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“Stel jezelf nooit voor als archivaris.”, daar zijn de bedrijfsarchivarissen het volmondig mee 
eens. Want anders denken de collega’s dat je in een stoffige kelder nietsdoend rondschar-
relt. Maar ook in de archivarissenwereld is de bedrijfsarchivaris een ondergewaardeerde col-
lega want onbekend is onbemind. Wat doen ze en wie zijn ze eigenlijk? META sprak met vijf 
bedrijfsarchivarissen.

“ stel jezelf nooit voor  
 als archivaris ”

V.l.n.r.: Nathalie De Bondt (Jan De Nul), Vicky de Bodt (Colruyt Group),  
Harald Nilens (Colruyt Group) en Sabrina Keyaerts (MIVB).
Niet op de foto: Helmoed Van Cauwenberge (Parkwind). 

TABOENAAM
Rond de tafel zitten Helmoed Van Cauwenberge van Parkwind, 
Sabrina Keyaerts van de MIVB, Nathalie De Bondt van Jan De 
Nul en Vicky De Bodt en Harald Nilens beiden van Colruyt 
Group. Alle vijf blij om eens met ‘sectorcollega’s’ ervaringen te 
kunnen uitwisselen. Want het lukt bedrijfsarchivarissen maar 
moeilijk om contact met elkaar te leggen. De chef van Vicky de 
Bodt en Harald Nilens was erg enthousiast dat zijn archivarissen 
naar dit rondetafelgesprek kwamen: “Hij was al op zoek gegaan 
naar andere bedrijfsarchivarissen maar hij vond slechts twee 
contacten en waarvan er maar een in de privésector werkt.” Wat 
de zoektocht bemoeilijkt, volgens Helmoed Van Cauwenberge, 
is dat velen geen archivaris worden genoemd. “Vraag je bijv. 
naar kwaliteit- of procesmanagers dan is de kans groot dat je de 
bedrijfsarchivaris vindt.” Hijzelf werkt onder de titel van docu-
ment controller. 

De naam archivaris blijkt taboe te zijn in bedrijven en er kleeft 
precies een negatieve connotatie aan. Dit is omdat de bedrijfs-
collega’s vaak nog een clichébeeld hebben van ‘de archivaris’. 
“Mensen die bij ons beginnen werken, zoeken ons in de kelder 
terwijl onze bureaus daar helemaal niet zijn.”, lacht Nathalie 
De Bondt. 

Om te kunnen samenwerken met collega’s en om ze mee te 
krijgen met het archiveringsverhaal, moeten de bedrijfsarchiva-
rissen creativiteit aan de dag leggen. Een andere functienaam 
kiezen is al een van de oplossingen, voor de rest gaan ze vooral 
proactief te werk waarbij ze zich moeten inleven in de leefwe-
reld van hun collega’s. “We moeten een beetje voor psycholoog 
spelen.”, zegt Sabrina Keyaerts, “Zo kennen de mensen van de 

administratie en ICT ons werk, omdat we in hetzelfde gebouw 
zitten. Maar bij de ateliers waar het onderhoud van de bussen 
en trams wordt gedaan kun je echter niet afkomen met: “Ik ben 
archivaris en ik ga jullie laten zien hoe jullie dat beter kunnen 
doen. ”Je moet een heel andere aanpak hebben.” 

Goochelen met woorden is ook een goede manier om de bood-
schap over te brengen. “Begin niet over archief, want dan den-
ken ze allemaal: “pff, wat voor nut heeft dit.”, spreek over infor-
mation governance of procesanalyses en dan is het dik in orde.” 
De woorden van Van Cauwenberge worden unaniem beaamd. 

