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Inleiding

 Eén backoffice gebouw voor de hele stad

In	2002	beslist	de	stad	Antwerpen	om	zoveel	mogelijk	stadsdiensten	gezamenlijk	te	huisvesten	
in	één	gebouw.	De	keuze	valt	op	de	voormalige	kantoren	van	Alcatel,	beter	bekend	als	‘Den	Bell’.	
Deze	beslissing	tot	centralisatie	is	gestoeld	op	verschillende	argumenten.
Eén	gebouw	zorgt	voor	een	duidelijk	herkenningspunt	voor	 zowel	burger	als	ambtenaar.	Daar-
naast	 betekent	 de	 ruimtelijke	 concentratie	 van	 de	 backofficediensten	 een	 verhoging	 van	
in	houdelijk		efficiënt	bestuur,	een	intensifiëring	van	de	interne	communicatie,	de	bevordering	van	
de		intermenselijke	contacten	en	de	verhoging	van	de	cohesie	en	teamspirit	van	de	werknemers.	
De		normen	en	cultuur,	eigen	aan	iedere	bedrijfseenheid,	zullen	naar	elkaar	toegroeien.
De	 meeste	 diensten	 zijn	 op	 dat	 moment	 inefficiënt	 gehuisvest	 in	 gebouwen	 die	 vaak	 aan	
	restauratie	toe	zijn	en	waarvan	de	kosten	aan	onderhoud,	energie	en	renovatie	hoog	oplopen.	
Door	de	verschillende	bedrijfseenheden	in	één	gebouw	te	huisvesten,	moeten	de	personeelsleden	
zich	ook	minder	verplaatsen.	Dit	 zorgt	voor	 tijdswinst,	maar	ook	voor	een	 lager	energieverlies	
(	communicatie,	vervoer).

Een	nieuwe	locatie,	een	uitgelezen	kans	voor	innovatieEen	nieuwe	locatie,	een	uitgelezen	kans	voor	innovatie

De	filosofie	voor	de	restauratie	en	verbouwing	van	Den	Bell	volgt	een	aantal	vooropgestelde	prin-
cipes	en		vereisten	van	een	moderne	kantoorruimte.	De	bruikbare	oppervlakte	van	28.600m²	voor	
ca.	2.000	personeelsleden	wordt	ingedeeld	volgens	het	principe	van	werkplekdelenwerkplekdelen.	Uitgaande	
van	de	vaststelling	dat	een	gewone	kantoorruimte	met	een	vaste	plaats	voor	iedere	werknemer	
zelden	ten	volle	benut	wordt,	kiest	stad	Antwerpen	voor	Den	Bell	voor	basiswerkplekken	en	taak-
gerichte	werkplekken.

De	taakgerichte	werkplekken	zijn	uitgerust	in	
functie	 van	 de	 activiteiten:	 geconcentreerd	
(in	 stilte)	 werken,	 informatie	 opzoeken,	
	vergaderen,	 informeel	 overleggen	 of	 brain-
stormen	met	collega’s.	Door	de	omgeving	in	
te	delen	en	aan	te	passen	aan	de	verschillende	
taken,	kunnen	de	werknemers	hun	werkdag	
functioneler	invullen	en	hun	taken	efficiënter	
uitvoeren.	 Medewerkers	 die	 aan	 eenzelfde	
proces	 werken,	 zitten	 samen	 in	 een	 team-
zone.	Dat	is	een	ruimte	die	basiswerkplekken	
en	 taakgerichte	 werkplekken	 	combineert.	

Collega’s	 zitten	 in	elkaars	nabijheid,	en	 toch	heeft	 ieder	 zijn	eigen	 ideale	werkomgeving.	Voor	
projectmedewerkers	worden	in	de	teamzones	speciale	projectruimten	voorzien.
De	 klassieke	 werkplek	 bestaat	 dus	 niet	 meer	 in	 Den	 Bell.	 Verschillende	 collega’s	 delen	 basis-
werkplekken	binnen	een	 teamzone.	Bij	 teamleden	die	afwezig	 zijn	 (ziekte,	vakantie,	 loopbaan-
vermindering,	in	vergadering	of	op	verplaatsing),	komt	de	werkplek	vrij	en	kunnen	andere		collega’s	
de	werkplek	gebruiken.	Niemand	heeft	nog	een	eigen	bureau,	maar	er	zal	uiteraard	voor	iedereen	
altijd	een	werkplek	zijn.

Medewerkers kiezen een werkplek in functie van hun taken 
op dat moment.
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In	 theorie	 kan	 er	 overal	 gewerkt	 worden,	 maar	 in	 de	 praktijk	 zal	 een	 stadsmedewerker	 steeds	
samen	zitten	met	de	collega’s	waar	hij	of	zij	het	vaakst	mee	samenwerkt.	Werkplekdelen	gebeurt	
binnen	de	eigen	teamzone.	Die	zones	bevinden	zich	op	een	vaste	locatie	in	Den	Bell.

Deze	principes	van	werkplekdelen,	taakgerichte	organisatie	en	efficiënt	plaatsgebruik	hebben	een	
aantal	gevolgen:
1.	 Het ‘clean desk’ beleidHet ‘clean desk’ beleid.	Dit	werkplekdelen	impliceert	dat	wie	het	gebouw	verlaat	of	naar	een	

andere	werkplek	verhuist	voor	een	langere	periode,	zijn	laatste	werkplek	volledig	opgeruimd	
achterlaat	zodat	ze	vrijkomt	voor	een	collega.

2.	 Taakgericht	een	werkplek	uitkiezen,	vereist	dat	personeelsleden	geen	stapels	papier	moeten	
verhuizen	en	dat	ze	overal aan de informatie kunnenoveral aan de informatie kunnen	die	nodig	is	om	hun	taken	uit	te	voeren.	
Dossiers	kunnen	dus	niet	langer	worden	bewaard	in	persoonlijke	schuiven	of	op	bureaus.

3.	 De	beschikbare	ruimte	optimaal	invullen	met	werkplekken	en	de	ruimte	nodig	voor	opslag	van	
dossiers,	documenten,	voorraden en archief zo klein mogelijk te houdenvoorraden en archief zo klein mogelijk te houden.

Basiswerkplek volgens het principe clean desk
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 Impact van de nieuwe werkwijze op het document- 
 en informatiebeheer

De	nieuwe	werkomgeving	en	werkmethodes	hebben	onvermijdelijk	een	impact	op	de	wijze	waarop	
het	informatie-	en	documentbeheer	is	georganiseerd:
•	 klemtoon	op	digitaal	werken;
•	 optimale	digitale	beschikbaarheid	van	en	toegang	tot	alle	informatie;
•	 zeer	beperkt	papieren	centraal	klassement	op	de	werkvloer;	taakgericht	geplaatst	en		berekend	

a	rato	van	2	strekkende	meter	per	medewerker;
•	 beperkte	ruimte	voor	semi-dynamische	archieven	in	het	gebouw;
•	 versnelde	overbrenging	van	documenten	naar	het	stadsarchief;
•	 digitale	dienstverlening	vanuit	het	stadsarchief.

Naast	 de	 nieuwe	 werkwijze	 in	 het	 nieuwe	 gebouw,	 houdt	 de	 verhuis	 op	 zich	 ook	 een	 aantal	
	consequenties	in.	41	locaties,	waar	heel	wat	documenten	worden	bewaard,	worden	verlaten.	Om	
dit	te	realiseren,	moet	het	stadsarchief	de	aanwezige	archieven	in	kaart	brengen,	analyseren	en	
een	bestemming	geven:
•	 aangeven	wat	vernietigd	kan	worden;
•	 aangeven	wat	nog	actief	is	en	mee	verhuist	naar	het	nieuwe	gebouw;
•	 afgesloten	dossiers	overdragen	naar	het	stadsarchief.

 Missie en doelstellingen ontwikkeld voor het stadsarchief

Een	belangrijk	startpunt	voor	het	project	is	het	bepalen	van	de	beginpositie	en	het	vooropstellen	
van	prioriteiten.	Reeds	vroeg	in	het	project	worden	ook	de	gevolgen	van	de	geplande	acties	voor	
de	werking	van	het	stadsarchief	bekeken,	zodat	anticipatie	mogelijk	 is.	Het	stadsarchief	kan	zo	
voldoende	tijd	voorzien	voor	de	nodige	voorbereidende	acties.

Missie:	naar	een	efficiënt,	proactief	en	toekomstgericht	informatiebeheerMissie:	naar	een	efficiënt,	proactief	en	toekomstgericht	informatiebeheer

Een	 efficiënt	 informatiebeheer	 vereist	 een	 bewuster	 omgaan	 met	 informatie.	 De	 kennis	 van	
de	personeelsleden	over	de	praktische	kant	van	hun	werkprocessen	wordt	mee	verwerkt	 in	de	
	informatiebeheersplannen,	waarin	ook	selectie-	en	ordeningsvoorschriften	worden	opgenomen.	
Zo	weet	de	werkvloer	hoe	en	welke	documenten	bewaard	moeten	worden,	en	voor	hoe	lang.	Op	
deze	manier	kan	er	heel	wat	plaats	bespaard	worden,	zowel	in	de	kast	als	op	de	server.	Voor	een	
goede	bedrijfsvoering	is	het	belangrijk	dat	de	dossiers	en	reeksen:
•	 volledig	zijn:	ze	bevatten	alle	stukken	die	nodig	zijn	bij	de	werkprocessen	van	de	dienst.	Alle	

documenten	die	betrekking	hebben	op	dezelfde	zaak	worden	samen	en	niet	langer	verspreid	
bewaard.

•	 kwalitatief	 zijn:	 ze	 bevatten	 de	 juiste	 documenten.	 Overbodige	 documenten	 worden	
s	ystematisch	vernietigd	en	vervuilen	de	dossiers	niet.

•	 goed	gestructureerd	zijn:	ze	zijn	overzichtelijk	geordend	en	hebben	een	duidelijk	herkenbare	
structuur	die	op	de	werkprocessen	is	afgestemd.

•	 op	een	goede	wijze	worden	beheerd:	er	zijn	duidelijke	afspraken	en	verantwoordelijkheden	
voor	het	beheer	vastgelegd.
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Een	actief	en	efficiënt	informatiebeheer	biedt	nog	meer	voordelen:
•	 het	 rationaliseren	 van	 de	 informatiestromen.	 Goede	 afspraken	 over	 wie	 verantwoordelijk	

is	voor	welke	 informatie,	resulteert	 in	de	vorming	van	minder	schaduwdossiers.	Er	 is	meer	
	duidelijkheid	rond	wat	bewaard	moet	worden	en	wat	wanneer	kan	vernietigd	worden.

•	 een	betere	opvolging	van	dossiers.	Er	is	slechts	één	dossier,	waarin	alle	documenten	zitten.	De	
bestaande	archiefachterstanden	worden	opgeruimd	en	ballast	wordt	vernietigd	uit	de	digitale	
klassementen,	zodat	enkel	de	noodzakelijke	dossiers	overblijven.	Deze	zijn	overzichtelijk	en	
beter	terug	te	vinden.

•	 toekomstgericht	 het	 ontstaan	 van	 informatiepuinhopen	 voorkomen:	 deze	 nemen	 te	 veel	
plaats	in	beslag	en	het	opzoeken	van	documenten	vraagt	(te)	veel	tijd.	Het	relateren	van	de	
documenten	aan	hun	 respectievelijke	processen	en	analyse	van	workflows	geeft	een	beter	
inzicht	op	administratieve	bewaartermijnen	en	op	de	wijze	waarop	dossiers	digitaal	kunnen	
gevormd	worden.

Ook	digitale	beheerssystemen	worden	mee	onder	de	loep	genomen.	Vooraleer	nieuwe	applicaties	
in	gebruik	worden	genomen,	speelt	het	 stadsarchief	een	belangrijke	 rol	 in	de	bepaling	van	de	
vereisten,	bijvoorbeeld:	welke	documenten	worden	opgenomen,	hoe	worden	ze	georganiseerd,	
welke	gegevens	worden	bijkomend	geregistreerd,	hoe	kan	er	gezocht	worden,	hoe	en	wanneer	
kan	er	gearchiveerd	worden?	 In	een	digitale	wereld	 is	proactief	optreden	een	noodzaak	omdat	
retroactieve	reddings-	of	archiveringsoperaties	vaak	omslachtig	zijn,	veel	tijd	in	beslag	nemen	of	
zelfs	onmogelijk	zijn.

De	omschakeling	naar	een	actief	en	efficiënt	informatiebeheer	start	bij	het	verwerven	van	inzicht	
in	het	documentbeheer	en	haar	gebruikers.	Op	basis	hiervan	is	het	mogelijk	proactief	na	te	denken	
en	richtlijnen	te	formuleren	over	de	inhoud	en	de	organisatiewijze	van	dossiers.	Dossiervorming,	
-beheer	en	archivering	worden	op	elkaar	afgestemd	zodat	ze	één	proces	vormen.	Zij	worden	in	
functie	van	de	werkprocessen	uitgetekend.	Archiveren	is	dan	niet	louter	een	kwestie	bij	het	afron-
den	van	een	dossier	of	wanneer	plaatsgebrek	dreigt,	maar	een	proces	 ingebed	 in	de	eigenlijke	
werkprocessen.	Met	deze	toekomstgerichte	aanpak	verhoogt	de	kwaliteit	van	de	informatiehuis-
houding	bij	de	stadsadministratie	en	worden	knelpunten	vermeden.	Een	ander	voordeel	van	deze	
aanpak	is	dat	de	administratie	gearchiveerde	dossiers	gemakkelijker	opnieuw	kan	opzoeken,	wat	
bij	het		versnellen	van	het	archiveringsmoment	frequenter	zal	voorkomen.

Met	 deze	 missie	 en	 de	 bestaande	 situatie	 in	 het	 achterhoofd	 formuleert	 het	 projectteam	 vier	
grote	doelstellingen,	gekoppeld	aan	een	reeks	actiepunten.

Doelstelling	1:	optimaal	digitaal	werken;
Doelstelling	2:	werkplekdelen	betekent	ook	informatiedelen;
Doelstelling	3:	alle	afgesloten	dossiers	een	bestemming	geven.

Kritische	succesfactoren	zijn	de	reorganisatie	en	aanpassingen	van	de	werkmethodes	en	instru-
menten	die	het	stadsarchief	tot	voor	dit	project	ter	beschikking	had.	Daarom:

Doelstelling	4:	een	proactieve	ondersteuning	van	het	informatiebeheer.
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Het	scheppen	van	een	kader,	opleiding	en	communicatie	zijn	actiepunten	die	bij	alle	doel	stellingen	
nodig	 zijn.	Geen	enkele	actie	 is	doeltreffend	als	 ze	niet	 voldoende	ondersteund	wordt	door	de	
juiste	kennis,	vaardigheden	en	informatie.	De	juiste	personen	bij	elkaar	brengen,	samenwerken	
en	gericht	communiceren	zijn	aldus	onontbeerlijk.

Doelstelling	1:	Optimaal	digitaalDoelstelling	1:	Optimaal	digitaal

Doelstelling
Een	belangrijke	doelstelling	om	de	nieuwe	manier	van	werken	te	realiseren	en	dus	te	kunnen	streven	
naar	waar	mogelijk,	enkel	digitale	dossiervorming,	is	het	optimaliseren	van	het	digitaal	werken.

Actiepunten
Nadat	de	nodige	 IT-infrastructuur	door	de	telematicapartner	van	de	stad	 is	voorzien,	moet	het	
projectteam	in	de	eerste	plaats	de	bestaande	digitale	klassementen	structureren	en	centraliseren.	
Per	 bedrijfseenheid	 komt	 er	 één	 centrale	 schijf	 waar	 iedereen	 op	 werkt.	 De	 bestaande	 klasse-
menten	op	gemeenschappelijke	servers,	losse	dragers	(usb-sticks,	cd-roms)	en	persoonlijke	harde	
schijven	worden	opgeruimd.	Op	deze	manier	zijn	personeelsleden	minder	gebonden	aan	een	vaste	
werkplek.	Ze	hebben	op	verschillende	plaatsen	toegang	tot	het	netwerk,	en	dus	tot	hun	dossiers.

In	Den	Bell	is	doordacht	omgaan	met	ruimte	het	credo.	Dit	geldt	niet	alleen	voor	papier,	ook	de	
capaciteit	van	de	servers	is	niet	oneindig.	Daarom	moeten	de	stadsdiensten	streven	naar	werken	
met	unieke	dossiers,	en	waar	mogelijk,	naar	digitale	dossiers.	Dit	laatste	wil	het	stadsarchief	ener-
zijds	in	goede	banen	leiden	door	mee	te	bekijken	hoe	de	dossiers	kunnen	worden	opgebouwd	en	
anderzijds	door	ordeningsvoorschriften	op	te	nemen	in	informatiebeheersplannen.	

In	een	tweede	fase	bekijken	de	projectmedewerkers	waar	papieren	documenten	gedigitaliseerd	
kunnen	worden	zodat	de	stadsdiensten	ook	zo	digitaal	mogelijk	kunnen	werken.

‘De reflex hebben om te zeggen: ‘stuur je me dat document even ‘De reflex hebben om te zeggen: ‘stuur je me dat document even 
door’ in plaats van ‘druk je dat even af’, was niet vanzelfsprekend.’door’ in plaats van ‘druk je dat even af’, was niet vanzelfsprekend.’

Doelstelling	2:	InformatiedelenDoelstelling	2:	Informatiedelen

Doelstelling
Een	efficiënte	bedrijfsvoering	waarbij	de	bedrijfsprocessen	op	een	doelmatige	en	klantvriendelijke	
wijze	verlopen,	vraagt	dat	 samenwerken,	doelgerichtheid,	verantwoording	en	klantgerichtheid	
centraal	staan.	Om	dit	te	bereiken	moeten	personeelsleden	zowel	binnen	de	eigen	afdeling,	als	
tussen	de	verschillende	bedrijfseenheden,	alle	nuttige	informatie	delen.	Bij	afwezigheid	van	een	
personeelslid,	moeten	collega’s	een	klant	of	andere	collega	verder	kunnen	helpen	en	hebben	ze	
dus	op	elk	moment	toegang	nodig	tot	het	volledige	dossier.

Actiepunten
Opnieuw	 is	 het	 streven	 naar	 digitale	 en	 unieke	 dossiers	 een	 goede	 manier	 om	 dit	 te	 vereen-
voudigen.	 Bij	 het	 opstellen	 van	 de	 nieuwe	 centrale	 klassementen	 wordt	 uitgeklaard	 wie	 toe-
gang	 moet	 hebben	 tot	 welke	 informatie.	 Het	 uitgangspunt	 is	 om	 iedereen	 leesrechten	 toe	 te	
	kennen,	mits	beperkingen	voor	bedrijfskritische	en	privacygevoelige	informatie.	Zo	wordt	dubbele	
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opslag	vermeden,	wat	op	zijn	beurt	zorgt	voor	plaatswinst.	De	klassementen	zijn	gestructureerd	
op	gebouwd,	zodat	gebruikers	gemakkelijk	en	snel	de	juiste	documenten	kunnen	terugvinden.	Er	
worden	ook	intern	afspraken	gemaakt	over	hoe	en	wat	geklasseerd	wordt,	zodat	dossiers	uniform	
worden	opgebouwd.

Doelstelling	3:	Alle	afgesloten	dossiers	een	bestemming	gevenDoelstelling	3:	Alle	afgesloten	dossiers	een	bestemming	geven

Doelstelling
De	stadsadministratie	heeft	doorheen	de	jaren	een	achterstand	opgelopen	in	de	verwerking	van	
statische	 archieven.	 In	 de	 gebouwen	 treft	 het	 stadsarchief	 in	 alle	 hoeken,	 zolders	 en	 kelders,	
	kasten	en	rekken	met	archief	aan.	Deze	archiefruimten	zullen	in	samenwerking	met	de	betrokken	
diensten	door	het	stadsarchief	worden	verwerkt.	De	te	verlaten	locaties	moeten	immers	volledig	
leeg	worden	achtergelaten.	
Het	streefdoel	is	om	de	locaties	drie	weken	voor	de	effectieve	verhuis	te	kunnen	opleveren.

Actiepunten
De	 archiefruimten	 worden	 geanalyseerd	 en	 het	 projectteam	 zet	 een	 systeem	 op	 voor	 de	 ver-
werking	ervan.	Om	de	diensten	verhuisklaar	te	maken,	moet	niet	enkel	het	statische	archief	wor-
den	opgeruimd.	Ook	bureaus,	kasten	en	schuiven	op	de	werkvloer	zelf	moeten	worden	aangepakt.	
Om	te	visualiseren	hoeveel	ruimte	in	Den	Bell	beschikbaar	zal	zijn,	krijgen	de	diensten	voor	ieder	
verhuizend	personeelslid	vier	verhuisdozen.	Daarin	moet	het	hele	groepsklassement	passen.	Een	
goed	uitgekiende	structuur	voor	het	nieuwe	centrale	klassement	met	duidelijke	richtlijnen	is	dus	
onontbeerlijk.

Doelstelling	4:	De	proactieve	ondersteuningDoelstelling	4:	De	proactieve	ondersteuning

Doelstelling
Het	realiseren	van	de	veranderingen	in	het	documentbeheer	bij	de	stadsdiensten	zorgt	ervoor	dat	
de	ondersteunende	rol	van	het	stadsarchief	toeneemt.	In	de	processen	waar	sneller	tot		archivering	
wordt	overgegaan,	zullen	gearchiveerde	dossiers	achteraf	frequenter	door	de	administratie		worden	
geconsulteerd.	In	die	gevallen	waarbij	de	gearchiveerde	dossiers	(zowel	op	papier	als		digitaal)	zich	
niet	meer	bij	de	diensten	zullen	bevinden,	maar	al	naar	het	stadsarchief	worden	overgebracht,	zal	
een	efficiënte	dienstverlening	voor	het	raadplegen	van	reeds	gearchiveerde		dossiers	nodig	zijn.	

Actiepunten
De	keuze	valt	op	twee	nieuwe	faciliteiten,	namelijk	de	rechtstreekse	toegang	via	het	intranet	tot	
de	digitale	archieven	in	het	digitale	depot	en	het	aanleveren	van	digitale	kopieën	van	papieren	
dossiers	(scanningOnDemand).	Dit	vereist:
•	 de	ontwikkeling	en	bouw	van	het	digitale	depot;
•	 het	uitbouwen	van	de	scanstudio	en	het	opzetten	van	een	workflow;
•	 beschikken	over	een	geautomatiseerd	archiefbeheerssysteem	zodat	de	opname	van	archieven	

en	het	beschikbaar	stellen	zo	efficiënt	mogelijk	verlopen;
•	 beschikken	over	de	nodige	opslagcapaciteit	voor	de	digitale	en	gedigitaliseerde	dossiers;
•	 aanpassing	van	de	werking	van	de	cel	Archieftoezicht:

•	 ondersteunen	en	adviseren	van	het	documentbeheer	bij	de	diensten;
•	 opvolgen	van	veranderingen	in	de	procesmodellering.
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 Het project Den Bell in het stadsarchief

Het	stadsarchief	neemt	in	2006	via	de	oprichting	van	de	werkgroep	Archivering	en	Digitalisering	
en	 het	 project	 Documents@Stad	 het	 engagement	 op	 zich	 om	 de	 hierboven	 beschreven	 doel-
stellingen	aan	te	pakken.	De	opzet	is	om	dit	project	gefaseerd	op	te	zetten	en	door	te	voeren.	
Voor	het	project	krijgt	de	werkgroep	een	tijdelijk	kader	toegewezen	en	wordt	een	samenwerking	
opgezet	met	de	telematicapartner	van	de	stad.	Het	verloop	en	de	concrete	uitvoering	van	het	
project,	dat	de	naam	Documents@Stad	draagt,	wordt	uitgebreider	beschreven	in	de	bijlagen	van	
dit	rapport.
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Optimaal	Digitaal

 Een kader scheppen

De	vier	grote	opgesomde	doelstellingen	aanpakken,	kan	het	stadsarchief	uiteraard	niet	alleen.	
Heel	deze	operatie	 vraagt	een	 sterke	 samenwerking	van	verschillende	groepen.	Een	belangrijk	
actiepunt	is	dus	het	analyseren	welk	draagvlak	en	welke	partners	nodig	zijn,	en	welke	rollen	het	
stadsarchief	moet	definiëren	om	de	acties	zo	succesvol	en	doeltreffend	mogelijk	te	maken.
Die	contacten	kunnen	verschillende	doelen	dienen:	een	draagvlak	creëren,	informatie	ver	zamelen	
en	verspreiden,	visies	op	elkaar	afstemmen,	overleg	opzetten	of	trekkrachten	zoeken	om	zo	de	hele	
werkvloer	mee	te	krijgen.	Gaandeweg	wordt	duidelijk	dat	deze	laatste	functie	een	zeer		bepalend	
element	is	in	het	welslagen	van	het	hele	project.

1.	Draagvlak	bij	directie	en	leidinggevenden1.	Draagvlak	bij	directie	en	leidinggevenden

Bij	de	opstart	van	het	proces	bij	een	bedrijfseenheid	wordt	telkens	gekozen	om	eerst	een	d	raagvlak	
te	creëren	bij	de	betrokken	directeur	en	leidinggevenden.	Tijdens	een	korte	presentatie,	op	bijvoor-
beeld	een	directievergadering,	stelt	het	stadsarchief	het	project	en	het	geplande	verloop	ervan	
voor.	Op	deze	manier	weten	zij	wat	er	van	hun	personeel	verwacht	wordt,	welke	tijdsinzet	hiervoor	
nodig	is	en	probeert	het	stadsarchief	ook	het	nodige	engagement	los	te	krijgen.	Het	is	cruciaal	
dat	zij	de	nieuwe	manier	van	werken	mee	dragen	zodat	de	medewerkers	op	de	werkvloer	positief	
beïnvloed	kunnen	worden.	Zo	kan	er	al	een	deel	van	de	mogelijke	weerstand	worden	opgevangen.
Tijdens	dit	overleg	kunnen	gemaakte	inschattingen	afgetoetst	worden	en	reeds	de	eerste		mogelijke	
probleempunten	kenbaar	worden	gemaakt.

Vervolgens	 vraagt	 het	 stadsarchief	 aan	 de	 leidinggevenden	 en	 proceseigenaars	 om	 per	 proces	
of	 taak	 een	 informatiebeheerderinformatiebeheerder	 aan	 te	 duiden.	 Deze	 persoon	 is	 verantwoordelijk	 voor	 het	
	informatiebeheer	binnen	zijn	of	haar	proces.	Het	is	belangrijk	dat	de	leidinggevende	sterk	achter	
de	 taak	 van	 de	 informatiebeheerder	 staat.	 Deze	 persoon	 moet	 de	 nodige	 tijd	 krijgen	 om	 deze	
niet	te	onderschatten	taak	uit	te	voeren	en	vooral	ook	het	mandaat	krijgen	om	collega’s	aan	te	
s	preken.	In	de	praktijk	gebeurt	dit	niet	overal,	wat	de	voortgang	toch	bemoeilijkt.

Tijdens	 de	 op-	 en	 uitbouw	 van	 nieuwe	 klassementen,	 de	 verwerking	 van	 de	 archieven,	 de	
op	ruimacties	 enzovoort,	 koppelt	 het	 stadsarchief	 regelmatig	 terug	 naar	 directie	 en	 leiding-
gevenden.	Op	deze	overlegmomenten	bespreekt	het	 stadsarchief	de	 stand	van	 zaken,	 kaart	 ze	
	knelpunten	aan	en	neemt	ze	nieuwe	 initiatieven.	Aangezien	het	stadsarchief	het	project	gaan-
deweg	bijstuurt	en	al	doende	vaak	nieuwe	informatie	opduikt,	is	dit	zeker	nodig.	Zo	‘ontdekt’	het	
stadsarchief	r	egelmatig	nieuwe	archiefruimten	die	de	dienst	vergeten	is,	of	staat	de	dienst	plots	
voor	een	interne	reorganisatie,	waardoor	een	extra	stuk	klassement	ingebouwd	moet	worden.

Ook	de	keuze	tot	omschakeling	naar	een	werking	met	volledig	digitale	dossiers	of	de	opstart	van	
een	digitaliseringsproject,	start	idealiter	steeds	met	de	input	en	goedkeuring	van	de		directie.



16

Optimaal digitaal: 
Optimaal digitaal

2.	Samenwerking2.	Samenwerking

Voor	dit	project	 is	samenwerking	uitermate	belangrijk.	Het	betreft	vooreerst	de	samenwerking	
met	alle	andere	projectgroepen	die	voor	Den	Bell	waren	opgericht.	Vervolgens	gaat	dit	ook	over	
de	versterking	en	uitbreiding	van	de	bestaande	partners,	netwerken	en	contactpersonen:
1.	 Digipolis	Antwerpen,	de	telematicapartner	van	de	stad	Antwerpen
2.	 de	archiefverantwoordelijke	wordt	informatiebeheerder
3.	 de	LAN-beheerders

2.1. Projectgroepen en centrale projectteam Den Bell

Voor	 de	 realisatie	 van	 het	 grootscheepse	 project	 van	 de	 verhuis,	 richt	 het	 Management	 Team	
verschillende	werkgroepen	op.	In	onderstaand	schema	worden	ze	allen	opgesomd,	de	afkortingen	
tussen	haakjes	zijn	de	sigels	van	de	bedrijfseenheden	die	de	werkgroepen	trekken.

Ze	zijn	op	te	delen	in	vier	groepen:
•	 De	eerste	groep	is	gericht	op	alles	wat	te	maken	heeft	met	het	nieuwe	gebouw	en	de	om	geving	

(uitwerking	 van	 allerhande	 voorzieningen,	 toegankelijkheid,	 enz.).	 Het	 stadsarchief	 geeft	
advies	aan	de	werkgroep	Plug	&	Play	over	de	uitrusting	van	de	werkplekken,	voornamelijk	
wat	betreft	de	klasseersystemen;	aan	de	werkgroep	Interne	Logistiek	over	de	inrichting	van	de	
archiefkelder	en	de	voorzieningen	voor	vernietiging	van	archiefdocumenten.

•	 De	tweede	groep	spitst	zich	toe	op	 interne	verandering	en	organisatie.	Hiertoe	behoort	de	
werkgroep	 Archiveren	 &	 Digitaliseren	 waarvoor	 het	 stadsarchief	 de	 eindverantwoordelijk-
heid	draagt.	Daarnaast	zijn	er	werkgroepen	voor	mobiliteit,	werkplekdelen,	dienstverlening,	
communicatie	en	vorming.	Vooral	op	vlak	van	het	veranderingstraject	werkt	het	stadsarchief	
samen	met	de	werkgroepen	werkplekdelen,	communicatie	en	vorming.

Plug	&	Play	(PO) Mobiliteit	(SW)

Toegankelijkheid	(PO) Werkplekdelen	(PM)

Interne	logistiek	(OCMW) Archiveren	&	digitaliseren	(BZ/SA)

Sociale	economie	(WNE) Dienstverlening	(DL)

Omgeving	Den	Bell	(SW) Communicatie	(MC)

ICT	(Digipolis) Vorming	(PM)

Stuurgroep

Beleidsgroep

Taskforce	(PO+BZ)

Interne	werkgroepen

Gebouw	(PO) Organisatie	(PM) Fysieke	Verhuis	(OCMW) Financiën	(FI)
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•	 De	 werkgroep	 Fysieke	 Verhuis	 maakt	 een	 stappenplan	 en	 concreet	 draaiboek	 op	 voor	 de	
	verhuis	van	de	semi-dynamische	archieven	naar	de	archiefkelder	van	Den	Bell,	de	dynamische	
archieven	naar	de	kasten	op	de	werkvloer	en	het	ICT-materiaal.	Twee	subwerkgroepen	diepen	
de	verhuisvoorbereidingen	verder	uit:	één	voor	de	semi-dynamische	archieven	en	de	andere	
voor	de	dynamische	archieven.	Het	stadsarchief	neemt	ook	aan	deze	twee	sub	werkgroepen	
actief	 deel	 omwille	 van	 haar	 verhuiservaring	 in	 de	 zomer	 van	 2006	 van	 haar	 eigen	 16	 km	
	archieven.	 Het	 stadsarchief	 bepleit	 voor	 de	 verhuis	 van	 de	 semi-dynamische	 archieven	
	dezelfde	basis	instrumenten	te	gebruiken	die	in	2006	reeds	hun	kracht	hadden	bewezen,	met	
name		formaatplaatsing,	een	inventarisnummer	voor	ieder	dossier,	een	doosnummer	op	i	edere	
	verpakking	en	een	plaatsingsnummer	om	het	rek	in	de	kelder	eenduidig	te	benoemen.

•	 De	werkgroep	Financiën.

Centraal	 zorgt	de	 InterneTaskforceInterneTaskforce	 voor	de	algemene	coördinatie	en	opvolging	van	de	 interne	
werkgroepen.	Daarnaast	 zorgen	zij	 voor	de	 terugkoppeling	met	de	 stuurgroep	en	beleidsgroep	
en	 voor	 de	 rapportering	 aan	 het	 managementteam	 en	 het	 College.	 Zowel	 de	 bedrijfseenheid	
	patrimoniumonderhoud	 (PO)	 als	 bestuurszaken	 (BZ)	 trekken	 deze	 InterneTaskforce.	 De	 eer-
ste	 	vanuit	 haar	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 realisatie	 van	 de	 hardware,	 het	 gebouw	 en	 haar	
inrichting.	 De	 tweede	 vanuit	 haar	 verantwoordelijkheid	 voor	 de	 organisatie	 van	 de	 stedelijke	
administratie.

Naarmate	 de	 voorbereidingen	 voor	 de	 verhuis	 concrete	 vormen	 aannemen,	 smelten	 de	 werk-
groepen	 werkplekdelen,	 communicatie	 en	 vorming	 samen	 tot	 één	 projectteam	 voor	 het	
	veranderingstraject,	en	krijgt	de	naam Projectteam Den Bell Projectteam Den Bell.	Dit	team	coördineert	de	verande-
ringscoördinatoren	en	heeft	als	 taak	de	organisatorische	veranderingen	voor	zowel	burgers	als	
werknemers	zo	licht	verteerbaar	mogelijk	te	maken.

De	belangrijkste	functies	in	deze	werkgroepen	zijn:
•	 De verhuisbeheerdersDe verhuisbeheerders

In	functie	van	de	realisatie	van	het	globale	project	Den	Bell	wordt	per	bedrijfseenheid	een	
	verhuisbeheerder  aangesteld	voor	de	logistieke	ondersteuning	bij	het	hele	gebeuren.		Enkele	van	
hun	doelstellingen	sluiten	aan	bij	deze	van	het	project	Documents@Stad.	Verhuis	beheerders	
moeten	hun	dienst	verhuisklaar	maken	tegen	de	vooropgestelde	verhuisdatum.	Dit	wil	onder	
meer	zeggen:	het	centrale	klassement	past	binnen	de	twee	meterlimiet,	de	semi-dynamische	
archieven	zijn	opgelijst	en	verpakt	en	de	te	verlaten	locatie	wordt	leeg		achtergelaten.	In	de	
praktijk	zijn	deze	personen	partners	bij	de	grote	acties	van	het	stads	archief	en	helpen	ze	op	
organisatorisch	vlak	bij	het	plannen	van	overleg	en	opleidingen.	D	oordat	deze	personen	hun	
eigen	bedrijfseenheid	heel	goed	kennen,	weten	zij	welke		personen	de	projectconsulenten	aan	
moeten	spreken	en	mee	moeten	betrekken.
De	verhuisbeheerders	volgen	ook	archiefvernietigingen	en	-overdrachten	op	en	begeleiden	de	
verwerking	van	het	semi-dynamische	archief	voor	de	kelder	van	Den	Bell.	Ze	houden	verder	de	
voortgang	voor	het	behalen	van	de	twee	meterlimiet	voor	het	centrale	klassement	streng	in	de	
gaten.

•	 De veranderingscoördinatorDe veranderingscoördinator
Daarnaast	duiden	de	bedrijfseenheden	veranderingscoördinatoren	aan.	In	de	meeste	gevallen	
gaat	dit	om	dezelfde	persoon	als	de	verhuisbeheerder.	Ze	hebben	de	taak	om		collega’s	klaar	te	
stomen	voor	de	nieuwe	manier	van	werken.	De	overstap	naar	het	principe	van	een	clean	desk	
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en	werkplekdelen	is	niet	evident,	en	om	deze	te	begeleiden,	krijgen	de	veranderingscoördi-
natoren	opleiding.	Met	de	nodige	bagage	organiseren	ze	staf-	en	themadagen	of	zelfs	speelse	
acties	zoals	wedstrijden.	Ook	archiveren,	klasseren	en	opruimen	komen	daarbij	aan	bod	en	
de	begeleidende	consulent	van	het	stadsarchief	probeert	hier	steeds	bij	aanwezig	te	zijn.	Op	
zulke	dagen	kan	er	immers	op	een	ludieke	en	informele	manier	aan	de	doel	stellingen	gewerkt	
worden,	wat	een	positieve	invloed	heeft	op	het	engagement.

Deze	verhuisbeheerders	en	veranderingscoördinatoren	nemen	meestal	ook	deel	aan	de	opleiding	
informatiebeheerder,	en	vervullen	een	coördinerende	functie	over	de	informatiebeheerders	van	
hun	bedrijfseenheid.	Vooral	bij	grootschalige	projecten,	zoals	bijvoorbeeld	de	omschakeling	naar	
	digitale	personeelsdossiers,	is	dit	erg	nuttig.

De	 eigen	 werkgroep Archivering en Digitalisering  Archivering en Digitalisering gaat	 van	 start	 op	 23	 november	 2006	 en	 is	
	samengesteld	uit	medewerkers	van	het	stadsarchief	en	vertegenwoordigers	van	diverse	andere	
spelers	 binnen	 het	 gehele	 Bell-verhaal.	 Er	 zijn	 vertegenwoordigers	 van	 enkele	 grote	 archief-
vormers,	zoals	stadsontwikkeling	(SW),	vertegenwoordigers	van	andere	interne	werkgroepen,	van	
de	InterneTaskforce,	van	de	stadssecretaris	en	van	Digipolis	Antwerpen.	De	werkgroep	is	als	het	
ware	de	reflectiekamer	voor	het	project	Documents@Stad.
Vanaf	 maart	 2007	 komt	 de	 werkgroep	 maandelijks	 samen.	 Belangrijkste	 onderwerpen	 zijn	 het	
bepalen	van	de	te	volgen	aanpak,	de	methodologie	en	het	instrumentarium	dat	het	projectteam	
van	 Documents@Stad	 uitwerkt.	 Naarmate	 het	 project	 vorm	 krijgt,	 vermindert	 de	 vergader-
frequentie	 tot	 driemaandelijks	 vanaf	 2008.	 De	 vergaderingen	 zijn	 vanaf	 dan	 voornamelijk	 een	
	rapportering	over	de	voortgang	van	het	project	Documents@Stad.
In	 2009	 komt	 de	 werkgroep	 nog	 tweemaal	 samen	 in	 een	 uitgebreide	 samenstelling.	 Ook	 de	
	verhuisbeheerders	 en	 de	 veranderingscoördinatoren	 zijn	 dan	 uitgenodigd.	 Op	 de	 agenda	
staan	 nu	 hoofdzakelijk	 de	 nieuwe	 digitale	 klassementen	 en	 de	 concrete	 verhuisvoorbereidin-
gen	 van	 	semi-dynamische	 en	 dynamische	 archieven.	 Aangezien	 steeds	 meer	 rechtstreeks	 aan	
	InterneTaskforce	en	Management	Team	wordt	gerapporteerd,	komt	de	werkgroep	gedurende	de	
laatste	fase	van	het	project	verder	niet	meer	samen.

2.2. Digipolis Antwerpen
Digipolis	Antwerpen,	het	telematicabedrijf	van	de	stad,	is	een	belangrijke	externe	partner.		Digipolis	
zorgt	voor	de	noodzakelijke	IT-infrastructuur	om	de	nieuwe	manier	van	klasseren	en	archiveren	te	
ondersteunen.	
Erg	 belangrijk	was	ook	het	 Enterprise	Architecture-project	dat	bij	Digipolis	werd	opgestart.	Dit	
	project	beoogt	de	digitale	informatiehuishouding	van	de	stad	te	stroomlijnen	en	te	optimaliseren.	
Via	 dit	 kader	 komt	 de	 nodige	 ondersteuning	 bij	 de	 opbouw	 en	 uitrol	 van	 de	 nieuwe	 mappen-
structuren	en	bij	de	bepaling	en	uitvoering	van	archiveringsstrategieën	voor	applicaties.

2.3. De informatiebeheerder
Een	cruciaal	punt	in	het	veranderingsproces	is	het	in	overeenstemming	brengen	van	het		papieren	
en	digitale	klassement.	Tussen	beide	bestaat	te	vaak	een	scheiding	waardoor	dubbele	opslag	en	
dus	inefficiënt	informatiebeheer,	veel	voorkomen.	Deze	scheiding	wordt	ook	weerspiegeld	in	de	
bevoegdheidsverdelingen.	Een	archiefverantwoordelijke	beheert	het	papieren	klassement	en	de	
mappenverantwoordelijken	 verzorgen	 het	 digitale	 klassement.	 Als	 de	 opsplitsing	 tussen	 beide	
klassementen	 weggewerkt	 wordt,	 is	 het	 ook	 logisch	 dat	 er	 maar	 één	 verantwoordelijke	 is:	 de	
informatiebeheerder.
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In	het	kader	van	dit	project	maakt	het	stadsarchief	een	profiel	voor	deze	nieuwe	functie	op,	brengt	
ze	het	takenpakket	in	kaart	en	breidt	dit	verder	uit.	De	informatiebeheerders	hebben	voorheen	in	
hun	takenpakket	niet	altijd	te	maken	met	informatiebeheer,	daarom	kiest	het	stadsarchief	ervoor	
om	een	opleiding	te	voorzien	voor	iedereen	die	deze	functie	krijgt	toegewezen	(zie	verder).

De	 informatiebeheerders	 worden	 bij	 aanvang	 van	 het	 project	 bij	 een	 bedrijfseenheid	 aange-
steld	door	de	leidinggevenden.	Het	stadsarchief	raadt	daarbij	aan	iemand	te	selecteren	die	een	
	grondige	kennis	heeft	van	de	werkprocedures,	van	de	verschillende	documenten	en	dossiers	en	
van	de	structuur	van	de	klassementen	op	de	afdeling.	Hij	of	zij	moet	actief	kunnen	meedenken	
aan	op	lossingen	om	optimaal	digitaal	te	werken.	Daarnaast	moet	deze	persoon	collega’s	kunnen	
motiveren	en	coachen	in	het	klasseren.
Per	 taak	 of	 proces	 wordt	 één	 informatiebeheerder	 aangesteld.	 Dit	 zorgt	 ervoor	 dat	 het	 aantal	
informatiebeheerders	per	bedrijfseenheid	 relatief	hoog	 ligt.	Op	geregelde	 tijdstippen	plant	het	
stadsarchief	een	overleg	met	de	informatiebeheerders	van	één	bedrijfseenheid	en	de		begeleidende	
consulent	van	het	stadsarchief.	Dit	kan	naar	aanleiding	van	specifieke	problemen,	nieuwe	beslis-
singen,	 de	 opstart	 van	 een	 bepaalde	 actie,	 enzovoort.	 Het	 is	 niet	 altijd	 eenvoudig	 om	 alle	
	informatiebeheerders	van	een	bedrijfseenheid	te	bereiken	via	zo’n	informatiebeheerdersoverleg.	
De	coördinerende	functie	die	de	verhuisbeheerder	of	verandercoördinator	vaak	opneemt,	vangt	
dit	wel	gedeeltelijk	op.

In	de	 loop	van	het	project	ontstaat	er	een	sterke	samenwerking	tussen	het	stadsarchief	en	de	
	informatiebeheerders.	Ze	zijn	de	antennes	van	wat	leeft	op	de	werkvloer.	Naast	deze	wissel	werking	
met	het	stadsarchief	 is	de	 informatiebeheerder	ook	het	aanspreekpunt	voor	collega’s	voor	alle	
	vragen	met	betrekking	tot	het	papieren	en	digitale	klassement.	Hij	of	zij	brengt	nieuwe		collega’s	
op	 de	 hoogte	 van	 de	 interne	 en	 algemene	 afspraken	 over	 klasseren.	 De	 informatie	beheerder	
neemt	de	gesignaleerde	problemen	en	voorstellen	verder	op.	De	functie	van	informatiebeheerder	
zal	dus	niet	eindigen	wanneer	de	verhuis	rond	is,	hun	inzet	zal	mee	de	continuïteit	van	de	nieuwe	
manier	van	werken	ondersteunen.

2.4. De LAN-beheerders
Optimaal	digitaal	werken	vereist	een	sterke	technische	onderbouw	en	roept	ook	veel	technische	
vragen	op	bij	de	gebruikers.	De	nieuwe	digitale	mappenstructuren	hebben	daarenboven	een	grote	
impact	op	de	servers.	Lokale	ICT-medewerkers	bij	de	bedrijfseenheden	zijn	het	eerste	aanspreek-
punt	voor	de	gebruikers	en	ze	zijn	goed	op	de	hoogte	van	de	interne	werking	en	bijzonderheden	
van	hun	bedrijfseenheid.
Bij	de	opmaak	van	de	mappenstructuren	doet	het	stadsarchief	beroep	op	hen	om	het	opzetten	van	
de	rechtenstructuur	voor	te	bereiden.	LAN-beheerders	worden	ook	mee	betrokken	bij	de		uitwerking	
van	digitaliseringsprojecten.	Ze	volgen	de	uitrol	van	de	KlasseerToolbox	en	RecordsManagement-
Tool,	twee	applicaties	voor	het	stadsarchief,	op	en	leveren	steeds	advies	over	technische	aspecten	
bij	een	aantal	voorstellen.
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 Opleiding en communicatie

1.	Opleiding	1.	Opleiding	

1.1. Opleiding informatiebeheerder
De	nieuw	aangestelde	informatiebeheerders	hebben	voorheen	in	hun	takenpakket	niet		specifiek	
te	 maken	 met	 klasseren	 en	 archiveren.	 Slechts	 enkelen	 zijn	 al	 archiefverantwoordelijke	 of	
	archiefmedewerker.	 Daarom,	 en	 ook	 omdat	 het	 takenpakket	 van	 de	 informatiebeheerder	 sterk	
verschilt	van	dat	van	de	archiefverantwoordelijke	of	-medewerker,	kiest	het	stadsarchief	om	alle	
informatie	beheerders	op	te	leiden	bij	de	opstart	van	het	hele	verandertraject	in	een	bedrijfseen-
heid.	Op	die	manier	verkrijgen	deze	personen	allen	een	goede	basiskennis	die	nodig	 is	voor	de	
opbouw	en	uitrol	van	de	nieuwe	mappenstructuren.

De	opleiding	informatiebeheer	duurt	een	hele	dag	en	bevat	naast	een	flinke	dosis	theorie	over	
digitaal	 klasseren	 ook	 een	 reeks	 praktische	 oefeningen.	 Wanneer	 enkele	 informatiebeheerders	
van	eenzelfde	bedrijfseenheid	gegroepeerd	een	opleiding	volgen,	wordt	er	getracht	de	 inhoud	
zo	goed	mogelijk	af	te	stemmen	op	de	eigenheid	van	deze	bedrijfseenheid.	Daarnaast	wordt	de	
inhoud	van	de	opleiding	gaandeweg	ook	bijgeschaafd.	Al	doende	wordt	duidelijk	welke	vaardig-
heden	on	ontbeerlijk	zijn	en	dus	sterker	aan	bod	dienen	te	komen	in	de	opleiding.

