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EEN ONTMOETING 
TUSSEN AHD EN AAFB
Het was het eerste ‘offici-
ele’ kennismakingsgesprek 
tussen de besturen van de 
beide beroepsverenigingen 
voor archiefprofessionals. 
Voorzitter Claude de Moreau 
de gerbehaye (afdelings-
hoofd bij het Rijksarchief en 
het Archief van het Koninklijk 
Paleis) en bestuursleden 
david guilardian (archivaris 
OCMW Brussel) en frédéric 
Boqet (Bestuurslid, archiva-
ris bij Stadsarchief Brussel) 
vertegenwoordigden het 
bestuur van de Association 
des Archivistes Francophones 
(AAFB)

De agenda van het overleg lag 
niet vast. De waarde van de 
samenkomst lag vooral in het 
kennismaken en het netwer-
kingsaspect, het kennisdelen. 
Het werd een verkenning van 
gemeenschappelijke punten 
om toekomstige ontmoetin-
gen rond te organiseren. Het 
gesprek meanderde daardoor 
een beetje door verschillende 
onderwerpen op zoek naar ‘de 
klik’.

uiteraard zijn er veel gemeen-
schappelijke punten. Het 
beroep van archivaris zorgt 
voor dezelfde uitdagingen aan 
beide zijden van de taalgrens. 
Op erfgoedgebied bleek bij-
voorbeeld de kwestie van het 
beheer van museumarchief, of 
archief met museale waarde 
een gelijklopend punt te zijn. 
Overkoepelende registratie-
initiatieven (zoals Archiefbank 
Vlaanderen) kunnen ook een 
sensibiliserend effect hebben.

De dubbele uitdaging Erfgoed 
versus Recordsmanagement 
is uiteraard ook een klas-
sieker die zich niet laat 
tegenhouden door talen of 
Gemeenschappen. Net als het 
onderscheid tussen de pri-
vaatrechtelijke en de publiek-
rechtelijke archieven, waarop 
specifieke wetgeving van 

toepassing is. In die context 
werd bijvoorbeeld de proble-
matiek van de consultatie van 
de bevolkingsregisters en de 
soms moeilijk uitvoerbare pri-
vacywetgeving.

uiteindelijk lijkt het internatio-
nale niveau in de toekomst het 
meest ‘verenigend’ te werken. 
Enerzijds zijn er de internati-
onale standaarden zoals de 
ISAD-reeks, die zorgen voor 
een eenvormigheid en een 
gemeenschappelijke taal over 
de gemeenschappen heen. 
Maar ook de grootste uitda-
gingen voor de toekomst zul-
len — zeker volgens AAFB-
voorzitter de Moreau — vanuit 
dat niveau komen. Hierbij kan 
gedacht worden aan de 
Europese kwesties van de 
data-retentierichtlijn en het 
recht om vergeten te worden. 

Claude de Moreau merkte 
ook op dat de economische 
macht zich niet laat tegen-
houden door landsgrenzen 
of de nationale politiek. Men 
is nu aan het inzetten op digi-
talisering. Zal de nationale 
overheid echter nog controle 
kunnen uitoefenen of zul-
len het vooral de internatio-
nale structuren à la Google 
zijn die onze gegevens behe-
ren? Zullen we straks moeten 
betalen om onze eigen gege-
vens opnieuw ter beschikking 
te hebben? Wellicht is het op 
dit niveau dat we de krachten 
moeten bundelen om een dui-
delijk signaal te geven aan de 
overheden en bewustwording 
te creëren. 

Afgesproken werd om de 
contactgegevens van de 
bestuursleden uit te wisse-
len. Bovendien zal gepoogd 
worden elkaar op de hoogte 
te houden van initiatieven die 
genomen worden, met even-
tueel het oog op de mogelijk-
heid om voor sommige items 
samen actie te voeren.

Hermione L’Amiral

FAAD-studievoormiddag: Kwalitatief 
werken en risico management bij archief- en 
documentbeheer
18 april 2015 – Vrije universiteit Brussel

Op 18 april hield het Forum voor Afgestudeerden Archivistiek 
en Hedendaags Documentbeheer (FAAD) haar jaarlijkse 
studievoormiddag op de campus van de Vrije universiteit 
Brussel. Het onderwerp van deze studiedag was kwalitatief 
werken en risicomanagement bij archief- en documentbeheer. 
Deze studievoormiddag ging van start met het welkomst-
woord door voorzitter Dieter Viaene. Hij gaf een overzicht 
van de komende activiteiten van de FAAD, zoals het toekom-
stig bezoek aan CAVA in het kader van archivaris op schoot. 

Bart Ballaux beet de spits af met een introductie op het 
thema. Hij beschreef hoe een archiefdienst kwaliteit kan 
meten en risico’s kan identificeren, welke parameters we hier-
voor kunnen gebruiken en welke scenario’s kunnen worden 
beschreven binnen de financiële realiteit en doelstellingen 
van de instelling. 

Na deze introductie, kwam jana Van Bouwel,OCMW 
Vilvoorde, aan de beurt, ze besprak haar onderzoek naar kwa-
litatief werken en risicomanagement bij archief en document-
beheer in het kader van haar stage aan de coördinerende 
archiefdienst van de Vlaamse Overheid. Bij haar onderzoek 
maakte ze gebruik van KPI’s (Kritieke Prestatie Indicator). 
Tijdens haar presentatie besprak ze het nut van KPI’s als 
beleidsinstrument en het nut hiervan bij het verzamelen van 
informatie. Ze illustreerde het gebruik van KPI’s aan de hand 
van twee voorbeelden. (Het resultaat van dit werk, de thesis 
kan u terugvinden via de link: http://www.bestuurszaken.be/
stages onder ‘voorbije en lopende stages’).

Bart Ballaux behandelde classificaties en risico’s in Rotterdam. 
Hoe gaan we informatie classificeren? Hij besprak de intro-
ductie van informatiebeheersystemen en de praktische pro-
blemen die hierbij naar boven kwamen. In Rotterdam werd 
aangevangen met het identificeren van de verschillende 
administratieve processen en hier werd een niveau van 
belangrijkheid aan toegekend. Er werd ook bepaald welke 
risico’s er verbonden zijn bij bijvoorbeeld ongeoorloofd 
aanpassen of vernietigen van informatie? Per niveau werd 
bepaald welke metadata noodzakelijk zijn om kwaliteitsvolle 
informatie te bekomen. Ook benadrukte hij het belang van 
een bewustwording rond informatie. 

Na de koffiepauze, kwam de laatste spreker aan het woord. 
sofie roebben, Provincie Antwerpen, analyseerde het 
archiefbeheer bij Ruimte Vlaanderen en haar scope hier-
bij waren de bouwvergunningen. Ruimte Vlaanderen heeft 
immers te maken met verschillende uitdagingen: de sluiting 
van twee archiefdepots, besparingen en de verschillende 
staatshervormingen. Sofie deed onderzoek naar mogelijke 
oplossingen voor dit probleem, waarbij ze een reeks van stra-
tegieën voorstelde en de voordelen en nadelen tegen elkaar 
afwoog. Welke risico’s zijn er bijvoorbeeld verbonden aan 
het vernietigen van dubbels of substitutie via digitalisering? 

De studiedag werd afgesloten met een vragenronde. 

Dieter Viane
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