Bij het baggerbedrijf Jan de Nul, hebben de archivarissen veel 
kunnen bereiken doordat ze ISO gecertificeerd zijn. Doordat ze 
een kwaliteitssysteem hebben, moeten ze de kwaliteitsregels 
nauwgezet volgen om hun certificaat te behouden. Jaarlijks kij-
ken de diensthoofden de ordeningsplannen na zodat ze steeds 
actueel blijven. “Zo kunnen we naar de werfleiders stappen en 
zeggen: dit is de structuur die nu vastligt in ons kwaliteitssys-
teem. We kijken dan na of de documenten effectief aanwezig 
zijn, op de juiste plaats zitten en of ze op de juiste manier geklas-
seerd zijn. Op die manier kunnen we meer bereiken dan door te 
zeggen dat we archivaris zijn.”, legt De Bondt uit.

BONDgENOTEN 
Sommige diensten zijn ook natuurlijke bondgenoten, weet Van 
Cauwenberge: “Mensen die met kwaliteit werken binnen het 
bedrijf zijn bondgenoten omdat ze de zaken bekijken met een 
termijn van 20 - 25 jaar in het achterhoofd. Zij beseffen ten 
volle hoe cruciaal het is dat wij belangrijke informatie archive-
ren en bijhouden. Met hen kunnen we onmiddellijk rond de tafel 
gaan zitten om te bekijken en te bespreken hoe ze iets willen 
aanpakken.” Voor de archivarissen van de Colruyt Group is het 
dan weer de juridische dienst die momenteel een grote bond-
genoot is omdat de archivarissen bij Colruyt zich vooral op de 
contracten focussen.

Met andere diensten verloopt het dan weer minder vlot getuigt 
Keyaerts van de MIVB. “Met de IT-dienst is het wat moeilijker 
om aansluiting bij te vinden. Wij werken heel goed samen met 
het team verantwoordelijk voor het documentmanagementsys-
teem, maar samen de bewaartechnieken en bewaartermijnen 
organiseren, is een ander paar mouwen. Wij hebben al meerdere 
pogingen ondernomen om met ze rond de tafel te gaan zitten 
opdat ze ons zouden opnemen in hun projecten zodat ook wij 
onze input en visie kunnen meegeven. We krijgen echter geen 
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gehoor omdat ze ons uitsluitend met papier associëren. Wij 
worden dus een beetje aan de kant geschoven.” 

Parkwind document controller, Van Cauwenberge, heeft ech-
ter een totaal andere ervaring: “Bij ons is dit helemaal anders, 
misschien omdat wij een heel klein bedrijf zijn. De ‘IT-dienst’ zit 
letterlijk aan de overkant van mijn eiland, afstanden zijn bij ons 
onbestaande. Sommige IT-problemen komen trouwens ook bij 
mij terecht. Wij werken eigenlijk helemaal als een team, zonder 
afstand tussen ‘diensten’. Zolang het over documenten bewa-
ring e.d. gaat, komt het bij mij terecht en als het over technische 
problemen gaat zal het bij IT terechtkomen.” 

Binnen de bedrijven is de directie vrijwel altijd de grote bond-
genoot wat erg belangrijk is voor de goedkeuringen van de 
budgetten. “Met onze directie zijn we eigenlijk met ons gat in 
de boter gevallen. ”, lacht De Bondt. Bij Colruyt Group is dit ook 
herkenbaar, “Omdat onze CEO zo achter het project staat en de 
uitbouw van het archief mee uitdraagt, gaat hij er snel in mee 
als we onze vraag voor meer budget goed argumenteren. Ons 
budget neemt ook toe. Hij heeft ons mee en wij hebben hem 
mee, dat zal op termijn dus zeker goede resultaten opleveren.” 