Opleidingen informatiebeheerder worden gegeven aan de pc.
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Inhoudstafel	van	de	opleiding	informatiebeheerder

Inleiding
Voorstelling	van	het	project	Documents@Stad	en	haar	doelstellingen	
De	rol	van	de	informatiebeheerder

Klassement opbouwen
Indelingsprincipes
Algemene	structuur	klassementen	stad
Dossier-	en	reeksvorming
Het	Unieke	Dossier
Rubricering
Informatiedelen	en	afscherming
Stappenplan	implementatie	nieuw	klassement

Klassement onderhouden
Mappen	maken	en	bestandsnamen	toekennen
Versiebeheer
Onderscheid	archief	en	documentatie
Omgaan	met	hybride	dossiers

Tips om optimaal digitaal te werken
E-mails	klasseren	met	de	KlasseerToolbox
Richtlijnen	‘Welke	e-mails	klasseren?’
Gebruik	copyPath
De	moveManager
Redigeren	in	MS	Word
Mogelijkheden	in	de	Windows	verkenner	(extra	informatie	over	bestanden,	snelkoppelingen)

De	 consulenten	 van	 het	 stadsarchief	 geven	 de	 opleiding	 informatiebeheerder	 zelf.	 Bij	 de	 start	
stemt	het	stadsarchief	de	inhoud	af	met	de	vormingsverantwoordelijke.	Aangezien	er	veel		concrete	
toepassingen	aan	bod	komen,	geven	de	projectconsulenten	de	opleiding	in	een	computerlokaal	
in	het	stadsarchief.	Zo	kunnen	maximaal	8	personen	per	sessie	deelnemen.	Een	kleine	groep	heeft	
als	voordeel	dat	persoonlijke	begeleiding	bij	de	oefeningen	mogelijk	is.
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Algemene	leerdoelstellingen
De	informatiebeheerder	…

…	kan	een	klassement	beheren
…	kan	de	richtlijnen	van	het	stadsarchief	aan	zijn	of	haar	collega’s	doorgeven

Concrete	leerdoelstellingen
Inleiding
De	informatiebeheerder	…

…	kent	het	project	Documents@Stad	en	haar	doelstellingen
…	weet	wat	zijn	of	haar	rol	is	als	informatiebeheerder

Klassement
De	informatiebeheerder	…

…	weet	hoe	een	klassement	wordt	opgebouwd
…	kent	begrippen	zoals	reeks-	en	dossiervorming	en	kan	ze	toepassen
…	kent	de	principes	van	het	Unieke	Dossier	en	kan	ze	toepassen
…	kent	begrippen	zoals	schaduwdossiers	en	bewaarniveaus
…	kan	een	klassement	onderhouden	en	beheren
…	kent	de	regels	voor	goed	en	digitaal	klasseren
…	begrijpt	waarom	het	stadspersoneel	bepaalde	regels	moet	volgen
…	kan	zelf	de	regels	voor	goed	en	digitaal	klasseren	aan	collega’s	uitleggen
…	kan	afspraken	maken	over	versiebeheer	en	hoe	bestandsnamen	toekennen
…	weet	wanneer	informatie	vertrouwelijk	is	en	wanneer	niet
…	kan	archief	onderscheiden	van	documentatie
…	weet	hoe	de	klassementsstructuur	van	de	stad	en	zijn	bedrijfseenheid	in	elkaar	zit
…	kan	papier	en	digitaal	klassement	op	elkaar	afstemmen
…	kan	de	regels	voor	digitaal	klasseren	toepassen
…	kan	mappen	in	een	centraal	digitaal	klassement	aanmaken	en	beheren
…	kan	afspraken	over	versiebeheer	en	toekennen	van	bestandsnamen	toepassen
…	kan	alle	functionaliteiten	van	de	KlasseerToolbox	gebruiken
…	weet	hoe	en	wanneer	copyPath	en	de	moveManager	te	gebruiken
…	kent	de	mogelijkheden	van	de	Windows	verkenner
…	weet	voor	het	eigen	proces	welke	digitale	informatie	in	diverse	systemen	beschikbaar	is

1.2. Infosessies voor alle medewerkers
Zodra	 de	 nieuwe	 mappenstructuur	 opgesteld	 en	 klaar	 is	 om	 in	 gebruik	 te	 nemen,	 geven	 de	
	projectconsulenten	 een	 opleiding	 met	 de	 richtlijnen	 voor	 dit	 nieuwe	 klassement	 aan	 alle	
	personeelsleden	van	de	betrokken	dienst.	Omwille	 van	de	grote	omvang	 in	aantal,	worden	de	
infosessies	voor	relatief	grote	groepen	georganiseerd	(15	tot	20	personen).	De	consulenten	vragen	
steeds	aan	de	informatiebeheerders	om	ook	aanwezig	te	zijn	tijdens	de	infosessie	om	antwoord	te	
kunnen	bieden	op	zeer	specifieke	vragen,	bijvoorbeeld	over	de	plaatsing	van	bepaalde	documen-
ten	in	een	dossier.	Hun	aanwezigheid	is	wenselijk,	maar	niet	verplicht.
De	deelnemers	worden	uitgenodigd	via	e-mail.	Deze	bevat	een	korte	beschrijving	van	het	grote	
verhaal	 van	 Den	 Bell	 en	 de	 link	 met	 het	 anders	 gaan	 werken	 wordt	 gelegd.	 Voor	 velen	 is	 dit	
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de	 eerste	 concrete	 kennismaking	 met	 het	 project.	 Langs	 deze	 weg	 kan	 het	 stadsarchief	 hun	
	nieuwsgierigheid	wekken	en	het	belang	van	de	opleiding	aantonen.

Ter	inleiding	wordt	in	de	infosessie	het	project	en	de	timing	geschetst.	Daarna	komen	de	principes	
van	het	nieuwe	klassement	aan	bod,	alsook	de	richtlijnen	voor	de	overzet	van	de	bestanden	van	
het	oude	naar	het	nieuwe	klassement.	Op	het	einde	demonstreren	de	archiefconsulenten	nog	een	
aantal	tips	om	optimaal	digitaal	te	werken.	De	cursisten	krijgen	tijd	om	dit	tijdens	de	infosessie	in	
te	oefenen.	Per	infosessie	voorziet	het	stadsarchief	een	halve	dag.

Inhoudstafel	van	de	infosessie
•	 Wat	doet	Documents@Stad	voor	je?
•	 Wat	doet	je	informatiebeheerder	voor	je?
•	 Hoe	is	de	mappenstructuur	opgebouwd?
•	 Hoe	gebruik	je	de	mappenstructuur?
•	 Hoe	wordt	de	overzet	georganiseerd?
•	 Wat	klasseer	je	en	wat	niet?
•	 Met	welke	instrumenten	kun	je	optimaal	digitaal	werken?
•	 Demonstratie	 van	 de	 KlasseerToolbox	 met	 moveManager	 en	 copyPath,	 de	 functie		

redigeren	in	Word	en	tips	over	de	Verkenner.

Waar	mogelijk	gaan	de	opleidingen	door	in	een	lokaal	waar	voldoende	computers	of	aansluitingen	
ter	beschikking	zijn,	zodat	een	aantal	nieuwigheden	meteen	kunnen	worden	ingeoefend.		Wanneer	
opleidingen	niet	aan	een	computer	of	laptop	kunnen	plaatsvinden,	worden	enkele	oefeningen	via	
e-mail	bezorgd	aan	de	cursisten	om	deze	na	de	sessie	uit	te	voeren.	Een	voorbeeld	hiervan	zijn	
opdrachten	om	e-mails	te	klasseren.

Infosessie bij de bedrijfseenheid patrimoniumonderhoud
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Ook	de	infosessies	worden	gegeven	door	de	consulenten	van	het	stadsarchief.	Wanneer		mogelijk,	
is	 dit	 de	 begeleidende	 consulent	 omdat	 deze	 de	 medewerkers	 zo	 ook	 beter	 kan	 leren	 	kennen	
en	omdat	hij	of	zij	de	werking	van	de	dienst	kent.	In	een	aantal	gevallen	werd	een	deel	van	de	
l	essen	gegeven	door	de	verhuiscoördinator	of	een	informatiebeheerder	met	coördinerende	functie	
omwille	van	het	grote	aantal	op	te	leiden	personen.	Dit	was	bijvoorbeeld	het	geval	bij	cultuur,	
jeugd	&	sport	(20	infosessies).	Daartoe	wordt	deze	persoon	voorbereid	en	ondersteund	door	het	
stadsarchief,	met	een	testsessie	en	inhoudelijk	overleg	over	de	opleiding.

Algemene	leerdoelstellingen
De	cursist	kan	werken	in	het	klassement	volgens	de	richtlijnen	voor	een	optimaal	
informatiebeheer

Concrete	leerdoelstellingen
Inleiding
De	cursist	…

…	kent	het	project	Documents@Stad	en	haar	doelstellingen
…	weet	wat	zijn	of	haar	rol	is	binnen	het	klassement

Klassement
De	cursist…

…	weet	hoe	een	klassement	is	opgebouwd
…	kent	begrippen	zoals	reeks-	en	dossiervorming	en	kan	ze	toepassen
…	kent	de	principes	van	het	Unieke	Dossier	en	kan	ze	toepassen
…	kent	de	regels	voor	goed	en	digitaal	klasseren
…	begrijpt	waarom	het	stadspersoneel	bepaalde	regels	moet	volgen
…	kan	archief	onderscheiden	van	documentatie
…	weet	hoe	de	klassementsstructuur	van	de	stad	en	zijn	bedrijfseenheid	ineen	zit
…	kan	papier	en	digitaal	klassement	op	elkaar	afstemmen
…	kan	de	regels	voor	digitaal	klasseren	toepassen
…	volgt	afspraken	over	versiebeheer	en	toekennen	van	bestandsnamen
…	kan	alle	functionaliteiten	van	de	KlasseerToolbox	gebruiken
…	weet	hoe	je	het	afdrukken	van	documenten	kunt	vermijden
…	weet	wat	je	moet	klasseren	en	wat	niet
…	weet	wanneer,	wie,	hoe	je	mails	kan	klasseren

Gecombineerd	 met	 de	 infosessie	 stellen	 de	 consulenten	 aan	 de	 diensten	 steeds	 voor	 om	 een	
opruimdag	 te	 organiseren.	 Dit	 kan	 in	 kleine	 groepen	 of	 voor	 de	 hele	 bedrijfseenheid	 zodra	 de	
laatste	opleiding	is	gegeven.
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‘Ik wou vooral praktische tips krijgen die gemakkelijk toe te passen ‘Ik wou vooral praktische tips krijgen die gemakkelijk toe te passen 
zijn. Verder wou ik de juiste richtlijnen leren kennen zodat ik niet zijn. Verder wou ik de juiste richtlijnen leren kennen zodat ik niet 
meer verkeerd zou klasseren. Die verwachting werd ingelost. Het was meer verkeerd zou klasseren. Die verwachting werd ingelost. Het was 
een heel nuttige en overzichtelijke les die goed gegeven was. Dat de een heel nuttige en overzichtelijke les die goed gegeven was. Dat de 
opleiding een halve dag in beslag nam vond ik geen bezwaar, zo is er opleiding een halve dag in beslag nam vond ik geen bezwaar, zo is er 
tenminste tijd om uitgebreid op vragen en problemen in te gaan.’tenminste tijd om uitgebreid op vragen en problemen in te gaan.’

1.3. Opvolgingscursussen voor informatiebeheerders
Na	 het	 hele	 veranderproces	 staat	 het	 informatiebeheer	 niet	 stil.	 Taken,	 en	 dus	 ook	 dossiers,	
	wijzigen	 en	 de	 opgestelde	 klassementen	 moeten	 onderhouden	 worden.	 Om	 dit	 op	 te	 vangen,	
voorzien	 de	 projectconsulenten	 nog	 een	 tweede	 opleiding	 voor	 de	 informatiebeheerders.	 Het	
hoofdonderdeel	 gaat	 over	 het	 inoefenen	 van	 een	 applicatie,	 de	 RecordsManagementToolbox,	
die	hen	hierbij	kan	bijstaan.	Met	deze	tool	kunnen	de	informatiebeheerders	het	stukje	centraal	
	digitaal	klassement	dat	onder	hun	verantwoordelijkheid	valt,	monitoren.	De	consulenten	tonen	
een	 a	antal	 	functionaliteiten	 die	 de	 informatiebeheerder	 zelf	 kan	 gebruiken	 om	 fouten	 uit	 het	
	klassement	te	halen,	maar	ook	hoe	de	informatiebeheerder	met	de	resultaten	een	digitale	opruim-
dag	kan	organiseren.
In	het	tweede	deel	van	de	opleiding	komt	het	gebruik	van	informatiebeheersplannen	aan	bod.	
Deze	kunnen	via	de	RecordsManagementToolbox	worden	geraadpleegd.	De	deelnemers	leren	hoe	
ze	de	verschillende	voorschriften	moeten	lezen,	en	wat	ze	ermee	moeten	doen.

Leerdoelstellingen	Informatiebeheersplan
De	informatiebeheerder	…

…	weet	wat	een	informatiebeheersplan	is	en	waarvoor	het	dient
…	kent	de	verschillende	onderdelen	van	een	informatiebeheersplan
…	kan	de	informatie	uit	een	informatiebeheersplan	interpreteren
…	heeft	oog	voor	de	gegevens	in	digitale	informatiesystemen
…	kan	de	ordeningsvoorschriften	toepassen	en	uitleggen	aan	collega’s
…	kan	de	selectievoorschriften	toepassen	en	uitleggen	aan	collega’s
…	kent	de	procedure	voor	het	vernietigen	van	archiefdocumenten
…	kent	de	procedure	voor	het	overdragen	van	archiefdocumenten
…	weet	hoe	om	te	gaan	met	hybride	dossiers	(papier	en	digitaal)
…	vindt	oplossingen	voor	problemen	in	de	praktijk
…	leert	bij	uit	de	ervaringen	van	anderen

De	 consulenten	 van	 het	 stadsarchief	 kunnen	 pas	 op	 het	 einde	 van	 project	 starten	 met	 de	
	organisatie	van	deze	opleiding,	maar	de	 inhoud	ervan	 is	erg	belangrijk	bij	de	overstap	naar	de	
reguliere		werking	van	de	informatiebeheerders.
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Sinds	2008	organiseert	het	stadsarchief	jaarlijks	de	Dag	van	Informatiebeheerder.	Bedoeling	van	
dit	evenement	 is	om	de	 informatiebeheerders	op	de	hoogte	 te	brengen	van	de	voortgang	van	
het	project	Documents@Stad	en	hen	enkele	inspirerende	voorbeelden	te	geven	van	hoe	zij	hun	
taak	kunnen	oppakken.	Bedoeling	is	hen	op	deze	dag	te	motiveren	en	inspireren	om	hun	taak	als	
informatiebeheerder	ten	volle	op	te	nemen.	Daarnaast	is	het	ook	een	moment	om	hen	met	elkaar	
in	contact	te	brengen	en	om	informeel	ervaringen	uit	te	wisselen.	Als	dank	voor	hun	inzet	in	het	
kader	van	het	project	Den	Bell	biedt	het	stadsarchief	hen	ook	een	traktatie.

Het	concept	voor	de	Dag	van	de	Informatiebeheerder	is	opgebouwd	uit	drie	onderdelen.	Ten	eerste	
is	er	het	formele	stuk	van	het	programma:	het	overlopen	van	de	stand	van	zaken	van	het	project	
en	enkele	presentaties	van	voorbeeldcases.	Daarna	komt	er	 iets	uit	de	praktijk	van	 informatie-
beheer	aan	bod.	In	2008	gaf	het	stadsarchief	de	informatiebeheerders	een	blik	achter	de	schermen	
van	het	stadsarchief	met	een	rondleiding.	In	2009	kwam	er	al	een	voorproefje	van	twee	nieuwe	
functionaliteiten	in	ontwikkeling:	het	digitale	depot	en	scanningOnDemand	werden	voorgesteld	
aan	de	hand	van	een	filmpje.	Tot	slot	eindigt	de	dag	met	een	receptie	zodat	er	bij	een	glas	en	een	
hapje	nog	ervaringen	kunnen	uitgewisseld	worden.

1.4. Opleiding voor consulenten van het stadsarchief
De	consulenten	van	het	stadsarchief	volgden	op	eigen	 initiatief	 in	2007	de	opleiding	 ‘Omgaan	
met	weerstand’.	Pas	in	2009	werd	door	het	projectteam	De	Bell	stadsbreed	de	op	leiding	‘Omgaan	
met	veranderingen’	voorzien.	Tijdens	deze	opleiding	wordt	een	theoretisch	kader	aan	gereikt	en	
worden	enkele	concrete	casussen	besproken.	Zowel	voor	de	consulenten	van	het	stadsarchief	als	
voor	de	andere	cursisten	kwam	deze	opleiding	eerder	laat.

Demonstratie nieuwe instrumenten tijdens de Dag van de Informatiebeheerder
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‘Je mag niet vergeten dat je mensen gewoonten die ze soms al tien ‘Je mag niet vergeten dat je mensen gewoonten die ze soms al tien 
jaar hebben, ineens moet gaan afleren. Dat is niet eenvoudig…jaar hebben, ineens moet gaan afleren. Dat is niet eenvoudig…  
Om die weerstand tegen te gaan, moet je met goede Om die weerstand tegen te gaan, moet je met goede 
argumenten over de brug komen. Voor mij zijn geld en ruimte argumenten over de brug komen. Voor mij zijn geld en ruimte 
besparen de belangrijkste redenen om op deze manier te besparen de belangrijkste redenen om op deze manier te 
werken. Ook heel handig: als je met een centraal en uniform werken. Ook heel handig: als je met een centraal en uniform 
klassement werkt, is informatie altijd raadpleegbaar. Ook klassement werkt, is informatie altijd raadpleegbaar. Ook 
bij afwezigheid van een collega: Je kan altijd verder.’bij afwezigheid van een collega: Je kan altijd verder.’

In	 2009	 is	 er	 binnen	 het	 projectteam	 een	 grote	 personeelswissel.	 Zes	 nieuwe	 consulenten	
	vervoegen	het	team,	twee	personen	gaan	weg.	Een	interne	opleiding	moet	dit	opvangen.	Voort-
aan	 werkt	 het	 stadsarchief	 ook	 met	 het	 principe	 van	 peterschap.	 De	 zes	 consulenten	 worden	
op	gedeeld	in	groepjes	en	krijgen	elk	een	peter	of	meter	toegewezen.	Die	peter	of	meter	is	één	van	
de	drie	personen	die	reeds	in	vast	dienstverband	voor	de	afdeling	archieftoezicht	werken	en	die	de	
eigen	opgebouwde	kennis	doorgeeft.

1.5. Handleidingen
Naast	 het	 geven	 van	 opleidingen	 ondersteunt	 het	 stadsarchief	 de	 stadsdiensten	 ook	 via	 de	
	publicatie	 van	 handleidingen	 op	 het	 intranet.	 Er	 is	 een	 algemene	 handleiding	 over	 klasseren	
en	 archiveren,	 uitgewerkt	 onder	 de	 vorm	 van	 vraag	 en	 antwoord.	 Er	 worden	 ook	 een	 aantal	
	specifieke	handleidingen	uitgewerkt,	onder	meer	over	door	de	eigen	applicaties	(KlasseerToolbox,	
	RecordsManagementToolbox)	en	voor	het	scannen	met	de	multifunctional.

Bij	de	eerste	opstart	van	een	digitaliseringsactie	stellen	de	projectconsulenten	vast	dat	het		geboden	
advies	ook	voor	andere	diensten	nuttig	kan	zijn,	daarom	bundelen	ze	de	richtlijnen	en	krijgen	ze	een	
plaats	op	het	intranet.	Bij	de	lancering	ervan	wordt	aan	de	geïnteresseerde		informatiebeheerders	
een	workshop	gegeven	zodat	eventuele	knelpunten	besproken	kunnen	worden.

2.	Communicatie	2.	Communicatie	

Dit	project	streeft	naar	een	meer	digitaal	klimaat	op	de	werkvloer	en	daarbuiten.	Het	spreekt	dan	
ook	 voor	 zich	 dat	 de	 gebruikte	 communicatiemiddelen	 bij	 voorkeur	 digitaal	 zijn.	 De	 voordelen	
hiervan	zijn	dat	op	regelmatige	tijdstippen	een	doelgerichte	communicatie	mogelijk	is.
De	doelgroep	van	de	communicatie	betreft	enerzijds	de	verhuizende	backoffice	medewerkers	die	
dagelijks	met	computers	werken.	Anderzijds	richt	de	communicatie	zich	op	de	partners	van	het	
project	zoals	de	informatiebeheerder,	de	verhuiscoördinator	en	de	ICT-beheerder.	Hierbij	maakt	
de	communicatiedeskundige	gebruik	van	top	down	communicatie.	Communicatie	die	niet	alleen	
belangrijk	is	voor	de	partners	maar	ook	voor	de	collega’s	op	de	werkvloer,	kan	verspreid	worden	
via	de	eigen	communicatiekanalen.
De	gevoerde	communicatie	is	er	vooral	op	gericht	om	weerstanden	te	overwinnen,	te	informeren,	
te	sensibiliseren,	te	stimuleren	of	prikkelen	en	te	bevestigen	of	te	binden.
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PrODuCt DOELgrOEP DOELStELLIng

ArchivANT informatiebeheerder	verandercoördinator	
verhuisbeheerder	
procesverantwoordelijke	ICT-er

informerend	
sensibiliserend	
prikkelend
bindend

Interne nieuwsbrief bedrijfseenheid informerend	
sensibiliserend	
prikkelend

Bureau-onderlegger stad	Antwerpen informerend	
sensibiliserend	
prikkelend

Dag van de  
Informatiebeheerder

informatiebeheerder informerend	
bindend	

Intranet bedrijfseenheid	
informatiebeheerder

informerend

Lokale acties bedrijfseenheid prikkelend	
sensibiliserend

Communitysite verhuizende	diensten informerend	
sensibiliserend	
prikkelend	
bindend

2.1. ArchivANT
ArchivANT	is	een	bestaande	interne	digitale	nieuwsbrief	van	de	afdeling	Archieftoezicht.	Zij	zijn	
	trekker	van	het	project	Documents@Stad.	Vanaf	de	start	van	dit	project	belicht	de	nieuwsbrief	
voornamelijk	het	project	en	haar	activiteiten.	De	lijst	abonnees	bevat	voortaan	ook	alle		personen	
die	betrokken	zijn	bij	de	verhuis	naar	Den	Bell.	In	dat	opzicht	worden	naast	de	informatie	beheerders	
van	de	stad	Antwerpen	en	OCMW	ook	de	verhuisbeheerders,	verandercoördinatoren,	de	ICT-	en	de	
procesverantwoordelijken	opgenomen	in	het	adressenbestand.

ArchivANT	 is	 het	 belangrijkste	 communicatiemiddel	 om	 informatie	 over	 te	 brengen	 naar	 de	
	doelgroep.	Die	informatie	betreft	:
•	 Evolutie	van	het	project
•	 Berichten	over	werking	van	het	project
•	 Handleidingen
•	 Praktische	informatie
•	 Iemand	aan	het	woord	
•	 Woordje	uitleg	over	specifieke	vakterminologie
•	 Tips	rond	efficiënt	informatiebeheer

Is	de	informatie	ook	nuttig	voor	de	collega’s	op	de	werkvloer,	dan	verschijnt	dit	bericht	ook	in	de	
interne	nieuwsbrief	van	de	dienst(en).

2.2. Interne nieuwsbrieven
Stad	Antwerpen	bestaat	uit	verschillende	bedrijfseenheden.	Elk	van	hen	heeft	een	eigen	interne	
nieuwsbrief	en	een	eigen	intranetsite.
Om	nog	beter	toegang	te	krijgen	tot	de	verhuizende	medewerkers,	worden	de	communicatiever-
antwoordelijken	van	de	bedrijfseenheden	zelf	aangeschreven.	Zij	 zorgen	dat	boodschappen	 tot	
op	de	werkvloer	raken	via	de	eigen	interne	nieuwsbrief.	Hierdoor	wordt	de	betrokkenheid	bij	het	
project	vergroot.
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De	informatie	verspreid	via	de	interne	nieuwsbrieven,	handelt	over:
•	 bedrijfsgebonden	informatie
•	 tips	rond	efficiënt	informatiebeheer
•	 aankondigingen	van	opruimdagen,	infosessies	of	opleidingen
•	 ludieke	weetjes	over	de	bedrijfseenheden	zelf	met	betrekking	tot	informatiebeheer

2.3. Bureau-onderlegger
Het	beeld	van	een	meer	digi-
tale		werkomgeving	moet	door	
heel	 de	 stadsadministratie	
opgenomen	 worden.	 Niet	
alleen	 dienen	 ze	 zich	 bewust	
te	 worden	 van	 de	 voordelen	
van	 een	 digitaal	 klassement,	
een	 centraal	 klassement	
bevordert	 ook	 de	 efficiëntie	
op	 de	 werkvloer.	 Een	 extra	
stimulans	 creëren	 die	 dicht	
	aanleunt	bij	de	dagelijkse	wer-
komgeving	van	de	stadsadmi-
nistratie,	was	een	uitdaging.

Ideeën	zoals	een	muismat	of	usb-stick	kwamen	ter	sprake.	Maar	haalden	het	niet	van	de	bureau-
onderlegger.	 Ook	 al	 brengt	 het	 project	 de	 boodschap	 om	 meer	 digitaal	 te	 	werken	 en	 minder	
papier	te	creëren,	het	projectteam	kiest	toch	voor	een	papieren	drager.		Redenen	hiervoor	zijn	het	
	dagelijks	gebruik	en	de	lage	kostprijs.	Een	muismat	zou	overbodig	blijken	bij	de	verhuis	naar	Den	
Bell	aangezien	er	daar	volgens	het	principe	‘clean	desk’	wordt	gewerkt.	
Bovendien	is	er	gekozen	om	de	onderlegger	te	voorzien	van	slechts	12	pagina’s;	1	voor	elke	maand.	
Het	versterkt	de	doelstelling	die	Documents@Stad	wil	overbrengen	aan	de	verhuizende	bedrijfs-
eenheden:	Laten	we	samen	de	papierberg	verminderen.

Er	was	 reeds	een	 traditie	om	 jaarlijks	een	bureau-onderlegger	 te	verspreiden,	 vandaar	dat	het	
stadsarchief	gemakkelijk	kan	inpikken.	Er	is	immers	vraag	naar	en	de	informatie	bereikt	zo		iedereen	
die	aan	een	bureau	werkt.	De	onderlegger,	 iets	uit	de	oude	manier	van	werken	om	de	nieuwe	
manier	van	werken	te	promoten,	krijgt	een	bedrukking	met	hints	en	tips	voor	een	efficiënt	en	
	digitaal	 informatiebeheer.	 In	 de	 aanloop	 naar	 de	 verhuis	 wordt	 de	 stads	administratie	 hieraan	
telkens	herinnerd.	Eens	de	diensten	verhuizen,	kunnen	de	onderleggers	de	papiermand	in	en	is	de	
dienst	klaar	om	in	Den	Bell	anders	te	gaan	klasseren	en	archiveren.

Ontwerp bureau-onderlegger
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2.4. Dag van de Informatiebeheerder
Informatiebeheerders	 vormen	 een	 belangrijke	 schakel	 tussen	 de	 projectmedewerkers	 en	 de	
	collega’s	op	de	werkvloer.	Niet	alleen	de	communicatie	 tussen	de	 informatiebeheerder	en	zijn	
collega’s	in	de	eigen	bedrijfseenheid	is	van	belang,	ook	die	tussen	de	informatiebeheerders	zou	
optimaal	moeten	zijn.	Dit	bedrijfsoverschrijdend	initiatief	zet	zowel	formele	als	minder	formele	
activiteiten	op	het	programma.

De	dag	van	de	informatiebeheerder	is	een	uitgelezen	kans	om	elkaar	wat	beter	te	leren	kennen	en	
om		onderling	ervaringen	uit	te	wisselen.	Voordeel	voor	het	project	is	dat	de	interne		communicatie	
	versterkt	wordt	en	dat	er	misschien	veelvoorkomende	problemen	of	obstakels	naar	boven		kunnen	
komen.	Zo	weten	de	projectconsulenten	meteen	wat	eventuele	zwaktes	zijn	 in	hun	aanpak	en	
waar	 ze	 in	 de	 verdere	 samenwerking	 met	 de	 informatiebeheerders	 de	 nodige	 aandacht	 aan	
	moeten	schenken.

2.5. Intranet 
Een	 belangrijke	 digitale	 communicatiedrager	 is	 het	 intranet.	 Niet	 alleen	 bestaat	 er	 een	 over-
koepelende	intranetpagina	voor	heel	stad	Antwerpen,	ook	de	meeste	bedrijfseenheden	hebben	
er	 één.	 Op	 het	 intranet	 wordt	 alle	 informatie	 gebundeld	 die	 voor	 iedereen	 binnen	 het	 bedrijf	
bedoeld	 is.	 Aankondigingen	 en	 algemene	 boodschappen	 maken	 deel	 uit	 van	 de	 berichtenlijst	
die	gepubliceerd	wordt.	Communicatie	via	intranetpagina’s	is	voornamelijk	éénrichtingsverkeer.	
Bij	 het	 hele	 verandertraject	 heeft	 stad	 Antwerpen	 vanzelfsprekend	 te	 maken	 met	 vele	 vragen,	
on	duidelijkheden	maar	ook	weerstanden	vanuit	alle	hoeken	van	de	backofficeadministratie.	Om	
dit	te	stroomlijnen	en	hiervoor	een	platform	aan	te	bieden	is	er	een	community	site	ontwikkeld.	
Bedoeling	is	dat	alle	informatie	–	ludiek	of	informatief,	specifiek	of	algemeen	–	kan	verschijnen	en	
meteen	ook	reacties	kan	uitlokken	per	item.
Gezien	de	lange	periode	van	het	hele	project	is	er	geopteerd	om	een	eigen	rubriek	op	het	intranet	
van	 het	 stadsarchief	 te	 plaatsen	 gevuld	 met	 items	 specifiek	 voor	 de	 betrokken	 diensten.	 Niet	
alleen	is	dit	een	verzameling	van	losse	instructies,	handleidingen	en	rapporten	vanuit	het	stads-
archief	zelf,	bovendien	wordt	het	 intranet	aangevuld	met	documenten	die	enkel	voor	het	Bell-
project	worden	opgemaakt.

Sfeerbeeld van de Dag van de Informatiebeheerder Voordracht tijdens de Dag van Informatiebeheerder
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Nadeel	 hiervan	 is	 dat	 vele	 documenten	 op	 verschillende	 plaatsen	 binnen	 het	 intranet	 kunnen	
teruggevonden	worden.	Een	aanpassing	van	het	intranet	van	het	stadsarchief	is	noodzakelijk	om	
structuur	in	al	deze	losse	documenten	te	krijgen.	De	meeste	losse	documenten	krijgen	een	plaats	
in	een	algemene	handleiding.	De	handleiding	is	opgebouwd	volgens	de	logica	en	chronologische	
volgorde	van	‘wat	is	archief’,	naar	‘hoe	start	je	als	informatiebeheerder’	tot	‘tips	voor	op	de	werk-
vloer’.	Deze	‘stap-voor-stap’	handleiding	krijgt	de	vorm	van	‘vraag	en	antwoord’.	In	de	inhouds-
tafel	 kan	de	websitebezoeker	direct	 klikken	op	de	vragen.	De	opkuis	van	de	 losse	documenten	
resulteert	in	een	duidelijk	overzicht	en	een	verminderd	klikpatroon	tegenover	de	vorige	versie	van	
de	intranetsite.	

Specifieke	handleidingen,	gebruikersjablonen	worden	apart	op	de	intranetpagina	geplaatst	zodat	
deze	direct	gevonden	kunnen	worden.	Een	verwijzing	naar	deze	aparte	documenten	komt	ook	in	
de	algemene	handleiding.	Het	sjabloon	voor	het	opstellen	van	een	reeksenpaspoort	kan	zo	van	
het	intranet	geplukt	en	gebruikt	worden.

2.6. Ondersteuning acties georganiseerd door de diensten 
De	verandercoördinator	en	verhuisbeheerder	van	de	bedrijfseenheid	nemen	zelf	ook	initiatieven	
om	de	nieuwe	manier	van	werken	kenbaar	te	maken.	Vanuit	het	project	juichen	de	archiefconsu-
lenten	dit	toe.	De	kracht	van	een	interne	actie	ondersteunt	immers	de	werking	en	inspanningen	
van	de	consulenten	van	het	project.	Zo	zien	de	collega’s	op	de	werkvloer	ook	dat	de	directie	zich	
achter	heel	het	project	zet.	

De	projectconsulenten	vervullen	bij	deze	acties	een	ondersteunende	rol.	Op	dergelijke	initiatieven	
heerst	er	een	open	sfeer	en	komen	de	consulenten	een	aantal	knelpunten	ter	ore.	Voorbeelden	
van	acties	georganiseerd	door	de	diensten	zelf	zijn	La	vita	è	BELLa	(districts-	en	loketwerking)	en	
Wash	&	Go	(bestuurszaken).

2.7. Het overkoepelende Bell-project
Het	overkoepelende	Bellteam	 lanceert	 zoals	 reeds	aangehaald	een	communitysite	waarop	het	
	projectteam	 van	 het	 stadsarchief	 verschillende	 items	 van	 Documents@Stad	 kan	 be	lichten.	
Zij	 z	orgen	 er	 ook	 voor	 dat	 het	 projectteam	 af	 en	 toe	 artikels	 kan	 publiceren	 in	 het	 algemene	
	personeelsblad	 van	 stad	 Antwerpen	 ‘Antenne’	 en	 de	 digitale	 versie	 ervan,	 ‘Antenneke’.	 Zo	
	verscheen	er	bijvoorbeeld	een	artikel	rond	de	opleidingen	die	het	stadsarchief	organiseert	voor	
alle	startende	informatiebeheerders.
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Projectdoelstellingen

 Digitaal werken:
 unieke, volledige dossiers in centrale digitale klassementen

Twee	pijlers	vormen	de	basis	van	het	digitaal	gaan	werken:
•	 een	uniek	en	volledig	dossier,	bij	voorkeur	digitaal;
•	 een	centrale	plaats	voor	het	unieke	dossier:	het	centrale	digitale	klassement.

1.	Het	concept	‘unieke	en	volledige	digitale	dossiers’1.	Het	concept	‘unieke	en	volledige	digitale	dossiers’

Een	administratie	die	haar	werkzaamheden	correct	wil	uitvoeren,	dient	over	alle	documenten	te	
beschikken	die	een	bepaalde	zaak	aangaan.

1.1. Vaststellingen

‘In het digitaal klassement van personeelsmanagement vonden ‘In het digitaal klassement van personeelsmanagement vonden 
we dikwijls vijf keer hetzelfde document terug. Daarom stelden we dikwijls vijf keer hetzelfde document terug. Daarom stelden 
we met het stadsarchief een mappenstructuur op. Dat gebeurde we met het stadsarchief een mappenstructuur op. Dat gebeurde 
volgens onze taken bij personeelsmanagement. Vroeger volgens onze taken bij personeelsmanagement. Vroeger 
was dat vaak op basis van de namen van collega’s. Nu krijgt was dat vaak op basis van de namen van collega’s. Nu krijgt 
ieder document een unieke en logische locatie op de server. ieder document een unieke en logische locatie op de server. 
Hierdoor winnen we plaats en tijd om iets terug te vinden.’Hierdoor winnen we plaats en tijd om iets terug te vinden.’

Uit	de	contacten	met	de	diensten	en	via	de	diverse	ICT-	en	andere	projecten	van	stadsdiensten	die	
het	stadsarchief	in	het	verleden	mee	opvolgde,	bleek	dat	er	niet	steeds	op	een	uniforme	manier	
met	documenten	werd	omgegaan.	Diensten	hadden	soms	moeite	om	alle	nuttige	en	relevante	
informatie	 terug	te	vinden.	Een	gebrekkige	 informatiehuishouding	maakte	dat	deze	 informatie	
soms	onvindbaar	bleef	of	dat	het	werkproces	onnodig	vertraging	opliep.	Dit	kwam	de	bedrijfs-
voering	niet	ten	goede.	Zo	kon	niet	altijd	worden	voldaan	aan	de	verplichtingen	met	betrekking	
tot	openbaarheid,	of	slaagden	ze	er	niet	in	procedures	binnen	wettelijk	voorziene	termijnen	af	te	
handelen.

Het	 afleveren	 van	 stedenbouwkundige	 vergunningen	 is	 een	 voorbeeld	 van	 een	 proces	 waarbij	
een	gebrekkige	informatiehuishouding	het	tijdig	afhandelen	van	aanvragen	hypothekeerde.	Het	
was	niet	altijd	even	duidelijk	waar	belangrijke	documenten	zoals	adviezen	van	de	brandweer	zich	
bevonden.	Informatie	over	eerder	verleende	vergunningen	kon	zich	op	meer	dan	tien	ver	schillende	
locaties	bevinden.	Kortom,	het	documentbeheer	binnen	dit	proces	was	onvoldoende	afgestemd	
op	het	eigenlijke	werkproces.

Digitalisering	 was	 vaak	 enkel	 een	 oplossing	 voor	 het	 overbruggen	 van	 tijd	 en	 afstand,	 maar	
zelden	 een	 oplossing	 voor	 het	 plaatsprobleem.	 Integendeel	 zelfs,	 maar	 al	 te	 vaak	 leidde	 een	
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on	doordachte	aanpak	tot	meer	archief.	Een	voorbeeld	hiervan	is	het	postbedelingssysteem	VIP14	
(Verwerking	Inkomende	Post)	waarbij	misschien	wel	de	primaire	doelstelling	wordt	gehaald	om	de	
post	snel	bij	de	behandelende	ambtenaar	te	krijgen,	maar	waarbij	er	vier	keer	meer	archief	wordt	
geproduceerd.

Er	werd	onnodig	veel	en	onnodig	lang	archief	bijgehouden.	Ondoordacht	documentbeheer	leidt	
immers	 tot	 ongestructureerd,	 ongeschoond	 en	 ongeselecteerd	 archief.	 De	 archiefconsulenten	
zagen	regelmatig	kasten,	kelders	en	servers	vollopen	met	dergelijk	archief.	Het	retroactief		ordenen	
is	 een	 arbeidsintensieve	 opdracht	 die	 de	 diensten	 niet	 meer	 konden	 opbrengen,	 	voor	namelijk	
omdat	 er	 al	 een	 grote	 achterstand	 was	 en	 de	 huidige	 werknemers	 dit	 archief	 ook	 niet	 meer	
	kenden.	Ondertussen	moesten	steeds	nieuwe	ruimten	worden	gezocht	of	harde	schijven	worden	
bijgeplaatst	om	de	dossiers	te	kunnen	blijven	stockeren.

Een	gebrek	aan	samenhang	in	de	informatiehuishouding	van	de	stad	leidde	tot	dubbele	opslag	
van	informatie	en	de	creatie	van	schaduwdossiers.	Diensten	en	afdelingen,	maar	ook	personeels-
leden	binnen	een	zelfde	team,	wisten	vaak	onvoldoende	van	elkaar	wat	ze	bewaren.	Gegevens	die	
elders	zijn	terug	te	vinden,	werden	vaak	integraal	overgenomen,	afgedrukt	en	geklasseerd	terwijl	
een	simpele	verwijzing,	een	samenvatting	of	een	overzichtblad	met	enkel	de	referenties	zouden	
kunnen	volstaan.
Zo	wisten	bijvoorbeeld	de	verschillende	afdelingen	van	de	dienst	Openbaar	Domein	niet	van	elkaar	
wie	wat	klasseerde	en	bewaarde	en	hielden	ze	bijgevolg	vaak	elk	in	hun	eigen	klassement	dezelfde	
documenten	bij.	Een	ander	voorbeeld	waren	collegebesluiten	die	archiefconsulenten	op	diverse	
plaatsen	in	extenso	en	vaak	in	veelvoud	tegenkwamen	terwijl	ze	evengoed	raadpleegbaar	zijn	in	
een	digitaal	informatiesysteem	zoals	Notulus.

1.2. Gewenste situatie
Zoals	in	de	missie	beschreven,	is	het	voor	een	goede	dossiervorming	nodig	dat	dossiers:
•	 volledig	zijn;
•	 kwalitatief	zijn;
•	 goed	gestructureerd	zijn.

Dat	wil	zeggen	dat	alle	documenten	met	betrekking	tot	een	bepaalde	zaak1	als	een	logisch	geheel	
worden	beschouwd	en	binnen	één	archiveringssysteem	worden	bewaard.
Een	dergelijke	’zaak’	is	bijvoorbeeld	een	aanvraag	voor	een	bouwvergunning	voor	een	specifiek	
huis,	of	de		bevordering	van	een	bepaald	personeelslid.	Alle	documenten	die	bij	behandeling	van	
een	dergelijke	zaak	gevormd	worden,	horen	dan	ook	samen	 in	één	dossier.	Wanneer	een	over-
heid	bijvoorbeeld	moet	verantwoorden	waarom	een	bepaalde	bouwvergunning	geweigerd	wordt,	
moet	ze	alle	documenten	kunnen	voorleggen	die	tot	die	beslissing	hebben	geleid.	Hierbij	 inbe-
grepen	de	interne	e-mails	en	verslagen	van	overleg.	Zij	kunnen	immers	bepalende	factoren	zijn	
geweest.	Alle	documenten	dienen	dan	ook	op	één	plaats	geklasseerd	te	worden,	zodat	er	slechts	
één	dossier	bestaat:	het	unieke	dossier,	dat	alle	documenten	bevat.
Ook	alle	berichten,	hoe	vluchtig	ze	ook	zijn,	horen	dus	thuis	in	dit	dossier.	Denk	daarbij	in	de	eerste	
plaats	aan	e-mail,	maar	eigenlijk	ook	aan	sms	en	twitter.

1 1 Een	zaak	is	een	geheel	van	handelingen	die	worden	uitgevoerd	binnen	een	bepaalde	tijdspanne	rond	één	bepaald	
geval.	Een	dossier	 is	dan	de	bundel	van	alle	ontvangen	of	zelf	opgestelde	documenten	bij	de	afhandeling	van	
één	zaak.	Archiefdocumenten	ontstaan	altijd	als	gevolg	van	een	bepaalde	handeling	of	taak	die	de	administratie	
uitvoert.
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Vooral	voor	e-mail	is	dit	probleem	nijpend	in	Antwerpen.	PST-bestanden	van	meerdere	gigabytes	
zijn	geen	uitzondering.	Ze	staan	echter	allemaal	op	persoonlijke	schijven	van	de	pc’s	omdat	de	
capaciteit	van	de	postbussen	op	de	mailserver	beperkt	is.	Dat	wil	zeggen	dat	een	heel	groot	deel	
van	de	administratieve	communicatie	ontoegankelijk	is	voor	andere	collega’s	en	bewaard	wordt	
zonder	back-up.	Dit	heeft	zeer	lastige	gevolgen	wanneer	zo’n	schijf	crasht	of	een	collega	afwezig	is.
Daarom	werkte	het	stadsarchief	voor	e-mail	een	uitgebreide	strategie	uit,	om	ervoor	te	zorgen	
dat	de	personeelsleden	hun	e-mails	in	de	dossiers	klasseren	zodat	die	dossiers	volledig	zijn.	Deze	
strategie	is	gebaseerd	op	de	bevindingen	van	het	DAVID-project	en	het	technisch	rapport	e-mail-
archiveren	dat	hierover	verscheen2.
De	strategie	komt	erop	neer	dat	e-mails	en/of	bijlagen	met	archiefwaarde	uit	het	e-mailsysteem	
worden	 geëxporteerd	 en	 zaaksgewijs	 in	 de	 overeenstemmende	 dossiermap	 van	 het	 digitale	
	klassement	worden	geklasseerd.	Standaard	verloopt	dit	via	het	menu	‘opslaan	als’3.
Het	stadsarchief	ontwikkelde	een	plugin	voor	Outlook,	de	KlasseerToolbox	die	ervoor	zorgt	dat	dit	
eenvoudiger	kan	verlopen.	Deze	komt	verder	nog	aan	bod.
De	medewerkers	van	de	stad	ontvangen	ook	richtlijnen	over	welke	e-mails	ze	moeten	klasseren	en	
welke	ze	kunnen	vernietigen.	beelding: 

Met	behulp	van	deze	richtlijnen	en	instrumenten	is	de	gebruiker	inhoudelijk	en	technisch	in	staat	
om	volledige,	kwalitatieve	en	gestructureerde	dossiers	op	te	bouwen.

2.	Het	centrale	digitale	klassement2.	Het	centrale	digitale	klassement

Unieke	dossiers	dienen	ook	een	unieke	plaats	te	krijgen.	Hiervoor	is	het	centrale	klassement	het	
uitgangspunt.	In	een	klassieke	papieren	administratie	bestaan	(meestal)	centrale	klassementen.	
Vaak	zorgt	een	secretariaat	van	een	afdeling	voor	de	opslag,	het	klasseren	en	de	bewaring	van	de	
documenten	in	dat	centrale	klassement,	tegelijk	met	het	behandelen	van	de	briefwisseling.
In	de	Antwerpse	administratie	(zoals	in	de	meeste	hedendaagse	administraties)	wordt	de	laatste	
15	jaar	veruit	het	grootste	deel	van	de	documenten	digitaal	aangemaakt.	Parallel	met	die	evolutie	
verschuift	de	 rol	 van	het	 centrale	 klassement	en	de	 secretariaatswerking	 steeds	meer	naar	de	
achtergrond.	De	briefwisseling	wordt	niet	langer	centraal	verstuurd,	maar	ieder	verzendt	zelf	zijn	
e-mails	en	zorgt	zelf	voor	de	bewaring.	Geleidelijk	aan	verwatert	dan	ook	het	centrale	papieren	
klassement.	De	meeste	personeelsleden	zijn	niet	vertrouwd	met	klasseren	en	zoeken	daardoor	
individueel	naar		oplossingen	–	en	niet	alleen	voor	de	e-mails.	Ze	bouwen	eigen	klassementen,	
op	papier	in	hun	persoonlijke	kast,	of	digitaal,	in	een	map	onder	hun	eigen	naam	op	de	centrale	
server,	in	een	map	op	hun	lokale	pc,	of	in	hun	mailbox.

2 2 F.	Boudrez,	E-mails:	hoe	klasseren	en	goed	archiveren?,	Technisch	rapport	Stadsarchief	Antwerpen,	Antwerpen,	2006.
3 3 De	concrete	aanpak	vind	je	terug	in:	F.	Boudrez,	W.	Vanneste	en	R.	Verhaert,	Beslissingstabel	voor	het	klasseren	van	

emails,	in:	Wie	klasseert,	die	vindt.	Hedendaags	document-	en	archiefbeheer	in	besturen	en	organisaties,	Politeia,	
2008,	I,	43-48.

E-mails in de verkenner
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Optimaal digitaal: 
Projectdoelstellingen

Zo	ontstaan	tal	van	kleine	lokale	klassementjes,	op	papier	zowel	als	digitaal.	Door	dit	verspreid	
bewaren	is	het	vaak	moeilijk	om	de	nodige	informatie	vlot	terug	te	vinden.	Dossiers	zijn		ver	snipperd,	
onvolledig,	ontoegankelijk	(want	op	de	c-schijf	van	een	computer),	en	hebben	privacybeperkingen	
(want	een	deel	staat	nog	in	de	persoonlijke	mailbox	van	een	personeelslid).	Dit	zorgt	voor	tijd-
verlies	(wegens	het	zoeken	naar	de	juiste	documenten),	verwarring,	en	onduidelijk	heden	bij	de	
behandeling	van	dossiers.	Om	dit	te	vermijden	en	informatiedelen	mogelijk	te	maken,	k	iezen	de	
projectconsulenten	voor	de	implementatie	van	een	centraal	klassement.
Omdat	 het	 grootste	 deel	 van	 de	 documenten	 nu	 digitaal	 ontstaat,	 en	 digitaal	 werken	 en	
	communiceren	tal	van	voordelen	hebben	ten	opzichte	van	papier,	is	er	bij	de	stad	Antwerpen	voor	
gekozen	om	digitaal	te	werken.	Bijgevolg	dient	ook	dit	centrale	klassement	digitaal	te	zijn.

Een	centraal	digitaal	klassement	krijgt	dan	een	plaats	op	een	gemeenschappelijke	server	waar	
de	documenten	en	dossiers	van	de	hele	stad	Antwerpen	worden	opgeslagen.	Elk	personeelslid	
heeft	volgens	de	vereisten	voor	zijn	functie	toegang	tot	(delen	van)	dit	klassement	en	dient	er	
zijn	documenten	in	te	klasseren.	Concreet	gaat	het	om	een	mappenstructuur	met	een	bijhorende	
rechtenstructuur	die	een	bepaalde	logica	volgt.

