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Waar werk je? En wat houdt je baan in?
Nadat ik tien jaar stads- en OCMW-
archivaris in Diest was, werk ik sinds  
1 juni 2017 bij VERA, een autonoom 
provinciebedrijf van de provincie 
Vlaams-Brabant. VERA zet zich in om 
lokale besturen (gemeentes, OCMW’s, 
politiezones, hulpverleningszones en 
intercommunales) te ondersteunen bij 
e-government en stimuleert de kennis-
deling en samenwerking tussen lokale 
besturen. Ik werk er als projectleider en 
start mijn eerste samenwerkingsproject 
rond digitaal archiveren bij lokale bestu-
ren op.

In hoeverre hebben je vorige werkerva-
ringen je voorbereid op je huidige job?
Mijn eerste werkervaring deed ik op bij 
de Vlaamse Overheid. Dat was op zich 
al een grote cultuurschok aangezien 
ik tot dan toe vooral met oud archief 
bezig was geweest. Ik leerde er als het 
ware een hele nieuwe wereld kennen: 
digitaal werken, het maken van file-
serverstructuren en actief meewerken 
aan het efficiënter organiseren van het 
digitaal klassement. Daarna volgden een 
aantal omzwervingen in de erfgoed-
sector (Heemkunde Gouw Antwerpen, 
Heemkunde Vlaanderen en Resonant 
vzw) waarna ik uiteindelijk in Diest 
belandde. Daar werd ik in 2007 aan-
gesteld als stadsarchivaris en zag ik 
in 2014 mijn functie uitgebreid naar 
verantwoordelijke voor het archief van 
zowel stad als OCMW. Ik werd er een 
beetje in het diepe gegooid, want de 
vorige archivaris was al twee jaar afwe-
zig. Ik kon er helemaal mijn eigen ding 
doen, in de eerste jaren werkte ik als 
enige op het archief. Later kreeg ik er 
een medewerker bij en konden we het 
archief verder uitbouwen. 

In Diest leerde ik de werking van een 
lokale overheid helemaal kennen en 
dat helpt me nu elke dag bij de uitvoe-
ring van mijn job. Ik leerde er mede-
werkers overtuigen van het nut van 
archiefwerking, kon ervaren hoe het 

beslissingsproces in een lokale over-
heid tot stand komt en welke taken een 
lokale overheid allemaal op zich moet 
nemen.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig?
Ten opzichte van mijn vorige job ben ik 
nu gespecialiseerder bezig met het digi-
tale archief in al zijn aspecten. Dat gaat 
zowel over het bekijken van mogelijk-
heden voor samenwerking rond digitaal 
depot als het verhogen van de digitale 
maturiteit van lokale besturen.

Wat is de meest voorkomende misvat-
ting over je jobinhoud?
De klassieke misvatting is dat archiveren 
betekent dat je je alleen maar bekom-
mert over afgesloten dossiers, veelal 
oud en stoffig materiaal. Vandaag is de 
archivaris in de eerste plaats bezig met 
hoe processen verlopen, documenten 
worden opgemaakt en informatie wordt 
gestructureerd. In mijn huidige job 
waren een aantal mensen daar toch zeer 
aangenaam door verrast.

Hoelang ben je al actief binnen de 
VVBAD?
Ik ben al sinds 2004, dus sinds mijn 
afstuderen, lid van VVBAD. Ik werd in 
de eerste plaats lid voor de interes-
sante publicaties en het contact met 
de sector. Toen ik enkele jaren later 
aan de slag ging bij Resonant, kwam 
ik steeds meer in contact met VVBAD 
en ging ik ook meer naar studiedagen 
en infomomenten die zij organiseer-
den. Sinds mijn aanstelling in Diest als 
stadsarchivaris ben ik lid geworden van 
de Werkgroep Lokaal Overheidsarchief 
en in 2016 ben ik toegetreden tot het 
Sectiebestuur Archief en Hedendaags 
Documentbeheer. Ik wou dit in de eerste 
plaats doen om me te kunnen inzetten 
voor de sector. Het spreekt me aan om 
collega’s te ontmoeten en samen na te 
denken over actuele tendensen in de 
sector en de rol die de beroepsvereni-
ging daarin kan spelen. 
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