Keyaerts van de MIVB kijkt een beetje verbaasd, dat de direc-
tie je werk waardeert is een zaak maar dat het budget dan zo 
gemakkelijk wordt gegeven is toch totaal iets anders? Ondanks 
de waardering voor het werk dat Keyaerts en haar collega’s 
leveren, zit het budget in een streng korset. “Bij ons vragen ze 
al voor de zomervakantie wat we nodig hebben het volgende 
jaar en dat moet toch relatief correct berekend worden: welke 
projecten we allemaal gaan doen, wat we allemaal moeten aan-
kopen e.d.” De Colruyt Group-archivarissen nuanceren daarom 
hun uitleg. “Het is waar dat ons budget toeneemt maar het is 
aanvankelijk ook vrij kleinschalig begroot. Nu blijkt dat het meer 
kosten met zich meebrengt omdat er veel meer bij komt kijken 
dan dat we aanvankelijk dachten. Het is niet gewoon het lokaal 
eventjes binnengaan en alles snel in orde brengen. We zitten nu 
nog in een verkennende fase: wat hebben we, waar zit alles, wat 
moeten we bijhouden e.d. maar omdat onze CEO zo achter het 
project staat, gaat hij mee als we beargumenteren dat we ‘daar 
en daarvoor’ meer budget nodig hebben. Dit wil niet zeggen 
dat we zomaar met geld kunnen gooien, onze projectleider ziet 
heel nauw toe op het budget.”

SNUFFElAArS
Het grote wantrouwen van medecollega’s maakt plaats voor 
waardering wanneer ze de archiefdienst aan het werk zien en 

wanneer ze de archivarissen leren kennen. In het begin waren 
de werknemers bij Jan De Nul absoluut niet tevreden dat er een 
archiefdienst verscheen. “We werden wel wat scheef bekeken, 
omdat mensen de controle kwijt waren. Ze waren het gewoon 
om zelf het archief binnen te gaan en zich daar te bedienen. 
Ze kregen het gevoel dat ze alles uit handen moesten geven.”, 
herinnert De Bondt zich. Maar samen met haar collega’s doet ze 
alles om het verdiende vertrouwen te winnen van de bedrijfme-
dewerkers. Zo proberen ze bij Jan de Nul om de mensen tege-
moet te komen door alle plaatsingslijsten, per dienst, toeganke-
lijk te maken, zodat de werknemers altijd een overzicht hebben 
van hun eigen archief en op die manier ook een gevoel van con-
trole bewaren. “We tonen ook aan dat onze dienst in staat is om 
binnen het half uur, het opgevraagde dossier naar hun bureau 
te brengen. Op die manier is het wel gelukt om waardering te 
kweken, maar het heeft wel jaren gekost voor ze ons leerden 
kennen en vertrouwen. Nieuwsgierig vraagt Nilens hoe ze bij 
Jan De Nul erin slaagden om de werknemers uit het archief te 
houden. “De deuren gingen op slot.”, dit antwoord zorgt voor 
verbaasd gelach, “Aan het begin was het inderdaad een schok.” 
zegt De Bondt, “Het is de directie die besliste dat de deur op 
slot moest omdat het bedrijf in het geval van claims sneller de 
juiste documenten wilde terugvinden. Het archief moest in pro-
fessionele handen komen en zo zijn we dus, door de deur op 
slot te doen, de controle geleidelijk aan beginnen overnemen. 
Een harde beslissing maar dat was wel de enige manier, anders 
bleven we maar in cirkeltjes draaien.”

De archivarissen van de Colruyt Group zijn nog maar aan het 
begin van het archiefavontuur aangezien hun dienst pas is opge-
richt. Ze merken dat het inderdaad een lang proces gaat worden 
voordat het vertrouwen in de dienst goed geankerd geraakt, 
“Wij zijn wel begonnen met de hoofdprijs.”, lacht De Bodt, “Het 
eerste dat we vroegen, was om de contracten aan ons over te 
dragen. En ook al gaven we ze de garantie van een goed beheer, 
dat we de contracten dus zeker niet zouden verliezen, je zag 
mensen wel het omgekeerde denken. Ze waren plots de controle 
kwijt.” Keyaerts van de MIVB merkt dat het vooral moeilijk is om 
werknemers te overtuigen die er al jarenlang zijn. “De MIVB is 
een bedrijf dat heel erg vastzit aan de tradities. Mensen die er 
al jaren werken en die al jaren hun manier van werken hebben, 
zijn moeilijker mee te krijgen.”