De	functie	en	de	inhoud	van	het	centrale	digitale	klassement	worden	best	afgestemd	met	andere	
systemen	zoals	het	intranet,	docushare,	FTP-servers,	content	management	systemen,	enzovoort.	
De	 finaliteit	 van	 deze	 systemen	 is	 weliswaar	 meer	 gericht	 op	 publicatie	 en	 verspreiding	 van	
i	nformatie,	maar	ze	bevatten	eveneens	veel	documenten.	Het	is	bijgevolg	aangewezen	dat	voor	
deze	documenten	één	duidelijke	bewaarplaats	als	primaire	gegevensbron	wordt	vastgelegd,	van	
waaruit	de	documenten	vervolgens	worden	gearchiveerd.	Doorgaans	is	dit	het	centrale	digitale	
klassement,	want	hier	zijn	de	dossiers	volledig(er).

2.1. Centrale digitale klassementen op fileservers: enkele basisprincipes

uitgangspunten:
•	 Fileservers
•	 Strakke	instructies	over	de	naamgeving
•	 In	overleg	met	de	gebruikers
•	 Eenvoudig	en	herkenbaar

Aangezien	de	stadsdiensten	werken	in	een	Windowsomgeving,	stelt	het	stadsarchief	een	mappen-
structuur	op	waarin	genavigeerd	wordt	via	het	programma	Windows	verkenner.	Het	is	een	bewus-
te	keuze	om	met	een	zo	laag	mogelijke	drempel	te	werken.

De	archiefconsulenten	kiezen	er	ook	voor	om	een	aantal	regels	voor	naamgeving	van	bestands-	
en	mapnamen	in	te	voeren.	Daarvoor	hanteert	het	de	internationale	standaard	ISO	9660.	Deze	
legt	een	aantal	beperkingen	op	in	het	gebruik	van	soort	en	aantal	karakters.	In	oorsprong	is	deze	
norm	bedoeld	voor	het	 schrijven	van	cd-roms.	De	beperkingen	bevorderen	het	 terugvinden	en	
ui	twisselen	van	de	documenten.
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Enkele	regels	die	het	stadsarchief	introduceert:
•	 Vermijd	spaties	in	de	mapnamen,	gebruik	ter	vervanging	het	underscore-teken	(	_	)	of	schrijf	

de	woorden	aan	elkaar
	 Niet:	Burgerlijke	Stand
	 Wel:	BurgerlijkeStand	of	Burgerlijke_Stand
•	 Gebruik	enkel	de	volgende	karakters:	0-9,	a-z,	A-Z	en	het	underscoreteken	(	_	)
•	 Gebruik	de	volgende	karakters	NIET:	spatie	\	/:	*?	“	<	>	|!	%	&	‘	–;	=	(	)
•	 Gebruik	voor	mapnamen	maximaal	dertig	karakters
•	 Gebruik	voor	bestandsnamen	maximaal	zestig	karakters
•	 Ontwikkel	een	structuur	die	niet	dieper	gaat	dan	8	niveaus

tip:
Een	 praktisch	 voordeel	 van	 deze	 regels	 is	 dat	 gebruikers	 binnen	 een	 netwerk	 kunnen	
	verwijzen	naar	documenten	op	een	server.	Zo	kan	u	in	een	e-mail	enkel	een	verwijzing	naar	
het	 	document	opnemen,	 in	plaats	van	het	document	 in	bijlage	 toe	 te	voegen	 (natuurlijk	
op	voorwaarde	dat	de	ontvanger	van	de	e-mail	toegang	heeft	tot	het	netwerk).	Het	maakt	
samenwerken	eenvoudiger	en	houdt	de	aangroei	van	de	e-mailpostvakken	binnen	de	perken.

Gebruik	de	notatie:	file://	gevolgd	door	de	verwijzing	naar	de	locatie	van	het	document	die	
u	kopieert	uit	de	adresbalk	van	uw	Verkenner.
Bijvoorbeeld:	
file://G:\1_01_Overlegorganen\1_01_01_Directiecomite\2009\20090112_agenda.doc

‘Inmiddels heb ik samen met het stadsarchief een nieuwe en ‘Inmiddels heb ik samen met het stadsarchief een nieuwe en 
logische structuur voor het digitale klassement uitgetekend. logische structuur voor het digitale klassement uitgetekend. 
Van collega’s krijg ik overwegend positieve feedback, al zeggen Van collega’s krijg ik overwegend positieve feedback, al zeggen 
ze het ook als ze het met een bepaalde keuze niet helemaal ze het ook als ze het met een bepaalde keuze niet helemaal 
eens zijn. Ik probeer iets te doen met die kritiek en blijf open eens zijn. Ik probeer iets te doen met die kritiek en blijf open 
staan voor wijzigingen. Dat vergroot de kans op slagen.’staan voor wijzigingen. Dat vergroot de kans op slagen.’

Een	volgende	vereiste	is	dat	een	klassement	gedragen	moet	worden	door	die	gebruikers.		Idealiter	
hebben	 zij	 er	 mee	 over	 nagedacht	 en	 er	 ook	 hun	 inbreng	 in	 gehad.	 De	 informatiebeheerder	
speelt	hier	een	bijzonder	belangrijke	rol.	Dit	is	immers	de	tussenpersoon	tussen	bedrijfseenheid	
(	gebruikers)	en	stadsarchief.	Hij	of	zij	stelt	de	klassementen	mee	op,	legt	ze	voor	aan	de		collega’s,	
noteert	 en	 behandelt	 hun	 opmerkingen	 en	 zoekt	 samen	 met	 het	 stadsarchief	 naar	 de	 beste	
oplossing.

Tenslotte,	is	eenvoud	een	belangrijke	vereiste.	Hoe	overzichtelijker	het	klassement	en	hoe	minder	
de	gebruiker	moet	nadenken	bij	het	klasseren,	hoe	sneller	hij	ervan	gebruik	zal	(blijven)	maken.	
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De	 indeling	 van	 dergelijke	 mappenstructuur	 volgt	 de	 logica	 van	 algemeen	 (hoofdmap)	 naar	
	bijzonder	 (document).	 Doel	 is	 ervoor	 te	 zorgen	 dat	 zelfs	 een	 leek,	 bijvoorbeeld	 een	 nieuw	
	personeelslid,	gemakkelijk	documenten	terugvindt	door	te	bladeren	in	de	mappenstructuur:
•	 hoofdmap:	bijvoorbeeld	de	taak	of	functie;
•	 submap	 (vergelijkbaar	 met	 de	 papieren	 omslag	 van	 papieren	 klassement):	 de	 zaken	 of	

	onderwerpen;
•	 documenten	(Word,	Excel,	Visio,	e-mailberichten,…):	de	stukken	van	het	dossier.

Bij	de	stad	Antwerpen	bestaan	er	bij	het	begin	van	het	project	twaalf	grote	afdelingen,	bedrijfs-
eenheden	 genaamd.	 Het	 gaat	 om	 cultuur,	 sport	 &	 jeugd	 (CS);	 districts-en	 loketwerking	 (DL);	
	financiën	 (FI);	 sociale	 zaken	 (SZ);	 integrale	 veiligheid	 (IV);	 lerende	 stad	 (LS);	 marketing	 &	
	communicatie	(MC);	personeelsmanagement	(PM);	patrimoniumonderhoud	(PO);	stads-	en	buurt-
onderhoud	(SB);	stadsontwikkeling	(SW);	bestuurszaken	(BZ)4.	 In	eerste	instantie	is	er	be	sloten	
om	 een	 centraal	 digitaal	 klassement	 op	 te	 stellen	 per	 bedrijfseenheid.	 Dat	 wil	 dus	 zeggen:		
12	 klassementen.	 Telkens	 van	 nul	 vertrekken	 vraagt	 een	 grote	 inspanning	 en	 dit	 komt	 ook	 de	
	uniformiteit	 niet	 ten	 goede.	 Daarom	 hebben	 de	 projectconsulenten	 eerst	 een	 hoofdstructuur	
opgesteld	die	voor	 iedereen	gelijk	zou	zijn.	Dit	kan	er	bijvoorbeeld	voor	zorgen	dat	personeels-
leden	die	van	bedrijfseenheid	veranderen,	snel	hun	weg	vinden	in	het	klassement	omdat	de	basis	
voor	iedereen	gelijk	is.

In	 die	 hoofdstructuur	 maken	 ze	 een	 opdeling	 in	 5	 grote	 basisonderdelen,	 standaard	 door	 elke	
bedrijfseenheid	te	gebruiken:
0.	 Wetgeving	en	besluitvorming

Dit	deel	is	bedoeld	voor	documentatie	en	wet-	en	regelgeving	die	snel	teruggevonden	moet	
kunnen	worden.	Het	is	geen	plaats	voor	archiefdossiers.	De	diensten	krijgen	veel	vrijheid	om	
deze	mappen	 in	te	vullen.	Er	wordt	van	uit	gegaan	dat	hier	enkel	documentatie	 in	 terecht	
komt,	die	op	lange	termijn	niet	bewaard	moet	worden.

1.	 Interne	organisatie
Dit	zijn	de	taken	die	de	organisatie	(in	dit	geval	de	bedrijfseenheid)	uitvoert	om	haar	eigen	
	werking	 te	 ondersteunen.	 Denk	 dan	 bijvoorbeeld	 aan	 beleid,	 interne	 en	 externe	 over	leg-
organen,	financiën,	personeel,	patrimonium,	ict,	interne	communicatie.	Voor	dit	onderdeel	
heeft	het	stadsarchief	in	de	loop	van	het	project	ook	een	diepere	structuur	uitgewerkt	tot	op	
het	derde	niveau.	Hiervan	kan	zo	min	mogelijk	worden	afgeweken,	opnieuw	om	de	uniformi-
teit	in	het	klasseren	van	gelijkaardige	documenten	aan	te	moedigen.

2.	 Primaire	processen
Naast	de	interne	organisatie	zijn	er	de	primaire	processen	of	taken.	Dit	zijn	de	taken	waarvoor	
de	bedrijfseenheid	wordt	opgericht.	Voorbeelden	voor	het	beleidsdomein	Jeugd	zijn	de	taken:	
verstrekken	van	subsidies,	ter	beschikking	stellen	van	materiaal	en	infrastructuur,		multi	kanale	
dienstverlening,	 eigen	 aanbod	 van	 activiteiten,	 regie	 en	 coördinatie	 jeugdwerking	 in	 de	
stad.	Omdat	hier	elk	zijn	specialiteit	heeft,	met	bijzondere	werking	en	regelgeving,	moet	dit	
	onderdeel	voor	iedere	bedrijfseenheid	afzonderlijk	opgebouwd	worden.

4 4 	Op	het	einde	van	het	project	waren	door	verschillende	hervormingen	volgende	bedrijfseenheden	overgebleven:	
	cultuur,	 sport	 &	 jeugd	 (CS);	 districts-en	 loketwerking	 (DL);	 financiën	 (FI);	 samen	 leven	 (SL);	 actieve	 stad	 (ACT);	
marketing	 &	 communicatie	 (MC);	 personeelsmanagement	 (PM);	 patrimoniumonderhoud	 (PO);	 stads-	 en	 buurt-
onderhoud	(SB);	stadsontwikkeling	(SW);	bestuurszaken	(BZ).	Uit	de	oorspronkelijke	bedrijfseenheden	ontstonden	
ook	drie	extra	verzelfstandigde	eenheden:	stedelijk	onderwijs	(SO),	kinderopvang	(KOP),	stadsplanning	(ag	STAN).
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3.	 Projecten
Om	diverse	 redenen	besluit	het	 stadsarchief	ook	om	projectwerking	af	 te	 zonderen	van	de	
	gewone	taakuitvoering.	Projecten	zijn	namelijk	afgelijnde	gehelen,	met	een	duidelijk		begin-	
en	eindpunt.	Vaak	hebben	ze	ook	eigen,	apart	aangeworven	personeel,	een	eigen	begroting	en	
een	duidelijk	omlijnd	doel.	Na	afloop	kunnen	deze	projectdossiers	als	een	geheel		gearchiveerd	
worden.	 Het	 eigen	 project	 Documents@Stad	 krijgt	 zo	 bijvoorbeeld	 ook	 een	 eigen,	 aparte	
l	ocatie	in	de	mappenstructuur.

4.	 Vzw
Bij	veel	bedrijfseenheden	bestaan	er	ook	nevenorganisaties	voor	het	uitvoeren	van	bepaalde	
taken.	In	hoofdzaak	gaat	het	hier	om	(stedelijke)	vzw’s.	Deze	organisaties	moeten	(deels)	een	
aparte	 structuur	 krijgen,	 vooral	omdat	 ze	onder	een	ander	wettelijk	 statuut	 vallen.	 Er	 zijn	
andere	regels	van	toepassing.	Zo	voeren	vzw’s	een	ander	soort	boekhouding	dan	de	gemeente	
en	nemen	ze	personeel	aan	op	een	andere	manier.	Ze	hebben	ook	eigen	beleidsorganen.	De	
documenten	van	de	interne	organisatie	van	een	vzw	worden	bijgevolg	in	een	aparte	mappen-
structuur	ondergebracht.	Zo	zijn	ze	steeds	gescheiden	van	de	andere	documenten	van	de	stad.

2.2. Opbouwen van een centraal digitaal klassement

2.2.1 Opbouw klassement interne organisatie2.2.1 Opbouw klassement interne organisatie
Binnen	het	project	blijkt	al	snel	dat	het	opbouwen	van	een	uniform	
	klassement	voor	deel	1.	Interne	organisatie	van	de	bedrijfseenheden	
een	quick	win	zou	zijn.	
De	werking	van	deze	ondersteunende	taken	is	ook	tamelijk	gestan-
daardiseerd.	Zo	beschikt	elke	organisatie	over	bijvoorbeeld	personeel	
en	fi	nanciën.	Daardoor	bestaat	er	ook	al	enige	literatuur5	over	het	
thema,	 wat	 het	 opstellen	 van	 dergelijk	 klassement	 gemakkelijker	
maakt.	Omdat	de	werking	zo	uniform	blijkt,	kunnen	de	archiefconsu-
lenten	hier	ook	instructies	voorzien	waarbij	ze	per	map	omschrijven	
wat	erin	geklasseerd	dient	te	worden.
Daarom	wordt	dit	een	eerste	werkdomein	van	het	project.	Om	dit	te	
r	ealiseren,	 bezoeken	 de	 projectconsulenten	 enkele	 stafdiensten	 van	
de	verschillende	bedrijfseenheden.	Zij	 zijn	diegenen	die	deze	onder-
steunende	taken	meestal	uitvoeren.	Op	basis	van	onderzoek	bij	een	
viertal	 stafdiensten	 bouwen	 de	 archiefconsulenten	 een	 grootste	
gemene	deler	van	deze	klassementen	op	met	als	resultaat	een		uniform	
ondersteunend	klassement.	

2.2.2 Opbouw klassement primaire taken2.2.2 Opbouw klassement primaire taken
Waar	er	voor	ondersteunende	klassementen	al	voorbeelden	en		literatuur	bestaan,	dient	er	voor	
de	primaire	of	kerntaken	veel	meer	pionierswerk	verricht	te	worden.	
Het	project	neemt	als	uitgangspunt	om	de	klassementen	op	te	bouwen	de	procesmodellering	van	
de	taken	van	de	stedelijke	diensten.	Waar	dit	ontbreekt	of	niet	voldoet,	wordt	uitgeweken	naar	
andere	methodes.

5 5 	De	projectconsulenten	raadplegen	onder	meer	de	resultaten	van	een	aantal	selectieoperaties	van	het	stadsarchief	
uit	het	 verleden	en	een	 rapport	over	 theaterarchieven,	 zie:	 Els	Michielsen;	Rapport	 Theaterarchieven	achter	de	
schermen.	Tussen	bewaren	en	vernietigen,	Stadsarchief	Antwerpen,	2004.

Voorbeeld van de mappen-
structuur van de  
bedrijfseenheid bestuurszaken
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Uitgangspunt: de procesmodelleringUitgangspunt: de procesmodellering
Omdat	documenten	en	dossiers	gevormd	worden	activiteiten	en	taken,	is	het	een	goed	idee	om	ze	
te	rangschikken	aan	de	hand	van	die	taken.	Zo	wordt	de	context	het	zuiverste	weergegeven.	Deze	
activiteiten	zijn	relatief	stabiel	bij	een	gemeente	of	stad.
De	taken	(in	dit	geval	de	taken	van	een	bedrijfseenheid)	als	basis	nemen	voor	het	klassement,	
is	 	bijgevolg	 een	 goed	 uitgangspunt.	 Een	 probleem	 daarbij	 is	 dat	 die	 taken	 veelal	 niet	 goed	
ge	definieerd	of	zelfs	bekend	zijn.	Personeelsleden	zien	vaak	slechts	hun	eigen	werkzaamheden,	
en	niet	het	grotere	kader.	Ze	kunnen	dan	ook	niet	goed	uitdrukken	welke	taken	ze	exact	uitvoeren.	
Dit	kan	deels	worden	opgevangen	door	een	instrument	dat	bij	de	stad	gebruikt	wordt	sinds	2003,	
met	name	de	procesmodellering.
Procesmodellering	 is	een	werkinstrument	dat	de	werkprocessen	 in	kaart	brengt.	Het	 is	 in	eerste	
instantie	geïmplementeerd	bij	de	stad	Antwerpen	om	de	werklast	te	berekenen	en	om	het	benodigde	
personeel	om	alle	uit	te	voeren	taken	in	kaart	te	brengen.	Het	voordeel	is	dat	de	documentvorming	
aan	deze	werkprocessen	gekoppeld	kan	worden	en	er	zo	een	klassement	opgesteld	kan	worden.
Bij	de	start	van	het	project	zijn	er	zo’n	120	processen	die	betrekking	hebben	op	diensten	die	ver-
huizen	naar	Den	Bell.	Ze	zijn	het	richtpunt	bij	de	aanvang	van	het	project.	Op	basis	van	dit	aantal	
maken	de	consulenten	van	het	stadsarchief	ook	een	werkinschatting.
Een	opmerking	bij	deze	methode	 is	dat	bepaalde	werkprocessen	meer	 resultaat	opleveren	dan	
andere.	Zo	gebruiken	bijvoorbeeld	al	de	Antwerpse	bibliotheken	dezelfde	procesmodellering.	Dat	
wil	zeggen	dat	een	klassement	opstellen	voor	de	bibliotheken,	ineens	een	klassement	oplevert	
voor	28	diensten.

Veel	procesmodelleringen	blijken	uitstekend	geschikt	om	als	basis	te	gebruiken	voor	een	nieuw	
klassement.	 Andere	 komen	 niet	 in	 aanmerking	 omdat	 ze	 geen	 weerspiegeling	 zijn	 van	 de	
	werkzaamheden	van	de	personeelsleden.	Vaak	sommen	ze	enkel	een	aantal	algemene	handelin-
gen	op,	die	geen	betrekking	hebben	op	een	specifieke	taak.

Zo	 zijn	 de	 werkprocessen	 van	 de	 bedrijfseenheid	 sociale	 zaken	 in	 zeer	 algemene	 termen	
	gedefinieerd.	De	personeelsleden	kunnen	zich	niet	herkennen	in	de	opgesomde	taken	en	er		kunnen	
ook	geen	documenten	aan	gekoppeld	worden.	Deze	procesmodellering	blijkt	dus	ongeschikt	voor	
het	opstellen	van	een	klassement.

Voorbeeld van een uitgetekend werkproces van de stedelijke musea
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Voorbeeld	
De	werkprocessen	van	de	bedrijfseenheid	sociale	zaken	tonen	geen	concrete	taken.
1.	 Beleidsvorming
2.	 Informeren	en	sensibiliseren
3.	 Ondersteunen	sociaal	weefsel
4.	 Regie
5.	 Handhaving,	inspectie	en	toezicht
6.	 Geven	subsidies
7.	 Vergunningen	en	attesten
8.	 Trajectbegeleiding
9.	 Bemiddeling
10.	Beheer	en	uitbouw	centra	
11.	Educatie

AlternatievenAlternatieven
Wanneer	personeelsleden	hun	werkzaamheden	niet	herkennen	in	de	procesmodellering,	wanneer	
er	een	reorganisatie	bezig	is,	of	wanneer	de	procesmodellering	geen	duidelijke	band	heeft	met	
de	 documenten	 die	 worden	 gevormd,	 kunnen	 de	 projectconsulenten	 ze	 niet	 als	 uitgangspunt	
nemen.	In	die	gevallen	moeten	ze	op	zoek	naar	een	alternatief.

•	 Uitgaan van een bestaand klassement: Uitgaan van een bestaand klassement: een	
	eerste	 mogelijkheid	 is	 zich	 baseren	 op	 de	
	bestaande	 mappenstructuren.	 Vaak	 hebben	
diensten	reeds	intern	een	inspanning	geleverd	
om	hun	d	ocumenten	goed	te	ordenen	en	hebben	
ze		daarvoor	zelf	een	structuur	opgebouwd.	Door	
middel	 van	 de	 	RecordsManagementToolbox	
(zie	 verder)	 kunnen	 deze	 mappenstructuren	
geregistreerd	 en	 overgezet	 worden	 in	 een	
tekst-	 of	 Excelbestand.	 Dit	 bestand	 kan	 dan	
gemakkelijk	worden	bewerkt	en	gebruikt	voor	
overleg	en	discussie	over	het	ontwerp	van	de	
nieuwe	mappenstructuur.

•	 Functionele classificatie:Functionele classificatie:	een	indeling	volgens	taakdomeinen,	taken	en	handelingen	is	een	
derde	vertrekbasis	voor	het	opbouwen	van	klassementen.	Deze	functionele	classificatie	voor	
gemeenten	is	momenteel	in	volle	ontwikkeling	en	bestaat	nog	niet	in	gepubliceerde	vorm.	
Ze	 is	de	basis	voor	de	selectielijsten	voor	gemeentearchief	die	de	VVBAD	opstelt.	Ze	 is	dus	
nog	niet	volledig	en	omvat	nog	niet	alle	taakdomeinen	van	de	gemeentelijke	administratie.	
	Daarbij	 komt	 dat	 de	 organisatorische	 indelingen	 van	 de	 stad	 (bedrijfseenheden,	 diensten,	
vzw’s	en	autonome	gemeentebedrijven)	vaak	dwars	door	de	taken	van	de	functionele	clas-
sificatie	heen	lopen.	Ze	gaan	in	tegen	de	organisatorische	realiteit,	waardoor	ze	in	de	praktijk	
vaak		moeilijker	op	te	leggen	zijn.

Registratie van de bestaande mappenstructuur van 
de bedrijfseenheid financiën, gebruikt als basis voor 
een nieuw ontwerp
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tip:
De	functionele	classificatie	biedt	anderzijds	wel	een	houvast	wanneer	statische	dossiers	
geordend	moeten	worden.	Zo	worden	de	dossiers	van	financiën	die	overgedragen	zijn	aan	
het	stadsarchief,	ingedeeld	volgens	de	taken	van	deze	classificatie,	in	plaats	van	volgens	
de	procesmodellering.	Dit	omdat	deze	taken	toch	solider	en	overzichtelijker	zijn	dan	de	
procesmodellering	die	vaak	aangepast	is	aan	concrete	en	tijdelijke	noden.

Zie	 bijvoorbeeld	 het	 archievenoverzicht	 van	 het	 stads-
archief:	http://www.felixarchief.be	>	archievenoverzicht	
>	archieven	van	de	stad	Antwerpen	>	Interne	werking	van	
de	stad	>	Financiën.

Vergelijk	dit	met	de	werkprocessen	van	de	bedrijfseenheid	Financiën
FI1:	uitgaven
FI2:	begroting
FI3:	afsluiting	dienstjaar
FI5:	niet-fiscale	ontvangsten
FI6:	financiële	stromen	en	liquiditeiten
FI7:	beheer	stamgegevens
FI8:	verzekeringen
FI9:	uitbetaling	lonen	en	weddes
FI10:	belastingen
FI11:	adviesproces
FI12:	controles	boekhouding

Wanneer	de	procesmodellering	van	een	bedrijfseenheid	niet	helpt	bij	het	opstellen	van	een	nieuw	
klassement	en	ook	de	functionele	classificatie	of	andere	taakbeschrijvingen	niet	voorhanden	zijn,	
zijn	er	nog twee andere mogelijkheden: twee andere mogelijkheden:	de	nodige	informatie	halen	uit	gesprekken	met	de	werk-
nemers	en	leidinggevenden	en	indelingen	maken	per	dienst	of	afdeling.

•	 Gesprekken met de werknemers: Gesprekken met de werknemers: Soms	nemen	de	projectconsulenten	interviews	af	van	de	
personeelsleden.	Vaak	kunnen	de	archiefconsulenten	langs	deze	weg	te	weten	komen	welke	
taken	de	bedrijfseenheid	effectief	uitvoert	en	zo	een	klassement	opbouwen.	Ook	wanneer	de	
procesmodellering	wel	voldoet	en	als	leidraad	wordt	gebruikt,	wordt	er	steeds	voor	gekozen	
om	deze	 te	evalueren	en	aan	 te	 	vullen	aan	de	hand	van	gesprekken	en	 suggesties	 van	de	
gebruikers.
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•	 Indeling per dienst/volgens het organogram: Indeling per dienst/volgens het organogram: Bij	enkele	bedrijfseenheden	is	er	overgegaan	
tot	een	indeling	per	dienst	of	afdeling.	Het	komt	erop	neer	dat	er	een	map	per	dienst	wordt	
gemaakt.	Dit	is	niet	ideaal	omdat	de	taken	die	de	dienst	uitvoert	meestal	dienstoverschrijdend	
zijn,	en	niet	stoppen	bij	de	eigen	dienst.
Maar	in	de	drie	jaar	tijd	dat	het	project	geduurd	heeft,	zijn	er	verschillende	bedrijfseen	heden	
overgegaan	tot	reorganisaties.	Zo	fuseren	de	bedrijfseenheden	integrale	veiligheid	en		sociale	
zaken	en	vormen	ze	de	nieuwe	bedrijfseenheid	samen	leven.	Deze	reorganisatie		verloopt	onge-
veer	gelijktijdig	met	de	geplande	implementatie	van	een	nieuw	klassement.	Dat	zorgt	ervoor	
dat	de	diensten	zelf	niet	meer	weten	welke	taken	ze	zullen	uitvoeren.	De	archiefconsulenten	
slagen	er	dus	niet	in	een	klassement	op	te	stellen	aan	de	hand	van	procesmodellen	of	gesprek-
ken.	Uiteindelijk	kiezen	ze	dan	toch	voor	het	opstellen	van	een	klassement	volgens	het	nieuwe	
organogram	van	de	bedrijfseenheid.	Hierover	kunnen	ze	op	de	valreep	beschikken.
Uiteindelijk	is	dit	klassement	een	half	jaar	na	datum	reeds	aan	herziening	toe	gebleken,	omdat	
pas	later	duidelijk	geworden	is	welke	documenten	er	gevormd	worden	en	hoe	die	zich	tot	de	
taken	en	afdelingen	verhouden.

2.2.3 Bijzondere klassementen2.2.3 Bijzondere klassementen
Voor	het	opbouwen	van	een	klassement voor een vzwklassement voor een vzw	is	het	zoals	reeds	vermeld	een	noodzaak	dat	
de	ondersteunende	taken	van	de	vzw	afgezonderd	worden	van	de	ondersteunende	taken	(interne	
organisatie)	van	de	bedrijfseenheid	en	de	stad.
De	primaire	taken	van	een	vzw	hoeven	daarentegen	niet	altijd	in	een	afzonderlijke	structuur	te	
worden	ondergebracht.	Een	vzw	 is	meestal	opgericht	om	een	 reguliere	 taak	van	de	gemeente	
of	stad	vlotter	en	sneller	uit	te	voeren.	Zo	heeft	de	stad	Antwerpen	vzw’s	voor	het	verdelen	van	
sportsubsidies,	voor	het	maken	van		culturele	promotie,	voor	het	uitbaten	van	cultuurcentra,	enzo-
voort.	Dit	zijn	echter	allemaal	taken	die	de	stad	ook	zal	uitvoeren	indien	er	geen	vzw	is	en	die	de	
stad	in	het	verleden	ook	uitvoerde		zonder	vzw.	Deze	vzw’s	zijn	meestal	nauw	verbonden	aan	een	
bedrijfseenheid.	Daarom	worden	de		primaire	taken	van	deze	vzw’s	soms	ook	onder	de	primaire	
taken	 in	het	klassement	ondergebracht.	De	 taakuitvoering	 loopt	met	andere	woorden	gewoon	
door,	met	het	verschil	dat	ze	nu	uitgevoerd	worden	via	een	vzw.
Heel	wat	activiteiten	ontstaan	ook	via	projecten,	gefinancierd	via	een	vzw,	bijvoorbeeld	speel-
plein	werking.	Deze	worden	opgestart,	maar	veranderen	nadien	in	een	reguliere	taak,	geheel	of	
	gedeeltelijk	betaald	door	een	vzw.	Dit	soort	van	taken	is	opgenomen	in	het	reguliere	klassement.	
Soms	werken	de	reguliere	diensten	en	de	vzw	ook	gezamenlijk	aan	hetzelfde	dossier,	of	voert	een	
	personeelslid,	dat	op	de	loonlijst	staat	van	de	vzw,	ook	een	andere	primaire	taak	uit,	zonder	verder	
contact	te	hebben	met	die	vzw.	De	grens	tussen	de	primaire	taken	is	dus	niet	steeds	even	duidelijk.

Een	apart	probleem	dat	zich	stelde	bij	het	vastleggen	van	een	klassement	voor	vzw’s,	is	dat	zij	een	
zekere	autonomie	hebben.	De	stad	heeft	met	de	meeste	vzw’s	weliswaar	een	beheersovereenkomst	
afgesloten	en	ze	zijn	ook	formeel	betrokken	in	de	archiefzorg	van	de	stad6.	Toch	leeft	bij	hen	sterk	
het	gevoel	van	autonomie.	Sommigen	beschikken	over	een	eigen	server	en	netwerk	en/of	werken	
niet	in	een	Windows-omgeving.	Dit	kan	wel	eens	voor	moeilijkheden	zorgen.	Zo		schermen	som-
mige	vzw’s	hun	gegevens	af	door	het	weigeren	van	toegang	tot	hun	mappen	structuur.		Anderen	
weigeren	om	archieven	over	te	dragen	of	om	zich	te	conformeren	aan	de	indeling	van	de	stedelijke	
mappenstructuur.	En	nog	anderen	weigeren	helemaal	om	mee	te	werken.	Enkel	lange	en	soms	
moeizame	onderhandelingen	kunnen	dit	soort	problemen	oplossen.

6 6 	Collegebesluit	van	1	augustus	1996	met	betrekking	tot	de	archiefzorg	(jaarnummer	10458).
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Soms	komen	er	nog	andere vormen van autonomieandere vormen van autonomie	voor.	Denk	aan	autonome	gemeente	bedrijven,	
intern	verzelfstandigde	agentschappen,	extern	verzelfstandigde	agentschappen	enzovoort.	Voor	
dit	soort	diensten	stelt	het	stadsarchief	gewoonlijk	een	volledig	aparte	structuur	op.	Het	verschil	
met	vzw’s	is	dat	die	laatsten	gewoonlijk	een	(relatief)	klein	deel	van	de	taken	van	een	bedrijfs-
eenheid	uitvoeren,	en	nog	nauw	samenwerken	met	de	bedrijfseenheid.	Voor	de	bovengenoem-
de	 soorten	 van	 autonomie	 geldt	 dit	 niet.	 Zij	 hebben	 gewoonlijk	 een	 volledig	 afgesloten	 eigen	
	werking,	en	krijgen	dan	ook	een	heel	eigen	klassement.

2.3. Het vastleggen van de lees- en schrijfrechten
Een	 heel	 bijzondere	 en	 onderschatte	 problematiek	 bij	 de	 implementatie	 van	 de	 eerste	 nieuwe	
	klassementen,	is	het	vastleggen	van	de	toegangsrechten.	Hoewel	informatiedelen	het	uitgangs-
punt	is,	blijkt	er	toch	een	enorme	terughoudendheid	te	zijn.	De	ene	afdeling	wenst	geen	toegang	
tot	 haar	 documenten	 te	 geven	 aan	 de	 andere.	 Soms	 leidt	 dit	 tot	 bizarre	 situaties,	 waarbij	 de	
af	deling	X	de	administratieve	en	afdeling	Y	de	technische	afhandeling	van	hetzelfde	dossier	doet,	
en	ze	toch	weigeren	om	elkaar	toegang	te	geven.	Dit	zorgt	voor	dubbele	dossiervorming,	met	alle	
risico’s	en	problemen	die	daarbij	horen.

Uiteindelijk	is	ervoor	gekozen	om	een	algemene	gedragslijn	uit	te	zetten,	waarbij	informatiedelen	
voorop	wordt	gesteld.	Slechts	enkele	uitzonderingen	worden	toegestaan:
•	 schade aan personen:schade aan personen:	 informatie	 die	 een	 oordeel	 over	 iemand	 bevat,	 bijvoorbeeld	

	waarderingen	of	 tuchtdossiers	en	persoonlijke	 informatie,	 zoals	adres,	 telefoonnummer	en	
gegevens	die	onder	het	medisch	geheim	vallen;

•	 schade aan de stad:schade aan de stad:	 vertrouwelijke	 informatie,	 meestal	 nog	 niet	 besliste	 voorstellen	 en	
	bij	horende	discussies,	waarvan	het	risico	bestaat	dat	ze	door	derden	tegen	de	stad	of	haar	
vertegenwoordigers	zou	kunnen	worden	gebruikt;

•	 economische belangen: economische belangen: informatie	die	indien	algemeen	bekend,	de	economische	belangen	
van	de	stad	of	van	derden	kan	schaden;

•	 gerechtelijke procedures:gerechtelijke procedures:	 informatie	 met	 betrekking	 tot	 gerechtelijke	 procedures	 of	
	straf	rechterlijke	feiten.

De	 maximale	 toegang	 tot	 informatie	 impliceert	 dat	 elke	 stadsmedewerker	 overal	 leesrechten	
krijgt	tenzij	één	van	voornoemde	uitzonderingsgronden	geldt.	De	mate	waarin	medewerkers	ook	
de	rechten	krijgen	om	 informatie	aan	te	passen	of	aan	te	vullen,	dient	elk	bedrijf	voor	zich	te	
bepalen.	Hierbij	moet	rekening	worden	gehouden	met	de	efficiëntie	van	bedrijfsvoering	en	een	
optimale	informatiedeling.

Ondanks	deze	richtlijn	zijn	er	nog	steeds	bijzonder	veel	discussies,	die	in	sommige	gevallen	tot	
heel	wat	vertraging	leiden.	Het	wantrouwen	ten	aanzien	van	het	maximaal	delen	van	informatie	
is	bij	een	aantal	afdelingen	heel	groot.	Om	hieraan	tegemoet	 te	komen,	wordt	samen	met	de	
informaticapartner	de	mogelijkheid	voorzien	om	delen	van	digitale	klassementen	te	auditen.	Voor	
welbepaalde	delen	van	het	digitale	klassement	worden	logbestanden	van	beheersapplicaties	en	
–tools	geturfd.	Deze	loggegevens	worden	in	een	audit	trail	gecentraliseerd.	Uit	deze	audit	trails	
kan	achteraf	worden	achterhaald	wie	welke	documenten	heeft	bekeken	of	gemanipuleerd.
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3.	Valideren,	uitrollen	en		implementeren	van	de	klassementsstructuur3.	Valideren,	uitrollen	en		implementeren	van	de	klassementsstructuur

3.1. Validering
Na	het	opstellen	van	een	structuur	voor	een	bedrijfseenheid	 in	onderling	overleg	met	de	aan-
gestelde	 informatiebeheerders,	 dient	 de	 mappenstructuur	 een	 formeel	 fiat	 te	 krijgen	 van	 de	
	directiecomités	 en	 bedrijfsdirecteuren.	 De	 reden	 hiervoor	 is	 dat	 een	 mappenstructuur	 die	 niet	
gedragen	wordt	door	de	leidinggevenden,	ook	niet	makkelijk	zijn	weg	zal	vinden	naar	de	werk-
nemer	op	de	werkvloer.	De	verandering	in	documentbeheer	voelt	bij	de	gebruikers	relatief	groot	
aan.	Veel	mensen	hebben	immers	in	de	loop	der	jaren	zelf	een	oplossing	gezocht	en	gevonden	
voor	hun	persoonlijke		documenten.	Ze	klasseren	deze	zelf	in	een	eigen	klassement,	waar	–	v	olgens	
sommigen	–	niemand	zaken	mee	heeft.	Deze	autonomie	doorbreken,	is	een	grote	uitdaging.	Een	
andere	veelgehoorde	kritiek	voor	een	centraal	klassement,	is	het	gebrek	aan	tijd.	Om	dit	te	over-
winnen,	is	de	steun	van	de	directie	absoluut	nodig.	Als	externe	dienst	is	het	namelijk	on	mogelijk	
om	te	stellen	dat	personeelsleden	van	een	afdeling	tijd	moeten	maken	voor	een	nieuw		klassement.	
Dat	is	de	taak	van	de	directie.

3.2. Uitrollen: project Directory structuren
Eens	de	bedrijfseenheid	bepaald	heeft	welke	gebruikersgroepen	welke	rechten	moeten	krijgen,	
	dienen	 het	 klassement	 en	 de	 rechtenstructuur	 nog	 klaargezet	 te	 worden.	 Hiervoor	 voorziet	
	Digipolis,	de	informaticapartner	van	de	stad,	een	sjabloon	waarmee	een	nieuwe	mappen	structuur	
met	bijhorende	rechten	kan	worden	opgezet.	Bij	dit	proces	worden	nog	tal	van	controles	uit	gevoerd	
om	ervoor	te	zorgen	dat	de	rechtenstructuur	consequent	is	opgebouwd.	Om	de		implementatie	van	
de	12	mappenstructuren	mogelijk	te	maken,	wordt	een	tijdelijk	project	opgezet	binnen		Digipolis	
Antwerpen.
De	 mappenstructuren	 met	 bijbehorende	 rechten	 worden	 leeg	 klaargezet.	 Er	 komt	 geen	
	geautomatiseerde	migratie	van	oude	naar	nieuwe	structuur.	De	voornaamste	reden	hiervoor	 is	
dat	het	ook	nodig	is	om	de	oude	bestaande	structuren	op	te	ruimen.	Daarbij	moeten	de	bestanden	
volgens	een	nieuwe	logica	worden	verplaatst.	Dit	proces	kan	niet	geautomatiseerd	verlopen.

3.3. Implementatie: informeren en opleiden gebruikers nieuwe structuur
Wanneer	 de	 nieuwe	 mappenstructuur	 dan	 klaar	 staat,	 neemt	 de	 bedrijfseenheid	 het	 nieuwe	
	klassement	in	gebruik.	Dat	wil	zeggen	dat	de	gebruikers	instructies	dienen	te	krijgen	over:
•	 vorm	en	principes	van	de	nieuwe	structuur;
•	 klasseren	van	e-mails,	met	inbegrip	van	de	vraag	welke	e-mails	geklasseerd	moeten	worden;
•	 tips	voor	optimaal	digitaal	werken,	om	te	vermijden	dat	de	digitale	chaos	te	groot	wordt.	Het	

gaat	hierbij	dan	om	zaken	als	het	versturen	van	links	naar	documenten	in	plaats	van	bijlagen	
of	om	het	gebruik	van	de	functie	redigeren	(wijzigingen	bijhouden);

•	 opruimen	 van	 oude	 mappenstructuren.	 Hierbij	 is	 er	 ook	 aandacht	 voor	 de	 basis	principes	
van	 selectie.	 Wat	 kan	 de	 dienst	 zonder	 toelating	 vernietigen	 (dubbels,	 voorbereidende	
	klad	versies,…)?	 Waar	 kan	 de	 administratie	 terugvinden	 wat	 vernietigd	 mag	 worden	
(informatie	beheersplannen)	en	hoe	kan	zij	de	toelating	vragen?

Alle	personeelsleden	(die	gebruik	maken	van	een	computer)	van	een	bedrijfseenheid	krijgen	een	
infosessie.	Hierbij	wordt	ook	het	startsein	gegeven	voor	het	overzetten	van	de	documenten	van	
de	oude	naar	de	nieuwe	mappenstructuur.
In	 principe	 staat	 elke	 medewerker	 in	 voor	 het	 verplaatsen	 van	 zijn	 eigen	 dossiers.	 Dit	 wordt	
	gecoördineerd	door	de	informatiebeheerder.	In	een	aantal	gevallen	is	het	de	informatiebeheerder	
die	de	hele	overzet	uitvoert.
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Bij	het	startsein	voor	de	overzet,	wordt	het	oude	klassement	bevroren.	Het	is	niet	de	bedoeling	
dat	daarin	nog	verder	wordt	gewerkt.	Basisprincipe	van	de	opruimactie	 is	ook	dat	alle	dossiers	
overgezet	dienen	te	worden,	tenzij	er	toelating	tot	vernietiging	is.	Archiveren	(overbrengen	naar	
het	stadsarchief)	van	digitale	bestanden	wordt	niet	vanuit	de	oude	structuur	gedaan.	De	reden	
hiervoor	 is	 dat	 deze	 structuren	 meestal	 ongeordend	 zijn	 en	 geen	 duidelijke	 contextinformatie	
weergeven.	Er	 is	dan	ook	besloten	om	alle	 te	bewaren	dossiers	over	 te	zetten	naar	de	nieuwe	
structuur	en	pas	van	daaruit	te	archiveren.
Overigens	moeten	niet	enkel	de	oude	structuren	opgeruimd	en	overgezet	worden	naar	het	nieuwe	
klassement	op	de	centrale	server,	de	instructies	gelden	ook	voor	c-schijven	(schijven	van	de	lokale	
pc),	outlookbestanden	op	de	e-mailserver,	h-schijven	(persoonlijke	ruimten	op	de	gemeenschap-
pelijke	server),	losse	harde	schijven,	cd-roms	en	zelfs	decentrale	servers.
Deze	laatsten	worden	pas	aangepakt	nadat	de	dienst	die	ze	gebruikt,	effectief	verhuist	naar	Den	Bell.	
De	diensten	die	niet	op	het	stedelijke	netwerk	aangesloten	zijn,	hebben	ze	meestal	nog	in	gebruik.	
De	verbinding	met	dat	netwerk	bestaat	wel,	maar	is	vaak	erg	traag.	Daarom	wordt	met	het	migreren	
van	bestanden	gewacht	tot	die	diensten	rechtstreeks	op	de	centrale	server	kunnen	werken.

4.	Opruimen	van	oude	klassementen	en	verdere	afstemmingen4.	Opruimen	van	oude	klassementen	en	verdere	afstemmingen

4.1. Vernietigen van oude mappenstructuur en alle overgebleven informatie
In	de	loop	van	het	project	stelt	het	stadsarchief	een	deadline	van	2	maanden	voor	het	overzetten	
van	de	data	naar	de	nieuwe	structuur.	Na	die	periode	controleert	het	stadsarchief	of	alle	dossiers	
inderdaad	zijn	overgezet.	Wat	overblijft,	bestaat	dan	nog	uit	rommel,	dubbels,	documentatie	en	
slechte	werkversies	die	vernietigd	worden	door	de	informatiebeheerders.

4.2. Vergelijken van overgezette informatie, controle op dubbels
Nadat	alle	oude	klassementen	opgeruimd	en	gecentraliseerd	zijn,	is	het	tijd	om	controles	uit	te	
voeren	op	dit	nieuwe	klassement.	Aangezien	de	dossiers	vanuit	een	groot	aantal	verschillende	
plaatsen	 (decentrale	servers,	c-schijven)	afkomstig	zijn	en	door	verschillende	personen	worden	
verplaatst,	is	het	logisch	dat	de	nieuwe	mappenstructuren	veel	dubbels	bevatten.	De	opsporing	
van	 dubbels	 gebeurt	 met	 een	 aantal	 programma’s	 zoals	 de	 RecordsManagementToolbox	 (zie	
v	erder).	De	resultaten	sturen	de	archiefconsulenten	door	naar	de	betrokken	afdelingen,	met	de	
vraag	om	de	dubbels	op	te	ruimen.

Overzetten van documenten naar één centraal klassement
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Eén	van	de	redenen	van	de	aanwezigheid	van	het	grote	aantal	dubbels,	is	ook	het	samen	werken	van	
verschillende	afdelingen	in	het	nieuwe	klassement	(vooral	voor	het	onderdeel	interne		organisatie).	
Bijvoorbeeld:	de	stafdienst	van	de	dienst	begraafplaatsen	is	gehuisvest	in	het		kasteel	Schoonselhof.	
De	 dienst	 begraafplaatsen	 maakt	 deel	 uit	 van	 de	 bedrijfseenheid	 stads-	 en	 	buurtonderhoud,	 die	
eveneens	een	centrale	stafdienst	heeft	en	in	een	locatie	op	het	bedrijven	terrein	Kielsbroek	geves-
tigd	is.	Beide	stafdiensten	beschikken	over	een	personeelsverantwoordelijke,	die	zijn		documenten,	
bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	een	bepaald	personeelslid,	klasseert	op	een	eigen	aparte	server.	
De	verantwoordelijke	van	Schoonselhof	 is	ondergeschikt	aan	die	van		Kielsbroek.	Wanneer	beiden	
samen	gaan	werken	in	een	centraal	digitaal	klassement,	zetten	ze	elk	hun		decentraal	personeelsdos-
sier	over	naar	de	centrale	server.	Op	dat	moment	blijkt	welke	informatie	dubbel	bewaard	wordt.	Een	
deel	zal	kunnen	worden	vernietigd,	en	wat	overblijft	van	de	twee	dossiers	wordt	samengevoegd	tot	
een	uniek	dossier,	toegankelijk	voor	alle	personeels	verantwoordelijken	van	de	bedrijfseenheid.

4.3. Afstemmen papieren met het centrale digitale klassement

Een	 bijzonder	 aandachtspunt	 bij	 het	 opruimen	 van	 de	 klassementen	 is	 het	 vergelijken	 van	 de	
p	apieren	 en	 centrale	 digitale	 klassementen.	 Een	 uniek	 dossier	 wil	 immers	 zeggen	 dat	 alle	
	documenten	van	het	dossier	zich	op	één	plaats	bevinden,	waarbij	het	digitaal	dossier	primeert.
Niet	alle	documenten	kunnen	uitsluitend	digitaal	worden	bewaard.	In	bepaalde	gevallen	zijn	er	
formele	 vormvereisten	 opgenomen	 in	 wet-	 en	 regelgeving	 waaraan	 de	 documenten	 dienen	 te	
voldoen,	 zoals	 een	 geschreven	 handtekening.	 Daarnaast	 is	 het	 ook	 niet	 de	 bedoeling	 om	 alle	
bestaande	 papieren	 dossiers	 onmiddellijk	 in	 te	 scannen.	 Dit	 zou	 immers	 te	 veel	 tijd	 in	 beslag	
nemen.	Algemeen	wordt	uitgegaan	van	een	80%-regel:	bestaat	80%	digitaal,	dan	wordt	de	overige	
20%	ingescand,	is	80%	op	papier,	dan	wordt	het	overige	deel	afgedrukt.	Wanneer	het	papier	wordt	
ingescand,	wil	dat	nog	niet	zeggen	dat	alle	papier	vernietigd	mag	worden	(bijvoorbeeld	de		stukken	
met	handtekening).	Soms,	bij	vaak	gebruikte	dossiers,	is	het	aan	te	bevelen	om	alle	stukken	in	
te	scannen,	zodat	de	dienst	helemaal	digitaal	kan	werken.	Papieren	stukken	die	bewaard	moeten	
worden,	worden	veilig	weggeborgen	in	het	semi-dynamische	archief.	Ze	worden	dan	uitsluitend	
om	juridische	redenen	nog	op	papier	bewaard,	maar	in	de	praktijk	worden	ze	niet	meer	gebruikt.

Overeenstemmende nummering bij hybride dossiers
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Er	blijft	dus	een	gedeelte	papieren	klassement	bestaan,	de	voorwaarde	is	dan	wel	dat	dit	af	gestemd	
moet	worden	met	het	centrale	digitale	klassement.	Dat	houdt	in	dat	de	dienst	er	vooral	voor	moet	
zorgen	dat	de	gebruikte	indelingen	en	codes	overeenstemmen.

