meer innovatie?  
▪ Wat is de rol (en het belang) van de opdrachtgever bij het mogelijk maken van innovatief 

onderzoek? 
▪ Welke rol kunnen universiteiten en hogescholen spelen bij het implementeren van 

nieuwe onderzoeksmethoden in het bestel?  
 
De gasten aan de rondetafelbijeenkomst in Nieuwegein zoeken samen met de deelnemers 
aan het Webinar naar antwoorden op deze en andere vragen Moderator is Bart Vermeulen, 
gemeentelijk archeoloog Deventer en lid CCvD Archeologie namens het CGA.  
Tevens leggen we -in de vorm van mini-enquêtes- de volgende stellingen en vragen voor: 
▪ We werken in de Nederlandse archeologie teveel in een standaard modus 
▪ Innovatie moet komen van bedrijven 
▪ Innovatie moet gefaciliteerd worden door de bevoegde overheid  
▪ Innovatie draagt bij aan inhoudelijke kwaliteit  
▪ Universiteiten en hogescholen zouden voorop moeten gaan bij innovatie  
 
De uitkomsten geven we onder meer mee aan het CCvD Archeologie. 
 
Voor wie is het webinar? 
Het Webinar is interessant voor alle KNA-Actoren  en andere belangstellenden in het 
archeologisch werkveld. 
 
Praktische informatie  
▪ Het Webinar loopt via Zoom  
▪ Het Webinar is op 2 december, start om 11.00 uur en einde omstreeks 12.45 uur.  
▪ Deelname is gratis, maar aanmelding is vereist. Aanmelden kan tot 27 november a.s. via 

secretariaat@sikb.nl onder vermelding van deelname ‘Webinar Innovatie’.  
▪ Maximum aantal deelnemers 30.  
▪ Deelname telt mee voor registratie in het Actorregister. 
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