4.4. Archiveren archiefwaardige digitale documenten vanuit nieuwe structuur
Overdrachten	 van	 digitale	 bestanden	 zijn	 niet	 prioritair	 in	 het	 project.	 Eerst	 moeten	 er	 goede	
	nieuwe	mappenstructuren	opgesteld	worden	en	moet	alles	wat	te	bewaren	is,	overgezet		worden.	
Pas	vanuit	de	nieuwe	structuur	kan	gearchiveerd	worden.	In	de	komende	jaren	kan	er	op	grote	
schaal	gestart	worden	met	het	archiveren	van	de	digitale	archieven.
Er	 worden	 wel	 een	 aantal	 uitzonderingen	 gemaakt.	 Enkele	 digitale	 bestanden	 worden	 toch	
reeds	overgenomen,	 vooral	bij	hybride	dossiers.	 In	 sommige	gevallen	wordt	namelijk	besloten	
om	het	papieren	document	te	archiveren,	maar	blijkt	er	ook	een	groot	aantal	–	aanvullende	–	
digitale	bestanden	te	zijn.	In	die	gevallen	worden	ook	de	digitale	bestanden	overgenomen.	Deze	
	bestanden	krijgen	dan	aparte	inventarisnummers,	die	gekoppeld	worden	aan	de	beschrijvingen	
van	de		papieren	dossiers.	Zo	zal	de	toekomstige	gebruiker	van	een	dossier	aan	de	hand	van	de	
inventaris	nummers	kunnen	zien	dat	een	dossier	zowel	digitaal	als	op	papier	bestaat.

5.	Digitale	instrumenten5.	Digitale	instrumenten

Dagelijks	 werken	 met	 digitale	 informatie	 vraagt	 ook	 dat	 eindgebruikers	 kunnen	 beschikken	
over	de	nodige	digitale	tools.	In	de	loop	van	het	project	wordt	continu	ingespeeld	op	de		nieuwe	
	behoeften	van	de	eindgebruikers,	de	informatiebeheerders	en	de	ICT-ers.	Voor	een	e	fficiënt		digitaal	
	documentbeheer	beschikken	zij	voortaan	over:
•	 de	KlasseerToolbox
•	 de	RecordsManagementToolbox

Deze	vullen	de	bestaande	instrumenten	van	het	stadsarchief	aan,	zoals:
•	 formulier	bestemmingsaanvragen;
•	 formulier	uitleningen;
•	 het	archievenoverzicht	waarmee	de	overgedragen	archieven	kunnen	geraadpleegd	worden.
Deze	instrumenten	zijn	beschikbaar	voor	de	eindgebruikers	op	de	website	van	het	stadsarchief.

Erkenningsdossier voor een jeugdvereniging, dat deels digitaal, deels op papier ter beschikking wordt gesteld.
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5.1. De KlasseerToolbox

‘Op het bedrijvenloket werken we met een centrale inbox. ‘Op het bedrijvenloket werken we met een centrale inbox. 
Zonder KlasseerTool zou die dus makkelijk vollopen. Dankzij de Zonder KlasseerTool zou die dus makkelijk vollopen. Dankzij de 
KlasseerTool is het niet meer nodig om mappen te maken in Outlook KlasseerTool is het niet meer nodig om mappen te maken in Outlook 
en kunnen we mails van klanten veel sneller terugvinden.’en kunnen we mails van klanten veel sneller terugvinden.’

Unieke	en	volledige	dossiers	dienen	de	e-mails	en	hun	bijlagen	over	de	zaak	of	het	onderwerp	te	
bevatten.	Er	is	bijgevolg	een	functionele	vereiste	om	e-mails	en/of	hun	bijlagen	vanuit	het	e-mail-
systeem	in	de	dossier-	of	onderwerpsmap	te	klasseren.	Ter	ondersteuning	van	deze	handelingen	
wordt	voor	het	stadsarchief	Antwerpen	 in	2003	en	2004	de	KlasseerTool	ontwikkeld.	Dit	 is	een	
plugin	voor	MS	Outlook	waarmee	een	e-mail,	een	selectie	van	e-mails	en	volledige	Outlook	folders	
kunnen	worden	geklasseerd.	Daarnaast	voorziet	de	KlasseerTool	ook	enkele	functionaliteiten	om	
de	omvang	van	een	mailbox	onder	controle	te	helpen	houden:	aansporen	tot	klasseren,		archiveren	
van	agenda’s,	automatisch	verwijderen	van	(antwoorden	op)	vergaderverzoeken,	enzovoort.	Aan-
gezien	vooral	bijlagen	van	e-mails	een	groot	beslag	op	de	beschikbare	mailboxcapaciteit	leggen,	
wordt	hiervoor	ook	een	instrument	ontwikkeld.	Met	de	copyPath-functie	in	de	Windows	verkenner	
k	unnen	gemakkelijk	links	naar	reeds	geklasseerde	digitale	documenten	worden	doorgemaild.

Het	project	Documents@Stad	biedt	de	opportuniteit	om	de	KlasseerTool	stadsbreed	en	versneld	
uit	te	rollen.	Leren	werken	met	de	KlasseerTool	vormt	een	belangrijk	onderdeel	in	de	informatie-
sessies	voor	eindgebruikers.

Het	 toenemend	 belang	 van	 het	 klasseren	 van	 digitale	 informatie	 leidt	 eveneens	 tot	 verdere	
	ontwikkeling	 en	 verfijning	 van	 de	 KlasseerTool.	 De	 klasseerplugin	 voor	 MS	 Outlook	 wordt	 uit-
gebreid	met	een	extra	 functie	om	digitale	aantekeningen	bij	e-mails	toe	te	voegen	 in	de	vorm	
van	annotaties.	Zo	kan	worden	vermeden	dat	e-mails	worden	afgedrukt	enkel	en	alleen	om	met	
de	 hand	 notities	 toe	 te	 voegen.	 Om	 een	 bedrijfseenheidoverschrijdende	 samenwerking	 en	 uit-
wisseling	 van	 digitale	 informatie	 te	 bevorderen	 ondergaat	 ook	 de	 copyPath-functie	 een	 kleine	
	wijziging:	in	de	links	worden	de	gemapte	driveletters	voor	netwerkverbindingen	voortaan	vervan-
gen	door	het	UNC-path.	Op	die	manier	worden	unieke	adressen	als	link	doorgestuurd.

Om	de	overzetting	van	oude	naar	nieuwe	centrale	digitale	klassementen	te	ondersteunen,	bouwt	
de	 consulent	 met	 een	 specialisatie	 voor	 digitale	 archieven,	 ook	 een	 volledige	 nieuwe	 tool:	 de	
moveManager.	 Bij	 het	 overzetten	 van	 mappen	 naar	 het	 nieuwe	 centrale	 digitale	 klassement	
dreigt	een	technisch	probleem:	bij	het	verslepen	of	knippen	van	mappen	worden	de	oude		rechten	
naar	het	nieuwe	centrale	digitale	klassement	overgezet.	Hierdoor	ontstaan	inconsistenties	in	de	
	rechtenstructuur	en	de	beveiliging.	Dit	probleem	stelt	zich	niet	wanneer	oude	mappen		worden	
gekopieerd,	geplakt	en	vervolgens	op	hun	oude	locatie	worden	gewist.	Het	sequentieel	en	r	epetitief	
uitvoeren	van	deze	handelingen	is	niet	gebruiksvriendelijk	zodat	het	aangewezen	is	om	hiervoor	
een	geautomatiseerde	oplossing	aan	te	bieden.	Deze	oplossing	groeit	uit	tot	de	moveManager.	
De	basisfunctie	van	deze	tool	is	een	geautomatiseerde	kopieer-plak-verwijder	voor	geselecteerde	
mappen	en	bestanden.	Daarnaast	biedt	de	moveManager	ook	enkele	functionaliteiten	om	tijdens	
deze	operatie	documentnamen	(semi-)	geautomatiseerd	aan	te	passen.
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Het	 gebruik	 van	 de	 moveManager	 blijft	 niet	 beperkt	 tot	 de	 periode	 waarin	 de	 oude	 mappen-
structuur	naar	het	nieuwe	centrale	digitale	klassement	wordt	overgezet.	Met	de	moveManager	
kunnen	eindgebruikers	ook	gescande	documenten	snel	en	efficiënt	overbrengen	van	de	outfolder	
van	de	scanner	naar	de	dossier-	of	onderwerpsmap	waarin	de	documenten	thuis	horen.
De	KlasseerTool	groeit	zo	uit	tot	een	ware	KlasseerToolbox.	De	KlasseerToolbox	omvat	voortaan	
volgende	instrumenten:
•	 de	klasseerplugin	voor	MS	Outlook
•	 de	copyPath-uitbreiding	in	de	Windows	Verkenner
•	 de	moveManager-uitbreiding	in	de	Windows	Verkenner
Voor	de	KlasseerToolbox	is	een	nieuwe	setup	ontwikkeld	die	voortaan	voor	iedere	eind	gebruiker	in	
het	softwareportaal	beschikbaar	is.

5.2. De RecordsManagementToolbox
Tijdens	de	eerste	maanden	van	het	project	Documents@Stad	wordt	al	heel	snel	duidelijk	dat	er	
een	groeiende	nood	 is	 aan	ondersteuning	en	automatisering	van	 zowel	het	aanmaken	als	het	
onderhouden	 van	 de	 centrale	 digitale	 klassementen.	 Inzake	 het	 aanmaken	 kan	 het	 bestaande	
instrumentarium	van	Digipolis	niet	beantwoorden	aan	enkele	functionele	behoeften,	zoals:
•	 het	aanmaken	van	nieuwe	projectdossiers	 (inclusief	 subfolders,	 templates)	met	bijhorende	

rechtenstructuur	op	basis	van	een	template;
•	 het	recursief	aanmaken	van	nieuwe	projectdossiers	op	basis	van	een	lijst;
•	 het	fijnmaziger	toekennen	van	rechten	dan	de	standaard	lees-	en	schrijfrechten	die	Digipolis	

voorziet;
•	 het	toevoegen	van	nieuwe	onderdelen	aan	een	bestaand	digitaal	klassement.

Het	 aanpassen	 van	 het	 instrumentarium	 van	 Digipolis	 is	 geen	 optie.	 In	 plaats	 daarvan	 wordt	
een	tool	gemaakt	die	ook	beschikbaar	 is	voor	 informatiebeheerders	en	ICT-ers.	De	standaarden	
van	Digipolis	dienen	als	uitgangspunt.	Ook	op	het	vlak	van	het	beheren	van	bestaande	centrale	
	digitale	klassementen,	is	het	meer	dan	aangewezen	om	de	taken	van	de	informatiebeheerders	op	
geautomatiseerde	wijze	te	ondersteunen.

Functionaliteiten	voor	het	aanmaken	en	het	beheren	van	centrale	digitale	klassementen	 in	de	
RecordsManagementToolbox	zijn:
•	 voor	het	aanmaken:

•	 beschikbaar	stellen	van	klassementtemplates	voor	de	rubrieken	0.	Wetgeving,	1.	Interne	
		 organisatie,	3.	Projecten
•	 klaarzetten	van	een	nieuw	digitaal	klassement,	met	of	zonder	bijhorende	rechtenstructuur
•	 (recursief)	aanmaken	van	nieuwe	dossiers	op	basis	van	een	dossiertemplate
•	 registreren	van	een	mappenstructuur	in	een	tekstbestand	of	rekenwerkblad,	met	de	optie	
		 om	ook	de	bijhorende	rechtenstructuur	te	documenteren
•	 analyseren	 van	 de	 rechtenstructuur	 die	 van	 toepassing	 is	 op	 één	 map	 (top-down	 en	
		 bottom-up)

•	 voor	het	beheren:
•	 zoeken	naar	mappen	ouder/jonger	dan	een	opgegeven	datum
•	 zoeken	naar	dubbels	en	identieke	documenten
•	 vergelijken	van	twee	mappen
•	 berekenen	van	de	omvang	van	mappen
•	 berekenen	van	de	pathlengte	van	mappen	en	documenten
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•	 uitvoeren	van	audits:
		 -	naleven	van	de	regels	en	afspraken	inzake	map-	en	documentnamen
		 -	zoeken	naar	lege	en	te	grote	mappen	
		 -	zoeken	naar	niet-ondersteunde	bestandsformaten
•	 aanpassen	van	map-	en	documentnamen

De	 RecordsManagementToolbox	 is	 beschikbaar	 voor	 informatiebeheerders	 en	 ICT-ers.	 Leren	
	werken	met	de	RecordsManamentToolbox	is	een	substantieel	onderdeel	van	de	opleidingen	voor	
informatiebeheerders	die	het	stadsarchief	aanbiedt.

Aangezien	deze	tool	voor	elke	informatiebeheerder	beschikbaar	is,	kiest	het	stadsarchief	er	ook	
voor	om	via	deze	tool	informatiebeheersplannen	beschikbaar	te	stellen.	De	informatiebeheerder	
kan	 een	 werkproces,	 een	 archiefvormer	 of	 een	 informatiesysteem	 als	 uitgangspunt	 kiezen	 en	
hiervoor	een	actueel	informatiebeheersplan	samenstellen.	Het	informatiebeheersplan	wordt	als	
een	rapport	binnen	de	RecordsManagementToolbox	gepresenteerd.	De	informatiebeheerder	kan	
vervolgens	vanuit	de	RecordsManagementToolbox	meteen	een	bestemmingsaanvraag	indienen.
Omdat	archiefdocumenten	veel	sneller	worden	overgebracht	naar	het	stadsarchief,	wordt	t	enslotte	
in	 de	 RecordsManagementToolbox	 ook	 een	 zoekfunctie	 voor	 archieven	 ingebouwd.	 Vanuit	 het	
zoekresultaat	kan	meteen	een	scanningOnDemandaanvraag	worden	geïnitieerd.

5.3. Schijfcapaciteit
Digitaal	werken	en	digitaal	klasseren	vraagt	naast	praktische	tools	ook	de	beschikbaarheid	van	
	voldoende	schijfcapaciteit	voor	de	centrale	digitale	klassementen.	De	meeste	bedrijfseenheden	
kampen	met	chronisch	tekort	aan	schijfcapaciteit.	Binnen	het	project	is	dit	dan	ook	een		permanent	
aandachtspunt.
Enerzijds	biedt	het	project	de	opportuniteit	om	oude	digitale	klassementen	grondig	aan	te	pakken:
•	 verwijderen	van	dubbels;
•	 effectief	vernietigen	van	te	vernietigen	digitale	documenten;
•	 overbrengen	 van	 te	 archiveren	 digitale	 documenten	 naar	 het	 digitale	 depot	 van	 het	

stadsarchief.
Enkel	de	digitale	dossiers	die	de	diensten	nog	nodig	hebben,	worden	overgezet	naar	het	nieuwe	
centrale	digitale	klassement.	Deze	operatie	maakt	heel	wat	schijfruimte	vrij.	Bij	een	aantal	bedrijfs-
eenheden	duurt	het	echter	niet	 lang	vooraleer	de	vrijgekomen	schijfruimte	alweer	 in	beslag	 is	
genomen.	Veel	digitale	documenten	blijken	er	op	lokale	harde	schijven,	externe	harde	schijven	
of	als	fileserver	geconfigureerde	pc’s	 te	 staan.	Ook	de	 toenemende	digitalisering	van	papieren	
documenten	leidt	tot	een	knik	in	de	groeicurve	van	het	digitale	volume.

In	overleg	met	de	ICT-ers	van	de	stad	en	met	Digipolis	Antwerpen	wordt	de	bestaande		procedure	
voor	 diskuitbreidingen	 aangepast.	 Voortaan	 is	 bij	 elke	 aanvraag	 tot	 diskuitbreiding	 een	 voor-
afgaand	advies	van	het	stadsarchief	vereist.	Enkel	bij	positief	advies	wordt	de	aanvraag	uit	gevoerd.	
Voor	dit	advies	voert	het	stadsarchief	een	audit	op	het	centrale	digitale	klassement	van	de	dienst	
uit.	 Deze	 doorlichting	 gebeurt	 op	 basis	 van	 een	 audit	 met	 de	 RecordsManagementToolbox	 en	
van	de	logbestanden	die	door	Digipolis	beschikbaar	worden	gesteld.	Het	stadsarchief	geeft	een	
positief	advies	wanneer	aan	de	volgende	voorwaarden	is	voldaan:
•	 De	structuur	en	de	map-	en	documentnamen	voldoen	aan	de	regels	en	de	afspraken.
•	 Het	aantal	dubbels	ligt	binnen	een	aanvaardbare	marge.
•	 De	bestemmingen	zoals	voorgeschreven	in	het	informatiebeheersplan	zijn	nageleefd.
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Optimaal digitaal: 
Projectdoelstellingen

5.4. Digitaal depot
Digitaal	werken	en	digitaal	klasseren	betekent	ook	dat	er	digitaal	wordt	gearchiveerd.	Digitale	
	dossiers	die	niet	meer	nodig	zijn	op	de	werkvloer	en	een	bewaartermijn	langer	dan	10	jaar		hebben,	
komen	in	aanmerking	voor	opname	in	het	digitale	depot	van	de	stad.	Bij	het	opruimen	van	digitale	
klassementen	worden	veel	archiefwaardige	digitale	dossiers	overgedragen	naar	het	stadsarchief	
en	opgenomen	in	het	digitale	depot.

Het	stadsarchief	startte	al	 in	2006	met	de	ontwikkeling	van	een	digitaal	depot.	Voortbouwend	
op	de	bewaarstrategie	en	de	opslagmethode	die	binnen	DAVID	werden	uitgewerkt,	werd	stelsel-
matig	een	digitaal	depot	uitgebouwd.	Van	bij	aanvang	is	er	bewust	gekozen	voor	een	maximale	
i	ntegratie	van	het	digitale	depot	in	het	archiefbeheerssysteem	van	het	stadsarchief	(MACZ).

Het	digitale	depot	speelt	ook	een	heel	belangrijke	ondersteunende	rol	in	het	proces	scanning	On-
Demand.	 Ingescande	 inventarisnummers	 worden	 eerst	 opgenomen	 in	 het	 digitale	 depot	 en	 van	
daaruit	verder	beschikbaar	gesteld.	Een	gelijkaardige	rol	krijgt	het	digitale	depot	ook	voor	de	talrijke	
digitale	informatiesystemen	die	niet	voldoen	inzake	betrouwbaar	documentbeheer:	deze	systemen	
kunnen	hun	archiefwaardige	informatie	snel	toevertrouwen	aan	het	digitale	depot,	dat	zo	uitgroeit	
tot	een	digitale	authentieke	gegevensbron	binnen	de	Enterprise	Architecture	van	de	stad.

6.	De	continuïteit	verzekeren6.	De	continuïteit	verzekeren

Het	uitzuiveren	van	de	dossiers,	verdere	afspraken	maken	tussen	de	verschillende	afdelingen,	en	
het	onderhouden	van	de	mappenstructuur,	blijkt	een	continu	proces.	Een	regelmatige	opvolging	
met	controles	en	overleg	met	de	informatiebeheerders	is	absoluut	noodzakelijk.	 Indien	dit	niet	
gebeurt,	verwatert	het	gebruik	van	de	structuur	opnieuw.
Dit	houdt	ook	in	dat	het	netwerk	van	informatiebeheerders	goed	moet	worden	onderhouden.	Veel	
informatiebeheerders	beschouwen	hun	taak	als	afgerond	na	de	ingebruikname	van	het	nieuwe	
klassement.	De	nazorg	wordt	echter	onderschat,	maar	is	broodnodig.
Het	stadsarchief	start	na	de	afronding	van	het	project	met	systematische	inspecties	van	de	archief-
vorming,	waarbij	standaard	een	audit	van	het	digitale	klassement	wordt	uitgevoerd.

 Digitalisering

Het	digitaliseren	van	de	werkprocessen	en	het	nastreven	van	‘maximaal	digitaal’	werken	houdt	
ook	in	dat	de	stadsmedewerkers	nog	zo	weinig	mogelijk	met	papieren	documenten	werken.	Om	
dit	mogelijk	te	maken	zijn	er	3	soorten	acties:
•	 Digitalisering upfront: Digitalisering upfront: zo	veel	mogelijk	informatie	al	in	digitale	vorm	aangeleverd	krijgen
•	 Digitaliseren op de werkvloer:Digitaliseren op de werkvloer:	het	digitaliseren	van	papieren	documenten	door	de	eindgebruiker
•	 ScanningOnDemand:ScanningOnDemand:	 een	 digitaliseringsdienst	 van	 het	 stadsarchief	 waarbij	 de	 papieren	

archiefdocumenten	worden	gedigitaliseerd	voor	raadplegingsdoeleinden

Samen	 met	het	 vermijden	van	een	verdere	aangroei	 van	papieren	archiefdocumenten	moeten	
deze	acties	ervoor	zorgen	dat	er	zoveel	mogelijk	digitaal	wordt	gewerkt	en	geklasseerd.
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1.	Digitalisering	upfront1.	Digitalisering	upfront

Samen	met	de	 stadsdiensten	gaat	het	 stadsarchief	na	waar	de	 stadsdiensten	de	 instroom	van	
papieren	documenten	zoveel	mogelijk	kunnen	vermijden.	Waar	mogelijk,	wordt	overgeschakeld	
naar	digitale	informatieuitwisseling.	Concrete	voorbeelden	hiervan	zijn	het	ontvangen	van		digitale	
rekeninguittreksels	en	het	intern	rondsturen	van	documenten.

2.	Digitaliseren	op	de	werkvloer2.	Digitaliseren	op	de	werkvloer

Aangezien	 niet	 alle	 stromen	 van	 inkomende	 papieren	 documenten	 naar	 digitale	 gegevens-
uitwisseling	 kunnen	 worden	 afgeleid,	 ontvangen	 de	 stedelijke	 diensten	 nog	 steeds	 papieren	
	documenten.	 Deze	 papieren	 documenten	 scannen	 de	 gebruikers	 zoveel	 mogelijk	 in	 en	 waar	
	mogelijk,	vervangen	ze	de	papieren	documenten	door	de	scans.	Dit	digitaliseringsproces	wordt	
hoofdzakelijk	 binnen	 de	 werkprocessen	 van	 de	 archiefvormers	 uitgevoerd.	 Het	 stadsarchief	
	adviseert	eindgebruikers	hierbij	op	diverse	vlakken:
•	 Welke	documenten	zijn	de	moeite	waard	om	in	te	scannen	en	welke	niet?
•	 Hoe	worden	de	scans	best	opgeslagen?
•	 Wat	dient	er	met	de	oorspronkelijke	papieren	documenten	te	gebeuren?

De	afspraken	die	hieromtrent	worden	gemaakt,	nemen	de	projectconsulenten	zoveel	mogelijk	in	
het	informatiebeheersplan	op.

Het	 digitaliseren	 op	 de	 werkvloer	 gebeurt	 in	 de	 praktijk	 met	 behulp	 van	 de	 multifunctionals.	
Samen	met	Digipolis	wordt	gekeken	naar	de	configuratie	van	deze	toestellen	zodat	het		scanproces	
zo	 gebruiksvriendelijk	 mogelijk	 verloopt	 en	 zodat	 meteen	 met	 de	 correcte	 instellingen	 voor	
	archivering	wordt	gescand.	Voor	dit	 laatste	wordt	de	PDF/A	als	standaard	vastgelegd.	De	scans	
klasseren	de	personeelsleden	van	de	stad	zaaksgewijs.	Om	dit	laatste	te	faciliteren	ont	wikkelde	
het	stadsarchief	de	moveManager.	Er	wordt	ook,	in	samenwerking	Digipolis,	een		handleiding	voor	
het	bedienen	van	de	multifunctionals	opgesteld.

3.	ScanningOnDemand3.	ScanningOnDemand

Het	organiseren	van	een	digitaliseringservice	voor	de	interne	raadpleging	van	archieven	behoort	
tot	de	op	te	leveren	resultaten	van	het	project.	Deze	service	krijgt	de	naam	scanningOnDemand	
mee	 en	 houdt	 voornamelijk	 in	 dat	 overgebrachte	 papieren	 archiefdocumenten	 voor	 interne	
r	aadpleging	 eerst	 worden	 gedigitaliseerd	 en	 vanuit	 het	 digitale	 depot	 raadpleegbaar	 worden	
gesteld.

De	scanningOnDemandservice	vervangt	de	interne	uitleningen	van	archiefdocumenten.	Hiermee	
wordt	vermeden	dat:
•	 plaatsgebrek	ontstaat	op	de	werkplekken	van	de	stadsmedewerkers;
•	 dossiers	voortdurend	fysiek	over	en	weer	worden	gebracht	tussen	het	stadsarchief	en	Den	Bell;
•	 gearchiveerde	dossiers	niet	meer	 terugkeren	naar	het	 stadsarchief	of	achteraf	nog	worden	

aangevuld.
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Optimaal digitaal: 
Projectdoelstellingen

3.1. Inrichting en implementatie

Voor	de	aankoop	en	de	 inrichting	van	een	scanstudio	 in	het	 stadsarchief	wordt	een	 infrastruc-
tuurproject	 met	 Digipolis	 uitgevoerd.	 Volgende	 scanners	 koopt	 het	 stadsarchief	 aan:	 een	
A0-scanner,	een	boekscanner,	een	diascanner	en	een	A3-doorvoerscanner.	Vervolgens	wordt	het	
	scanningOnDemandproces	 ingebed	 in	de	 interne	werkprocessen	van	het	 stadsarchief.	Hiervoor	
volgt	een	afstemming	van	het	proces	met	de	andere	interne	processen	zoals	het	ophalen	en	het	
terugplaatsen	 van	 archiefdocumenten	 en	 met	 de	 andere	 digitaliseringsprocessen	 binnen	 het	
stadsarchief.	De	bewaking	van	deze	processen	en	het	vastleggen	van	standaarden	gebeurt	binnen	
een	stuurgroep	‘digitalisering’.

Kort	samengevat	verloopt	het	werkproces	scanningOnDemand	als	volgt:
•	 De	stadsmedewerker	zoekt	via	de	website	van	het	stadsarchief	een	inventarisnummer	op	en	

dient	een	digitaliseringsaanvraag	in.
•	 De	magazijnmedewerker-ophaler	brengt	de	archiefdocumenten	naar	de	scanstudio.
•	 De	 scanoperator	 digitaliseert	 de	 archiefdocumenten.	 Tijdens	 de	 kwaliteitscontrole	 kent	 hij	

beschrijvende	documentnamen	toe.
•	 Van	afgewerkte	aanvragen	worden:

•	 de	scans	geautomatiseerd	opgenomen	in	het	digitale	depot.
•	 de	papieren	archiefdocumenten	teruggebracht	naar	hun	bewaarplaats	in	het	archiefdepot.

•	 De	stadsmedewerker	ontvangt	na	succesvolle	upload	in	het	digitale	depot	een	geautomati-
seerde	e-mail	met	rechtstreekse	link	naar	het	inventarisnummer.

Voor	een	consistente	output	van	het	scanningsproces	worden	enkele	standaarden	en	bijhorende	
presets	vastgelegd.
Om	het	digitaliseringsproces	zo	efficiënt	mogelijk	te	laten	verlopen	en	een	zo	hoog	mogelijk	ren-
dement	te	halen,	zoekt	het	stadsarchief	op	diverse	vlakken	naar	bijkomende	automatisering.	Zo	
krijgt	het	archiefbeheerssysteem	MACZ	Client	een	uitbreiding	met	volgende	functies:
•	 Het	opvolgen	en	beheren	van	de	aanvragen	scanningOnDemand
•	 Het	toekennen	van	betekenisvolle	documentnamen
•	 Het	opvolgen	van	de	automatische	verwerking	van	gescande	inventarisnummers	(postProcessing).

Inrichting van de scanstudio in het stadsarchief
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Hier	 en	 daar	 botst	 het	 project	 ook	 op	 enkele	 technische	 kwesties.	 Het	 gebruiksvriendelijk	 stit-
chen	 van	 plannen,	 kaarten	 en	 plattegronden	 groter	 dan	 A0-formaat	 kan	 pas	 opgelost	 worden	
met	de	aankoop	van	speciale	stitch-software.	De	output	van	elke	scanner	verschilt	ook	op	een	
aantal		fundamentele	punten.	Voor	het	efficiënt	stitchen	worden	plannen,	kaarten	en	plattegron-
den	best	 in	TIFF-formaat	opgeslagen,	 terwijl	de	vastgestelde	output	van	het	 scanproces	PDF/A	
is.	De		software	van	de	A3-doorvoerscanner	levert	niet-valideerbare	PDF/A-documenten	af.	De	bij-
geleverde	software	van	de	verschillende	scanners	 is	niet	 in	 staat	om	de	scans	op	een	correcte	
wijze	zichtbaar	en	onzichtbaar	te	watermerken.	Om	deze	openstaande	technische	punten	op	te	
lossen,	ontwikkelt	het	stadsarchief	een	nieuw	computerprogramma:	de	MACZ-postProcessor.	Dit	
programma	gaat	met	een	in	te	stellen	interval	na	welke	inventarisnummers	volledig	gedigitali-
seerd	zijn.	De	scans	van	deze	inventarisnummers	worden	vervolgens	volledig	automatisch:
•	 Zichtbaar	en	onzichtbaar	gewatermerkt:	op	de	scans	wordt	het	 inventarisnummer	van	het	

dossier	 vermeld	 zodat	 het	 altijd	 duidelijk	 is	 tot	 welk	 dossier	 het	 document	 behoort.	 Het	
onzichtbare	watermerk	dient	om	gemakkelijk	 te	kunnen	controleren	of	een	gedigitaliseerd	
dossier	niet	opnieuw	voor	opname	in	het	digitale	depot	wordt	aangeboden.

•	 Omgezet	naar	PDF/A-formaat.
•	 Opgeladen	naar	het	digitale	depot.

Van	 zodra	 het	 digitale	 inventarisnummer	 correct	 is	 opgeladen	 in	 het	 digitale	 depot,	 wordt	
	automatisch	een	mail	verstuurd	naar	de	stadsmedewerker	die	de	aanvraag	indiende.	Deze	mail	
bevat	 een	 rechtstreekse	 link	 naar	 het	 digitale	 inventarisnummer.	 Een	 snelkoppeling	 naar	 deze	
locatie	wordt	als	bijlage	bij	de	mail	gevoegd	zodat	de	ontvanger	deze	snelkoppeling	kan	klasseren	
in	zijn	digitale	dossier.

3.2. Rollen
Bij	het	proces	scanningOnDemand	zijn	diverse	rollen	betrokken:
•	 Scaninstellers:	instellen	en	beheren	van	de	presets	van	de	scansoftware
•	 Scanoperatoren:	uitvoeren	van	de	aanvragen	scanningOnDemand
•	 Magazijnmedewerkers:	ophalen	en	terugplaatsen	van	de	papieren	archiefdocumenten
Voor	de	diverse	rollen	worden	specifieke	opleidingen	en	handleidingen	voorzien.

 Opruimen van klassementen op de werkvloer

1.	Opruimdagen1.	Opruimdagen

Om	de	verwerking	van	de	klassementen	in	de	kasten,	rekken,	schuiven	en	bureaus	op	de	werkvloer	in	
gang	te	zetten	en	te	stimuleren,	moedigen	de	projectconsulenten	de	diensten	aan	om		opruimdagen	
te	organiseren.	Deze	worden	in	de	mate	van	het	mogelijke	bijgewoond	door		consulenten	van	het	
stadsarchief.	Op	zo’n	dag	(of	een	halve	dag)	werken	de	consulenten	in	groep	aan	het	verhuisklaar	
maken	van	een	afdeling.	Het	streefdoel	voor	Den	Bell	ligt	immers	op	een	gemiddelde	van	2	lopende	
meter	ruimte	per	persoon	voor	het	centrale	klassement.	Om	dit	te	halen,	brengt	het	projectteam	
vooraf	in	kaart	wat	de	omvang	is	van	al	het	papier.	Hierdoor	komen	allerlei	onbekende	kasten	en	
vergeten	hoeken	met	papier	naar	boven,	bijvoorbeeld	in	gangen	en	vergaderzalen.
Voor	 de	 personeelsleden	 starten	 met	 opruimen,	 geeft	 de	 consulent	 van	 het	 stadsarchief	 een	
korte	toelichting	over	wat	er	dient	te	gebeuren	en	welke	documenten	zeker	weg	kunnen.	Voor-
beelden	hiervan	zijn	afdrukken	van	digitale	bestanden,	verouderde	documentatie,	dubbels	en	
verouderde	syllabi	van	gevolgde	opleidingen.	Indien	de	dienst	reeds	over	een	informatiebeheers-
plan	beschikt,	geeft	de	archiefconsulent	hier	vooraf	een	toelichting	bij	en	worden	de	richtlijnen	
gevolgd	bij	het	opruimen.
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‘Ik maakte nooit tijd om m’n klassement op te ruimen. Iets ‘Ik maakte nooit tijd om m’n klassement op te ruimen. Iets 
weggooien doe ik niet gemakkelijk. De handleiding van een weggooien doe ik niet gemakkelijk. De handleiding van een 
typemachine hield ik zelfs bij. Stom natuurlijk, want we werken typemachine hield ik zelfs bij. Stom natuurlijk, want we werken 
allemaal met computers. Maar omdat we in Den Bell met een allemaal met computers. Maar omdat we in Den Bell met een 
clean desk werken en gemiddeld twee meter per persoon hebben clean desk werken en gemiddeld twee meter per persoon hebben 
voor ons klassement, werd een opruimdag georganiseerd.’voor ons klassement, werd een opruimdag georganiseerd.’

De	dienst	zorgt	voor	centrale	inzamelpunten:
•	 kasten	voor	het	centrale,	actieve	klassement:	het	dynamische	klassement
•	 papiercontainers	met	gleuf	voor	vertrouwelijk	te	vernietigen	papier
•	 papiermanden	voor	niet-vertrouwelijk	te	vernietigen	papier	en	karton
•	 inzamelpunt	voor	onbekende	documenten	en	dossiers
•	 inzamelpunt	voor	statisch	archief
•	 inzamelpunt	voor	de	bibliotheek
•	 inzamelpunt	voor	overbodig	kantoormateriaal	en	voorraad
•	 kasten	voor	tijdelijke	groepering	van	semi-dynamische	archieven

Tijdens een opruimdag krijgen persoonlijke klassementen een nieuwe bestemming.



57

In	de	praktijk	maakt	het	projectteam	geen	onderscheid	meer	tussen	vertrouwelijk	en	niet-vertrou-
welijk	papier.	Alles	wordt	in	de	containers	met	gleuf	voor	vertrouwelijke	documenten	afgevoerd.
Dit	is	tijdsbesparend	en	omwille	van	de	bepalingen	in	het	contract	met	de	archiefvernietigings-
firma,	geen	meerkost	voor	de	stad.	Ook	de	te	vernietigen	diskettes	en	cd-roms	worden	centraal	
	ingezameld	en	vernietigd.

De	consulent	van	het	stadsarchief	bekijkt	en	verwerkt	de	stapels	bij	de	inzamelpunten	voor		statisch	
archief	en	voor	onbekende	documenten	en	dossiers.	Ook	wat	opzij	wordt	gezet	om	toe	te	voegen	
aan	het	semi-dynamische	klassement	in	Den	Bell	stemt	de	consulent	verder	af.

Opruimdagen	 blijken	 erg	 doeltreffend	 te	 zijn.	 Ze	 brengen	 teamgeest	 op	 gang,	 waardoor	 het	
op	ruimen	een	aangenamere	taak	wordt,	en	maken	personeelsleden	bewust	van	wat	ze	allemaal	
bijhouden.	Een	opruimdag	is	ook	een	ideaal	moment	om	de	mogelijkheden	van	digitale	dossier-
vorming	te	bespreken	met	de	gebruikers,	ze	zien	immers	de	praktijk	van	het	papier,	en	vooral	de	
nadelen	ervan.

tip:
Maak	van	een	opruimdag	een	ludieke	actie,	bijvoorbeeld	een	wedstrijd.	Wat	voor	velen	als	
een	lastig	karweitje	wordt	beschouwd,	wordt	in	één	klap	aangenamer.	Maak	bijvoorbeeld	
scorebladen	met	de	voortgang	van	elke	afdeling	en	hang	ze	op	 in	de	eetzaal	of	op	een	
andere	plaats	waar	veel	personeelsleden	langskomen.	De	competitiegeest	zal	het	opruim-
virus	sneller	doen	verspreiden.

Te vernietigen dossiers verdwijnen in de papiercontainer.
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‘Omdat er maar 2 meter per persoon verhuisd mag worden naar ‘Omdat er maar 2 meter per persoon verhuisd mag worden naar 
de werkvloer merken we onze kasten met kleur. Elke kast wordt de werkvloer merken we onze kasten met kleur. Elke kast wordt 
onderverdeeld in 3 zones: Groen: 1 m/persoon - Oranje: 1 m/persoon - onderverdeeld in 3 zones: Groen: 1 m/persoon - Oranje: 1 m/persoon - 
Rood: de rest. Bedoeling is dat na de opruimdagen enkel nog dossiers Rood: de rest. Bedoeling is dat na de opruimdagen enkel nog dossiers 
staan in de groene zones, en als het niet anders kan ook in de oranje staan in de groene zones, en als het niet anders kan ook in de oranje 
zones. De rode zones moeten helemaal leeg zijn. Een stand van zones. De rode zones moeten helemaal leeg zijn. Een stand van 
zaken wakkerde de competitie aan en stimuleerde de opruimsfeer.’zaken wakkerde de competitie aan en stimuleerde de opruimsfeer.’

2.	Dynamische	klassementen2.	Dynamische	klassementen

De	actieve	dossiers	en	documenten	die	gecentraliseerd	worden	tijdens	de	opruimdagen,	vormen	
het	nieuwe	centrale	klassement	van	een	dienst.	De	opbouw	van	zo’n	dynamisch	klassement	stemt	
de	dienst	zoveel	mogelijk	af	op	de	structuur	van	hun	centrale	digitale	klassement.	Personeels-
leden	houden	dossiers	en	documenten	dus	niet	langer	bij	in	persoonlijke	schuiven	en	kasten.

Dit	centrale	papieren	klassement	moet	binnen	de	twee	meterlimiet	passen,	daarom	bekijkt	het	
stadsarchief	 samen	 met	 de	 diensten	 in	 welke	 mate	 het	 mogelijk	 is	 om	 meer	 digitaal	 te	 gaan	
werken.	Om	de	voortgang	van	de	uitzuivering	van	de	dynamische	klassementen	op	 te	 	volgen,	
zodat	deze	dossiers	binnen	de	beschikbare	ruimte	z	ouden	passen	op	hun	nieuwe	plaats	 in	Den	
Bell,	bezoeken	de	consulenten	van	het	stadsarchief	regel	matig	de	verschillende	stadsdiensten	en	
geven	ze	advies.

In Den Bell komen de dynamische klassementen in hangkasten terecht.
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3.	Bibliotheken3.	Bibliotheken

Tijdens	 een	 opruimdag	 is	 er	 ook	 een	 verzamelpunt	 voor	 boeken,	 naslagwerken,	 tijdschriften,	
	cd-roms	en	andere	documentatie.	Het	stadsarchief	neemt	in	de	verwerking	ervan	geen	voortrek-
kersrol,	deze	is	toebedeeld	aan	een	werkgroep	bij	de	bedrijfseenheid	cultuur,	jeugd	&	sport.	Zij	
hebben	de	opdracht	een	centrale	vakbibliotheek	in	te	richten	in	Den	Bell,	omdat	zij	hiervoor	over	
de	nodige	kennis	en	ervaring	beschikken.	Ze	brengen	aldus	in	kaart	welke	boeken,	abonnemen-
ten	en	tijdschriften	voorkomen	bij	meerdere	stadsdiensten	en	kunnen	op	basis	daarvan	heel	wat	
plaats	uitsparen.	Er	zijn	immers	veel	dubbels	in	omloop.	Verouderde	werken	gaan	door	naar	de	
erfgoedbibliotheek,	die	op	hun	beurt	bekijken	of	ze	deze	wensen	op	te	nemen	in	hun	collectie.

Het	 stadsarchief	 verwijst	 dus	 hoofdzakelijk	 door	 wanneer	 het	 over	 het	 opruimen	 van	 vak-
bibliotheken	gaat.	Wel	geven	de	consulenten	advies	wanneer	diensten	vragen	hebben	over	de	
beslissing	 om	 de	 werken	 te	 plaatsen	 in	 een	 kleine	 vakbibliotheek	 voor	 de	 eigen	 afdeling	 of	 in	
de	centrale	vakbibliotheek	van	cultuur,	jeugd	&	sport.	De	eigen	vakbibliotheek	moet	mee	in	de	
beschikbare	twee	meter	passen,	maar	heeft	als	voordeel	dat	de	werken	vlot	en	snel	raadpleegbaar	
zijn.	De	omvang	van	de	eigen	vakbibliotheken	nemen	de	archiefconsulenten	mee	op	in	de	bereke-
ningen	voor	het	streefdoel	voor	het	klassement	op	de	werkvloer.

 Leegmaken van archiefruimten

Een	modern	en	efficiënt	informatiebeheer	moet	het	ontstaan	van	informatiepuinhopen	ver	mijden.	
In	het	verleden	was	het	al	te	vaak	zo	dat	een	ondoordacht	documentbeheer	zorgde	dat	documen-
ten	onnodig	 lang	bewaard	werden.	Het	 resultaat	was	dat	alle	beschikbare	 ruimten	volgestopt	
zaten	met	weinig	toegankelijk	archief.	Om	na	de	verhuis	met	een	schone	lei	te	kunnen	starten,	
moeten	ook	die	‘puinhopen	van	het	verleden’	opgeruimd	worden.

Doorheen de tijd zijn kelders, zolders en andere opslagruimten ingenomen door archief en rommel.
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Het	leegmaken	van	archiefruimten	bestaat	uit	een	aantal	stappen:
•	 Voorbereidingen	en	plaatsbezoek
•	 Een	eerste	inventarisatie	of	identificatie	van	wat	er	aanwezig	is
•	 Bepalen	van	de	bestemming	van	het	archief	(selectie)
•	 Verwerken	van	het	archief	(overdrachten	en	vernietiging)

De	 opname	 van	 archief	 in	 het	 stadsarchief	 gebeurt	 pas	 wanneer	 het	 in	 goede,	 geordende	 en	
t	oegankelijke	staat	gebracht	is.	Standaard	is	de	procedure	dat	de	stadsdiensten	zelf	instaan	voor	
het	oplijsten	van	de	reeksen,	het	uitvoeren	van	de	selecties	en	het	beschrijven	en	verpakken.	Het	
stadsarchief	bepaalt	de	bestemmingen	van	het	archief	en	zorgt	voor	de	verdere	inhoudelijke	en	
materiële	verwerking	zodra	het	archief	is	overgedragen	zodat	het	archief	raadpleegbaar	is	voor	
stadsdiensten	en	burgers.
Voor	de	 stadsdiensten	die	moeten	verhuizen	naar	Den	Bell	gaat	het	om	zo	een	grote	hoeveel-
heden,	dat	de	werklast	om	dit	in	orde	te	brengen	tegen	de	verhuisdatum	te	groot	zou	zijn.	Daarom	
wordt	er	binnen	het	project	voldoende	personeelscapaciteit	voorzien	zodat	projectmedewerkers	
de	archiefruimten	kunnen	leegmaken.
Om	deze	grote	hoeveelheden	archief	op	een	efficiënte	manier	te	verwerken	is	er	een	duidelijke	en	
heldere	procedure	nodig.	De	gehanteerde	procedure	vindt	u	terug	in	het	schema	hiernaast.

1.	Voorbereiding1.	Voorbereiding

1.1. Maken van een inschatting
Om	op	een	goede,	efficiënte	manier	 te	kunnen	werken,	 is	het	belangrijk	 te	weten	waar	u	aan	
begint.	Daarom	is	het	nuttig	een	overzicht	te	maken	van	de	op	te	ruimen	locaties	en	daarbij	een	
inschatting	te	maken	van	de	hoeveelheid	te	verwerken	archief	en	van	het	werkvolume.	In	de	prak-
tijk	blijkt	het	niet	altijd	eenvoudig	om	een	nauwkeurige	schatting	te	maken.	Tijdens	het	project	
zorgen	een	aantal	veranderingen	ervoor	dat	het	eindresultaat	erg	afwijkt	van	de	initiële	schatting.	
Regelmatig	evalueren,	de	haalbaarheid	van	de	geformuleerde	doelstellingen	aftoetsen,	en	waar	
nodig	bijsturen,	is	een	noodzaak.

Het	projectteam	wordt	geconfronteerd	met:
•	 Locaties	waar	de	archieven	zo	versnipperd	zijn	over	verschillende	ruimten,	dat	het	moeilijk	is	

om	een	degelijke	inschatting	te	maken.
•	 Late	 ontdekkingen:	 ruimten,	 kasten,	 dozen,…	 die	 bij	 het	 maken	 van	 de	 inschatting	 niet	

bekend	zijn.
•	 Aanvullingen	van	statische	archieven	die	nog	op	de	werkvloer	staan.
•	 Veranderingen	in	de	locaties	die	verhuizen.

Het	resultaat	is	dat	het	effectief	te	verwerken	archief	een	stuk	hoger	ligt	dan	wat	oorspronkelijk	
ingeschat	werd.

1.2. Planning en opvolging
Aan	 de	 hand	 van	 de	 verzamelde	 gegevens	 kan	 een	 planning	 opgemaakt	 worden.	 Omdat	 het	
	moeilijk	 is	 om	 precieze	 inschattingen	 te	 maken	 van	 de	 hoeveelheid	 archief	 en	 van	 de	 vereiste	
inspanningen,	is	het	van	belang	om	prioriteiten	te	stellen.
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Een	archiefruimte	moet	leeggemaakt	worden

De	consulent	bezoekt	de	plaats,	
doet	het	voorbereidende	werk,

maakt	afspraken	ter	plaatse

De	consulent/stadsdienst	identificeert	
de	reeksen	in	het	reeksenrapport

De	consulent	bepaalt	de	
bestemmingen	in	een	bestemmingsaanvraag

De	archivaris	keurt	de	
bestemmingsaanvraag	goed

Het	archief	mag	
vernietigd	worden

Het	archief	wordt	vernietigd	via	
het	archiefvernietigingsbedrijf

Het	archief	moet	bij	de	
dienst	bewaard	blijven

De	stadsdienst	maakt	
het	archief	klaar	voor	het	
	semidynamisch	archief

Het	archief	mag	
overgedragen	worden

De	consulent	maakt	opdrachten	
klaar	voor	de	archiefploeg

De	archiefploeg	beschrijft,	
	verpakt	en	verwerkt	het	archief	
logistiek	volgens	de	opdracht

Het	archief	wordt	vervoerd	
naar	het	stadsarchief

De	archiefploeg	plaatst	het	
archief	in	de	bewaarplaats	en	

vult	de	logistieke	gegevens	aan

De	depotbeheerder	verwerkt	
de	logistieke	gegevens	in	het	

archiefbeheerssysteem

De	consulent	verwerkt	
de	beschrijvingen	in	het	
archiefbeheerssysteem

Schema van de procedure die het projectteam hanteert bij het verwerken van archieven.



62

Optimaal digitaal: 
Projectdoelstellingen

Een	eerste	onderscheid	wordt	gemaakt	tussen	prioritaire	en	niet-prioritaire	locaties	naargelang	
de	locaties	al	dan	niet	volledig	door	de	stad	verlaten	worden.	Onder	de	prioritaire	locaties	krijgen	
locaties	 die	 vroeger	 verlaten	 worden	 en	 locaties	 met	 grote	 hoeveelheden	 statisch	 archief	 een	
hogere	prioriteit.
Om	alle	deadlines	te	halen,	moeten	de	gestelde	prioriteiten	van	nabij	opgevolgd	worden.	Het	is	
aan	te	raden	om	de	vooruitgang	op	regelmatige	basis	te	evalueren.	Op	deze	manier	kunt	u	kort	op	
de	bal	spelen	en	kan	de	capaciteit	op	een	bepaalde	locatie	verhoogd	worden	of	kan	de	planning	of	
de	manier	om	de	archieven	te	verwerken,	worden	bijgestuurd.

1.3. Plaats van verwerking
Het	 verwerken	 van	 de	 archieven	 gebeurt	 best	
op	 de	 locatie	 zelf.	 Wanneer	 de	 archiefruimte	
zelf	niet	geschikt	 is	voor	de	verwerking	van	de	
	statische	 archieven,	 wordt	 naar	 een	 andere	
werkplaats	 gezocht	 binnen	 het	 gebouw.	 Zo	
	verloopt	het	transport	van	het	archief	steeds	op	
een	veilige	en	goed	verpakte	manier	en	wordt	
vermeden	dat	het	stadsarchief	de	toevloed	van	
on	verwerkte	archieven	niet	aankan.
Uitzonderlijk	 brengen	 de	 	projectconsulenten	
toch	 onverwerkt	 archief	 over	 naar	 het	
	stads	archief.	In	de	meeste	gevallen	gaat	het	om:
•	 Kleine	 archieven,	 waarvoor	 het	 niet	 de	

moeite	 is	om	al	het	 logistiek	materiaal	ter	
plaatse	 te	 brengen.	 De	 selectie	 van	 deze	
kleine	 archieven	 wordt	 gewoonlijk	 wel	 ter	
plaatse	gedaan.

•	 Aangetaste	 archieven	 (water,	 schimmel)	
worden	op	een	veilige	manier	in	een	afgeslo-
ten	 container	 in	 het	 stadsarchief	 bewaard	
en	pas	na	de	gepaste	behandeling	verwerkt.

1.4. Rol van de informatiebeheerders en de verhuisbeheerder
De	informatiebeheerders	en	de	verhuisbeheerder	spelen	bij	het	leegmaken	van	de	archiefruimte	
vooral	een	ondersteunende	rol	voor	de	projectconsulenten	en	de	archiefploeg.	Ten	eerste	zorgen	
ze	ervoor	dat	de	projectmedewerkers	op	een	veilige	en	comfortabele	manier	kunnen	werken.
De	informatiebeheerders	en	de	verhuisbeheerder:
•	 tonen	 in	welke	 ruimte(n)	de	statische	archieven	zich	bevinden	en	zorgen	dat	deze	voor	de	

projectmedewerkers	toegankelijk	zijn;
•	 zorgen	voor	een	comfortabele	ruimte	om	in	te	werken:	veilig,	gezond,	met	genoeg	ruimte,	

bij	voorkeur	met	een	netwerkaansluiting.	Als	dit	niet	in	de	archiefruimten	zelf	kan,	moet	een	
andere	ruimte	om	te	werken	worden	voorzien;

•	 zijn	het	aanspreekpunt	voor	allerlei	praktische	zaken.
Daarnaast	verstrekken	de	 informatiebeheerders,	 indien	nodig,	 inhoudelijke	 informatie	over	het	
statisch	archief	of	wordt	er	doorverwezen	naar	de	juiste	collega’s.

Verwerking van archieven op locatie
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2.	Eerste	inventarisatie	of	identificatie2.	Eerste	inventarisatie	of	identificatie

In	de	archiefruimten	zit	heel	wat	archief	dat	vernietigd	mag	worden,	een	deel	moet	nog	door	de	
dienst	zelf	bewaard	blijven,	wat	overblijft	is	permanent	te	bewaren	en	hoort	dus	thuis	in	het	stads-
archief.	Eerst	en	vooral	is	dus	een	goede	selectie	van	het	archief	nodig.	Het	selecteren	gebeurt	in	
twee	stappen.	Voor	elk	van	de	stappen	is	een	werkinstrument	beschikbaar:
•	 Identificeren	van	de	reeksen,	met	het	reeksenpaspoort
•	 Bepalen	van	de	bestemming,	met	de	bestemmingsaanvraag

2.1. Het reeksenpaspoort
Bij	 de	 identificatie	 van	 archief	 wordt	 gebruik	 gemaakt	 van	 het	 reeksenpaspoort.	 Het	 reeksen-
paspoort	is	een	Excelsjabloon	waarin	de	reeksen	opgelijst	worden.
Het	reeksenpaspoort	bevat	de	volgende	beschrijvingsvelden:
•	 Beschrijving (verplicht)
•	 Beginjaar	(verplicht)
•	 Eindjaar	(alleen verplicht als eindjaar verschilt van beginjaar)
•	 Datumdetail	(toelichting bij de jaartallen, bv. periode 1957-1960 ontbreekt)
•	 Opmerkingen:	in	dit	veld	kan	extra	toelichting	gegeven	worden
•	 Archiefvormer
•	 Proces:	in	dit	veld	kan	aangegeven	worden	in	het	kader	van	welk	proces	(uit	de	procesmodel-

lering)	de	reeks	gevormd	werd.
•	 Plaats
•	 Omvang

In	het	reeksenpaspoort	is	nog	een	tweede	werkblad	voorzien	voor	de	gegevens	van	de	contact-
persoon	ter	plaatse.	Deze	persoon	is	het	contactpunt	voor	extra	informatie	over	de	reeksen	en/of	
om	een	aantal	praktische	zaken	te	regelen	bij	overdrachten	en	vernietigingen.

Op	basis	van	een	goed	ingevuld	reeksenpaspoort	kunnen	de	selectiebeslissingen	genomen	worden.
Het	reeksenpaspoort	kan	opgemaakt	worden	door:
•	 Stadsdiensten:Stadsdiensten:	Het	voordeel	hiervan	is	dat	de	belasting	voor	het	stadsarchief	minder	groot	

is	en	er	is	minder	capaciteit	nodig	binnen	het	project.	Nadeel	is	dat	het	project	afhankelijk	
is	van	de	snelheid	waarmee	de	diensten	het	reeksenpaspoort	aanleveren.	Bovendien	vereist	
het	vlot	en	goed	invullen	van	reeksenpaspoorten	enige	oefening.	In	de	praktijk	blijkt	dat	er	in	
veel	gevallen	verduidelijking	van	de	stadsdiensten	nodig	is	vooraleer	er	een	selectiebeslissing	
genomen	kan	worden.	Dit	zorgt	voor	een	extra	vertraging.	Dit	is	een	nadeel	in	een	project	met	
een	strikte	timing	en	dit	resulteert	ook	regelmatig	voor	problemen	om	voldoende	opdrachten	
te	voorzien	voor	de	ploeg	die	de	effectieve	verwerking,	na	selectie,	verzorgt.

•	 Consulenten van het stadsarchief: Consulenten van het stadsarchief: Het	 voordeel	 is	 dat	 de	 consulenten	 opgeleid	 zijn	 om	
reeksen	paspoorten	op	te	maken	en	na	een	tijdje	genoeg	ervaring	hebben	opgedaan	om	snel	
goede	reeksenpaspoorten	op	te	stellen.	Indien	er	tekorten	aan	opdrachten	dreigen	voor	de	
archiefploeg,	kan	er	extra	aandacht	besteed	worden	aan	de	opmaak	van	reeksenpaspoorten.	
Op	deze	manier	kan	de	planning	beter	in	de	hand	gehouden	worden.	Het	gevolg	is	wel	dat	er	
extra	capaciteit	moet	worden	voorzien	in	het	projectteam.
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tip:
Noteer	 bij	 het	 oplijsten	 van	 de	 reeksen	 goed	 waar	 de	 reeksen	 zich	 bevinden	 (welk	 rek,	
	welke	plaats	in	het	rek).	Of	nummer	eventueel	alle	dozen	op	voorhand.	Zo	kunnen	de	reek-
sen	bij	de	verdere	verwerking	van	het	archief	snel	teruggevonden	worden.	In	de	fase	van	
het	oplijsten	zorgt	dit	voor	wat	extra	werk,	maar	in	de	hele	procedure	van	het		verwerken	
van	het	archief	kan	dit	aanzienlijke	tijdswinst	opleveren,	zeker	wanneer	er	verschillende	
	personen	 bij	 de	 verwerking	 van	 het	 archief	 betrokken	 zijn	 en/of	 wanneer	 het	 om	 een	
	chaotisch	archief	gaat	(vb.	als	de	verschillende	reeksen	door	elkaar	zitten).

Nummering van de rekken in een archiefruimte is handig om bestemde dossiers achteraf gemakkelijk terug te vinden.
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2.2. Bestemmingsaanvraag
Op	basis	van	goed	ingevulde	reeksenpaspoorten	kunt	u	de	bestemmingen	bepalen	van	de	reeksen.	
Het	stadsarchief	onderscheidt	vier	mogelijke	bestemmingen:
•	 Overdragen	(O):	de	reeks	kan	overgedragen	worden	aan	het	stadsarchief.
•	 Vernietigen	(V):	de	reeks	kan	vernietigd	worden	via	het	archiefvernietigingsbedrijf.
•	 Bewaren	(B):	de	reeks	moet	nog	bewaard	worden	in	het	semi-dynamische	archief.
•	 Selectie	(S):	is	een	combinatie	van	de	voorgaande.

De	 bestemmingen	 worden	 vergezeld	 van	 een	 motivatie.	 Die	 motivatie	 bestaat	 uit	 een	
om	schrijving	waarom	een	bepaalde	reeks	overgedragen,	vernietigd	of	bewaard	moet	blijven.	In	
de	meeste	gevallen	wordt	hierbij	verwezen	naar	de	bestemmingen	in	bestaande	selectielijsten	en	
informatiebeheersplannen.

De	volgende	velden	worden	ingevuld	in	het	reeksenpaspoort	of	rechtstreeks	in	het	beheerssysteem:
•	 Bestemming
•	 Motivering
•	 Status	(in	behandeling,	ter	goedkeuring,	goedgekeurd,	…)

Wanneer	het	reeksenpaspoort	als	bestemmingsdossier	 is	 ingevoerd	in	het	archiefbeheerssysteem	
en	de	bestemmingen	zijn	bepaald	en	gemotiveerd,	wordt	het	d	ossier	ter	goedkeuring	voorgelegd	
aan	de	stadsarchivaris.	Zodra	de	stads	archivaris	de	bestemmingen	goedkeurt,	kan	het	archief	verder	
	verwerkt	worden7.

7 7 	De	stadsarchivaris	kan	autonoom	beslissen	over	overdragen	en	bewaren.	Zij	kan	de	beslissingen	voor	vernietigingen	
nemen	omwille	van	het	machtigingsbesluit	van	de	Algemeen	Rijksarchivaris.

Een bestemmingsaanvraag in MACZ
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3.	Vernietigen,	beschrijven	en	verpakken3.	Vernietigen,	beschrijven	en	verpakken

Alle	 documenten	 voor	 de	 beschrijving	 en	 de	 logistieke	 verwerking	 van	 archief	 zijn	 gebundeld	
in	de	bulkinvoer	 statisch	archief	 (overdrachtslijst).	Het	 is	een	Excelsjabloon	dat	bestaat	uit	vijf	
	tabbladen:
•	 Opdracht	
•	 ISADG	(zie	ook	in	bijlage)
•	 Inventarisnummers	
•	 Koppelingstabel	
•	 Plaatsingsnummers	
•	 Deze	gegevens	kunnen	op	geautomatiseerde	wijze	opgeladen	worden	in	het	archiefbeheers	systeem	

MACZ.	MACZ	is	een	relationele	databank,	waarin	de	bovenstaande	tabbladen	met		inhoudelijke	en	
logistieke	gegevens	(met	uitzondering	van	‘Opdracht’)	aan	elkaar	gekoppeld	worden.

3.1. Inzet van de archiefploeg

3.1.1 Organisatie en takenpakket3.1.1 Organisatie en takenpakket
De	archiefploeg	staat	in	voor	de	materiële	en	logistieke	verwerking	van	de	statische	archieven	bij	
de	verhuizende	stadsdiensten.	De	archiefploeg	bestaat	uit	een	aantal	polyvalente	vakmannen/
vrouwen	onder	leiding	van	een	ploegleider.

De	taken	van	de ploegleider ploegleider:
•	 Aansturen	van	de	ploeg
•	 Bijwonen	van	vergadering	en	overleg	met	de	consulenten
•	 Afspraken	maken	met	consulent	en	archiefploeg	over	het	verwerken	van	de	archieven.	Dit	kan	

verschillen	naargelang	het	soort	archief:	dossiers,	foto’s,	cd’s,	plannen,	boeken,	beschadigd	
archief,	…

•	 Opvolgen	van	de	vooruitgang	van	de	ploeg(en)	op	verschillende	locaties.
•	 Opvolgen	dat	er	voldoende	opdrachten	klaar	staan
•	 Organiseren	van	praktische	zaken	zoals:

•	 Zorgen	dat	verpakkingsmateriaal	tijdig	wordt	besteld	en	beschikbaar	is
•	 Vervoer	van	archieven
•	 Vervoer	van	materialen
•	 Organiseren	 van	 ophalingen	 door	 de	 archiefvernietigingsfirma	 waartoe	 de	 stad	 een	
		 contract	heeft	afgesloten
•	 Contact	 met	 informatiebeheerder	 in	 verband	 met:	 de	 werkplek	 voor	 de	 archiefploeg,	
		 afspraken	vervoer,	toegang	tot	het	gebouw,	enzovoort
•	 Materiaal	 voor	 het	 inrichten	 van	 tijdelijke	 werkplekken,	 zoals	 extra	 tafels,	 stoelen,	
		 computers,	elektriciteit,	netwerk,…
•	 Het	 opmaken	 van	 handige	 werkdocumenten	 zoals	 in	 te	 vullen	 plaatsingslijsten,	
		 uurregistratielijsten

•	 Finaliseren	van	de	logistieke	lijsten,	controleren	van	de	lijsten	zoals	ontbrekende	en	dubbele	
nummers	laten	nakijken

•	 Bij	stadsdiensten	die	zelf	aan	het	werk	gaan:	opleiding	over	verpakken	geven

De	taken	voor	de	medewerkers	van	de	archiefploegarchiefploeg:
•	 Klaarzetten	van	materialen	om	over	te	brengen	naar	de	locaties
•	 Fysiek	inrichten	van	de	werkplek	naargelang	de	workflow	van	de	verwerking:	een	plaats	voor	

het	nummeren,	voor	het	schonen,	voor	het	beschrijven	aan	een	computer,	en	als	laatste	voor	
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het	verpakken,	ook	het	voorzien	van	een	computer	voor	het	voorbereiden	van	de	koppelings-
tabel.	Deze	werkverdeling	en	volgorde	kan	verschillen	naargelang	de	werkdruk	per	taak.	De	
ploeg	probeert	deze	in	eerste	instantie	in	te	schatten,	evalueert	dit	na	een	paar	dagen	en	past	
aan	zodat	er	zo	efficiënt	mogelijk	kan	gewerkt	worden

•	 Beschrijven,	nummeren,	schonen	en	verpakken	van	archiefstukken
•	 Archieven	klaarzetten	voor	ophaling	door	de	archiefvernietigingsfirma
•	 Verpakte	archieven	in	rolcontainers	klaarzetten	voor	vervoer
•	 Actief	 ondersteunen	 van	 het	 vervoer	 van	 archieven	 en	 materialen	 zoals	 aanduiden	 wat	 er	

mag	vervoerd	worden,	of	alles	is	opgeladen	en	niets	teveel,	toezien	dat	er	voorzichtig	wordt	
omgegaan	met	het	archief	en	langs	waar	het	archief	kan	geladen	en	gelost	worden,	en	het	
fysiek	helpen	verhuizen

•	 Na	de	overdracht	alle	archieven	 in	de	 containers	plaatsen,	etiketteren	en	plaatsingslijsten	
invullen

•	 Bij	stadsdiensten	die	zelf	aan	het	werk	gaan,	opleiding	verpakken	geven

3.1.2 Verwerkingssnelheid3.1.2 Verwerkingssnelheid
Het	is	niet	eenvoudig	om	nauwkeurige	inschattingen	te	maken	van	de	verwerkingssnelheid	van	
de	archiefploeg.	Veel	hangt	immers	af	van	de	opdracht	(vergezeld	van	goede	lijsten,	alleen	ver-
pakken	of	ook	nummeren	en	beschrijven)	en	de	aard	van	het	archief.	Grote,	gestructureerde	reek-
sen	worden	sneller	verwerkt	dan	wanordelijk	archief	dat	bestaat	uit	losse	stukken.	De	snelheid	van	
vernietigen	schommelt	tussen	de	30	en	60	meter	per	persoon	per	dag.	De	snelheid	van	verwerken	
varieert	van	(een	kleine)	halve	meter	tot	4	meter	per	persoon	per	dag.	Wat	hier	volgt	is	een	voor-
zichtige	poging	om	een	formule	op	te	stellen	voor	het	verwerken	van	archief.

Om	te	berekenen	hoeveel	tijd	u	nodig	heeft	voor	het	verwerken	van	over	te	dragen	archief,	moet	
u	rekening	houden	met	twee	factoren:
•	 Omvang:Omvang:	voor	handelingen	zoals	het	schonen	van	het	archief,	plooien	en	manipuleren	van	

dozen	 is	 omvang	 de	 bepalende	 factor.	 Schonen	 is	 daarbij	 de	 belangrijkste.	 Uitgaande	 van	

Verpakking van archieven door een archiefmedewerker
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reguliere	administratieve	dossiers	kan	u	ongeveer	4	m/persoon/dag	rekenen.	Naarmate	de	
‘vervuiling’	van	de	dossiers	met	plastiek	mapjes,	paperclips	en	dergelijke	groter	of	kleiner	is,	
moet	u	de	verwerkingssnelheid	aanpassen.	Een	belangrijke	vertragende	factor	 is	tevens	de	
mate	waarin	u	nog	moet	selecteren	in	de	dossiers.	Als	u	bijvoorbeeld	de	dossiers	blad	per	blad	
moet	doornemen,	dan	zal	de	verwerkingssnelheid	zakken	tot	pakweg	0,5	m/persoon/dag	of	
zelfs	minder.

•	 Aantal eenheden:Aantal eenheden:	voor	elk	dossier	of	bestanddeel	moet	u	zorgen	dat	het	in	een	goede	omslag	
zit,	 er	 het	 inventarisnummer	 op	 noteren,	 de	 inventarislijsten	 nakijken	 en	 logistieke	 gege-
vens	registreren.	Of	zo’n	dossier	nu	één	centimeter	of	tien	centimeter	dik	 is,	de	benodigde	
	verwerkingstijd	voor	deze	handelingen	blijft	dezelfde.	Standaard	kan	u	hierbij	uitgaan	van	het	
verwerken	van	ongeveer	200	nummers	per	persoon	per	dag.	Al	naargelang	u	de	inventaris-
nummers	nog	individueel	moet	verpakken,	daalt	of	stijgt	dit	aantal.	Moet	de	archiefploeg	nog	
zaken	inhoudelijk	nakijken	en	uitzoeken	tijdens	het	verwerken,	dan	zal	het	aantal	nummers	
dalen.	Zeker	als	u	tijdens	het	verwerken	ook	nog	de	archieven	moet	beschrijven	en	nummeren	
zal	de	verwerkingssnelheid	opmerkelijk	afnemen.

Standaard	 kan	 u	 voor	 een	 inschatting	 van	 de	 verwerkingssnelheid	 uitgaan	 van	 volgende	
formule:	aantal	mandagen	=	aantal	meters	+	aantal	inventarisnummers
	 4	 200

Hou	rekening	met	de	voornoemde	factoren	en	pas	zonodig	de	fracties	4	en	200	aan.	Idealiter	voert	
u	hiervoor	enkele	testen	uit	op	het	materiaal	om	zodoende	een	accurate	inschatting	te	krijgen.

Als	u	bijvoorbeeld	een	archief	hebt	dat	50	strekkende	meter	is	en	in	totaal	een	4000	dossiers	bevat,	
komt	u	tot	volgende	rekensom:	50/4	+	4000/200	=	12,5	+	20	=	32,5	mandagen.	Blijkt	dat	de	dossiers	
nauwelijks	moeten	worden	geschoond	en	dat	dit	werk	dubbel	zo	snel	gaat,	dan	wint	u	6,25	manda-
gen.	Als	u	bijvoorbeeld	de	dossierbeschrijvingen	nog	verder	moet	aanvullen	waardoor	u	niet	meer	
dan	100	nummers	kan	verwerken	per	dag,	dan	zal	u	20	mandagen	extra	moeten	rekenen.

3.1.3 Voordelen3.1.3 Voordelen
De	verwerking	van	het	archief	door	een	ploeg	van	projectmedewerkers	heeft	een	aantal	voordelen	
tegenover	de	verwerking	door	medewerkers	van	de	stadsdiensten:
•	 Snelheid:Snelheid:	De	archiefploeg	heeft	archiefverwerking	als	kerntaak.	Als	het	verwerken	van	archief	

een	routineactiviteit	wordt,	stijgt	het	rendement.
•	 Kwaliteit:Kwaliteit:	De	archiefploeg	is	opgeleid	en	doet	tijdens	het	project	genoeg	ervaring	op	om	het	

archief	op	een	kwaliteitsvolle	manier	te	verwerken.	De	archiefploeg	weet	hoe	ze	om		moet	gaan	
met	speciale	formaten	en	types	van	archiefbestanddelen.	Wanneer	de	verwerking	de	verant-
woordelijkheid	is	van	de	stadsdiensten,	moet	de	kwaliteit	door	het	stadsarchief		nauwkeurig	
opgevolgd	worden.	Bij	fouten	moeten	de	stadsdiensten	delen	opnieuw	verwerken	of	moet	het	
stadsarchief	de	situatie	rechttrekken,	wat	tijdverlies	betekent.

•	 Het projectteam heeft controle over de vooruitgang: Het projectteam heeft controle over de vooruitgang: Wanneer	 de	 verwerking	 van	 de	
	archieven	door	de	stadsdiensten	zelf	wordt	uitgevoerd,	heeft	het	projectteam	geen	controle	
over	de	vooruitgang.	Of	deadlines	al	dan	niet	gehaald	worden,	is	afhankelijk	van	de	stadsdien-
sten.	Werken	met	een	eigen	archiefploeg	zorgt	voor	meer	controle	over	de	vooruitgang	en	de	
	mogelijkheid	tot	tijdig	bijsturen,	wanneer	deadlines	niet	gehaald	dreigen	te	worden.
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•	 Continuïteit in de dienstverlening bij de stadsdiensten:Continuïteit in de dienstverlening bij de stadsdiensten:	De	verwerking	van	archieven	is	een	
arbeidsintensieve	opdracht.	Dit	vergt	een	aanzienlijke	inzet	van	de	stadsdiensten,	zeker	voor	
diensten	met	een	omvangrijk	statisch	archief.	Aangezien	er	deadlines	zijn,	dreigt	de	dagelijkse	
werking	van	de	stadsdiensten	er	onder	te	lijden.	Met	een	archiefploeg	wordt	dit	vermeden.

3.2. Verwerking van het archief ter plaatse
Nadat	de	bestemming	van	het	archief	bepaald	is,	kan	het	archief	verwerkt	worden.	Dit	wil	zeggen	
dat	het	kan	klaargemaakt	worden	voor	overdracht	of	het	kan	vernietigd	worden.	Eerst	maakt	de	
consulent	opdrachten	klaar	voor	de	archiefploeg	zodat	deze	weet	wat	er	met	het	archief	moet	
gebeuren.	 Daarna	 gaat	 de	 archiefploeg	 aan	 het	 werk	 met	 het	 beschrijven	 en	 de	 materiële	 en	
	logistieke	verwerking.	Meestal	gebeurt	dit	in	deze	volgorde,	maar	het	kan	ook	omgekeerd.	Daarna	
kan	het	verwerkte	archief	overgedragen	worden	naar	het	stadsarchief.
De	effectieve	vernietigingen	vinden	in	principe	pas	plaats	na	het	verwerken	van	het	over	te	dragen	
archief.	Dit	om	te	vermijden	dat	archief	verkeerdelijk	vernietigd	wordt.	

3.2.1 Opdrachten3.2.1 Opdrachten
Voor	 een	 goede	 coördinatie	 tussen	 de	 consulenten,	 die	 de	 reeksenpaspoorten	 opmaken,	 de	
bestemmingsaanvragen	behandelen	en	een	deel	van	het	archief	beschrijven,	en	de	archiefploeg,	
die	in	grote	mate	de	verdere	verwerking	van	het	archief	voor	hun	rekening	nemen,	gebruikt	het	
projectteam	een	systeem	van	opdrachten.

De	archiefploeg	moet	weten	waar	het	te	verwerken	archief	zich	bevindt	en	wat	er	precies	met	
het	archief	moet	gedaan	worden.	De	consulenten	schrijven	daarvoor	opdrachten	in	het	werkblad	
‘Opdracht’	van	de	bulkinvoer	statisch	archief.	De	consulent	omschrijft	de	reeks	(inhoud,	datering,	
omvang),	de	locatie	en	de	opdracht	(zie	tabel	op	de	volgende	blz).	Bovendien	wordt	er	vermeld	
wie	de	contactpersonen	ter	plaatse	zijn.	Belangrijk	 is	dat	de	consulent	de	opdracht	voldoende	
nauw	keurig	omschrijft.	Indien	dit	niet	het	geval	is,	loopt	u	het	risico	dat	de	opdracht	niet	correct	
wordt	uitgevoerd	of	dat	de	archiefploeg	lang	moet	zoeken	vooraleer	ze	de	reeks	kunnen	identi-
ficeren.	 In	beide	gevallen	zorgt	dit	 voor	 tijdsverlies.	Bij	 voorkeur	 zijn	de	archiefconsulenten	bij	
de	opstart	van	een	nieuwe	locatie	de	eerste	dagen	beschikbaar	of	zelf	aanwezig,	om	een	aantal	
vragen	en	problemen	op	te	lossen;	bijvoorbeeld:	Horen	deze	dozen	er	ook	bij?	Moeten	deze	folders	
mee	verpakt	worden?	Mogen	de	foto’s	in	de	dossiers	blijven	of	moeten	ze	apart	verpakt	worden?	
Er	klopt	iets	niet	met	de	nummering?

De archiefploeg verwerkt de opdrachten van de consulenten.
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OPDrACHt	ArCHIEfPLOEg	1	 KB	09/359	

rEEKS:	ErKEnnIngSDOSSIErS	VAn	jEugDVErEnIgIngEn

Adres Noordersingel	28,	2140	Borgerhout-Antwerpen	

Contactpersoon + tel
 

Ruud	Martens,	03	217	24	56	
Sammy	Janssens,	03	217	24	59	

Bevatten dossiers	met	aanvragen	tot	erkenning	per	vereniging

Datering 1996-2007

Inschrijvingsnummer 453

Locatie JD_K8,	JD_K18_R2,	JD_K20	-	K21

Omvang 149	dozen

Overdrachtslijst Zie	tabblad	ISADG

Opdracht - omschrijving De	erkenningsdossiers	zijn	geordend	per	district	en	per	jaar.	
Opdracht:	Schonen,	verpakken,		nummeren	en	beschrijven	(1	per	vereniging).
Reeks:	Erkenningsdossiers	van	jeugdverenigingen	
Subreeks:	Naam	District	
Beschrijving:	Naam	van	de	vereniging	
+	Dateren.

3.2.2 Vernietigen3.2.2 Vernietigen
Ook	voor	vernietiging	is	een	procedure	voorzien,	zodat	archieven	op	een	veilige	manier	vernietigd	
worden.	Te	vernietigen	archief	wordt	niet	meegegeven	met	de	gemeentelijke	papierophaling	of	de	
papierslag	van	de	plaatselijke	jeugdbeweging:
•	 archiefdocumenten	bevatten	immers	vertrouwelijke	en	privacygevoelige	gegevens
•	 overheidsarchief	mag	niet	in	handen	van	onbevoegden	vallen.	Het	is	onvervreemdbaar:	het	

kan	nooit	eigendom	worden	van	iemand	anders	dan	van	de	overheid.

De	stad	Antwerpen	heeft	een	contract	afgesloten	met	een	firma,	gespecialiseerd	in	de	ver	nietiging	
van	archieven.	De	vernietiging	gebeurt	onder	een	aantal	strenge	voorwaarden:
•	 De	ophaling	van	de	containers	dient	te	gebeuren	bij	middel	van	afgesloten	vrachtwagens	of	

afgesloten	containers	(met	een	gleuf),	geleverd	door	de	dienstverlener.
•	 De	vernietiging	vindt	plaats	binnen	de	48	uur	na	ophaling.
•	 De	vernietiging	gebeurt	door	versnippering,	de	documenten	mogen	in	geen	geval	in	omloop	

komen.
•	 De	vernietiging	dient	zo	te	gebeuren	dat	er	op	geen	enkele	manier	 informatie	kan	worden	

ontleend.

Het	archief	wordt	 vernietigd	op	basis	 van	de	goedgekeurde	bestemmingsaanvraag.	De	archief-
ploeg	zet	het	te	vernietigen	archief	klaar.	Dit	gebeurt	in	afgesloten	containers,	die	geleverd	en	
leeggemaakt	 worden	 door	 het	 vernietigingsbedrijf.	 De	 containers	 voor	 de	 vernietiging	 worden	
enkel	op	vraag	van	het	stadsarchief	geleverd.	Wanneer	het	om	grote	hoeveelheden	archief	gaat,	
kan	er	ook	gewerkt	worden	met	directe	belading.	Het	archief	wordt	dan	op	een	afgesloten	plaats	
verzameld	en	wordt	meteen	in	de	vrachtwagen	van	het	vernietigingsbedrijf	geladen.
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tip:
Om	 de	 vernietiging	 op	 een	 vlotte	 manier	 te	 laten	 verlopen,	 is	 het	 nuttig	 dat	 een	 con-
sulent	of	iemand	van	de	archiefploeg	vooraf	alle	te	vernietigen	dozen,	aan	de	hand	van	de	
goed	gekeurde	bestemmingsaanvraag,	voorziet	van	het	rode	opschrift	’V’.	Op	deze	manier	
kunnen	 de	 vernietigingen	 aan	 een	 hoog	 tempo	 plaatsvinden	 en	 worden	 fouten	 bij	 de	
	vernietiging	vermeden.

3.2.3 Beschrijven3.2.3 Beschrijven
Nadat	de	selecties	zijn	uitgevoerd,	kunnen	de	archiefreeksen	die	permanent	te	bewaren	zijn	ver-
der	verwerkt	worden.	De	reeksen	moeten	beschreven	en	verpakt	worden.	Het	stadsarchief	kiest	
ervoor	zo	veel	mogelijk	te	beschrijven	tot	op	het	niveau	van	het	bestanddeel,	dit	wil	zeggen	tot	
op	het	niveau	van	het	individuele	dossier	of	stuk.	In	bepaalde	gevallen	wordt	beschreven	tot	op	
reeksniveau,	maar	dat	is	eerder	uitzonderlijk.	Het	archief	wordt	beschreven	in	het	tabblad	ISADG	
van	de	bulkinvoer	statisch	archief.	De	beschrijvingen	gebeuren	conform	de	richtlijnen	van	ISAD(G).	
De	velden	in	het	tabblad	zijn	zo	aangepast	dat	de	archiefconsulenten	ze	in	bulk	kunnen	invoeren	
in	het	archiefbeheerssysteem	van	het	stadsarchief8.	Standaard	bevat	dit	blad	volgende	velden:

8 8 	De	bulkinvoer	statisch	archief	kan	ook	gebruikt	worden	voor	de	beschrijving	van	archieven	wanneer	die	niet	in	een	
archiefbeheerssysteem	worden	opgeladen.

Consulenten beschrijven de archieven ter plaatse.
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VELDnAAM	BuLKInVOEr OMSCHrIjVIng ISAD

Sorteerkolom Veiligheidskolom	om	de	oorspronkelijke	volgorde	terug	op	te	
roepen	in	Excel

	

Inschrijvingsnummer Of	fonds,	eerste	deel	van	het	inventarisnummer 	

Archiefnummer Volgnummer,	tweede	deel	van	het	inventarisnummer 	

OudNr Oud	Nummer 	

	 	 3.1	Identificatie

Titel Het	benoemen	van	de	beschrijvingseenheid 3.1.2	Titel

BeginDatum 	 3.1.3	Datering

Einddatum 	 3.1.3	Datering

DatumDetail Nadere	datumomschrijving 3.1.3	Datering

Beschrijvingsniveau Ordeningsniveau:	archief,	deelarchief,	reeks,	bestanddeel 3.1.4	
Beschrijvingsniveau

	 	 3.2	Context

Actor Naam	van	de	archiefvormer,	auteur,	verzamelaar 3.2.1	Naam	van	de	
archiefvormer

Relatie Rol	of	de	functie	van	de	actor:	dus	archiefvormer,	verzamelaar	of	
auteur

3.2.1	Naam	van	de	
archiefvormer

Werkproces Verwijzing	naar	het	werkproces	waaruit	het	bestanddeel	
voortvloeit

3.2.2	Institutionele	
geschiedenis

	 	 3.3	Inhoud	en	structuur

BereikInhoud Globale	informatie	over	redactionele	vormen	en	onderwerpen	
die	erin	voorkomen

3.3.1	Bereik	en	inhoud

	 	 3.4	Voorwaarden	
raadpleging	en	gebruik

Openbaar Is	het	archiefstuk	openbaar?	Ja	of	nee.	 3.4.1	Voorwaarden	voor	
raadpleging

OpenbaarVanaf Datum	van	openbaarheid 3.4.1	Voorwaarden	voor	
raadpleging

De	 velden	 die	 in	 het	 vetvet	 genoteerd	 staan,	 zijn	 verplichte	 velden.	 Naast	 deze	 standaard	velden	
kunnen	 ook	 nog	 andere	 velden	 toegevoegd	 worden	 aan	 het	 tabblad	 ISADG	 (bijvoorbeeld	
GeschiedenisArchief)9.

Zowel	 archiefconsulenten	 als	 medewerkers	 van	 de	 archiefploeg	 kunnen	 beschrijvingen	 maken.	
Algemeen	kunnen	de	beschrijvingen	als	volgt	worden	verdeeld:
•	 Consulenten	beschrijven	reeksen	en	losse	bestanddelen	die	geen	reeks	vormen.
•	 De	 archiefploeg	 voert	 de	 ‘routinematige’	 beschrijvingen	 uit	 zoals	 de	 beschrijving	 van	 de	

bestanddelen	die	 zich	onder	een	bepaalde	 reeks	bevinden,	 zoals	 in	het	 voorbeeld	 van	een	
opdracht	onder	3.2.1.

9 9 	Handleiding	Archief	beschrijven	met	MACZ-Client	volgens	ISAD(G).	(Intern	document)



73

De	 verdeling	 van	 de	 beschrijvingen	 kan	 ook	 gebeuren	 aan	 de	 hand	 van	 de	 werklast	 van	 de	
	consulenten	en	archiefploeg.	Als	de	consulenten	op	een	gegeven	moment	moeilijkheden		hebben	
om	genoeg	opdrachten	te	voorzien,	kan	dit	gecorrigeerd	worden	door	op	dat	moment	de	archief-
ploeg	meer	te	laten	beschrijven.	Omgekeerd	beschrijven	de	consulenten	meer	wanneer	de	archief-
ploeg	een	grote	achterstand	heeft.

3.2.4 Materiële verwerking en logistiek3.2.4 Materiële verwerking en logistiek
Om	de	beschikbare	ruimte	zo	efficiënt	mogelijk	te	benutten,	werkt	het	stadsarchief	met	formaat-
plaatsing.	Dit	is	een	plaatsingssysteem	waarbij	de	bestanddelen	fysiek	geordend	worden	volgens	
het	formaat.	Dit	heeft	als	consequentie	dat	de	fysieke	eenheid	van	een	archief	opgeheven	wordt:	
de	 verschillende	 formaten	 uit	 één	 archief	 komen	 samen	 met	 dezelfde	 formaten	 uit	 een	 ander	
archief.	De	fysieke	ordening	wordt	volledig	losgekoppeld	van	de	intellectuele	ordening.
Deze	manier	van	werken	vereist	een	goed	depotbeheer	en	een	nauwgezette	logistieke		administratie.	
Wanneer	een	archief	als	 fysieke	eenheid	wordt	gerangschikt,	volstaat	het	gewoonlijk	 te	weten	
waar	het	archief	geplaatst	 is	om	alle	bestanddelen	terug	te	vinden.	Bij	 formaatplaatsing	moet	
voor	elk	individueel	bestanddeel	de	plaats	gedefinieerd		worden,	maar	kan	iedereen	elk	individueel	
bestanddeel	onmiddellijk	precies	terugvinden.

De	 bestanddelen	 worden	 geschoond,	 verpakt	 in	 zuurvrije	 omslagen	 en	 zuurvrije	 archiefdozen	
	volgens	formaat	en	krijgen	het	correcte	inventarisnummer	opgeschreven.
Voor	 de	 logistieke	 administratie	 vult	 de	 archiefploeg	 op	 locatie	 twee	 werkbladen	 van	 de	 bulk-
invoer	statisch	archief	in:
•	 Inventarisnummers:	in	dit	werkblad	komen	de	gegevens	over	een	bepaald	inventaris	nummer.	

Het	 werkblad	 bevat	 het	 inventarisnummer	 (Inschrijvingsnummer	 en	 Archiefnummer),	
	gegevens	over	de	status	van	het	inventarisnummer	(StatusInventarisnummer):	bijvoorbeeld	
	op_komst,	aanwezig,	niet_opvraagbaar.	Verder	zijn	er	een	aantal	velden	over	de	aard	van	het	
bestanddeel:	Omvang	(informatie	over	omvang:	bijvoorbeeld	A0,	2	delen,	…),	Medium	(	drager),	
GrootFormaat	(indien	ja,	dan	is	er	meer	dan	één	persoon	nodig	om	het	archief	document	veilig	
te	hanteren),	OpenbaarVanaf	(datum	vanaf	wanneer	het	bestanddeel		openbaar	is.	Het	veld	
openbaarheid	wordt	ingevuld	door	de	archiefconsulenten).

•	 Tenslotte	 is	 er	 een	 veld	 Opmerkingen,	 waarin	 een	 aantal	 logistieke	 (geen	 inhoudelijke)	
op	merkingen	 kunnen	 geplaatst	 worden	 over	 het	 inventarisnummer.	 Deze	 velden	 worden	
alleen	ingevuld	indien	het	gaat	om	bijzonderheden.	Het	veld	Medium	wordt	niet	ingevuld	als	
het	om	papier	gaat.

•	 Koppelingstabel:	 in	 deze	 tabel	 zijn	 er	 velden	 voorzien	 voor	 het	 inventarisnummer	
(	Inschrijvingsnummer	 en	 Archiefnummer),	 samen	 met	 het	 type	 van	 de	 doos	 (DoosType)10	
en	een		tijdelijk	doosnummer	(Potloodnummer).	Er	is	ook	een	veld	voor	het	definitieve	doos-
nummer	(DoosNummer).	Aangezien	iedere	doos	in	het	stadsarchief	een	uniek	nummer	krijgt,	
kan	het	definitieve	doosnummer	pas	bij	plaatsing	in	de	archiefcontainer	ingevuld	worden.	Deze	
tabel	dient	om	de	relatie	vast	te	leggen	tussen	het	inventarisnummer	en	het	doosnummer.

1010  	In	het	stadsarchief	wordt	een	onderscheid	gemaakt	tussen	4	formaatgroepen:
-	grijs:	verpakkingseenheden	kleiner	dan	28	cm,	
-	oranje:	verpakkingseenheden	met	een	hoogte	tussen	28	en	34	cm		
-	groen:	verpakkingseenheden	met	een	hoogte	groter	dan	34	cm	of	bijzondere	archiefbestanddelen,	
-	wit:	verpakkingseenheden	met	een	buitengewoon	formaat	die	liggend	bewaard	worden,	meestal	kwetsbare	en	
omvangrijke	stukken	(charters,	plans,	bevolkingsregisters…).
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3.2.5 Vervoer naar het archief3.2.5 Vervoer naar het archief
Eens	het	archief	beschreven	en	verpakt	is,	kan	de	overdracht	naar	het	stadsarchief	plaats	vinden.	
Het	 stadsarchief	 wil	 de	 archiefbestanddelen	 voldoende	 beschermen	 om	 beschadiging	 te	 ver-
mijden.	Dit	is	één	van	de	voornaamste	redenen	waarom	het	archief	bij	voorkeur	ter	plaatse	wordt	
verwerkt.	Het	archief	is	dan	al	verpakt	in	stevige	archiefdozen.	Om	beschadigingen	nog	meer	te	
voorkomen,	werkt	het	stadsarchief	met	rolcontainers	waarin	de	dozen	goed	en	stabiel	 	kunnen	
gestapeld	 worden	 en	 veilig	 in	 en	 uit	 de	 vrachtwagen	 te	 laden	 zijn.	 De	 rolcontainers	 worden	
omzwachteld	met	plasticfolie	zodat	de	risico’s	op	beschadiging	tot	een	minimum	beperkt	zijn.

Wanneer	 de	 beslissing	 valt	 om	 toch	 een	 bepaalde	
lading	 archief	 onverwerkt	 naar	 het	 archiefgebouw	
over	 te	 brengen,	 dient	 vooraf	 alle	 archief	 tijdelijk	
verpakt	te	worden	in	dozen,	om	alles	onbeschadigd	
en	 in	 de	 juiste	 volgorde	 over	 te	 brengen	 naar	 het	
stadsarchief.

3.3. Verdere verwerking op het archief

3.3.1 Plaatsen in de archiefbewaarplaats3.3.1 Plaatsen in de archiefbewaarplaats
In	 het	 stadsarchief	 worden	 de	 dozen	 in	 de	 archief-
rekken	 geplaatst.	 De	 dozen	 sluiten	 aan	 bij	 de	
	aan	groeipunten.	Dit	 zijn	de	plaatsen,	per	 formaat,	
waar	 de	 archiefrekken	 kunnen	 aangevuld	 worden	
in	 volgorde	 van	 aankomst	 op	 het	 stadsarchief.	 De	
dozen	krijgen	dan	een	uniek	nummer.
De	 gegevens	 worden	 aangevuld	 in	 de	 bulkinvoer	
s	tatisch	 archief.	 In	 het	 tabblad	 koppelingstabel	
	worden	 de	 inventarisnummers	 gekoppeld	 aan	 de	
correcte	 archiefdoos.	 In	 het	 tabblad	 ‘Plaatsings-

Toekennen van een inventarisnummer

Verpakte archieven staan klaar voor transport.
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nummers’	wordt	het	doosnummer	gekoppeld	aan	de	plaats	waar	de	doos	zich	bevindt.	Het		tabblad	
‘Plaatsingsnummers’	bevat	de	volgende	velden:
•	 DoosNummer
•	 DoosType
•	 Plaatsingsnummer
•	 Status
•	 Opmerkingen	

3.3.2 Verwerken van logistiek in het archiefbeheerssysteem3.3.2 Verwerken van logistiek in het archiefbeheerssysteem
Zodra	 de	 archiefploeg	 de	 dozen	 in	 het	 archief	 heeft	 geplaatst,	 verwittigt	 ze	 de	 betrokken	
	consulent.	Die	kijkt	de	bulkinvoer	na	op	de	openbaarheid.	Indien	een	stuk	niet	openbaar	is,	wordt	
dit		aan	gevuld	in	het	tabblad	Inventarisnummers.
De	 depotbeheerder	 laadt	 tenslotte,	 na	 een	 finale	 controle,	 de	 logistieke	 gegevens	 (Inventaris-
nummers,	Plaatsingsnummers,	Koppelingslijst)	op	in	het	beheersysteem.	Zo	wordt	duidelijk	welke	
bestanddelen	nog	niet	gekoppeld	zijn	aan	dozen.	 In	principe	zijn	vanaf	dit	moment	de	stukken	
opvraagbaar	in	de	leeszaal.	

3.3.3 Verwerken van de beschrijvingen in het archiefbeheerssysteem3.3.3 Verwerken van de beschrijvingen in het archiefbeheerssysteem
De	beschrijvingen	van	de	archiefbestanddelen	en	de	reeksen	op	het	laagste	niveau	gebeuren	ter	
plaatse.	 De	 ordening	 en	 het	 structureren	 van	 de	 reeksen	 vindt	 plaats	 in	 het	 stadsarchief.	 Het	
resultaat	is	een	hiërarchische	structuur	conform	ISAD(G):
•	 Het	archief	wordt	geordend	van	algemeen	naar	bijzonder.
•	 De	beschrijvingen	bevatten	enkel	de	gegevens	die	relevant	zijn	voor	het	beschrijvingsniveau.
•	 De	niveaus	worden	aan	elkaar	gekoppeld	zodat	er	een	duidelijke	hiërarchie	is.
•	 Informatie	wordt	niet	herhaald	op	lagere	niveaus.

Als	de	beschrijvingen	goed	gestructureerd	zijn,	kunnen	ze	als	ISAD-fiches	opgeladen	worden	in	het	
archievenoverzicht	 in	het	archiefbeheerssysteem	van	het	stadsarchief	 (MACZ).	Het	 	stads	archief	
creëert	geen	afzonderlijke	inventarissen	per	overdracht,	maar	plaatst	alles	in	één	globale		structuur.	
StadsarchiefStadsarchief	is	het	hoogste	niveau,	met	daaronder:
•	 Ancien	Régime	archief	van	de	stad	Antwerpen
•	 Archieven	van	de	stad	Antwerpen
•	 Private	archieven
•	 Verzamelingen
•	 Andere	overheden

Archieven van de stad AntwerpenArchieven van de stad Antwerpen	bestaat	uit	volgende	onderdelen:
•	 Bestuur	van	de	stad
•	 Interne	werking	van	de	stad
•	 Publieke	taken
•	 Gemeenten	voor	hun	aanhechting	bij	of	fusie	met	Antwerpen
•	 Archieven	van	stedelijke	vzw’s,	intercommunales	en	maatschappijen	zoals	

huisvestingsmaatschappijen
•	 Gemeentelijk	Autonoom	Havenbedrijf	Antwerpen
•	 Modern	Archief.	Planarchief
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Het	 stadsarchief	 maakt	 een	 onderscheid	 tussen	 de	 ondersteunende	 en	 primaire	 taken	 van	 de	
stad.	De	ondersteunende	taken	komen	terecht	onder	de	Interne	werking	van	de	stad,	bijvoorbeeld	
financieel	beheer,	personeelsbeheer,	archiefbeheer.	De	primaire	taken	zijn	de	Publieke	taken	van	
de	stad.
Ook	 het	 archief	 van	 de	 stedelijke	 vzw’s	 krijgt	 een	 afzonderlijke	 plaats.	 Een	 uitzondering	 wordt	
gemaakt	 wanneer	 het	 gaat	 om	 een	 reguliere	 taak	 van	 de	 stad	 die	 (tijdelijk)	 door	 een	 vzw	 uit-
gevoerd	wordt.	Dan	krijgen	deze	bestanddelen	toch	een	plaats	onder	Publieke	taken.

Eens	de	ISAD-fiches	opgeladen	en	gepubliceerd	zijn,	zijn	ze	raadpleegbaar	op	de	website	van	het	
stadsarchief.

Een voorbeeld van een gestructureerde ISAD

Het archievenoverzicht
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3.3.4 Timing verwerken overdrachten3.3.4 Timing verwerken overdrachten
Voor	 de	 verwerking	 van	 nieuw	 binnengekomen	 archieven	 hanteert	 het	 stadsarchief	 een	 na	 te	
streven	timing.	Deze	is	als	volgt:
•	 Week	0:	de	archieven	worden	overgedragen	naar	het	stadsarchief.
•	 Week	 1:	 de	 archieven	 zijn	 in	 het	 magazijn	 geplaatst	 en	 de	 logistieke	 gegevens	 zijn	 in	 het	

archiefbeheerssysteem	verwerkt.
•	 Week	2:	de	inhoudelijke	beschrijvingen,	ISAD-fiches	of	detailtoegang,	zijn	klaar	en	nagekeken	

door	de	verantwoordelijke	voor	de	publieke	dienstverlening	en	de	archiefverwerking.
•	 Week	3:	de	inhoudelijke	beschrijvingen	zijn	in	het	archiefbeheerssysteem	opgeladen.

Dit	 is	 op	 zich	 een	 strakke	 en	 ambitieuze	 timing.	 Hierop	 is	 in	 de	 meeste	 gevallen	 een	 toleran-
tie	 toegelaten	 tot	 maximum	 twee	 maanden	 na	 overdracht.	 Indien	 de	 verwerking	 niet	 binnen	
die	twee	maanden	afgerond	wordt,	dan	beschouwt	het	projectteam	dit	als	een	problematische	
	achterstand	en	wordt	er	overlegd.	Voor	archieven	met	een	hoge	raadplegingsfrequentie,	zoals	de	
bouw	dossiers,	geldt	deze	tolerantie	niet.

4.	Afsluiten	van	een	locatie4.	Afsluiten	van	een	locatie

Het	uitvoeren	van	een	formele	afsluiting	van	een	locatie	zorgt	ervoor	dat	alle	partijen		duidelijk	
weten	wat	hun	verantwoordelijkheden	zijn	en	vermijdt	dat	er	conflicten	opduiken	op	de	verhuisdag.

Een	 locatie	 kan	 afgesloten	 worden	 van	 zodra	 de	 consulent	 van	 het	 stadsarchief	 de	 locatie	 als	
	afgewerkt	beschouwt.	Concreet	wil	dit	zeggen	dat:
•	 alle	over	te	dragen	archieven	zijn	verwerkt;
•	 alle	 te	 vernietigen	 archieven	 zijn	 vernietigd	 of	 een	 aanduiding	 gekregen	 hebben	 dat	 ze	

	vernietigd	mogen	worden;
•	 overdrachten	 en	 vernietigingen	 die	 de	 dienst	 tegenhoudt,	 beschouwt	 het	 stadsarchief	 als	

semi-dynamisch	archief.

Bij	de	formele	afsluiting	wordt	een	rondgang	georganiseerd	op	de	locatie	met:
•	 de	begeleidende	consulent	van	het	stadsarchief
•	 de	verhuisbeheerder	van	de	locatie
•	 een	vertegenwoordiger	van	de	werkgroep	fysieke	verhuis
•	 (informatiebeheerders)
Tijdens	 de	 rondgang	 bekijkt	 dit	 groepje	 of	 alle	 aanwezige	 archieven	 tot	 het	 semi-dynamische	
archief	behoren	en	worden	eventuele	knelpunten	opgelijst.

Na	de	rondgang	maakt	het	stadsarchief	een	afsluitstaat	(zie	ook	in	bijlage)	op	met	daarin:
•	 Beschrijving	van	de	locatie
•	 Cijfermateriaal	over	de	werkzaamheden	van	het	stadsarchief	op	de	locatie
•	 Eventuele	werkpunten	die	aangepakt	moeten	worden	voor	de	verhuis
Na	 goedkeuring	 van	 de	 verantwoordelijken,	 stuurt	 de	 stadsarchivaris	 de	 afsluitstaat	 naar	 de	
leidinggevende	of	het	directiecomité	van	de	dienst.	Indien	daarna	nog	statisch	archief	opduikt,	
wordt	het	meegenomen	met	de	semi-dynamische	archieven.
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 De klassementen in Den Bell

Het	opgelegde	streefdoel	van	twee	lopende	meter	per	persoon	halen,	is	voor	sommige	diensten	
niet	realiseerbaar	binnen	de	korte	tijdspanne	van	de	verhuisvoorbereidingen.	Uiteraard	primeert	
de	goede	werking	van	de	diensten.	Daarom	is	de	mogelijkheid	van	een	tussenniveau	gecreëerd:	
in	de	archiefkelder	van	Den	Bell	kunnen	dossiers	worden	geplaatst	die	(nog)	niet	moeten	worden	
overgedragen	aan	het	stadsarchief.	Op	deze	manier	komt	er	een	oplossing	voor	de	vele	dossiers	
die	nog	niet	volledig	afgesloten	zijn,	of	waar	de	dienst	nog	regelmatig	beroep	op	doet.	Ze	krijgen	
de	naam	semi-dynamische	klassementen.

De	papieren	dossiers	uit	de	klassementen	op	de	werkvloer	evalueren	de	archiefconsulenten	op:
•	 Frequentie en snelheid van raadpleging:Frequentie en snelheid van raadpleging:	Hoe	vaak	en	hoe	snel	hebben	de	personeelsleden	de	

dossiers	fysiek	nodig?	Moeten	ze	bijvoorbeeld	een	klant	aan	de	telefoon	meteen	kunnen	ver-
der	helpen,	dan	kunnen	de	dossiers	beter	binnen	handbereik	staan.	Wanneer	de	responstijd	
langer	is,	krijgen	de	dossiers	een	plaats	in	de	archiefkelder.

•	 Omvang:Omvang:	 Passen	 de	 dossiers	 binnen	 de	 toegekende	 klassementsruimte	 in	 Den	 Bell?	 Is	 het	
haalbaar	om	de	dossiers	te	digitaliseren	binnen	de	beschikbare	tijd?

•	 Bewaartermijn:Bewaartermijn:	Moeten	de	dossiers	op	lange	termijn	worden	bijgehouden?	Voor	dossiers	die	
bijvoorbeeld	toch	na	vijf	jaar	vernietigd	mogen	worden,	weegt	de	tijd	en	werklast	om	ze	in	te	
scannen,	niet	op.

•	 Aard van de dossiers:Aard van de dossiers:	 Gaat	 het	 om	 documenten	 die	 wettelijk	 op	 papier	 moeten	 worden	
bewaard?

De	afweging	van	deze	verschillende	elementen	beslist	waar	de	dossiers	een	plaats	krijgen.	Een	
belangrijk	 aandachtspunt	 hierbij	 is	 dat	 voor	 geparkeerde	 dossiers	 in	 de	 archiefkelder	 de	 uit-
drukkelijke	eis	geldt	dat	ze	niet	verder	mogen	aangroeien.	Dus	wanneer	het	voor	een	bepaalde	
reeks	dossiers	onmogelijk	of	niet	nuttig	is	om	ze	retroactief	te	digitaliseren,	moeten	de	archiefcon-
sulenten	samen	met	de	stadsdienst	wel	naar	een	oplossing	zoeken	voor	de	toekomst.
Een	voorbeeld	hiervan	zijn	de	centrale	personeelsdossiers.	Door	de	grote	omvang	van	deze	reeks	
en	het	juridisch	belang	van	een	aantal	documenten,	is	het	niet	opportuun	om	ze	retroactief	te	
digitaliseren.	De	dossiers	krijgen	een	plaats	in	de	archiefkelder,	maar	bij	de	verhuis	schakelt	de	
bedrijfseenheid	personeelsmanagement	over	naar	een	digitale	dossiervorming.	De	aangroei	van	
de	personeelsdossiers	in	de	archiefkelder	is	vanaf	dan	bevroren.

1.	Opbouw	van	de	archiefkelder1.	Opbouw	van	de	archiefkelder

Volgend	op	de	keuze	om	de	kelder	van	Den	Bell	te	gebruiken	voor	semi-dynamische	klassementen,	
is	er	voor	gekozen	om	de	organisatie	en	het	beheer	van	dit	archiefdepot	aan	het	stadsarchief	toe	
te	wijzen.

Het	 stadsarchief	bepleit	 sterk	de	 keuze	voor	een	 centraal	depotbeheer.	Dit	wil	 zeggen	dat	het	
beheer	in	handen	ligt	van	een	aantal	depotbeheerders	die	zorgen	voor	het	ophalen	van		archieven	
die	een	dienst	nodig	heeft	en	voor	de	terugplaatsing	ervan.	Daarnaast	waken	zij	erover	dat	alles	
netjes	 op	 zijn	 plaats	 staat	 (recollement)	 en	 herverpakken	 ze	 archieven	 indien	 nodig.	 Ook	 het	
	bijplaatsen	van	nieuwe	archieven	of	zorgen	voor	de	vernietiging	van	archieven	behoort	tot	hun	
takenpakket.
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In	de	archiefkelder	is	er	een	capaciteit	van	7,19	km.	Helaas	is	er	bij	de	inrichting	van	de	kelder	
onvoldoende	rekening	gehouden	met	de	specifieke	archiefbestemming	en	zijn	er	allerlei	buizen	
aangebracht,	bestemd	voor	de	afvoer	van	regenwater,	sanitair	enzovoort.	Waar	deze	buizen	boven	
archiefrekken	lopen,	is	er	een	reëel	risico	op	lekken.	Aangezien	archieven	meestal	unieke	en	dus	
onvervangbare	documenten	zijn,	moet	dit	worden	vermeden.	Dit	betekent	dat	er	momenteel	van	
de	7,19	km	aan	beschikbare	legplanken,	slechts	5,35	km	in	gebruik	zijn.

Ieder	rek	krijgt	een	uniek	plaatsingsnummer.	Bijvoorbeeld	72-05-02.	72	geeft	de	ruimte	aan,	05	
de	rij	en	02	het	rek.	De	archiefkelder	bestaat	uit	twee	grote	ruimten.	In	iedere	ruimte	is	er	een	
centrale	middengang	met	links	en	rechts	telkens	een	‘blok’	archiefrekken.	Ieder	blok,	twee	per	
ruimte,	dus	vier	in	totaal,	krijgt	een	nummer:	71,	72,	73	en	74.	Deze	nummering	volgt	dezelfde	
logica	als	in	het	stadsarchief.	In	het	stadsarchief	zijn	er	zes	verdiepingen.
	De	archiefkelder	in	Den	Bell	is	als	het	ware	de	zevende	verdieping	van	het	stadsarchief.

De	rekken	zijn	van	hetzelfde	type	als	in	het	stadsarchief.	De	legborden	zijn	verstelbaar.	De	rekken	
zijn	39,5cm	diep.	Een	kleine	hoeveelheid	is	44,5cm	diep	(voor	grotere	formaten).

Om	 de	 ruimte	 in	 de	 archiefkelder	 optimaal	 te	 benutten,	 kiest	 het	 projectteam	 net	 als	 in	 het	
stadsarchief	voor	formaatplaatsing.	Nieuwe	archieven	worden	bijgeplaatst	op	het	aangroeipunt	
waarvan	er	één	per	formaat	is.	De	verhuizende	bedrijfseenheden	krijgen	via	de	werkgroep	Fysieke	
Verhuis	 hierover	een	 uitgebreide	briefing	over	 de	 werkwijze,	 zodat	 ze	 kunnen	 starten	 met	 het	
verhuisklaar	maken	van	de	semi-dynamische	archieven.

De inrichting van de kelder in Den Bell als archiefdepot
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2.	Semi-dynamische	archieven	verhuisklaar	maken2.	Semi-dynamische	archieven	verhuisklaar	maken

Verhuisklaar	maken,	dat	betekent:
•	 ieder	dossier	een	uniek	nummer	toekennen
•	 ieder	dossier	een	basisbeschrijving	toekennen
•	 iedere	verpakkingseenheid	(doos)	een	uniek	nummer	toekennen
•	 de	dossiers	correct	in	de	dozen	verpakken
•	 oplijsten	welke	dossiers	in	welke	dozen	terechtkomen
•	 lijsten	aan	stadsarchief	bezorgen

Een	 door	 het	 stadsarchief	 ter	 beschikking	 gesteld	 Excelsjabloon,	 met	 de	 naam	 bulkinvoer	
	semi-dynamisch	 archief,	 helpt	 de	 diensten	 met	 het	 verhuisklaar	 maken.	 Deze	 bulkinvoer	
	semi-dynamisch	archief	bevat	vier	werkbladen:	om	de	dossiers	te	beschrijven,	om	de	logistieke	
g	egevens	op	te	lijsten,	om	de	contactgegevens	in	te	vullen	en	een	helppagina	met	uitleg.	

2.1. Ieder dossier een uniek nummer toekennen
Ieder	dossier	krijgt	een	archiefnummer.	Bij	voorkeur	gebeurt	dit	met	natuurlijke	getallen.	Indien	
de	dossiers	reeds	één	of	andere	dossiernummer	hebben,	mag	dit	overgenomen	worden.
Om	ieder	dossier	een	echt	uniek	inventarisnummer	te	bezorgen,	zet	het	stadsarchief	achteraf	een	
inschrijvingsnummer	vóór	het	archiefnummer.	Voor	het	archiefnummer	2	komt	bijvoorbeeld	het	
inschrijvingsnummer	3050	te	staan,	waardoor	het	dossier	het	unieke	inventarisnummer	3050	#	2	
toegekend	krijgt.
Op	deze	manier	vormt	het	geen	enkel	probleem	dat	meerdere	diensten	hun	dossiers	beginnen	te	
nummeren	bij	1.	Het	inschrijvingsnummer	zorgt	ervoor	dat	elk	dossier	toch	een	unieke		nummering	
krijgt.

2.2. Ieder dossier een basisbeschrijving toekennen
Aan	ieder	genummerd	dossier	moet	in	de	bulkinvoer	semi-dynamisch	archief	een	basis	beschrijving	
gekoppeld	 worden.	 Deze	 beschrijving	 is	 erg	 belangrijk	 aangezien	 het	 op	 basis	 van	 deze	
be	schrijvingen	is	dat	de	diensten	hun	dossiers	later	terug	moeten	aanvragen	bij	de	depotbeheer-
ders.	De	medewerkers	van	de	diensten	moeten	in	staat	zijn	om	van	op	hun	bureau	te	grasduinen	
in	de	beschrijvingen,	zo	het	inventarisnummer	te	vinden	van	het	dossier	dat	ze	nodig	hebben	en	
dit	inventarisnummer	te	bezorgen	aan	de	depotbeheerder	die	het	dossier	gaat	ophalen.

In	 de	 bulkinvoer	 semi-dynamisch	 archief	 stelt	 het	 stadsarchief	 een	 aantal	 basiskolommen	 ter	
beschikking:
•	 Archiefnummer
•	 Titel
•	 Beginjaar
•	 Eindjaar
•	 Datumdetail
•	 Opmerking
•	 Vernietigen	vanaf

De	diensten	hebben	de	keuze	om	extra	kolommen	bij	te	voegen	of	kolommen	weg	te	laten.
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Een	belangrijke	keuze	voor	de	diensten	ligt	erin	op	welk	niveau	ze	hun	dossiers	zullen	nummeren	
en	beschrijven.	Hoe	meer	in	detail	de	dienst	nummert	en	beschrijft,	hoe	meer	voorbereidend	werk	
er	is,	maar	hoe	gedetailleerder	en	gerichter	de	dienst	zal	kunnen	opvragen.

Vaak	kunnen	bestaande	opschriften	op	dozen	en	kaften	of	in	databanken	worden	overgenomen.	In	
de	andere	gevallen	moet	de	stadsdienst	de	dossiers	afzonderlijk	nakijken.	Hier	geldt	het	advies	dat	
voor	dossiers	die	de	diensten	zelden	zullen	opvragen,	ze	beter	niet	te	veel	tijd	spenderen	aan	het	
uitwerken	van	nauwkeurige	beschrijvingen.	Of	omgekeerd:	voor	dossiers	die	ze	snel	willen	kunnen	
opvragen,	kunnen	ze	best	goede	beschrijvingen	voorzien.

Bijvoorbeeld:	Bij	de	personeelsdossiers	is	er	de	keuze	tussen	een	beschrijving	en	nummering	op	
naam	(dus	per	dossier),	bv.	nr.	52	=	“Jan	Aerts”	of	het	groeperen	van	meerdere	dossiers	per	doos,	
bv.	nr.	52	“Abbeloos	tot	Andriessen”.	Het	dossier	van	Jan	Aerts	bevindt	zich	dan	ergens	in	die	doos.

2.3. Iedere verpakkingseenheid (doos) een uniek nummer toekennen
Om	de	beschikbare	plaats	in	de	archiefkelder	zo	goed	mogelijk	te	benutten,	heeft	het	project	ook	
hier	gekozen	voor	formaatplaatsing.	Dit	wil	zeggen	dat	alle	dozen	met	dezelfde	hoogte	bij	elkaar	
worden	geplaatst.

Het	project	werkt	met	vier	formaten:

KLEur HOOgtE	DOOS 	

Wit <	15	cm Plat	formaat

Grijs 15	-	28	cm Standaard	archiefdoos

Oranje 28	-	34	cm Groot	formaat	

groen >	34	cm Zeer	groot	formaat,	verhuisdoos

Het	standaardformaat	komt	veruit	het	meeste	voor	(95%).	De	meeste	papieren	documenten	zijn	
tegenwoordig	op	A4	formaat.	Grote	registers	komen	nog	maar	zelden	voor.

Iedere	doos	 krijgt	 een	etiket	met	een	kleur	en	een	voorgedrukt	doorlopend	nummer.	De	 kleur	
bepaalt	het	formaat,	het	nummer	zorgt	voor	een	unieke	identificatie	van	de	doos.

Het	 stadsarchief	 verspreidt	 deze	 etiketten	 met	 doosnummers.	 Zo	 kan	 het	 projectteam	 goed	
	opvolgen	 welke	 dozen	 aan	 welke	 bedrijfseenheid	 toebehoren	 en	 om	 welke	 omvang	 het	 gaat.	
Het	doosnummer	is	ook	een	belangrijk	verhuisinstrument.	Het	laat	toe	eenvoudige,	eenduidige	
instructies	te	geven	aan	de	verhuizers:	“Verhuis	nu	dozen	grijs	met	nummers	450000	tot	en	met	
450050.”

2.4. De dossiers correct in de dozen verpakken
De	genummerde	en	beschreven	dossiers	moeten	ook	correct	verpakt	worden	in	de	genummerde	
archiefdozen.	De	dozen	moeten	stevig	zijn	en	bij	voorkeur	zuurvrij.	De	dozen	mogen	niet	te	vol	
geladen	worden	om	te	vermijden	dat	ze	niet	of	maar	zeer	nipt	in	het	rek	passen.	Bij	het	verpakken	
houden	de	consulenten	van	het	stadsarchief	een	oogje	in	het	zeil	en	geven	ze	waar	nodig	tips.
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2.5. Oplijsten welke dossiers in welke doos terechtkomen
Tenslotte	moet	de	dienst	oplijsten	welk	archiefnummer	in	welke	doos	terechtkomt.	Dit	gebeurt	
ook	in	de	bulkinvoer	semi-dynamisch	archief.

Om	heel	de	werkwijze	te	vereenvoudigen	is	het	soms	toegelaten	om	op	doosniveau	te	nummeren	
en	te	beschrijven.	Het	doosnummer	wordt	dan	meteen	ook	als	archiefnummer	gebruikt.

2.6. Lijst aan stadsarchief bezorgen
Vervolgens	worden	deze	lijsten	doorgestuurd	naar	het	stadsarchief,	waar	de	projectconsulenten	
de	inhoud	controleren	op	onregelmatigheden.	Ze	kennen	aan	de	lijst	een	inschrijvingsnummer	
toe	om	de	archiefnummers	uniek	te	maken	en	registreren	welke	inventarisnummers	aan	welke	
dienst	toebehoren	en	wie	de	contactpersoon	is.

De	 logistieke	 gegevens	 (welk	 inventarisnummer	 zit	 in	 welke	 doos?)	 wordt	 opgeladen	 in	 het	
beheerssysteem	 MACZ.	 Deze	 info	 wordt	 daarop	 weggehaald	 uit	 de	 bulkinvoer	 semi-dynamisch	
archief.

De	lijst	bezorgt	het	stadsarchief	daarna	terug	aan	de	dienst	die	ze	een	plaats	geeft	in	het	centrale	
klassement	zodat	iedereen	die	dossiers	nodig	heeft	in	de	lijst	het	correcte	inventarisnummer	kan	
opzoeken.

3.	Beheer	van	de	archiefkelder3.	Beheer	van	de	archiefkelder

Zodra	de	diensten	hun	nieuwe	werkplek	in	Den	Bell	in	gebruik	nemen,	kunnen	ze	ook	hun	dossiers	
in	de	kelder	van	Den	Bell	terug	opvragen.	De	ophalingen	worden	uitgevoerd	door	enkele	depot-
beheerders,	opgeleid	en	aangestuurd	door	het	stadsarchief.
De	voordelen	van	dit	centraal	aangestuurde	depotbeheer	liggen	op	verschillende	punten:
•	 De	ophalingen	gebeuren	door	de	depotbeheerders,	de	diensten	gaan	dus	niet	zelf	hun	archief-

stukken	uit	de	rekken	halen	en	terugplaatsen.	Op	deze	manier	wordt	voorkomen	dat	de	rekken	
op	termijn	veranderen	in	een	chaos	of	dat	er	dozen	verdwijnen.

•	 Door	de	beperkte	en	gecontroleerde	toegang	met	een	badge	 is	ook	het	probleem	van	zeer	
gevoelige	dossiers	opgelost.	Dossiers	kunnen	enkel	opgevraagd	worden	door	de	eigenaars.	
Daarnaast	werken	de	depotbeheerders	enkel	met	de	inventarisnummers	en	weten	ze	dus	niet	
wat	er	exact	in	de	dozen	zit.

•	 De	aangroei	en	afbouw	kunnen	in	kaart	worden	gebracht.
•	 De	depotbeheerders	kunnen	bijkomende	taken	uitvoeren,	zoals	vernietigingen,	digitaliseren	

van	bepaalde	stukken	of	dossiers	voorbereiden	voor	overdracht	aan	het	stadsarchief	(schonen,	
zuurvrij	verpakken).

•	 Het	 stadsarchief	 krijgt	 een	 goed	 beeld	 van	 welke	 reeksen	 in	 de	 toekomst	 over	 zullen	 wor-
den	gedragen	en	kan	daarbij	beschikken	over	de	beschrijvingen.	De	overdrachten	zullen	in	de	
t	oekomst	dus	sneller	kunnen	worden	uitgevoerd.

Het	is	de	bedoeling	dat	de	omvang	van	de	archiefkelder	in	Den	Bell	gestaag	afneemt.	Toch	kan	niet	
voorkomen	worden	dat	diensten	nog	dossiers	willen	toevoegen.	Dit	kunnen	dossiers	zijn	die	de	
stadsdiensten	voor	hun	verhuis	niet	meer	verwerkt	krijgen,	maar	het	kan	ook	om	volledig	nieuwe	
reeksen	 gaan.	 Daarom	 stelt	 het	 stadsarchief	 een	 regel	 op	 dat	 iedere	 aanvraag	 tot	 toevoeging	
gepaard	moet	gaan	van	een	motivatie	waarom	de	reeks	nog	op	papier	dient	te	worden	bewaard.	
Het	stadsarchief	evalueert	de	aanvraag	en	bespreekt	eventuele	digitale	mogelijkheden.
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Wanneer	de	papieren	stukken	toch	naar	de	kelder	kunnen,	geldt	verder	dezelfde	procedure	als	
voor	de	verhuis:	de	dienst	lijst	de	dossiers	op	met	nummers	en	beschrijvingen.	De	depotbeheer-
ders	verzorgen	dan	het	logistieke	gedeelte	van	verpakking,	etikettering	en	plaatsing.

Een	tweede	actie	die	ondernomen	wordt	om	de	omvang	van	het	archiefdepot	te	verminderen,	
is	het	in	kaart	brengen	van	de	bewaartermijnen	van	de	aanwezige	reeksen.	Dit	kan	aan	de	hand	
van	de	beschrijvingen	en	dateringen.	Voor	een	aantal	reeksen	wordt	dit	al	van	bij	de	start	mee	
opgenomen	in	de	bulkinvoer	semi-dynamisch	archief	(veld	vernietigen	vanaf),	bijvoorbeeld	voor	
de	facturen	van	de	bedrijfseenheid	financiën	die	30	jaar	bewaard	moeten	worden.	Andere	reeksen	
moet	de	dienst	bijvoorbeeld	na	5	jaar	overdragen	aan	het	stadsarchief.	Door	deze	gegevens	mee	
op	te	nemen	in	het	archiefbeheerssysteem	krijgt	het	stadsarchief	een	goed	overzicht	van	de	ver-
wachte	evolutie.

Bij	 het	 aanmaken	 van	 de	 plaatsingsnummers,	 doosnummers	 en	 inventarisnummers	 zorgen	 de	
projectmedewerkers	ervoor	dat	ze	steeds	verschillend	zijn	van	diegenen	die	 in	het	stadsarchief	
bestaan.	Zo	kan	er	later,	indien	gewenst,	een	volledige	integratie	plaatsvinden	tussen	het	stads-
archief	en	de	archiefkelder	van	Den	Bell.
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De	toekomst	en	de	continuïteit

 Proactief werken met informatiebeheersplannen 
 en informatiebeheerders

Proactief	 werken	 in	 een	 modern	 informatiebeheer	 betekent	 dat	 er	 vooraf	 nagedacht	 wordt	
over	wat	er	met	documenten	moet	gebeuren.	De	 levensloop	van	documenten	 start	 zodra	een	
	document	wordt	opgemaakt	of	ontvangen	en	loopt	tot	op	het	moment	dat	het	vernietigd	wordt	
of	opvraagbaar	 is	 in	het	stadsarchief.	Door	vooraf	na	te	denken	over	hoe,	waar	en	hoe	lang	de	
documenten	 bewaard	 moeten	 worden,	 kan	 u	 komen	 tot	 een	 veel	 efficiënter	 informatiebeheer	
en	worden	i	nformatiepuinhopen	vermeden.	Informatiebeheersplannen	(IBP)	zijn	daarbij	nuttige	
instrumenten.

Het	 informatiebeheersplan	wordt,	 in	tegenstelling	tot	selectielijsten,	op	maat	gemaakt	van	de	
documentvorming	 van	 een	 specifieke	 administratie.	 Daardoor	 is	 het	 hét	 werkingstrument	 bij	
	uitstek	voor	een	efficiënt	document-	en	dossierbeheer.

1.	Verschil	met	selectielijsten1.	Verschil	met	selectielijsten

Selectielijsten	zijn	overzichten	van	de	soorten	archiefstukken	die	door	een	administratie	gevormd	
worden,	met	aanduiding	van	de	definitieve	bestemming	van	de	stukken:	vernietigen	of	perma-
nent	bewaren.	Het	 zijn	 vaak	algemene	 lijsten	die	gelden	voor	gelijksoortige	administraties.	 In	
het	geval	van	de	gemeenten	worden	er	bijvoorbeeld	lijsten	opgesteld	voor	documenten	van	alle	
Vlaamse	gemeenteadministraties11.	Selectielijsten	hebben	zowel	een	retroactief	als	een	proactief	
doel.	Retroactief	kan	u	ze	gebruiken	om	gemakkelijker	selectiebeslissingen	te	nemen	in	statisch	
archief.	Proactief	kunnen	ze	gebruikt	worden	om	vooraf	een	onderscheid	te	maken	in	de	behande-
ling	van	permanent	en	op	termijn	te	vernietigen	archief12.
Het	zijn	echter	geen	hapklare	werkinstrumenten.	Ze	moeten	nog	steeds	vertaald	worden	naar	een	
concrete	administratie.

Informatiebeheersplannen	zijn	dergelijke	vertalingen.
•	 Ze	geven	expliciet	aan	wat	de	definitieve	bestemming	van	de	werkdocumenten	en	-dossiers	

is	 en	 wat	 vervolgens	 de	 consequenties	 voor	 de	 bewaring	 ervan	 zijn.	 De	 informatie	 uit	 de	
	selectielijsten	is	hier	immers	in	verwerkt.

•	 Ze	 geven	 –	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 meeste	 selectielijsten	 –	 exacte	 vernietigings-	 en	 over-
drachtstermijnen	aan	voor	specifieke	reeksen	van	documenten.	Selectielijsten	geven	gewoon-
lijk	enkel	een	adviestermijn.

•	 Selectielijsten	houden	minder	rekening	met	schaduwarchief.	Informatiebeheersplannen	doen	
dit	wel.	Bij	het	opstellen	van	informatiebeheersplannen	moet	uitdrukkelijk	worden	nagekeken	
waar	de	te	bewaren	versie	van	bepaalde	documenten	zich	bevindt.	Bij	voorbeeld:	wat	is	het	
unieke	personeelsdossier,	en	wat	is	een	dubbel?

1111  	 Zie	bijvoorbeeld:	G.	Maréchal,	Bewaring	en	vernietiging	van	gemeentearchieven:	 richtlijn	en	advies.	 (3	delen),	
Brussel,	1985-1993;	en	VVBAD	vzw,	Classificatie	en	selectie	naar	functies	van	Vlaamse	gemeentearchieven.	Voor-
schriften	en	advies.	Deel	1.	Bestuur	van	de	gemeente;	Deel	2.	Interne	taken,	Berchem,	2009.

1212  	Meer	info	over	selectielijsten	en	hun	voor-	en	nadelen,	zie:	R.	Verhaert,	Selectielijsten,	in:	Wie	klasseert,	die	vindt.	
Hedendaags	document-	en	archiefbeheer	in	besturen	en	organisaties,	Politeia,	2008,	Instrumenten,	3-18.
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•	 Informatiebeheersplannen	 geven	 ook	 aan	 hoe	 de	 informatie	 moet	 worden	 geordend.	 Ze	
	hebben	 een	 logische	 structuur,	 idealiter	 aangepast	 aan	 de	 werkprocessen	 en	 organisatie-
structuur	van	de	dienst.	Selectielijsten	houden	geen	rekening	met	de	organisatiestructuur.

•	 Ze	duiden	ook	aan	welke	 informatie	op	papier	bestaat,	welke	digitaal	en	wat	de	gewenste	
situatie	is.

•	 Niet	enkel	archief	in	de	stricte	zin	van	het	woord,	maar	alle	informatie	is	opgenomen	in	de	
informatiebeheersplannen.	Voor	een	eindgebruiker	is	het	immers	ook	nodig	om	te	weten	waar	
zich	bepaalde	documentatie	bevindt.	Documentatie	wordt	niet	opgenomen	in	selectielijsten.	

•	 In	 tegenstelling	 tot	 selectielijsten	 zijn	 ze	 onmiddellijk	 en	 perfect	 interpreteerbaar	 door	 de	
archiefvormers	zelf.

2.	Het	nut	van	een	informatiebeheersplan2.	Het	nut	van	een	informatiebeheersplan

Door	de	invoering	van	de	openbaarheid	van	bestuursdocumenten	(grondwetswijziging	van	1993)	
moet	 de	 plaatselijke	 overheid	 binnen	 een	 redelijke	 termijn	 elk	 bestuursstuk	 ter	 beschikking	
	kunnen	stellen	van	de	burger.	Sindsdien	behoren	de	informatieplicht	en	de	beschikbaarstelling	
van	documenten	aan	publiek	tot	de	taken	van	de	administratie.	Een	goede	zorg	bij	het	aanmaken	
en	beheren	van	de	documenten	is	noodzakelijk	om	aan	deze	plicht	te	kunnen	voldoen.
De	opmaak	van	de	informatiebeheersplannen	is	vooral	gericht	op	een	verbetering	van	de	ordening	
van	de	dossiers	en	op	het	verschaffen	van	inzicht	in	de	informatiestroom	om	zo	de	werk	processen	
vlotter	 te	 laten	 verlopen.	 Dat	 heeft	 een	 positief	 effect	 op	 de	 interne	 werking	 maar	 ook	 op	 de	
samenwerking	tussen	de	diensten	onderling.

De	 implementatie	 van	 de	 plannen	 moet	 resulteren	 in	 een	 verbetering	 van	 het	 beheer	 van	 de	
	informatie	op	de	werkvloer.	In	‘Wie	Klasseert,	die	vindt’	somt	de	stadsarchivaris	volgende	voor-
delen	op:
•	 “Er	zal	 inzicht	zijn	 in	de	aanwezige	 informatiestroom:	wie	bewaart	wat	en	waar	wordt	dat	

bewaard?
•	 Bij	het	ordenen	van	de	documenten	kan	u	de	logische	structuur	van	het	informatiebeheers-

plan	volgen.
•	 Iedere	 medewerker	 weet	 waar	 de	 door	 hem	 afgehandelde	 stukken	 en	 dossiers	 moeten	

terechtkomen.
•	 Elke	andere	medewerker	weet	het	stuk	of	dossier	moeiteloos	terug	te	vinden.
•	 Het	is	belangrijk	dat	documenten	vanaf	hun	ontstaan	op	een	goede	manier	beheerd	worden	

door	de	administratie	zodat	ze	op	elk	moment	snel	teruggevonden	worden.
•	 Het	toezicht	op	de	archieven	zal	verbeteren.	Het	plan	dient	namelijk	ook	als	hulpmiddel	voor	

de	archivaris	bij	het	toezicht	op	de	archiefdocumenten.
•	 De	 vernietiging	 en	 archivering	 van	 de	 dossiers	 zal	 hierdoor	 efficiënter	 verlopen.	 Tijdige	

	vernietiging	van	archiefstukken	die	daarvoor	 in	aanmerking	komen,	heeft	 als	 voordeel	dat	
archiefruimte	op	de	werkvloer	uitgespaard	wordt.

•	 Bovendien	 blijven	 de	 dossiers	 beter	 toegankelijk,	 kunnen	 stukken	 sneller	 teruggevonden	
	worden	en	wordt	vermeden	dat	belangrijke	documenten	verloren	gaan.”13

1313  	 I.	Schoups,	Het	informatiebeheersplan,	in:	Wie	klasseert,	die	vindt.	Hedendaags	document-	en	archiefbeheer	in	
besturen	en	organisaties,	Politeia,	2008,	Organisatie,	10-11.
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3.	nadelen	van	een	informatiebeheersplan3.	nadelen	van	een	informatiebeheersplan

De	voornaamste	nadelen	van	informatiebeheersplannen	zijn	de	volgende:
•	 Het	opstellen	ervan	is	zeer	arbeidsintensief	en	vergt	een	zeer	nauwe	samenwerking	met	de	

eindgebruiker,	de	leidinggevenden,	de	informatiebeheerders,	de	ICT-ers,	enzovoort.
•	 Informatiebeheersplannen	verouderen	zeer	snel.	Administraties	evolueren.	Ze	reorganiseren	

regelmatig	en	veranderen	daarbij	hun	werking	–	en	hun	documentvorming.	Daarnaast		wijzigt	
ook	 de	 wet-en	 regelgeving	 voortdurend.	 Een	 continue	 opvolging	 is	 dan	 ook	 noodzakelijk.	
Hier	komt	ook	het	belang	van	de	informatiebeheerder	sterk	aan	de	oppervlakte.	Hij	of	zij	is	
	namelijk	de	aangewezen	persoon	om	veranderingen	in	de	documentvorming	op	te	merken	en	
te	signaleren,	zodat	de	informatiebeheersplannen	up-to-date	blijven.
Het	zijn	proactieve	 instrumenten,	bedoeld	voor	gebruik	 in	de	dynamische	 fase	van	archief-
vorming,	niet	voor	retroactieve	selectie	van	statisch	archief.

4.	Opstellen	van	een	informatiebeheersplan4.	Opstellen	van	een	informatiebeheersplan

Tijdens	de	eerste	twee	jaren	van	het	project	spenderen	de	consulenten	van	het	project	heel	wat	tijd	
aan	het	opstellen	van	informatiebeheersplannen,	en	besteden	ze	de	meeste	aandacht	aan	de	grote	
archiefvormers,	zijnde	de	bedrijfseenheden	personeelsmanagement,	financiën,	stads	ontwikkeling	
en	aan	een	algemeen	informatiebeheersplan	voor	de	stafdiensten	van	de	bedrijfseenheden14.
De	bedoeling	is	om:
•	 de	diensten	een	goed	werkinstrument	te	geven	zodat	ze	gemakkelijk	selecties	kunnen	maken	

en	ze	steeds	weten	welke	documenten	belangrijk	zijn.	Zo	kunnen	ze	ook	makkelijk	opruimen	
bij	het	overzetten	van	oude	naar	nieuwe	klassementen;

•	 via	de	informatiebeheersplannen	ook	de	selectie	van	statische	en	semi-dynamische	archieven	
vlotter	te	doen	verlopen.

Het	 opstellen	 van	 een	 informatiebeheersplan	 is	 niet	 eenvoudig	 en	 is	 een	 arbeidsintensieve	
opdracht.	Het	vereist	een	goede	kennis	 van	de	administratieve	werking	en	documentvorming.	
Tijdens	 het	 project	 wordt	 vooral	 van	 onder	 naar	 boven	 gewerkt.	 Eerst	 identificeren	 de	 archief-
consulenten	de	documenten,	daarna	koppelen	ze	die	aan	taken.	Zo	krijgen	deze	een	logische	en	
hiërarchische	structuur.

De	nodige	informatie	voor	de	informatiebeheersplannen	verzamelen	de	archiefconsulenten	via:
•	 interviews	 met	 het	 personeel	 op	 de	 werkvloer.	 Tijdens	 het	 project	 verlopen	 de	 interviews	

meestal	parallel	met	deze	voor	het	opstellen	van	mappenstructuren.	Via	de	interviews	kunnen	
consulenten,	in	samenwerking	met	de	diensten,	de	documentvorming	bij	een	dienst	in	kaart	
brengen.	Deze	documenten	kunnen	dan	gekoppeld	worden	aan	taken.

•	 bestaande	selectielijsten:	selectielijsten	voor	gemeenten	en	OCMW’s	zijn	opgemaakt	voor	alle	
gemeenten	en	alle	OCMW’s.	Ze	zijn,	zoals	reeds	vermeld,	niet	aangepast	aan	de	organisatie	
van	een	specifieke	stad	of	gemeente.	Maar	ze	zijn	wel	een	goed	vertrekpunt.

•	 vroegere	bestemmingsaanvragen:	heel	wat	diensten	hebben	in	het	verleden	al	vragen	gesteld	
aan	het	stadsarchief	over	de	bestemming	van	documenten.	Deze	gegevens	zijn	bewaard	in	het	
archiefbeheerssysteem	en	kunnen	ook	helpen	bij	de	opmaak	van	een	informatiebeheersplan.

1414  	De	stafdiensten	van	de	verschillende	bedrijfseenheden	zijn	ongeveer	op	een	gelijkaardige	manier	georganiseerd	en	
maken	dezelfde	documenten	aan.	Daarom	is	beslist	om	één	informatiebeheersplan	te	maken	voor	alle	stafdiensten.
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Bij	 het	 opstellen	 van	 deze	 informatiebeheersplannen	 komen	 enkele	 aandachtspunten	 meteen	
naar	boven:
•	 Er	wordt	snel	te	detaillistisch	gewerkt.	Dit	heeft	weinig	zin.	Individuele	documenten	dienen	

beter	niet	als	basis	voor	het	informatiebeheersplan.	Zij	veranderen	te	snel.	Het	is	aan	te	raden	
om	vooral	de	soorten	dossiers	en	reeksen	te	definiëren.

•	 De	plannen	moeten	duidelijk	begrijpbaar	zijn	voor	de	dienst.	De	structuur	moet	stabiel	zijn.	
Een	stabiele	 structuur	 zorgt	er	voor	dat	u	 informatiebeheersplannen	niet	voortdurend	aan	
moet	passen.	Tijdens	het	project	is	gebleken	dat	het	koppelen	aan	procesbeschrijvingen	uit	de	
procesmodellering	vaak		instabiele	informatiebeheersplannen	opleverde	(zie	kader).

In	 de	 eerste	 fase	 van	 het	 project	 koppelen	 de	 archiefconsulenten	 de	 documenten	
	consequent	aan	de	processen	waardoor	ze	gevormd	werden.	Zo	zouden	de	werknemers	
informatie	beheersplannen	kunnen	raadplegen	op	basis	van	hun	procesmodellering.	Wat	
uiteraard	nuttig	zou	zijn	omdat	ze	dan	zeer	nauw	zouden	aansluiten	bij	hun	werking.	Deze	
procesbeschrijvingen	uit	de	procesmodellering	evolueren	echter	zeer	snel	 (in	2008	–	tij-
dens	de	uitvoering	van	het	project	herzag	de	stad	er	een	aantal,	die	dateerden	uit	2005-
2006).	 Daardoor	 moesten	 de	 projectconsulenten	 dossiers	 aan	 meerdere	 werkprocessen	
kop	pelen.	Zo	definieerden	de	archiefconsulenten	bij	financiën	uiteindelijk	54	(onderdelen	
van)	werkprocessen	waaraan	documenten	gekoppeld	werden.	Dat	hield	echter	in	dat	het	
stadsarchief	 bij	 elke	 herziening	 van	 het	 werkproces,	 het	 IBP	 opnieuw	 zou	 moeten	 aan-
passen,	met	invoering	van	verwijzingen	naar	voorgaande		processen.	Uiteindelijk	besloot	
het	stads	archief	om	de	informatiebeheersplannen	niet	meer	te	structureren	op	basis	van	
de	(instabiele)	werkprocessen,	maar	een	andere	indeling	te	gebruiken	die	meer	stand	vastig	
was.	Zo	gebruikten	ze	bij	financiën	uiteindelijk	de	taken	en	handelingen	uit	de	selectielijs-
ten	van	de	VVBAD	om	de	informatiebeheersplannen	te	structureren.

5.	Velden	in	een	informatiebeheersplan5.	Velden	in	een	informatiebeheersplan

De verschillende velden in een rapport

De verschillende velden in 
RecordsManagement Toolbox



89

ruBrIEK Volgnummer:	als	een	beschrijving	onderdeel	is	van	een	andere	beschrijving,	wordt	
dat	door	een	meervoudig	nummer	aangegeven.	Bv.	3.3.	Examenantwoorden	is	een	
deelbeschrijving	van	3.	Dossiers	inzake	aanwerving	via	selectieproeven.

ID Identiteitsnummer	uit	onze	databank

BESCHrIjVIng Titel	van	de	reeks	of	het	bestanddeel

BEgInjAAr Datum	waarop	de	reeks	of	het	bestanddeel	is	gestart
1/1/8888:	de	startdatum	is	onbekend	of	niet	ingevuld

EInDjAAr Datum	waarop	de	reeks	of	het	bestanddeel	is	afgesloten.	In	principe	worden	in	het	
informatiebeheerplan	alleen	lopende	reeksen	en	bestanddelen	beschreven.
31/12/9999:	de	reeks	of	het	bestanddeel	is	lopend

DAtuMOMSCHrIjVIng Toelichting	bij	de	data	die	in	de	velden	BeginJaar	en/of		Eindjaar	zijn	ingevuld

BESCHrIjVIngSnIVEAu Aanduiding	van	wat	het	een	beschrijving	is:	een	reeks	(een	geheel	van	gelijksoortige	
documenten	of	dossiers)	of	een	bestanddeel	(dossier)

BErEIKInHOuD Toelichting	bij	de	inhoud	of	de	ontstaanscontext	van	de	reeks	of	het	bestanddeel

BEStEMMIng Aanduiding	wat	er	met	de	reeks	of	het	bestanddeel	moet	gebeuren	als	de	bewaartermijn	
bij	de	archiefvormer	verstreken	is:
-A:	archiveren	(permanent	bewaren)
-V:	vernietigen
-S:	selecteren,	een	deel	moet	permanent	worden	bewaard,	een	deel	moet	worden	
vernietigd

uItVOErIngStErMIjn Aanduiding	hoeveel	jaar	de	reeks	of	het	bestanddeel	door	de	archiefvormer	moet	worden	
bewaard.	Als	de	bewaartermijn	niet	met	een	getal	kan	worden	uitgedrukt	doordat	hij	
afhankelijk	is	van	externe	factoren,	zoals	de	bewaartermijn	van	de	dossiers	inzake	de	
aanwerving	van	selectieproeven	afhankelijk	is	van	het	einde	van	de	wervingsreserve,	zie	
SelectieOmschrijving.

SELECtIEOMSCHrIjVIng Toelichting	bij	de	informatie	in	de	velden	Bestemming	en	Uitvoeringstermijn.	Bevat	
informatie	over	de	selectie	en/of	wie	verantwoordelijk	is	voor	de	bewaring	en/of	de	
bewaartermijn.

OrDEnIng Aanduiding	hoe	de	reeks	of	het	bestanddeel	wordt	bewaard	(AS	IS)	of	moet	worden	
bewaard	(TO	BE).

InfOrMAtIESyStEMEn Aanduiding	of	de	reeks	of	het	bestanddeel	digitaal	en/of	op	papier	en/of	in	een	database	
wordt	bewaard.	Eventuele	richtlijnen	daaromtrent	worden	in	het	veld	Ordening	
opgenomen.

WErKPrOCESSEn Aanduiding	vanuit	welk	werkproces	de	reeks	of	het	bestanddeel	wordt	geproduceerd.

ArCHIEfVOrMErS Aanduiding	door	welke	bedrijfseenheden	of	afdelingen	de	reeks	of	het	bestanddeel	
wordt	geproduceerd.	Als	er	meer	dan	één	archiefvormer	is,	wordt	in	het	veld	
SelectieOmschrijving	aangegeven	wie	verantwoordelijk	is	voor	de	bewaring.

6.	Bestemmingsaanvragen	op	basis	van	informatiebeheersplannen6.	Bestemmingsaanvragen	op	basis	van	informatiebeheersplannen

Met	informatiebeheersplannen	is	de	selectie	van	archief	een	stuk	makkelijker	dan	met	selectie-
lijsten.	De	IBP’s	zijn	specifiek	opgesteld	voor	de	stadsdiensten.	Het	is	voor	iedereen	duidelijk	hoe	
lang	en	door	wie	een	bepaald	document	bijgehouden	moet	worden,	en	wat	daarna	de	definitieve	
bestemming	is.

De	stad	Antwerpen	heeft	een	gedeeltelijk	automatisatie	opgezet	voor	de	selectieaanvragen	aan	
de	hand	van	informatiebeheersplannen.	 In	de	RecordsManagementToolbox	 is	een	functie	 inge-
bouwd	waarbij	de	 stadsdiensten	 rechtstreeks	een	bestemmingsaanvraag15	 kunnen	 indienen	bij	
het	stadsarchief.

1515  	Een	bestemmingsaanvraag	is	een	aanvraag	aan	de	stadsarchivaris	om	de	bestemming	te	kennen	van	een	bepaald	
document:	bewaren	of	vernietigen.
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De	dienst	opent	eerst	en	vooral	het	juiste	informatiebeheersplan.	In	dit	IBP	duidt	de	aanvrager	de	
reeksen	aan	die	hij	of	zij	wil	overdragen	of	vernietigen.
Alvorens	 de	 bestemmingsaanvraag	 te	 verzenden,	 vult	 de	 aanvrager	 nog	 de	 jaartallen	 aan	
	waarover	het	gaat	en	vult	hij	of	zij	de	contactgegevens	in	zodat	het	stadsarchief	de	aanvrager	kan	
contacteren.

Eens	verzonden,	verloopt	de	bestemmingsaanvraag	automatisch	via	het	archiefbeheerssysteem	
van	het	stadsarchief.	Aangezien	deze	reeksen	al	een	geregistreerde	bestemming	hebben,	kunnen	
de	bestemmingsaanvragen	snel	verwerkt	en	goedgekeurd	worden.
Informatiebeheersplannen	 zijn	 een	 goed	 instrument	 om	 proactief	 te	 werken.	 Om	 retroactief	
archief	 te	 selecteren	 zijn	 de	 IBP’s	 minder	 handig.	 De	 informatiebeheersplannen	 zijn	 aange-
past	aan	de	huidige	documentvorming,	niet	aan	de	situatie	jaren	geleden.	Bij	het	retroactief	
selecteren:
•	 zijn	heel	wat	documenten	niet	terug	te	vinden	in	de	IBP’s
•	 bestaat	 het	 risico	 dat	 er	 documenten	 conform	 het	 IBP	 vernietigd	 worden,	 terwijl	 de	 voor-

schriften	 voor	 oudere	 documenten	 niet	 gelden.	 Het	 informatiebeheersplan	 schrijft	 een	
bestemming	voor	de	huidige	documentvorming	voor.	In	een	aantal	gevallen	kan	er	voor	oude-
re	documenten	een	andere	bestemming	gelden.

Voor	het	retroactief	opruimen	van	archief,	werkt	het	stadsarchief	op	een	andere	manier.

Het informatiebeheersplan

Invullen van jaartallen en contactgegevens
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 Andere toekomstgerichte actiepunten

Naast	het	verzekeren	van	de	continuïteit	door	het	opstellen	van	informatiebeheersplannen,	zijn	er	
nog	andere	actiepunten	die	de	werking	moeten	verankeren:	
•	 opleiding	 en	 ondersteuning	 van	 informatiebeheerders:	 zij	 blijven	 de	 spilfiguren	 in	 het	

	informatiebeheer	op	de	werkvloer;
•	 uitvoeren	 van	 inspecties:	 de	 archiefconsulenten	 inspecteren	 op	 systematische	 wijze	 de	

	gecreëerde	instrumenten,	met	name	mappenstructuren,	IBP’s	en	het	informatiebeheer	in	het	
algemeen,	bij	de	stadsdiensten;

•	 de	raadpleging	van	het	digitale	depot	verder	ontwikkelen	zodat	diensten	hun	gearchiveerde	
dossiers	 snel	 en	 digitaal	 kunnen	 opvragen.	 De	 scanstudio	 zorgt	 voor	 het	 digitaliseren	 van	
aangevraagde	papieren	stukken.

 Conclusie

Voor	het	opstellen	van	goede	informatiebeheersplannen	zijn	er	een	aantal	zaken	van	belang:
•	 Ze	moeten	opgebouwd	worden	aan	de	hand	van	relatief	stabiele	taken,	niet	aan	de	hand	van	

procesbeschrijvingen	uit	de	procesmodellering	die	slechts	een	tijdelijk	nut	hebben.
•	 Ze	 worden	 best	 opgesteld	 op	 basis	 van	 (soorten)	 dossiers,	 niet	 op	 basis	 van	 individuele	

	documenten.	Die	laatste	wisselen	heel	snel.	Dit	resulteert	in	te	detaillistische	plannen,	die	
heel	snel	aangepast	moeten	worden	om	ze	actueel	te	houden.

•	 Ze	 zijn	 een	 goed	 proactief	 werkinstrument,	 maar	 om	 retroactief	 archieven	 te	 selecteren	
zijn	 ze	 moeilijker	 hanteerbaar.	 Indien	 opruimen	 van	 statische	 archieven	 de	 belangrijkste	
	bekommernis	is,	zijn	IBP’s	niet	het	beste	werkinstrument.

•	 Het	opstellen	van	IBP’s	is	tijdrovend	werk.	Er	moet	genoeg	tijd	voorzien	worden	om	dit	goed	
aan	te	pakken.	Het	is	niet	aangewezen	om	dit	te	doen	in	de	periode	van	een	verhuis,	waarbij	
er	veel	statisch	archief	moet	worden	opgeruimd	en	de	tijd	begint	te	dringen.

•	 Goede	informatiebeheerders	en	contactpersonen	zijn	onontbeerlijk.	Er	is	ook	op	regelmatige	
basis	een	overleg	nodig	met	de	informatiebeheerders	van	een	dienst,	zodat	allen	op	dezelfde	
lijn	zitten.

In	de	praktijk	blijkt	dat	het	informatiebeheersplan	voor	die	diensten	waarvoor	er	één	bestaat,	een	
zeer	nuttig	werkinstrument	is.	De	bedrijfseenheid	financiën	werkt	er	consequent	mee.	De	diensten	
nemen	spontaan	contact	op	wanneer	er	 iets	niet	meer	klopt.	Als	de	informatie	beheersplannen	
op	een	goede	manier	zijn	opgesteld	en	systematisch	worden	gebruikt,	zorgt	dit	voor	een	beter	
informatiebeheer.

Naast	het	opstellen	en	de	controle	op	het	gebruik	van	de	informatiebeheersplannen,	moet	het	
stadsarchief	blijvend	aandacht	besteden	aan	de	goede	samenwerking	met	de	informatiebeheer-
ders.	Tot	slot	verbindt	het	er	zich	ook	toe	dat	de	terugstroom	van	gearchiveerde	dossiers	naar	de	
stadsdiensten	digitaal	verloopt.
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Besluit

De	verhuis	naar	Den	Bell	en	het	project	Documents@Stad	betekent	een	belangrijke	om	wenteling	
voor	 het	 document-	 en	 archiefbeheer	 bij	 de	 stad	 Antwerpen.	 Niet	 alleen	 zijn	 de	 papieren	
	achterstanden	weggewerkt	maar	vooral	is	de	omkeer	gemaakt	naar	een	digitaal	en	een	integraal	
	documentbeheer.	Dit	documentbeheer	 laat	 toe	om	de	bedrijfsinformatie	goed	 te	 structureren,	
digitaal	te	klasseren	en	verder	te	beheren.

Voor	de	stadsdiensten	betekent	dit	vooral	de	overstap	naar	het	centraal	digitaal	klasseren.	Het	
stadspersoneel	werkte	vaak	al	wel	digitaal	maar	het	klasseren	en	archiveren	gebeurde	voordien	
toch	nog	hoofdzakelijk	op	papier.	Het	project	heeft	er	voor	gezorgd	dat	de	medewerkers	voortaan	
digitale	 dossiers	 vormen	 binnen	 centrale	 digitale	 klassementen.	 Het	 digitale	 dossier	 is	 nu	 het	
uitgangspunt,	het	papieren	dossier	de	uitzondering.
De	invoering	van	de	nieuwe	centrale	digitale	klassementen	hebben	een	nieuwe	manier	van	werken	
ondersteund.	Via	vorming	en	het	netwerk	van	informatiebeheerders	leren	de	stads	medewerkers	
om	digitaal	te	klasseren	en	digitale	dossiers	te	vormen.	Dit	heeft	bij	de	stads	diensten	zeker	geleid	
tot	een	betere	bewustwording	van	het	belang	van	hun	documenten	voor	de	bedrijfsvoering.

Ook	voor	het	stadsarchief	betekende	het	project	Documents@Stad	een	belangrijke	stap	vooruit.	
In	haar	beleid	ging	het	al	langer	uit	van	het	records	continuüm,	het	principe	dat	het	archiefbeheer	
de	volledige	levenscyclus	van	de	archiefdocumenten	moet	omvatten.	Met	dit	project	hebben	de	
archiefconsulenten	echter	een	grote	stap	gezet	in	het	concreet	realiseren	van	dit	principe.	Er	is	
nu	een	methodologie	en	instrumentarium	uitgewerkt	waarmee	het	stadsarchief	de		documenten	
	vanaf	 hun	 ontstaan	 tot	 hun	 finale	 bestemming,	 vernietiging	 of	 lange	 termijn	 bewaring,	 kan	
op	volgen	en	beheren.
Meer	 dan	 ooit	 heeft	 het	 stadsarchief	 nu	 een	 impact	 op	 het	 beheer	 van	 de	 archieven	 die	 nog	
bij	de	stadsdiensten	zitten.	Dit	brengt	een	extra	verantwoordelijkheid	mee	om	dit	op	te	volgen	
en	vooral	goed	te	ondersteunen.	Een	goede	aansturing	van	de	archiefvorming	zorgt	voor	beter	
en	sneller	gearchiveerde	dossiers.	Met	andere	woorden,	het	project	heeft	de	afstand	tussen	het	
stadsarchief	en	stadsdiensten	een	heel	stuk	kleiner	gemaakt	en	van	het	stadsarchief	een	nog	meer	
uit	gesproken	ondersteunende	dienst	gemaakt.

Voor	de	toekomst	is	het	belangrijk	om	deze	werking	voort	te	zetten	en	verder	uit	te	bouwen.	Dit	
betekent	het	onderhouden	van	het	netwerk	van	informatiebeheerders,	klassementen	opvolgen,	
informatiebeheersplannen	verder	uitwerken,	toezien	op	een	correcte	toepassing	van	de		principes,	
maar	 vooral	 zoveel	 mogelijk	 nieuwe	 principes	 van	 digitaal	 werken	 te	 introduceren.	 Het	 stads-
archief	moet	meer	dan	ooit	vernieuwend	zijn	en	voortdurend	op	zoek	gaan	naar	nieuwe	methodes	
en	instrumenten	die	de	courante	werking	en	informatiebeheer	van	de	diensten	kunnen	verbeteren.
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Bijlagen

 Projectorganisatie Documents@Stad

Opstart	van	het	projectOpstart	van	het	project

In	de	zomer	van	2006	neemt	het	managementteam	een	aantal	besluiten	 in	voorbereiding	van	
de	centralisatie	van	de	backofficediensten	in	Den	Bell.	Eén	van	die	besluiten	is	de	oprichting	van	
een	werkgroep	Archivering	en	Digitalisering.	Het	managementteam	is	er	zich	goed	van	bewust	
dat	als	ze	de	beschikbare	vierkante	meters	efficiënt	willen	benutten,	klassementen,	archivering	
en		digitalisering	een	belangrijke	rol	spelen.	De	verhuis	is	een	ankerpunt	om	het	document	beheer	
	binnen	 de	 administratie	 aan	 te	 pakken	 zodat	 dit	 met	 minder	 papier	 en	 vooral	 efficiënter	 en	
	optimaal	digitaal	zal	verlopen.

In	de	besluiten	zijn	volgende	concrete	opdrachten	voor	de	werkgroep	terug	te	vinden:
•	 “In	een	eerste	fase	zullen	de	richtlijnen	voor	een	efficiënt	klassement	en	archief	opgetekend	

worden,	om	ze	aan	het	eind	van	het	jaar	via	opleidingsmodules	aan	te	bieden	aan	de	archief-
verantwoordelijken.	Tegen	2007	zal	op	die	manier	een	eenduidige	methodiek	beschikbaar	en	
uitvoerbaar	zijn.	Ondertussen	kan	het	project	verder	uitgetekend	worden.”	(ManTeam,	20	juni	
2006)

•	 “Het	wegwerken	van	7	km	archiefachterstanden	bij	de	bedrijfseenheden,	en	het	voorbereiden	
van	het	efficiënt	documentbeheer	in	Alcatel.”	(ManTeam,	22	augustus	2006)

•	 “Voor	verhuis	doet	het	stadsarchief	de	acceptatie	van	wat	mee	kan	als	archief	naar	den	Bell;	
doel	moet	zijn	een	kleiner	papieren	klassement	en	het	cleandesk-principe:	dossiers	worden	
nooit	in	persoonlijke	schuiven	of	op	eigen	bureau	bewaard	maar	wel	in	een	archief.”	(	ManTeam,	
19	september	2006)

Gevolg	gevend	aan	de	opdracht	van	het	managementteam	neemt	het	stadsarchief	het	engage-
ment	op	om	deze	werkgroep	Archivering	en	Digitalisering	vorm	te	geven	en	het	project	verder	
uit	te	werken.	De	eerste	stappen	in	dit	traject	zijn	het	uitwerken	van	een	plan	van	aanpak	en	het	
bepalen	van	een	tijdelijk	kader	om	dit	project	te	kunnen	realiseren.	Dit	resulteert	enerzijds	in	de	
conceptnota	Documents@Stad	en	anderzijds	in	de	vastlegging	van	een	tijdelijk	projectkader.

Documents@Stad	is	niet	enkel	de	titel	van	de	conceptnota	maar	ook	de	projectnaam.	De		bewuste	
conceptnota	 beschrijft	 het	 plan	 van	 aanpak	 en	 de	 methodiek	 die	 leidend	 zijn	 voor	 de	 verdere	
	uitwerking	van	het	project.

De situatie in het stadsarchief voor de start van het project: 
Op	18	augustus	2006	was	het	nieuwe	gebouw	voor	het	stadsarchief,	het	FelixArchief,	net	
ingewijd.	In	dit	gebouw	was	er	ruimte	voorzien	voor	32	km	archief,	waarvan	er	16	reeds	
in	genomen	 waren	 door	 de	 bestaande	 archieven.	 De	 toezichtswerking	 ten	 opzichte	 van	
de	administratie	was	omwille	van	de	verhuisvoorbereiding	in	2005	en	2006	op	een	laag	
pitje	gezet,	en	moest	terug	worden	opgestart.	Op	dat	moment	beschikte	het	stadsarchief	
ook	 niet	 echt	 over	 de	 instrumenten	 om	 grote	 hoeveelheden	 archief	 snel	 inhoudelijk	 te	
	ver	werken.	De	logistieke	verwerking	was	tijdens	de	verhuisperiode	wel	op	punt	gesteld.
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Plan	van	aanpakPlan	van	aanpak

De	 conceptnota	 schuift	 een	 efficiënter	 informatiebeheer	 als	 dé	 doelstelling	 naar	 voor.	 Het	
	efficiënter	organiseren	van	het	informatiebeheer	bij	de	stad	Antwerpen	moet	een	betere	bedrijfs-
voering	bij	de	diensten	realiseren.

Deze	doelstelling	vertaalt	het	project	naar	een	plan	van	aanpak	dat	sterk	focust	op	een	zogenaamd	
integraal	documentbeheer.	Anders	dan	voorheen	is	het	de	bedoeling	om	proactief	na	te	denken	
en	richtlijnen	te	formuleren	over	de	inhoud	en	de	organisatiewijze	van	dossiers.	Dossiervorming,	
-beheer	en	archivering	afstellen	op	elkaar	 zodat	 ze	één	proces	vormen	 in	 functie	van	de	werk-
processen.	Archiveren	is	dan	niet	louter	een	kwestie	bij	het	afronden	van	een	dossier	of	wanneer	
plaatsgebrek	dreigt,	maar	een	proces	ingebed	in	de	eigenlijke	werkprocessen.	Met	deze	toekomst-
gerichte	aanpak	verhoogt	de	kwaliteit	van	de	informatiehuishouding	bij	de	stadsadministratie.

Hoewel	het	verwerken	van	de	achterstanden	aan	onverwerkte	archieven	qua	omvang	en	werklast	
een	belangrijk	onderdeel	van	de	opdracht	is,	is	er	bij	aanvang	van	het	project	duidelijk	voor	gekozen	
om	prioriteit	te	geven	aan	een	proactieve	werking.	Dit	vanuit	de	filosofie	om	nieuwe	achterstanden	
te	vermijden.	Het	plan	van	aanpak	weerspiegelt	dit	duidelijk.

Nieuw	bij	de	voorgestelde	aanpak	is	dat	ze	expliciet	uitgaat	van	het	werkproces.	Per	werkproces	
analyseren,	evalueren	en	reorganiseren	de	archiefconsulenten	de	documentvorming.	De	voorge-
stelde	methodiek	voorziet	in	volgende	stappen:
•	 Analyse	van	de	documentvorming
•	 Evaluatie	en	waardering	van	de	documenten	in	de	informatiesystemen
•	 Waarderen	en	vastleggen	selectiebeslissingen
•	 Bepalen	van	het	nieuwe	‘digitaal	gaan	werken’	in	Den	Bell
•	 Uitvoeren	selectiebeslissing
•	 Implementatie	van	het	‘digitaal	gaan	werken’

Op	basis	van	de	conceptnota	legt	het	project	vervolgens	mijlpalen	voor	het	project	vast.	Ze	maakt	
een	eerste	planning	en	een	voorstel	tot	begroting	op,	een	zogenaamde	PAF	of	Project-Actie-Fiche.	
De	mijlpalen	en	bijhorende	planning	uit	deze	PAF	vormen	de	basis	voor	de	projectwerking.	In	een	
eerste	voorbereidende	fase	zijn	de	mijlpalen	1	tot	5	voorzien	om	het	project,	de	werking	ervan	en	
het	benodigde	instrumentarium	vorm	te	geven.	Het	bepalen	van	het	archiveringsbeleid	binnen	
het	concept	van	het	“anders	gaan	werken”	geldt	daarbij	als	een	opdracht	die	over	de	hele	duur	
van	het	project	doorloopt.	De	andere	mijlpalen	zouden	normaal	 in	de	 loop	van	het	eerste	half	
jaar	tot	jaar	moeten	zijn	afgerond.	In	de	praktijk	blijkt	echter	dat	hoewel	grotendeels	opgezet	in	
dat	eerste	projectjaar	zaken	zoals	de	methodiek,	instrumentarium,	opleidingen	en	communicatie	
nooit	echt	helemaal	af	te	ronden	zijn.	In	de	loop	van	het	project	worden	deze	zaken	immers	voort-
durend	verder	bijgestuurd	en	aangepast	waar	nodig.

Mijlpalen PAF
1.	 Uitwerken	methodiek	en	plan	van	aanpak
2.	 Bepalen	archiveringsbeleid	binnen	concept	van	anders	gaan	werken
3.	 Uitwerken	instrumentarium
4.	 Uitwerken	opleidingen
5.	 Organisatie	communicatiekanalen
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6.	 Eerste	 fase	 invoeren	 nieuwe	 werkwijze:	 processen	 personeelsmanagement	 (PM),	 financiën	
(FI),	 stadsontwikkeling	 (SW),	 patrimoniumonderhoud	 (PO),	 stadssecretaris	 en	 strategisch	
coördinator	(S&SC)

	 6.1	 Analyse	situatie	as	is
	 6.2	 Bepalen	archiefwaarde	documenten
	 6.3	 Uitwerken	to	be	situatie
	 6.4	 Implementatie	to	be	situatie
7.	 Tweede	fase	invoeren	nieuwe	werkwijze:	resterende	processen	die	naar	den	Bell	verhuizen
	 7.1	 Analyse	situatie	as	is
	 7.2	 Bepalen	archiefwaarde	documenten
	 7.3	 Uitwerken	to	be	situatie
	 7.4	 Implementatie	to	be	situatie
8.	 Digitale	toegang	tot	gearchiveerde	dossiers
9.	 Overdracht,	vernietiging	en	digitalisering	papieren	archieven

Het	 invoeren	van	het	 integraal	documentbeheer,	de	proactieve	werking	die	 tot	een	efficiënter	
documentbeheer	bij	de	diensten	moet	leiden,	zit	vervat	in	de	mijlpalen	6	en	7	“invoeren	nieuwe	
werkwijze”.	De	opdeling	in	fase	1	en	2	weerspiegelt	de	mate	waarin	de	werkprocessen	van	een	
bedrijfseenheid	als	prioritair	te	behandelen	aanzien	worden	of	niet.	De	focus	ligt	in	de	eerste	fase	
vooral	op	de	werkprocessen	van	bedrijfseenheden	die	veel	archief	produceren.	Dit	zijn	personeels-
management	(PM),	financiën	(FI),	stadsontwikkeling	(SW)	en	patrimoniumonderhoud	(PO).	Enige	
uitzondering	vormen	de	diensten	van	de	stadssecretaris	en	de	strategische	coördinator	die	vanuit	
hun	leidende	rol	het	voorbeeld	willen	geven	en	daarom	aansluiten	bij	de	eerste	fase.

Deze	mijlpalen	omvatten	telkens	een	aantal	activiteiten	bij	een	hele	reeks	werkprocessen.	Aan-
vankelijk	onderscheidt	het	project	volgende	activiteiten	of	tussenstappen:
•	 Het	analyseren	van	de	documentvorming	as	is
•	 Het	bepalen	van	de	archiefwaarde	van	de	documenten
•	 Het	uitwerken	van	een	to	be	situatie	voor	de	documentvorming
•	 Het	implementeren	van	deze	to	be	situatie

Naarmate	 het	 project	 vordert,	 is	 het	 duidelijk	 dat	 deze	 mijlpalen	 te	 algemeen	 en	 omvangrijk	
	werden	 gedefinieerd.	 Ze	 zijn	 niet	 SMART	 genoeg	 en	 vragen	 een	 nadere	 uitwerking	 in	 aparte,	
meer	concrete	doelstellingen.	In	de	loop	van	het	project	worden	ze	stelselmatig	verder	opgedeeld	
in	duidelijk	omschreven	en	meetbare	mijlpalen.	Zo	 is	er	een	opdeling	 in	de	algemene	mijlpaal	
‘In	voeren	nieuwe	werkwijze”	zodat	per	bedrijfseenheid	een	planning	kan	bepaald	worden:
•	 opstellen	van	informatiebeheersplannen
•	 mappenstructuren	uitwerken
•	 mappenstructuren	implementeren
•	 informatiebeheerders	opleiden
•	 medewerkers	opleiden
•	 faciliteren	opruimdagen	(in	functie	van	de	twee	meterdoelstelling)

Volgens	mijlpaal	8	wil	het	project	voorzien	 in	een	digitale	 toegang	tot	gearchiveerde	dossiers.	
Concreet	vult	het	stadsarchief	deze	in	als	het	opzetten	van	een	scanningOnDemandservice	voor	de	
stadsdiensten.	Als	een	dienst	een	gearchiveerd	dossier	terug	nodig	heeft,	levert	het	stadsarchief	
dit	via	deze	service	digitaal	aan.	Deze	mijlpaal	 is	gelinkt	aan	het	uitwerken	van	een	raadpleeg-
functie	voor	het	digitale	depot,	maar	dit	valt	op	zich	buiten	het	project.
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De	 laatste	 mijlpaal	 verbergt	 de	 in	 omvang	 en	 qua	 werklast	 grootste	 opdracht,	 met	 name	 het	
verwerken	van	de	papieren	archieven.	Bij	aanvang	is	de	omvang	van	het	nog	te	verwerken	archief	
bij	de	diensten	geschat	op	een	totaal	van	ongeveer	7	strekkende	kilometer.	 In	de	loop	van	het	
project	blijkt	dit	een	schromelijke	onderschatting	te	zijn.	Op	het	einde	van	de	rit	resulteert	dit	
in	een	totaal	van	12	kilometer.	De	nood	aan	personele	middelen	om	een	dergelijke	hoeveelheid	
te	verwerken	is	in	2006	een	belangrijke	reden	geweest	om	een	bijzonder	tijdelijk	kader	voor	dit	
project	te	voorzien.
In	 eerste	 instantie	 omvat	 deze	 mijlpaal	 ook	 het	 digitaliseren	 van	 bepaalde	 reeksen	 dossiers.	
Als	echter	blijkt	dat	er	geen	budget	is	om	dit	uit	te	besteden,	moet	het	stadsarchief	zich	op	dit	
vlak	beperken	tot	het	verschaffen	van	richtlijnen	en	begeleiden	van	diensten	die	zelf	wensen	te	
	digitaliseren.	Digitaliseren	van	grote	volumes	zit	er	niet	direct	in.

Zoals	voorgaande	al	aangeeft,	 is	de	voorgestelde	begroting	een	probleem.	Buiten	de	personele	
middelen,	goedgekeurd	in	november	2006,	wordt	in	de	begroting	voor	2007	immers	geen	budget	
voorzien	 voor	 dit	 project.	 Onze	 voorstellen	 om	 budget	 te	 voorzien	 voor	 digitalisering,	 digitali-
seringsapparatuur,	 archiefbeheerssoftware,	 drukwerk	 en	 zuurvrij	 verpakkingsmateriaal	 kunnen	
enkel	via	een	begrotingswijziging.	Beleidsmatig	is	hiervoor	echter	geen	steun	en	voor	2007	moet	
het	project	het	stellen	zonder	extra	projectmiddelen.	Pas	via	de	meerjarenbegroting	2008-2012,	de	
zogenaamde	DOEF,	krijgt	het	extra	projectmiddelen	voor	de	jaren	2008	en	2009.	Bij	het	toekennen	
van	de	middelen	sneuvelt	het	gevraagde	budget	voor	bulkdigitalisering,	maar	blijkt	er	wel	budget	
over	voor	digitaliseringsapparatuur,	zuurvrije	verpakkingsmaterialen,	communicatie	producten	en	
administratieve	kosten.

PersoneelsinvullingPersoneelsinvulling

College	en	gemeenteraad	keuren	 in	het	najaar	2006	de	oprichting	van	een	tijdelijk	kader	goed	
(c	ollegebesluit	 12758	 van	 20	 oktober	 2006	 en	 gemeenteraadsbesluit	 2522	 van	 20	 november	
2006).	In	de	inleiding	bij	de	besluiten	kan	direct	al	de	concrete	aanleiding	voor	en	opdracht	van	
het		tijdelijk	kader	teruggevonden	worden:	“In	het	kader	van	dit	project	dat	de	behandeling	van	
7	km	archieven	op	de	41	te	ontruimen	locaties	en	de	installaties	van	een	digitale	documenten-
structuur	op	1432	werkplekken,	in	een	tijdsbestek	van	2,5	jaar	betreft,	dient	er	voorzien	te	worden	
in	de	volgende	personeelsleden”.

Het	tijdelijk	kader	voorziet	in	totaal	15	voltijdse	medewerkers	en	is	als	volgt	samengesteld:
•	 1	projectleider:	plant	en	coördineert	het	project
•	 2	archiefconsulenten:	bepalen	van	de	bestemming	van	de	archieven
•	 1	deskundige	communicatie:	geeft	opleiding	en	leidt	opleiders	op	en	verzorgt	de	communicatie
•	 1	deskundige	informatica:	biedt	ondersteuning	bij	de	uitrol	van	centrale	digitale		klassementen,	

digitaliseringen	en	digitale	archivering
•	 2	administratieve	assistenten:	administratieve	verwerking	en	ter	beschikking	stellen	van	de	

overgedragen	archieven
•	 De	archiefploeg

•	 1	ploegleider:	geeft	leiding	aan	de	archiefploeg
•	 7	polyvalente	vakmannen:	materiële	verwerking	van	de	archieven	

Het	 budget	 voor	 de	 financiering	 van	 dit	 kader,	 bijna	 600.000	 Euro	 per	 jaar,	 is	 te	 voorzien	 via	
een	 voorafname	 op	 het	 globale	 personeelskrediet.	 Zodoende	 betalen	 alle	 bedrijfseenheden	
mee	voor	dit	kader.	Dit	 is	een	 logische	keuze	aangezien	dit	kader	opdrachten	zal	uitvoeren	die	
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de	 	bedrijfseenheden	 normaal	 gezien	 zelf	 moeten	 of	 hadden	 moeten	 doen.	 Het	 verwerken	 van	
	papieren	archieven	is	een	impliciete	en	permanente	opdracht	voor	alle	stadsdiensten.	Het	stads-
archief	stuurt	hen	hierbij	aan	en	geeft	hen	hierin	advies.

Bij	 de	 invulling	 van	 het	 kader	 wordt	 gekozen	 om	 als	 projectleider	 geen	 externe	 en	 nieuwe	
	medewerker	aan	te	stellen	maar	iemand	uit	het	reguliere	kader,	met	name	uit	de	afdeling	Archief-
toezicht.	Dit	vanuit	de	gedachte	dat	het	belangrijk	is	dat	de	projectleider	over	de	nodige	expertise	
en	 ervaring	 beschikt	 om	 het	 project	 vorm	 te	 geven.	 Bovendien	 is	 er	 op	 die	 manier	 de	 nodige	
ruimte	om	een	extra	archiefconsulent	aan	te	werven.	Nadeel	is	dan	weer	dat	hierdoor	het	stuk	
projectmanagement	onvoldoende	wordt	ingevuld.
De	projectleider	is	niet	de	enige	medewerker	uit	het	reguliere	kader	dit	aan	het	project	meewerkt.	
Alle	medewerkers	van	de	afdeling	Archieftoezicht,	inclusief	de	stadsarchivaris,	nemen	actief	deel	
aan	het	project.	Al	naargelang	de	fase	in	het	project,	de	ene	al	wat	intensiever	dan	de	andere.

Bij	de	start	van	het	project	heeft	het	stadsarchief	4	personeelsleden	in	dienst,	die	deels	
taken	in	het	kader	van	archieftoezicht	uitvoeren:
•	 De	 stadsarchivaris,	 die	 hoofdzakelijk	 het	 archiveringsbeleid	 bepaalt,	 en	 beslist	 over	

bewaring	of	vernietiging	van	archieven.
•	 2	consulenten	die	het	archiveringsbeleid	uitwerken	bij	de	diensten	en	de	beslissingen	

van	de	stadsarchivaris	voorbereiden.
•	 1	consulent	die	de	archivering	van	digitale	bestanden	uitwerkt.

Tijdens	het	project	is	er	een	zeker	verloop	van	medewerkers.	Gezien	het	tijdelijke	statuut	van	de	
contracten,	 is	dit	niet	verwonderlijk.	Een	triest	moment	is	het	onverwachte	overlijden	van	Guy	
Possemiers,	één	van	de	medewerkers	van	de	archiefploeg,	in	november	2008.

Eind	2008	wordt	duidelijk	dat	de	opdracht	onderschat	werd.	Er	is	nood	aan	een	verlenging	van	het	
project	en	aan	extra	personeelscapaciteit.	In	eerste	instantie	komen	er	nieuwe	archiefconsulenten	
in	dienst	ter	vervanging	van	de	eerste	consulenten	die	ondertussen	einde	contract	zijn	en	andere	
jobs	hebben	gevonden.	Daarnaast	krijgen	verschillende	medewerkers	een	verlenging	van	hun	con-
tract.	Hierdoor	is	de	nodige	projectcapaciteit	tot	en	met	maart	2010	met	een	kleine	uitloper	tot	
juni	verzekerd.

Invulling projectteam
•	 Willem	Vanneste	–	consulent	archieftoezicht:	projectleider
•	 Stephanie	Waeyenbergh	–	consulent	project	1/1/2007-31/12/2008
•	 Soizik	Van	Huele	–	consulent	project	16/2/2007-15/2/2009
•	 Annelies	O	–	consulent	project	16/3/2007-15/3/2009
•	 Marijn	Smets	–	consulent	project	1/11/2008-30/6/2010
•	 Katrijn	Cools	–	consulent	project	16/2/2009-15/2/2010
•	 Tanneke	Kindt	–	consulent	project	16/2/2009-15/2/2010
•	 Jeroen	Poppe	–	consulent	project	16/2/2009-15/2/2010
•	 Merel	Maes	–	consulent	project	1/3/2009-28/2/2010
•	 Anke	Janssens	–	consulent	project	1/3/2009-28/2/2010
•	 Kim	Bourry	–	consulent	project	16/3/2009-15/3/2010
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•	 Matthias	Vandermaesen	–	consulent	informatica	1/9/2007-15/6/2008
•	 Sandra	La	Mela	–	deskundige	communicatie	16/8/2007-10/5/2008
•	 Elly	van	Oyen	–	deskundige	communicatie	16/7/2008-31/3/2010
•	 Sarah	Smekens	–	administratief	assistent	16/8/2007-18/8/2008
•	 Twan	Leidelmeijer	–	administratief	assistent	1/9/2007-30/6/2008
•	 Liesbet	Wante	–	administratief	assistent	1/9/2008-30/6/2010
•	 Geert	Dieltiens	–	administratief	assistent	16/9/2008-30/6/2010
•	 Wendy	Smeulders	–	ploegleider	1/10/2008-31/3/2010
•	 Vanessa	Toetenel	–	medewerker	archiefploeg	1/5/2007-31/3/2010
•	 Guy	Possemiers	–	medewerker	archiefploeg	18/6/2007-15/11/2008
•	 Galed	El	Aissati	–	medewerker	archiefploeg	16/8/2007-15/8/2009
•	 Sajad	Omidi	–	medewerker	archiefploeg	1/10/2007-31/3/2010
•	 Nancy	Coomans	–	medewerker	archiefploeg	1/10/2007-2/7/2008
•	 Sofie	Borgmans	–	medewerker	archiefploeg	16/11/2007-31/3/2010
•	 Fiona	Robertson	–	medewerker	archiefploeg	16/7/2008-30/6/2010
•	 Ingrid	Lannoy	–	medewerker	archiefploeg	1/9/2008-31/3/2010

Medewerkers uit het regulier kader die actief aan het project hebben meegewerkt
•	 Inge	Schoups	–	stadsarchivaris:	algemene	sturing	van	het	project
•	 Filip	Boudrez	–	consulent	archieftoezicht:	digitale	archivering	en	instrumentarium
•	 Roeland	 Verhaert	 –	 consulent	 archieftoezicht:	 aansturing	 consulenten	 en	 inhoudelijke	

ondersteuning
•	 Max	Verbraeken	–	consulent	depotbeheer:	werkgroep	fysieke	verhuis

Verloop	van	het	projectVerloop	van	het	project

Qua	timing	voorziet	het	besluit	de	periode	van	1	januari	2007	tot	en	met	30	juni	2009.	De	verhuis	
van	de	diensten	naar	Den	Bell	 is	gepland	voor	het	najaar	2009	en	voorjaar	2010.	De	diensten	
moeten	klaar	zijn	voor	het	anders	werken	voor	de	effectieve	verhuis.	Dit	betekent	dat	de	oprui-
ming	van	hun	archieven	en	de	reorganisatie	van	hun	documentbeheer	tegen	dan	klaar	moeten	
zijn.	Vandaar	ligt	de	einddatum	op	juni	2009.	Samen	met	de	oplevering	van	het	nieuwe	gebouw	
moeten	de	diensten	ook	organisatorisch	zijn	“opgeleverd”.
Als	duurtijd	voorziet	het	project	een	periode	van	2,5	jaar	van	januari	2007	tot	juni	2009.	De	werk-
zaamheden	gebeuren	immers	in	voorbereiding	van	de	verhuis	van	de	verschillende	diensten.

De	 eerste	 maanden	 van	 het	 project	 ligt	 de	 focus	 op	 het	 uitwerken	 van	 de	 werkwijze	 en	 het	
	benodigde	 instrumentarium.	Gedurende	het	eerste	 jaar	besteedt	het	project	hier	veel	tijd	aan.	
Een	volledig	nieuwe	werkwijze	op	poten	zetten,	vraagt	nu	eenmaal	het	nodige	denkwerk,	overleg	
en	afstemming.	Het	instrumentarium	moet	worden	uitgewerkt,	getest	en	bijgestuurd.	Tijdens	het	
verdere	verloop	van	het	project	blijft	het	bijsturen	van	de	werkwijze	en	verder	uitwerken	van	het	
instrumentarium	een	constante.	Echt	helemaal	af	is	dit	eigenlijk	nooit.

In	 maart-april	 2007	 starten	 de	 eerste	 analyses	 van	 de	 documentvorming	 bij	 de	 diensten.	 De	
	werkprocessen	van	de	bedrijfseenheden	die	veel	archief	produceren,	zoals	bijvoorbeeld	fi	nanciën	
en	 personeelsmanagement,	 worden	 eerst	 aangesproken.	 De	 projectconsulenten	 bezoeken	
de	 diensten,	 interviewen	 proceseigenaars	 en	 bekijken	 de	 archiefruimten.	 De	 informatie	 die	 ze	
	hierbij	verzamelen	verwerken	ze	in	ISAD,	ISAAR	en	ISDF-fiches	en	dient	als	basis	voor	de	informa-
tiebeheersplannen.	Bij	deze	bezoeken	blijkt	ook	de	nood	aan	opgeleide	en	formeel	aangestelde	
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	contactpersonen.	De	proceseigenaars	en	andere	gesprekspartners	kennen	de	materie	niet,	weten	
niet	waar	het	stadsarchief	naartoe	wil	en	kunnen	en	mogen	vaak	ook	geen	tijd	maken	om	deel	te	
nemen	aan	het	overleg.	Daarom	wordt	ook	besloten	om	informatiebeheerders	te	laten	aanstellen.

Begin	 september	 2007	 keurt	 het	 managementteam	 de	 aanduiding	 van	 informatiebeheerders	
goed.	Hiermee	gaat	de	werking	rond	informatiebeheerders	van	start,	met	in	eerste	instantie	de	
organisatie	van	opleidingen.	Eind	2007	geven	de	archiefconsulenten	de	eerste	opleidingen	voor	
informatiebeheerders.	Zodra	de	informatiebeheerders	zijn	opgeleid,	starten	de	project	consulenten	
met	het	implementeren	van	de	nieuwe	manier	van	klasseren	en	archiveren.	In	concreto		betekent	
dit	het	uitwerken	van	de	nieuwe	mappenstructuur	voor	de	bedrijfseenheid	en	de	implementatie	
ervan.	Vervolgens	komt	het	opleiden	van	alle	medewerkers	en	de	overzet	van	de	oude	naar	de	
nieuwe	structuur	aan	bod.
Een	 moeilijk	 punt	 in	 deze	 periode	 is	 dat	 de	 projectmedewerkers	 meestal	 de	 eersten	 zijn	 die	
	medewerkers	op	de	werkvloer	confronteren	met	de	verhuis	naar	Den	Bell	en	de	veranderingen	
die	 daarmee	 gepaard	 gaan.	 De	 projectconsulenten	 krijgen	 dus	 vaak	 de	 eerste	 weerstanden	 te	
	verwerken	en	het	stadspersoneel	spreekt	hen	aan	op	zaken	die	niet	direct	tot	hun	opdracht	beho-
ren.		Ongewild	en	noodgedwongen	komt	een	stuk	van	het	veranderingsmanagement	bij	de	con-
sulenten	terecht.	Het	projectteam	Den	Bell	is	hier	wel	voor	opgericht,	maar	deze	zit	nog	in	een	
voorbereidende	fase	en	zal	pas	volop	operationeel	worden	vanaf	oktober	2008.	Daarnaast	merken	
de	projectconsulenten	dat	de	meeste	diensten	nog	niet	met	de	verhuis	bezig	zijn.	Het	lijkt	nog	te	
ver	af	en	de	stadsmedewerkers	voelen	nog	geen	druk	om	voort	te	maken	met	de	voorbereidingen.
In	dezelfde	periode	wordt	ook	besloten	om	een	vast	stramien	te	ontwikkelen	voor	alle	mappen-
structuren	bij	alle	bedrijfseenheden.	Dit	opstellen	vergt	ook	behoorlijk	wat	tijd	en	onderzoek.	Het	
moet	immers	bruikbaar	zijn	voor	12	bedrijfseenheden.

Voorgaande	 zaken	 maken	 dat	 het	 traject	 van	 analyse	 tot	 een	 geïmplementeerde	 nieuwe	 map-
penstructuur	voor	de	eerste	bedrijfseenheden	een	veel	langere	doorlooptijd	kent	dan	aanvankelijk	
voorzien.	De	eerste	implementatie	bij	financiën	vindt	pas	plaats	in	mei	2008,	anderhalf	jaar	na	
de	opstart	van	het	project.	Bedrijfseenheden	zoals	patrimoniumonderhoud	en	stadsontwikkeling	
zullen	zelfs	pas	in	het	voorjaar	van	2009	voltooid	geraken.	In	de	tweede	helft	van	2008	starten	
de	archiefconsulenten	al	wel	bij	de	volgende	bedrijfseenheden,	maar	het	is	duidelijk	dat	er	een	
tijdsprobleem	is.	De	projectconsulenten	kunnen	binnen	de	nog	resterende	tijd	van	hun	tweejarig	
contract	onmogelijk	alle	bedrijfseenheden	die	nog	op	de	planning	staan,	tot	het	einde	begeleiden.

In	de	zomer	van	2007	komen	de	eerste	medewerkers	voor	de	archiefploeg	in	dienst	en	start	de	
verwerking	van	de	archieven.	In	oktober	is	de	archiefploeg	nagenoeg	volledig.	Aanvankelijk	is	de	
verwerkingssnelheid	nog	beperkt.	Die	eerste	maanden	kunnen	beschouwd	worden	als	een	inloop-
tijd	nodig	om	de	medewerkers	op	 te	 leiden,	de	ploeg	 te	organiseren	en	een	 zekere	 routine	 te	
creëren.	Pas	tegen	het	einde	van	het	jaar	draait	de	archiefploeg	op	snelheid.	Ze	werkt	tegelijk	op	
twee	tot	drie	locaties	in	kleine	groepjes.

Al	snel	ontstaat	er	een	zekere	spanning	tussen	de	nood	aan	opdrachten	voor	de	ploeg	en	de	tijd	
die	de	archiefconsulenten	nodig	hebben	om	deze	opdrachten	voor	te	bereiden.	Deze	laatste	zijn	in	
de	eerste	plaats	bezig	met	informatiebeheersplannen	en	mappenstructuren	voor	de	diensten.	De	
voorbereiding	en	opvolging	van	de	opdrachten	komt	er	als	het	ware	bovenop.	In	deze	aanvangs-
fase	is	hier	eigenlijk	te	weinig	prioriteit	aan	gegeven.	Op	die	manier	wordt	de	capaciteit	van	de	
ploeg	onvoldoende	benut	en	verliezen	zij	geregeld	tijd	door	onduidelijke	instructies	die	nog	teveel	
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ruimte	laten	voor	 interpretatie.	 In	die	periode	krijgen	meestal	eerst	de	grote	reeksen	voorrang	
vanuit	het	idee	dat	deze	relatief	weinig	voorbereiding	van	de	consulent	vragen	en	veel	werk	voor	
de	archiefploeg	opleveren.
Het	eerste	jaar	verwerkt	het	project	–	vernietigingen	niet	meegerekend	-	slechts	enkele	honderden	
meters	papieren	archief.	In	2008	is	dat	een	kleine	duizend	meter.	Naar	schatting	is	er	een	drie-
duizend	meter	te	verwerken.	Het	is	dan	ook	duidelijk	dat	dit	binnen	de	voorziene	tijd	nog	moeilijk	
afgerond	kan	worden.	Op	vijf	achtste	van	de	tijd	 is	de	projectcapaciteit	nog	maar	net	over	één	
derde	van	het	te	verwerken	volume.	Bovendien	komen	er	nog	nieuwe	archieven	naar	boven	naar-
mate	de	diensten	bezocht	en	gebouwen	doorlopen	worden.	Ook	de	lijst	met	te	verlaten	gebouwen	
blijkt	niet	helemaal	stabiel	te	zijn.

Zoals	al	uit	bovenstaande	blijkt,	is	de	situatie	eind	2008	niet	goed.	Aan	het	tempo	en	de	manier	
waarop	het	project	bezig	 is,	kunnen	nooit	de	voorziene	doelstellingen	met	de	nog	beschikbare	
p	rojectcapaciteit	 gehaald	 worden.	 Deze	 vaststelling	 leidt	 eind	 2008	 tot	 een	 ingrijpen	 op	 twee	
vlakken.	 Enerzijds	 wordt	 het	 management	 gevraagd	 om	 extra	 projectcapaciteit	 te	 voorzien	 en	
anderzijds	herziet	het	stadsarchief	de	projectwerking.
De	vraag	om	extra	projectcapaciteit	valt	op	zich	niet	goed	bij	het	management	maar	wordt	uit-
eindelijk	wel	goedgekeurd.	Voor	de	duur	van	één	jaar	worden	nieuwe	consulenten	aangeworven	
en	er	is	ruimte	om	de	contracten	van	de	andere	projectmedewerkers	waar	nodig	te	verlengen.

De	herziening	van	de	projectwerking	focust	zich	in	de	eerste	plaats	op	het	helder	krijgen	van	wat	
nu	juist	de	opdracht	is.	Wat	zijn	de	projectdoelstellingen	en	wat	hoort	daar	niet	tussen?	Omdat	
het	project	aanvankelijk	een	globale	aanpak,	een	soort	totaalpakket	voor	ogen	had,	werden	een	
aantal	reguliere	taken	meegenomen	binnen	het	project.	Dit	weegt	echter	te	zwaar	op	de	project-
capaciteit.	 Als	 gevolg	 hiervan	 lichten	 de	 consulenten	 het	 opmaken	 van	 de	 informatiebeheers-
plannen	uit	de	projectwerking.	Het	bepalen	van	het	archiefbeleid	is	immers	een	reguliere	taak.	
Niet	dat	de	 informatiebeheersplannen	niet	belangrijk	 zijn,	maar	 ze	 zijn	een	opdracht	voor	het	
reguliere	kader.	De	belangrijkste	projectdoelstellingen	zijn	het	 implementeren	van	de	mappen-
structuren	en	het	verwerken	van	de	statische	archieven.	Daarnaast	staan	de	projectconsulenten	
nog	in	voor	het	opleiden	van	de	medewerkers	en	het	begeleiden	van	opruimdagen	en	-acties	zodat	
de	diensten	hun	tweemeternorm	op	een	verantwoorde	wijze	kunnen	behalen.
Samen	met	het	scherpstellen	van	de	doelstellingen	worden	concrete	mijlpalen	vastgelegd.	Elke	
doelstelling	vertaalt	het	project	naar	een	te	realiseren	product	zoals	bijvoorbeeld	mappen	structuur	
en	-beveiliging	geïmplementeerd.	Per	product	krijgt	elke	bedrijfseenheid	een	te	behalen	mijlpaal	
met	een	concrete	deadline.	Zodoende	scherpt	de	planning	aan	en	is	voor	iedereen	duidelijk	tegen	
wanneer	wat	in	orde	moet	zijn.

VervolgprojectVervolgproject

Met	de	indiensttreding	van	7	nieuwe	consulenten	in	februari-maart	2009	gaat	de	nieuwe	fase	in	
het	project	volop	van	start.	Ook	de	reguliere	werking	van	de	afdeling	archieftoezicht	komt	bijna	
volledig	ten	dienste	te	staan	van	het	project.	Om	de	nieuwe	projectconsulenten	snel	te	kunnen	
inzetten	is	immers	een	goede	begeleiding	nodig.	Uit	de	twee	voorbije	jaren	is	ook	gebleken	dat	
het	nodig	is	dat	de	reguliere	personeelsleden	allemaal	op	de	hoogte	zijn	van	de	werking	van	het	
project.	Bij	het	vertrek	van	2	van	de	3	projectconsulenten	eind	2008	is	immers	gebleken	dat	zij	
heel	veel	concrete	kennis	met	zich	mee	namen.
Daarom	vormen	de	archiefconsulenten	3	teams	met	telkens	een	vast	personeelslid	aan	het	hoofd	
die	zijn	team	aanstuurt.	De	nieuwe	consulenten	krijgen	eerst	een	stoomcursus	gericht	op	de	uit	
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te	voeren	taken.	Deze	stoomcursus	zorgt	ook	voor	een	moment	van	reflectie.	Het	zorgt	er		namelijk	
voor	 dat	 het	 instrumentarium	 op	 punt	 gesteld	 kan	 worden.	 Een	 deel	 ballast	 wordt	 overboord	
gegooid	en	een	aantal	nieuwe	werkinstrumenten	worden	ingevoerd	om	de	leemtes	te	vullen.	Zo	
komt	er	bijvoorbeeld	een	vast	formulier	voor	het	geven	van	werkopdrachten	aan	de	archiefploeg.	
Dit	 zorgt	ervoor	dat	de	 instructies	volledig	en	correct	 zijn	en	de	projectmedewerkers	geen	 tijd	
verliezen	omdat	niet	duidelijk	is	wat	er	moet	gebeuren.

Na	 de	 stoomcursus	 wordt	 de	 eindspurt	 ingezet.	 De	 consulenten	 krijgen	 vaste,	 zeer	 duidelijk	
af	gelijnde	 korte	 taken	 die	 zij	 ten	 uitvoer	 moeten	 brengen.	 Mappenstructuren,	 opleidingen	
geven,	reeksenpaspoorten	opstellen	en	werkopdrachten	klaarzetten	voor	de	archiefploeg	zijn	hun	
taken.	Rapporteren,	plannen,	reeksenpaspoorten	met	een	bestemmingsvoorstel	voorleggen	aan	
de	 stadsarchivaris,	 moeilijkheden	 oplossen	 en	 dergelijke	 taken,	 komen	 terecht	 bij	 de	 reguliere	
	medewerkers	van	archieftoezicht.	Op	deze	manier,	met	vastomlijnde	taken	en	een	goede	organi-
satie,	kent	het		tweede	deel	van	het	project	een	vliegende	start.
Hier	ziet	u	een	duidelijk	verschil	met	de	eerste	 fase	van	het	project.	Toen	moesten	de	project-
consulenten	nog	zelf	mee	de	werkwijze	en	het	instrumentarium	uitwerken.	Dit	kost	tijd	waardoor	
het	langer	duurde	voor	het	project	tot	concrete	resultaten	kwam.	In	dit	vervolgtraject	is	duidelijk	
dat	het	reeds	voorhanden	zijn	van	werkwijze	en	instrumentarium,	de	directe	aansturing	met	zeer	
concrete	opdrachten,	maakt	dat	de	inschakeling	van	nieuwe	medewerkers	heel	vlot	en	snel	kan	
gebeuren.

Eén	van	de	nieuwe	consulenten	komt	in	dienst	van	het	OCMW.	Bij	deze	stapt	het	OCMW	mee	in	
in	 de	 nieuwe	 werking.	 Een	 aantal	 van	 hun	 centrale	 backoffice	 diensten	 verhuizen	 immers	 ook	
mee.	Zij	zijn	al	wel	van	in	het	begin	betrokken	bij	de	werkgroep	Archivering	&	Digitalisering	maar	
aanvankelijk	is	hun	medewerking	nog	aarzelend	en	ontbreken	de	nodige	personele	middelen	om	
echt	volop	mee	op	de	trein	te	stappen.	Pas	in	het	najaar	2008	nemen	ze	echt	het	besluit	om	er	
volop	mee	in	te	stappen	en	ook	personele	middelen	vrij	te	maken.	Meer	detail	over	het	project	
Documents@OCMW	vindt	u	verderop.

Een	andere	consulent	wordt	niet	mee	ingeschakeld	in	de	projectwerking	maar	moet	zich	volledig	
concentreren	op	het	digitaliseren.	Zijn	voornaamste	opdracht	 is	de	werking	van	de	 scanstudio	
en	de	scanningOnDemandservice	op	poten	zetten.	 In	2008	was	de	nodige	scanapparatuur	voor	
een	volwaardige	scanstudio	zoals	een	bulkscanner	en	een	A0-scanner	aangekocht.	Nu	is	het	ech-
ter	 kwestie	 deze	 apparatuur	 operationeel	 te	 maken,	 scanprocedures	 uit	 te	 werken,	 presets	 te	
bepalen,	handleidingen	op	te	stellen,	scanoperatoren	op	te	leiden	en	dergelijke	meer.	Apparatuur	
aankopen	is	één	zaak,	ze	instellen	en	een	efficiënt	digitaliseringsproces	uitwerken,	is	een	andere	
en	vooral	niet	te	onderschatten	zaak.	Tot	in	het	kleinste	detail	moet	u	immers	vastleggen	hoe	iets	
moet	gebeuren.	Met	alle	mogelijk	variaties	en	speciale	gevallen	moet	rekening	worden	gehouden.	
Uiteindelijk	heeft	deze	medewerker	gedurende	een	jaar	ongeveer	driekwart	van	zijn	tijd	besteed	
aan	het	van	A	tot	Z	organiseren	van	de	scanstudio	en	de	digitaliseringsprocedures.

Soms	ontstaan	er	wel	even	problemen	en	vertragingen.	Zo	besluiten	twee	grote	bedrijfseenheden	
begin	2009,	op	het	moment	dat	het	project	er	wil	starten,	om	samen	te	smelten.	Daardoor	is	het	
plots	onmogelijk	om	een	mappenstructuur	op	te	stellen	omdat	de	werking	helemaal	verandert.	
Daarop	speelt	het	project	 in	door	 in	eerste	 instantie	alle	 inspanningen	te	concentreren	op	het	
verwerken	van	de	archieven,	door	eerst	alle	reeksenpaspoorten	op	te	stellen,	bestemmingen	te	
bepalen	en	werkopdrachten	klaar	te	zetten.	Wanneer	dat	ten	einde	is,	is	ook	de	reorganisatie	van	



104

Optimaal digitaal: 
Bijlagen

die	bedrijfseenheid	ver	genoeg	gevorderd	om	een	nieuwe	mappenstructuur	te	kunnen	opstellen.
Al	bij	al	slagen	de	projectconsulenten	er	toch	in	om	op	één	dienst	na	alle	diensten	nog	voor	ze	ver-
huizen	van	een	nieuwe	centrale	en	digitale	mappenstructuur	te	voorzien.	Enkel	bij	het		Autonoom	
Gemeentebedrijf	 Kinderopvang	 lukt	 dit	 niet	 omdat	 zij	 zelf	 nog	 zodanig	 aan	 het	 reorganiseren	
waren	dat	ze	pas	na	de	verhuis	de	nodige	tijd	vonden	om	er	werk	van	te	maken.

Andere	onverwachte	problemen	zijn	het	blijvend	opduiken	van	nieuwe	te	verwerken	archieven.	
Zo	komt	er	bijvoorbeeld	in	2009	nog	een	omvangrijk	planarchief	boven	water.	Om	dit	verwerkt	te	
krijgen,	is	er	de	noodzaak	een	strikte	planning	uit	te	dokteren.	Gedurende	een	korte	periode	zet	
het	project	zoveel	mogelijk	medewerkers	van	het	projectteam	in	op	deze	taak.	Het	is	bandwerk	
tegen	de	klok,	maar	het	projectteam	slaagt	er	in	om	alles	in	een	maand	tijd	te	verwerken.
Dergelijke	 zaken	 leren	 dat	 mits	 een	 goede	 organisatie	 en	 een	 strakke	 timing	 ogenschijnlijk	
on	overkomelijke	opdrachten	toch	snel	en	efficiënt	afgewerkt	kunnen	worden.	Zodoende	slaagt	
het	project	er	in	om	snel	een	groot	deel	van	de	achterstand	weg	te	werken.
Bij	 het	 bepalen	 van	 de	 prioriteiten	 voor	 de	 archiefverwerking	 houden	 de	 archiefconsulenten	
r	ekening	met	de	mate	waarin	de	stad	een	gebouw	verlaat.	Als	de	huur	afloopt	of	het	gebouw	snel	
na	ontruiming	moet	worden	verkocht,	 is	de	behandeling	van	de	archieven	die	daar	nog	zitten,	
	prioritair.	Deze	locaties	pakken	de	consulenten	eerst	aan	aangezien	de	archieven	best	nog	voor	
de	dienst	effectief	verhuist,	verwerkt	zijn.	Archief	op	locaties	die	de	stad	niet	verlaat,	zoals	bij-
voorbeeld	het	stadhuis,	is	dan	niet-prioritair.	Deze	archieven	schuiven	in	de	planning	naar	achter.	
Op	een	locatie	als	de	D	esguinlei	33	waar	grote	archiefvormers	zoals	stadsontwikkeling	(o.a.	ste-
denbouwkundige	vergunningen,	openbaar	domein)	en	patrimoniumonderhoud	(o.a.	gebouwen)	
gevestigd	zijn,	werkt	quasi	continu	een	ploeg	ter	plaatse	omdat	daar	een	enorme	hoeveelheid	te	
verwerken	archief	staat.	Deze	locatie	is	maar	nipt	op	tijd	klaar.

Uiteindelijk	lukt	het	om	alle	archieven	met	de	beschikbare	projectcapaciteit	te	v		er	werken.	Begin	
juni	2010	is	de	laatste	locatie,	het	stadhuis,	volledig	afgewerkt	en	resten	er	nog	enkel	de	laatste	
details	en	losse	eindjes.

Onverpakte plannen op rol Verwerking van de planarchieven
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Ondertussen	is	op	31	maart	2010	het	project	formeel	afgesloten.	Afgezien	van	de	laatste	st	ukjes	
archief	 die	 nog	 te	 verwerken	 zijn	 en	 een	 enkele	 mappenstructuur,	 zijn	 dan	 alle	 projectdoel-
stellingen	behaald.	Het	projectteam	wordt	op	dat	moment	als	dusdanig	ontbonden.	Er	blijven	
nog	 wel	 enkele	 medewerkers	 van	 wie	 het	 contract	 nog	 niet	 is	 afgelopen,	 aan	 de	 slag	 met	 de	
verwerking	van	de	laatste	meters	archief.	Enkele	medewerkers	krijgen	de	kans	om	over	te	stappen	
naar	het	reguliere	kader.

Project	in	cijfersProject	in	cijfers

In	totaal	krijgt	meer	dan	16	km	papier	een	nieuwe	bestemming	(voor	gedetailleerde	cijfers,	zie	
tabel).	De	archiefploeg	verpakt	3	km	statische	archieven	in	zuurvrije	mappen	en	dozen	voor	opna-
me	 in	het	stadsarchief.	Dit	komt	overeen	met	221.961	nieuwe	 inventarisnummers.	De	bedrijfs-
eenheden	patrimoniumontwikkeling	en	stadsontwikkeling	zijn	de	archiefvormers	van	zo’n	150.000	
	inventarisnummers,	dit	omwille	van	de	grote	overdracht	van	de	planarchieven	en	bouwdossiers.
De	diensten	zelf	zorgen	in	de	aanloop	naar	de	verhuis	voor	de	verpakking	en	oplijsting	van	ruim	
5	km	papier.	Deze	dozen	krijgen	een	plaats	in	de	archiefkelder	van	Den	Bell.	In	dit	depot	zijn	nu	
198.186	 inventarisnummers	opvraagbaar.	Op	de	werkvloer	 is	 er	 ruimte	voor	4	 km	dynamische	
klassementen,	maar	deze	wordt	gelukkig	niet	volledig	benut.

De	verschillende	stadsdiensten	en	het	stadsarchief	organiseren	samen	165	opruimdagen.	Door	het	
opruimen	van	de	statische	archieven	en	de	werkklassementen	op	de	werkvloer	kan	3,5	km	papier	
vernietigd	worden	door	een	archiefvernietigingsfirma.	Dit	komt	overeen	met	220	ton.	

De planarchieven zijn beschreven, verpakt en staan klaar om over te brengen naar het stadsarchief.
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Optimaal digitaal: 
Bijlagen

De	beschikbare	cijfers	tonen	aan	dat	het	niet	eenvoudig	is	om	bij	aanvang	een	goede	schatting	
te	maken.	Op	dat	moment	is	het	immers	nog	niet	volledig	duidelijk	wat	de	bestemming	is	van	
alle	dossiers.	De	archiefconsulenten	kennen	nog	niet	alle	archiefruimten	en	ook	op	de	werkvloer	
duiken	nog	regelmatig	statische	archieven	op.

Het	 stadsarchief	 beschikt	 ook	 over	 enkele	 cijfers	 van	 de	 centrale	 digitale	 klassementen.	 Door	
de	 centralisatie	 van	 lokale	 servers,	 persoonlijke	 schijven	 en	 allerhande	 losse	 dragers	 op	 één	
	gemeenschappelijk	 fileserver,	 groeit	 deze	 tijdens	 de	 periode	 van	 3	 jaar	 aan	 met	 147%.	 Dit	
	percentage	stemt	overeen	met	2570	gigabyte.	Slechts	220	gigabyte	aan	digitale	archieven	vinden	
hun	weg	naar	het	digitale	depot	van	het	stadsarchief.	De	focus	op	de	papieren	archieven	is	hier	
de	oorzaak	van.	

De	 consulenten	 van	 het	 stadsarchief	 geven	 opleidingen	 informatiebeheer	 aan	 352	 personen,	
waarvan	52	werknemers	van	het	OCMW.	Van	de	om	en	bij	2.000	personen	die	verhuizen	naar	Den	
Bell,	wonen	er	1.479	de	infosessie	bij	om	zich	de	nieuwe	manier	van	werken	eigen	te	maken.	Niet	
iedereen	neemt	deel,	hiervoor	zijn	twee	verklaringen:	informatiebeheerders	zijn	niet	verplicht	om	
ook	de	infosessie	bij	te	wonen	en	onvermijdelijk	zijn	er	altijd	een	aantal	personen	afwezig.

Overzicht van de bestemmingen van het papier
bij de verschillende stadsdiensten (totaal: 16026m)

Vernietigd: 3653m

Stadsarchief: 3058m

Archiefdepot Den Bell: 5290m

Dynamische klassementen Den Bell : 4022m (max)
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 Projectorganisatie Documents@OCMW

In	2007	wordt	ook	beslist	dat	de	centrale	administratie	van	het	Antwerpse	OCMW	zal	ver	huizen	
naar	Den	Bell,	waar	het	voortaan	samen	met	de	verschillende	bedrijfseenheden	van	de	stad	zal	
gehuisvest	 worden.	 Daarvoor	 wordt	 er	 in	 samenwerking	 met	 de	 stad	 Antwerpen	 een	 verhuis-
beweging	in	gang	gezet	voor	de	300	medewerkers	van	het	OCMW	en	hun	archieven.	De	decentrale	
diensten	van	het	OCMW	blijven	op	hun	vertrouwde	stek.

Het	spreekt	voor	zich	dat	de	verhuis	van	een	hele	administratie	een	enorme	voorbereiding	vergt.	
Het	concreet	organiseren	van	wie,	wat	en	wanneer	moet	verhuizen,	 is	daarvan	een	belangrijk	
onderdeel,	maar	bovendien	houdt	dit	ook	in	dat	de	medewerkers	klaargestoomd	moeten	worden	
voor	het	werken	 in	de	nieuwe	omgeving.	De	principes	van	clean	desk	en	paperless	werken	die	
in	Den	Bell	van	kracht	zullen	zijn,	zijn	op	dat	moment	voor	de	medewerkers	van	het	OCMW	nog	
ongekende	begrippen.	Om	de	medewerkers	hierin	te	introduceren	worden	er	20	infosessies	(zowel	
voor	 leidinggevenden,	 als	 voor	 medewerkers)	 georganiseerd.	 Tegelijk	 wordt	 hen	 het	 geplande	
verloop	van	de	verhuis	meegegeven	en	alle	interessante	informatie	over	het	nieuwe	gebouw	en	
de	omgeving.
Een	team	van	7	medewerkers	heeft	de	handen	vol	met	het	voorbereiden	van	de	verhuis.	Gelukkig	
kon	het	OCMW	rekenen	op	de	knowhow,	richtlijnen	en	hulp	van	de	stad	en	het	stadsarchief.

InformatiebeheerInformatiebeheer

Het	klaarstomen	van	de	archieven	voor	de	verhuis	gebeurt	met	vallen	en	opstaan.	In	tegenstelling	
tot	de	stad	heeft	het	OCMW	voor	een	heel	korte	termijn	gekozen	voor	de	uitbouw	en	implemen-
tatie	van	de	richtlijnen	voor	informatiebeheer.	Op	amper	een	jaar	tijd	moet	het	volledig	informa-
tiebeheer	en	het	dynamische	en	semi-dynamische	archief	van	de	verhuizende	diensten	van	het	
OCMW	onder	handen	genomen	worden.	Daarbij	komen	drie	aspecten	aan	bod:	
•	 het	identificeren	van	reeksen,	het	bepalen	van	de	bestemming	en	inpakken	van	het	papieren	

archief;
•	 het	ordenen	van	de	digitale	documenten	en	deze	op	een	meer	efficiënte	manier	bewaren;
•	 het	verminderen	van	papieren	documentstromen	en	die	vervangen	door	digitale	alternatieven.

Om	dit	te	realiseren,	zetten	twee	archiefmedewerkers,	onder	begeleiding	van	het	stadsarchief,	
hun	schouders	onder	dit	project.	Een	medewerker	spitst	zich	toe	op	het	opruimen	van	de	papieren	
archieven,	terwijl	zijn	collega	de	digitale	mappenstructuren	onder	handen	neemt.

De	allergrootste	inspanningen	leveren	echter	de	mensen	op	de	werkvloer	zelf.	Zij	moeten	bovenop	
hun	reguliere	werk	een	hoop	bijkomende	taken	op	zich	nemen	en	tegelijk	op	een	andere	manier	
met	hun	documenten	leren	omgaan.	Het	tijdsgebrek	dat	hierdoor	bij	hen	ontstaat,	blijkt	meteen	
ook	het	grootste	knelpunt	te	zijn	in	de	loop	van	het	project.	

Om	de	samenwerking	tussen	de	archiefmedewerkers	en	de	mensen	op	de	werkvloer	te	vergemak-
kelijken,	worden	per	departement	een	aantal	informatiebeheerders	aangeduid.	Voor	het	OCMW	
zijn	dit	er	55.	Deze	personen	krijgen	de	opdracht	de	hervorming	van	het	informatiebeheer	voor	
hun	dienst	mee	uit	te	werken	en	op	te	volgen.	Samen	met	de	informatiebeheerders	kan	de	theorie	
over	het	informatiebeheer	en	het	klaarmaken	van	de	archieven	voor	de	verhuis	omgezet	worden	
in	de	praktijk.	Bovendien	fungeren	zij	ook	als	aanspreekpunt	voor	hun	collega’s.
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Dankzij	 de	 opleidingen,	 opgesteld	 door	 het	 stadsarchief,	 kunnen	 de	 informatiebeheerders	
ge	wapend	aan	hun	taak	beginnen.	Zeven	opleidingen	worden	specifiek	voor	het	OCMW	georgani-
seerd	en	dit	voor	52	cursisten.

Het	papieren	archiefHet	papieren	archief

Door	het	invoeren	van	het	principe	van	‘paperless’	werken	in	Den	Bell,	moeten	de	papieren		archieven	
met	veel	aandacht	klaargemaakt	worden.	Om	het	optimaal	digitaal	werken	aan	te		moedigen	en	
de	papierberg	te	verkleinen,	is	de	kastruimte	in	Den	Bell	immers	beperkt	gehouden	tot	een	gemid-
delde	van	2	lopende	meter	per	medewerker.	Dit	vormt	dan	ook	de	ideale	reden	om	het	papieren	
klassement	van	de	verhuizende	diensten	grondig	onder	de	loep	te	nemen.	De	bureaus	zijn	immers	
gevuld	 met	 heel	 wat	 papier,	 al	 dan	 niet	 gestructureerd	 opgeborgen.	 Bovendien	 is	 er	 nog	 niet	
grondig	nagegaan	of	al	deze	documenten	noodzakelijk	op	papier	bewaard		moeten		worden.	Het	
wordt	de	taak	van	de	archiefmedewerkers	om,	samen	met	de	medewerkers	op	de	werkvloer,	de	
waardevolle	archieven	hieruit	te	selecteren	en	de	papierberg	te	reduceren	door	meer	te	digitalise-
ren.	Om	dit	te	realiseren,	organiseren	de	diensten	opruimdagen,	waarbij	alle	medewerkers	helpen	
opruimen.	 In	 totaal	 vinden	er	39	opruimdagen	plaats.	Bovendien	 	hebben	een	aantal	diensten	
regelmatig	tussen	het	gewone	werk	door,	hun	archieven	verhuisklaar	gemaakt.

Tijdens	 zo’n	 eerste	 opruimdag	 wordt	 het	 kaf	 van	 het	 koren	 gescheiden.	 Alle	 overbodige	 docu-
menten,	 zoals	 kladpapier,	 voorbijgestreefde	 documentatie,	 afdrukken	 van	 digitale	 informatie,	
	dubbels,	voorlopige	versies,….	worden	in	de	vuilbak	gegooid,	zodat	er	enkel	nog	waardevol	archief	
over	blijft.	
De	archiefmedewerkers	zorgen	voor	een	korte	beschrijving	van	deze	archieven	zodat	ze	kunnen	
bepalen	wat	ermee	moet	gebeuren.	Het	bepalen	van	de	bestemming	gebeurt	 in	verschillende	
stappen,	ze	zijn	terug	te	vinden	in	het	schema	op	de	volgende	bladzijde.

In	functie	van	de	verhuis	ligt	de	concentratie	op	de	archieven	die	nog	door	de	medewerkers		worden	
gebruikt.	Deze	krijgen	een	indeling	volgens	de	frequentie	van	gebruik:
•	 Het	archief	dat	slechts	af	en	toe	geconsulteerd	moet	worden,	wordt	volgens	de	richtlijnen	van	

het	stadsarchief	ingepakt	om	het	op	te	bergen	in	de	archiefkelder	van	Den	Bell.
•	 De	documenten	die	dagdagelijks	worden	gebruikt,	krijgen	de	bestemming	werkvloer,	daar-

bij	 rekening	houdend	met	de	beperkte	kastruimte	die	daarvoor	 in	Den	Bell	voorzien	 is.	Dit	
	dreigende	plaatsgebrek	motiveert	de	medewerkers	om	na	te	gaan	of	de	papieren	documenten	
niet	digitaal	bewaard	kunnen	worden.	Waar	dit	het	geval	blijkt	te	zijn	–	en	dat	is	best	vaak,	
worden	 de	 documenten	 ingescand	 en	 andere	 niet	 langer	 afgedrukt.	 Deze	 ingrepen	 zorgen	
er	voor	dat	de	te	verhuizen	archieven	naar	de	werkvloer	de	limiet	van	het	gemiddelde	van		
2	meter	per	persoon	niet	overschrijden.
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De	hierboven	beschreven	bestemming	wordt	tijdens	een	tweede,	en	soms	meerdere,	opruimdag(en)	
voorbereid	en	uitgevoerd.	De	archiefmedewerkers	begeleiden	deze	opruimdagen,	waarbij	ze	zoveel	
mogelijk	de	vragen	die	bij	het	opruimen	opborrelen,	beantwoorden.
Voor	het	correct	inpakken,	nummeren	en	beschrijven	van	archieven,	zowel	deze	met	bestemming	
werkvloer	als	kelder	Den	Bell,	krijgen	de	medewerkers	richtlijnen	van	de	verhuiscoördinator	van	
het	OCMW.

Om	 de	 medewerkers	 op	 de	 hoogte	 te	 brengen	 van	 deze	 manier	 van	 werken	 wordt	 er	 via	 ver-
schillende	kanalen	gecommuniceerd.	Bovenstaande	werkwijze	wordt	door	de	communicatiedienst	
via	mail	naar	alle	verhuizende	medewerkers	gestuurd	en	op	het	intranet	geplaatst.	

In	de	loop	van	het	project	is	de	werkwijze	aangepast.	Aanvankelijk	is	het	de	bedoeling	te	be	schrijven	
wat	in	de	bureaus	aanwezig	is	en	op	basis	daarvan	de	bestemming	te	bepalen.	Dit	blijkt	al	gauw	een	
te	arbeidsintensief	en	vooral	tijdrovend	werk	te	zijn.	Daar	er	bovendien	veel	‘	rommel’	in	de	kasten	
zit,	wordt	er	beslist	de	medewerkers	eerst	de	opdracht	te	geven	de	overbodige		documenten	weg	
te	gooien,	zodat	de	archiefmedewerkers	sneller	het	echte	archief	onder	de	loep	kunnen	nemen.

Daarnaast	zijn	er	enkele	klassieke	problemen,	zoals	tijdgebrek,	die	voor	hinder	zorgen,	waardoor	
de	archiefmedewerkers	de	gestructureerde	manier	van	werken	niet	altijd	kunnen	toepassen.	Ze	
zijn	er	niet	 in	geslaagd	de	 reeksen	documenten	die	naar	de	werkvloer	verhuizen,	voldoende	 te	
be	schrijven.	Enkel	de	grote	reeksen	krijgen	een	beschrijving.	Dit	heeft	als	gevolg	dat	er	te	weinig	

zeer	frequent	gebruik		 	werkvloer	Den	Bell
regelmatig	consulteren	 	kelder	Den	Bell

De	archiefmedewerkers	bepalen	op	basis	van	
officiële	selectielijsten:
•	 of	het	archief	vernietigd	kan	worden	
•	 of	permanent	bewaard	moet	blijven.

Het	 document	 blijft	 tot	 het	 einde	 van	 de	 TAV	
bewaard	in	het	archief	van	het	OCMW.

Heeft	de	administratie	het	archiefstuk	nog	nodig?

Is	de	termijn	van	administratieve	verantwoordelijkheid	(TAV)	verlopen?

Nee

Ja

Ja

Nee
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informatie	wordt	verzameld	over	de	documenten	om	een	 informatiebeheersplan	(of	een	aanzet	
daartoe)	op	te	stellen.	Aangezien	het	verhuisklaar	maken	van	de	archieven	prioritair	is,	is	dit	geen	
probleem.	Binnen	het	kader	van	het	opbouwen	van	een	beleid	rond	informatiebeheer	is	het	eigen-
lijk	wel	een	gemiste	kans.	Het	opstellen	van	informatiebeheersplannen	moet	in	de	toekomst	zeker	
gebeuren.

Tot	slot	moeten	de	documenten	die	permanent	bewaard	moeten	worden	en	in	het	archief	van	het	
OCMW	zijn	ondergebracht,	nog	nagekeken,	geschoond	en	beschreven	worden.	Doordat	de	verhuis	
pragmatisch	wordt	aangepakt,	is	er	een	hoop	werk	voor	de	archiefmedewerkers	achtergebleven.
Naast	de	problemen	voor	de	archiefmedewerkers,	is	het	ook	niet	eenvoudig	voor	het	personeel	
op	de	werkvloer	om	hun	reguliere	werk	te	combineren	met	een	dergelijke	opruimactie.	Boven-
dien	is	het	voor	de	archiefmedewerkers	soms	moeilijk	om	hen	te	overtuigen	van	het	belang	van	
het	 tijdig	 opruimen.	 Het	 organiseren	 van	 opruimdagen	 is	 niet	 altijd	 voldoende	 om	 de	 mede-
werkers	ook	effectief	grondig	hun	klassement	te	laten	aanpakken.	Ondanks	de	aanmoedigingen	
en		waarschuwingen	van	de	archiefmedewerkers	en	verhuiscoördinator,	zijn	een	aantal	diensten	
te	laat	gestart.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	bepaalde	delen	van	het	archief	niet	tijdig	verhuisklaar	zijn.	
Dankzij	de	flexibiliteit	en	organisatie	van	de	verhuiscoördinatoren	en	het	stadsarchief,	geraken	
deze	delen	met	latere	verhuisbewegingen	toch	op	hun	bestemming.	Het	hardnekkig	uitstellen	van	
het	op	ruimen	blijft	gelukkig	beperkt	tot	enkele	uitzonderingen.

Centraal	digitaal	klassementCentraal	digitaal	klassement

‘Hoe we de digitale opruiming aanpakten? Eerst gingen we zelf met ‘Hoe we de digitale opruiming aanpakten? Eerst gingen we zelf met 
de KlasseerTool aan de slag om alles op te ruimen. Daarna maakte de KlasseerTool aan de slag om alles op te ruimen. Daarna maakte 
de ICT-cel lijsten van alle lege en dubbele mappen, mappen met de ICT-cel lijsten van alle lege en dubbele mappen, mappen met 
foutieve namen, enzovoort. Per document of per map zochten we foutieve namen, enzovoort. Per document of per map zochten we 
de eigenaar en vroegen hem om deze op te ruimen. Het klassement de eigenaar en vroegen hem om deze op te ruimen. Het klassement 
dat van niemand is, bekeken we met de afdelingschef. Er stonden dat van niemand is, bekeken we met de afdelingschef. Er stonden 
ook veel documenten op persoonlijke schijven. Die staken we ook ook veel documenten op persoonlijke schijven. Die staken we ook 
in het centrale klassement waardoor de grootte ervan toenam.’in het centrale klassement waardoor de grootte ervan toenam.’

De	verhuis	naar	Den	Bell	is	meer	dan	gewoon	een	fysieke	verhuis	van	het	ene	gebouw	naar	het	
andere.	Het	werken	in	Den	Bell	vergt	een	nieuwe	mentaliteit	en	een	andere	manier	van	omgaan	
met	informatie.	Voortaan	moeten	de	diensten	werken	met	een	gemeenschappelijk,	taakgericht	
klassement	 waarin	 unieke,	 volledige	 dossiers	 terug	 te	 vinden	 zijn	 en	 waarin	 collega’s	 op	 een	
gemakkelijke	manier	informatie	kunnen	uitwisselen.	Deze	principes,	die	plaatsbesparend	zijn	en	
de	efficiëntie	van	de	administratie	verhogen,	lijken	vanzelfsprekend	maar	worden	nog	lang	niet	
overal	toegepast.	
Hoewel	er	per	departement	reeds	een	centrale	opslag	op	een	gemeenschappelijke	schijf	voorzien	
is,	 wordt	 deze	 niet	 efficiënt	 gebruikt.	 De	 bestaande	 structuur	 van	 de	 mappen	 is	 gebaseerd	 op	
het	organogram,	wat	neerkomt	op	een	mappenstructuur	per	dienst,	soms	gewoon	bestaande	uit	
een	map	per	medewerker.	Daardoor	slaan	veel	medewerkers	informatie	dubbel	op	en	verloopt	de	
informatie-uitwisseling	tussen	de	diensten	niet	optimaal.	Bovendien	worden	documenten	nog	te	
vaak	opgeslagen	op	persoonlijke	schijven	en	in	een	mailbox.
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Niet	op	alle	diensten	wordt	op	deze	manier	met	informatie	omgegaan,	maar	het	ontbreekt	aan	
een	algemene	werkwijze	en	aan	concrete	richtlijnen	voor	de	medewerkers.	De	overgang	naar	een	
nieuwe	gemeenschappelijke	mappenstructuur	per	departement	is	dan	ook	een	grote	aanpassing.

Om	de	nieuwe	mappenstructuren	op	te	stellen,	wordt	per	departement	een	werkgroep	op	gericht	
bestaande	 uit	 de	 informatiebeheerders	 van	 dat	 departement,	 de	 coördinator	 van	 het	 project	
	binnen	het	OCMW	en	de	archiefmedewerker.	Deze	werkgroepen	tekenen	tijdens	de	vergaderin-
gen	 de	 grote	 lijnen	 van	 de	 structuur	 uit	 volgens	 de	 vooropgestelde	 principes.	 De	 informatie-
beheerders	vragen	en	geven	daarbij	feedback	aan	hun	collega’s	op	de	werkvloer	en	werken	zelf	
de	 substructuren	 verder	 uit.	 De	 archiefmedewerker	 controleert	 en	 corrigeert,	 en	 voegt	 boven-
dien	de	ver	schillende	delen	van	de	mappenstructuren	samen	tot	een	geheel.	Tot	slot	beslissen	de	
werk	groepen	ook	over	de	security	op	de	mappenstructuren.	Deze	rechtenstructuur	is	zo	open	en	
	eenvoudig	mogelijk	opgesteld.
Dit	 hele	 proces	 gaat	 vaak	 gepaard	 met	 moeilijke	 en	 lange	 discussies.	 Afhankelijk	 van	 het	
	departement	duurt	het	opstellen	van	de	nieuwe	structuur	zo’n	twee	tot	drie	maanden	en	moet	
de	werkgroep	een	zestal	keer	vergaderen.	De	informatiebeheerders	hebben	hierbij	dan	ook	veel	
werk	verzet.

Daarmee	is	het	grootste	werk	echter	nog	niet	achter	de	rug,	integendeel.	Ervoor	zorgen	dat	alle	
medewerkers	de	nieuwe	structuur	op	een	correcte	wijze	gebruiken,	is	de	volgende	uitdaging.	Per	
departement	organiseert	de	archiefmedewerker	voor	de	medewerkers	 infosessies	met	voorstel-
ling	van	de	nieuwe	mappenstructuur	en	een	reeks	concrete	richtlijnen	en	tips	voor	het	gebruik	van	
de	structuur.	Ze	licht	daarbij	ook	toe	waarom	een	efficiënt(er)	informatiebeheer	noodzakelijk	is	en	
welke	algemene	principes	daarbij	in	het	achterhoofd	gehouden	moeten	worden.	Voor	het	OCMW	
worden	er	32	infosessies	gegeven,	waarbij	291	medewerkers	aanwezig	zijn.

Met	 het	 in	 gebruik	 nemen	 van	 de	 nieuwe	 mappenstructuur	 krijgen	 de	 medewerkers	 twee	
op	drachten:	het	correct	toepassen	van	de	regels	op	nieuwe	documenten	enerzijds	en	het	over-
zetten	van	documenten	van	de	oude	locaties	naar	de	nieuwe	structuur	anderzijds.	De	weg	zoeken	
in	de	nieuwe	structuur,	de	opkuis	van	de	oude	locaties,…	en	dit	bovenop	het	reguliere	werk.	Het	
spreekt	voor	zich	dat	dit	overzetten	van	documenten	geen	simpele	klus	is	en	dat	het	project	op	dit	
punt	problemen	ondervindt.	De	tijdsdruk	is	heel	groot	aangezien	het	de	bedoeling	is	de	structuren	
enkele	maanden	voor	de	verhuis	reeds	in	gebruik	te	nemen	en	de	overzet	van	documenten	tegen	
dan	te	kunnen	beëindigen.	De	tijdsdruk,	interne	veranderingen	en	het	feit	dat	de	structuren	van	
een	paar	departementen	op	een	ongunstig	ogenblik	geïmplementeerd	zijn,	zorgen	er	voor	dat	een	
aantal	deadlines	niet	haalbaar	zijn.	Het	feit	dat	informatiebeheer	niet	altijd	als	prioritair	wordt	
beschouwd	en	de	vaststelling	dat	mensen	graag	vasthouden	aan	hun	gewoonten,	zorgen	ervoor	
dat	problemen	en	weerstand	inherent	zijn	aan	een	dergelijk	project.

Deze	 mappenstructuren	 vergen	 een	 blijvende	 aandacht	 en	 controle.	 Binnen	 het	 OCMW	 is	 de	
op	volging	van	het	gebruik	 van	de	mappenstructuren	als	 volgt	georganiseerd.	De	archiefmede-
werker	controleert	het	gebruik	van	de	structuren	en	bundelt	de	fouten	 in	een	overzicht	dat	ze	
vervolgens	bespreekt	met	de	informatiebeheerders.	Deze	bekijken	dit	met	hun	collega’s	en		zorgen	
voor	 	correctie	 van	 de	 structuur.	 De	 informatiebeheerders	 blijven	 dus	 een	 heel	 belangrijke	 rol	
	spelen.	De	opvolging	per	departement	gebeurt	nu	ongeveer	om	de	twee	maanden.	Dit	is	nodig	
om	tijdig	op	fouten	te	wijzen,	de	richtlijnen	in	herinnering	te	brengen	en	nieuwe	problemen	in	
verband	met	 informatiebeheer	op	 te	 lossen.	Het	 is	mogelijk	dat	de	 frequentie	van	deze	opvol-
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ging	in	de	toekomst	zal	verminderen,	maar	het	is	evident	dat	in	een	dynamische	administratie,	
met	eventueel	nieuwe	taken	en	nieuwe	medewerkers,	de	mappenstructuren	blijven	leven	en	de	
op	volging	daarvan	noodzakelijk	blijft.
Om	de	‘geest’	van	de	mappenstructuur	en	de	richtlijnen	hierover	actueel	te	houden,	volgen	ook	
nieuwe	medewerkers	van	het	OCMW	er	een	infosessie	over.

Alle	informatie	over	de	mappenstructuur	met	de	richtlijnen,	tips,	de	infosessie…	wordt	gebundeld	
opgeslagen	per	departement,	zodat	alle	medewerkers	deze	steeds	kunnen	consulteren.	Boven-
dien	verspreidt	de	communicatiedienst	af	en	toe	een	mail	waarin	de	richtlijnen	(of	een	deel	ervan)	
worden	herhaald.	Bovendien	komt	er	ook	een	pagina	over	informatiebeheer	op	het	intranet	van	
het	OCMW.

nog	meer	digitaal	werkennog	meer	digitaal	werken

Het	einddoel	van	het	hele	project	is	ervoor	zorgen	dat	de	informatie	op	een	efficiënte	en,	waar	
het	kan,	digitale	manier	wordt	gebruikt	en	bijgehouden.	Dit	laatste	aspect	van	het	project	is	bij	
het	OCMW	niet	kunnen	opstarten	voor	de	verhuis	naar	Den	Bell.	Het	opstellen	van	de	nieuwe	
mappenstructuren	 en	 het	 opruimen	 van	 het	 papieren	 klassement	 nemen	 alle	 beschikbare	 tijd	
in	beslag.	Aangezien	het	gebruik	van	papier	en	het	dumpen	van	een	papieren	klassement	in	de	
kelder	van	Den	Bell	sterk	wordt	ontmoedigd,	betekent	dit	dat	er	dringend	meer	digitaal	gewerkt	
moet	worden.	Pas	na	de	verhuis	starten	op	verschillende	diensten	deelprojecten	op	om	de	papier-
stroom	te	verminderen.

BesluitBesluit

Ondanks	 de	 moeilijkheden	 zijn	 de	 archieven	 en	 klassementen	 van	 het	 OCMW	 op	 een	 jaar	 tijd	
verhuisklaar	geraakt	en	zijn	op	alle	departementen	van	het	OCMW	nieuwe	mappenstructuren	in	
gebruik	genomen.
Er	is	echter	nog	veel	werk	voor	de	boeg	om	alle	aspecten	van	het	nieuwe	informatiebeheer	over	
de	hele	lijn	toe	te	passen	en	op	te	volgen.	Het	projectteam	van	het	OCMW	is	alle	medewerkers	en	
verantwoordelijken	erg	dankbaar	voor	hun	enorme	inzet	en	het	reeds	verzette	werk.
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 Terminologie en overzicht van de instrumenten 
 voor het informatiebeheer

In	deze	bijlage	vindt	u	een	overzicht	van	een	aantal	termen,	computerprogramma’s	en	sjablonen,	
gebruikt	door	het	stadsarchief	en	de	stad	Antwerpen.	Voor	andere	begrippen	kan	u	terecht	 in;		
W.	Vanneste	en	R.	Verhaert,	Kernbegrippen	en	definities,	in:	Wie	klasseert,	die	vindt.	Hedendaags	
document-	en	archiefbeheer	in	besturen	en	organisaties,	Politeia,	2010,	Bijlage	2,	3-17.

1.	terminologie1.	terminologie

•	 Bedrijfseenheid: Bedrijfseenheid: de	stedelijke	administratie	van	Antwerpen	 is	onderverdeeld	 in	een	tiental	
grote	 blokken,	 bedrijfseenheden	 genaamd.	 Elk	 van	 hen	 concentreert	 zich	 op	 een	 bepaald	
werkdomein.	 Bijvoorbeeld:	 cultuur,	 sport	 &	 jeugd,	 financiën,	 personeelsmanagement,	
p	atrimoniumonderhoud,	 bestuurszaken,	 districts-en	 loketwerking,…	 Elke	 bedrijfseenheid	
bestaat	uit	150	tot	600	personen.	Ze	zijn	verder	onderverdeeld	in	diensten.

•	 Bestemmingsaanvraag: Bestemmingsaanvraag: vraag	 van	 een	 stadsdienst	 gericht	 aan	 de	 stadsarchivaris	 (als	
gemachtig	de	van	de	Algemeen	Rijksarchivaris)	om	de	uiteindelijke	bestemming	te	kennen	van	
een	dossier	of	reeks	dossiers:	vernietigen,	overdragen	of	zelf	nog	bewaren.	Instrumenten	om	
deze	aanvraag	te	doen	zijn	een	formulier	op	het	intranet	van	het	stadsarchief,	of	een	excel-	
sjabloon,	genaamd	Reeksenpaspoort.	De	resultaten	van	een	bestemmingsaanvraag	worden	
mee	opgenomen	in	het	archiefbeheerssysteem,	MACZ.

•	 DAVID:DAVID:	 project	 van	 het	 stadsarchief	 Antwerpen,	 de	 Katholieke	 Universiteit	 Leuven	 en	 het	
Interdisciplinair	Centrum	voor	Recht	en	Informatica	(ICRI)	uit	de	periode	2000-2004,	waarin	
de	principes	rond	digitale	archivering	werden	vastgelegd.	Deze	principes	worden	nu	verder	
uitgebouwd	door	vzw	eDAVID.	Zie	ook	www.expertisecentrumdavid.be	

•	 Procesmodellering:Procesmodellering:	Dit	is	een	werkinstrument	dat	de	werkprocessen	in	kaart	brengt.	Het	is	in	
eerste	instantie	geïmplementeerd	bij	de	stad	Antwerpen	om	de	werklast	te	berekenen	en	om	
het	benodigde	personeel	om	alle	taken	uit	te	voeren,	in	kaart	te	brengen.

•	 ScanningOnDemand:ScanningOnDemand:	 service	 van	 het	 stadsarchief,	 waarbij	 papieren	 archieven	 die	 zijn	
	overgedragen	naar	het	stadsarchief,	op	vraag	van	stadsdiensten	worden	gescand.	Soms	heeft	
een	stadsdienst	oude	dossiers	 immers	terug	nodig.	Deze	service	vervangt	het	uitlenen	van	
	papieren	dossiers,	waarbij	het	risico	op	verlies	groot	is.

2.	Computerprogramma’s	van	het	stadsarchief2.	Computerprogramma’s	van	het	stadsarchief

•	 CopyPath:CopyPath:	 onderdeel	 van	 de	 KlasseerToolbox,	 uitbreiding	 voor	 Windows	 Verkenner	 (zie	
v	erder).	Het	zorgt	ervoor	dat	je	gemakkelijk	links	naar	reeds	geklasseerde	documenten	kunt	
kopiëren.	Deze	links	kunnen	dan	doorgestuurd	worden	naar	collega’s	in	plaats	van	bijlagen	
door	te	sturen.

•	 Klasseerplugin: Klasseerplugin: onderdeel	van	de	KlasseerToolbox.	Dit	is	een	plugin	voor	het	programma	MS	
Outlook,	 die	 ervoor	 zorgt	 dat	 e-mails	 gemakkelijker	 kunnen	 worden	 geklasseerd	 en	 dat	 de	
nodige	metadata	worden	geregistreerd.
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•	 KlasseerToolbox:KlasseerToolbox:	instrument,	ontwikkeld	voor	het	stadsarchief	Antwerpen,	dat	aan	de	amb-
tenaren	van	de	stad	Antwerpen	wordt	bezorgd	om	een	aantal	klasseerfuncties	gemakkelijker	
te	maken.	Het	bestaat	uit	verschillende	programma’s:
•	 de	klasseerplugin	voor	MS	Outlook
•	 de	copyPath-uitbreiding	in	de	Windows	Verkenner
•	 de	moveManager-uitbreiding	in	de	Windows	Verkenner

•	 MACZ (Client):MACZ (Client):	archiefbeheerssysteem	van	het	stadsarchief	Antwerpen.	Er	bestaan	2		versies,	
een	voor	het	beheer	van	de	statische	archieven	die	zich	in	het	stadsarchief	bevinden,	en	een	
voor	het	beheer	van	de	semi-dynamische	archieven	in	de	kelder	van	den	Bell.

•	 MoveManager: MoveManager: onderdeel	van	de	KlasseerToolbox,	uitbreiding	voor	Windows	Verkenner.	Dient	
voor	het	overzetten	van	documenten	van	oude	klassementen	naar	nieuwe.	Het	zorgt	ervoor	
dat	rechten	van	de	oude	mappenstructuur	niet	worden	overgenomen	bij	het	overplaatsen	van	
de	documenten.

•	 RecordsManagementToolbox:RecordsManagementToolbox:	 programma	 ontwikkeld	 voor	 het	 stadsarchief	 Antwerpen,	
om	bepaalde	 taken	van	het	digitale	documentbeheer	gemakkelijker	 te	 laten	verlopen.	Het	
gaat	hier	onder	meer	om	het	opbouwen	van	centrale	digitale	klassementen,	het	zoeken	van	
	dubbels	in	die	klassementen,	het	voeren	van	audits,	het	raadplegen	van	informatiebeheers-
plannen,	enz.	
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Optimaal digitaal: 
Bijlagen

3.	Sjablonen3.	Sjablonen

•	 Bulkinvoer statische archieven:Bulkinvoer statische archieven:	 sjabloon	 in	 Excel	 waarin	 de	 beschrijvingen	 van	 statische	
archieven	 die	 worden	 overgebracht	 naar	 het	 stadsarchief,	 worden	 gemaakt.	 Deze	 beschrij-
vingen,	volgens	de	internationale	standaard	ISAD(G),	kunnen	dan	in	bulk	opgeladen	worden	
in	het	archiefbeheerssysteem	van	het	stadsarchief,	MACZ	Client.
Voorbeeld:
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•	 Bulkinvoer semi-dynamische archieven:Bulkinvoer semi-dynamische archieven:	 sjabloon	 in	 Excel	 waarin	 de	 stadsdiensten	 hun	
	dossiers,	die	naar	het	semi-dynamisch	archief	in	de	archiefruimte	van	Den	Bell	worden	over-
gebracht,	beschrijven.
Voorbeeld:

Archief
nummer

Titel Begin
Jaar

Eind
Jaar

Datum 
Omschrijving

Opmerking

2535 1-4607094-58,	Send	L.,	
gezins-	en	bejaardenhelpster

1960 1992

2536 1-3201172-54,	Silkens	P.,
werktuigkundige

1961 1992

2537 1-3203063-05,	Simons	B.,	
politieagent	brigadier

1970 1992

2538 1-3209292-26,	Slootmaekers	P.,	
brigadier	(b.b.)

1967 1992

2539 1-3206151-86,	Smet	E.,
sassenier

1990 1992

2540 1-3210182-43,	Smets	H.,
brandweerman

1988 1992

2541 1-3612242-38,	Smout	P.,
k.a.houtbewerker

1986 1992

2542 1-3204201-76,	Snoeckx	M.,
assistent	-dienstleider

1982 1992

2543 1-3208311-15,	Staes	J.,
inspecteur

1981 1992

2544 1-3210261-25,	Sterckx	L.,
helper	-	motorist

1978 1992

2545 1-3205261-69,	Stevenye	J.,
slepersloods

1977 1992

•	 Reeksenpaspoort:Reeksenpaspoort:	 Excelsjabloon	dat	het	 stadsarchief	 ter	beschikking	 stelt	aan	de	diensten	
om	een	bestemmingsaanvraag	mee	uit	te	voeren.	De	diensten	beschrijven	hierin	de	reeksen	
waarvan	ze	de	bestemming	willen	kennen.
Voorbeeld:

Beschrijving Begin 
Jaar

Eind 
Jaar

Datum 
Omschrijving

Opmerking Archief 
Vormer

Proces 
(Werkproces)

Plaats Omvang

Mandaten 1970 2007 1971	
ontbreekt

de	stukken	hebben	
waterschade

FI FI	1 03-21-07 5	meter

Grootboeken	
van	de	
ontvanger

1980 2007 De	stukken	van	
2005	tot	2007	zijn	
in	het	kantoor	van	
de	ontvanger

FI FI	4 Kelder	K2;	
Kantoor	
van	de	
ontvanger

20	meter

Grootboeken	
van	het	
secretariaat

1980 2003 FI FI	3 100	meter

Inkomende	
facturen

1982 2006 FI FI	2 100	meter

Uitgaande	
facturen

1982 2006 FI FI	1 75	meter
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Optimaal digitaal: 
Bijlagen

 Voorbeeld van een afsluitstaat

Proficiat
jullie statisch archief is opgeruimd!

Aan	de	bedrijfsdirecteur
Aan	de	stadsontvanger	/	financieel	beheerder

De	geleverde	inspanningen	van	de	voorbije	maanden	maakten	iedereen	ervan	bewust	dat	jullie	verhuis	heel	
dichtbij	komt.	De	voorbereidingen	ervan	werpen	dan	ook	één	van	hun	vruchten	af.	Of	het	nu	in	jullie	kelder,	
of	op	de	werkvloer	was,	samen	met	onze	consulenten	is	er	gewerkt	op	alle	locaties	met	statisch	archief.	Op		
3	 december	 2009	 hebben	 wij	 de	 locatie	 van	 de	 bedrijfseenheid	 Financiën	 bezocht	 samen	 met	 de	 verhuis-
coördinator	en	verhuisbeheerder.

Uit	de	rondgang	van	deze	locatie,	kunnen	wij	volgende	vaststellen:

U	bent	verhuisklaar	voor	uw	statisch	archief.	Er	werden	enkel	nog	volgende	opmerkingen	genoteerd:
1.	 De	archieven	van	de	afrekening	van	klerk	tot	meester	aan	R.	Bekaert	worden	nog	overgenomen	door	het	

stadsarchief.
2.	 De	archieven	van	de	jaarrekening	van	de	bijzondere	ontvanger	van	belastingen	(1991-1995)	worden	nog	

overgenomen	door	het	stadsarchief.

Enkele	cijfers:	
•	 574	beslissingen	werden	genomen,	waarvan:	130	overdrachten	van	archief	naar	stadsarchief:	dit	komt	

overeen	met	6	396	inventarisnummers;	alle	inventarisnummers	zijn	beschikbaar	via	www.felixarchief.be;
•	 255	vernietigingen,	dit	komt	overeen	met	11	350	kg;
•	 23	gedeeltelijke	vernietigingen,	gedeeltelijk	overdragen;
•	 166	reeksen	mee	te	nemen	naar	de	kelders	van	den	Bell,	omdat	deze	nog	een	administratieve		

waarde	hebben;
•	 we	organiseerden	samen	14	opruimdagen.

Ik	 wil	 jullie	 en	 alle	 betrokken	 informatiebeheerders	 bedanken	 voor	 de	 inzet	 en	 de	 samenwerking	 met	 het	
	stadsarchief	en	onze	projectmedewerkers.	Samen	mogen	wij	trots	zijn	op	het	resultaat.	

Ook	al	 ronden	we	met	dit	 schrijven	een	deel	van	onze	samenwerking	af,	we	blijven	garant	staan	voor	een	
belangrijke	ondersteuning	naar	al	jullie	diensten.	
Jullie	vragen	rond	archief,	documentbeheer	of	informatiebeheer	zullen	wij	steeds	met	advies	en/of	begeleiding	
behandelen.	

Tot	binnenkort	in	Den	Bell!

Inge	Schoups
Bestuurscoördinator	–	stadsarchivaris	BZ/SA
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