Bij Parkwind is het dan weer een heel ander verhaal: “Ik werd 
met open armen onthaald.”, zegt Van Cauwenberge. “Mijn bedrijf 
zocht naar mensen om de documenten te structureren en dus 
was ik meer dan welkom. Wantrouwen was er dus niet maar we 

Harald Nilens Nathalie De Bondt“ OM TE KUNNEN SAMENWERKEN MET  
COLLEGA’S EN OM ZE MEE TE KRIJGEN MET  
HET ARCHIVERINGSVERHAAL, MOETEN DE BEDRIJFSARCHIVARISSEN 
CREATIVITEIT AAN DE DAG LEGGEN.
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moeten er wel voor zorgen dat het duidelijk blijft dat de werk-
nemers verantwoordelijk blijven voor hun documenten. Zij blij-
ven de eigenaar en niet ik, zodat de verantwoordelijkheid niet 
verschuift.”

Dat de archivarissen alle documenten centraliseren wil niet zeg-
gen dat zij daadwerkelijk in gevoelige dossiers mogen snuffelen. 
Zo hebben de dossiers van de personeelsdienst een beveiligde 
sectie binnen het archief die niet voor iedereen toegankelijk 
is. Ook kunnen de diensten meestal enkel en alleen hun eigen 
archief inkijken.

OPZOEKwErK
Maar waarvoor wordt het archief gebruikt binnen een bedrijf? 
Er zijn altijd de vaste standaarden die terugkomen rond wet-
tige ‘complaints’, rond financiën e.d. “Bij Parkwind zijn er ook 
de termijnen van de 20 jaar dat een windpark draait en dan 
kan er altijd worden teruggegrepen naar dossiers.”, vertelt Van 
Cauwenberge. “Het archief is voor opzoekwerk om zaken te 
kunnen evalueren. Maar omdat ons bedrijf zo recent is, heb-
ben we ook geen echt ‘archief archief’, de meeste documenten 
worden nog steeds geconsulteerd.” Voor Jan de Nul zijn het de 
wettelijke bewaartermijnen die het belangrijkst zijn. “Het is een 
zodanig groot bedrijf dat er nogal wat claims binnenkomen 
en het is daarom belangrijk dat we snel een document kunnen 
reproduceren. Daarnaast houden we rekening met de referen-
tiewaarde: er zijn heel wat zaken die langer dan de duur van een 
project relevant blijven. Denk maar aan onze grondonderzoeken 
die onze productiediensten twintig, dertig of vijftig jaar geleden 
uitvoerden. Die zijn nog altijd relevant dus blijven die onderzoe-
ken permanent bewaard.” Ook met de historische waarde van 
archieven wordt er bij Jan De Nul rekening gehouden: “Onze 
directie is nogal sterk begaan met de historiek van het bedrijf, 
het familiearchief zit ondertussen ook bij ons.”

“Ik heb ooit eens de vraag gekregen of archivering bij Colruyt 
Group de reclamefolders van de winkel was.”, lacht Nilens. “Die 
houden we niet bij en onze dienst is nog niet in staat om te 
weten of oude folders in het archief liggen. Uit het oogpunt van 
historische waarde zou het interessant kunnen zijn.”, bedenkt 
Nilens. “Ik moet eigenlijk nog van alles ontdekken. Ik weet waar 
de contracten liggen binnen de firma, al de rest is nog een vrij 
groot vraagteken.” Bij Colruyt Group zijn het vooral de contrac-
ten die nu voorrang hebben bij het archiveren. Dit komt omdat 
de archiefdienst door een pilootproject voor de hele groep is 
gestart. Er werd een digitale tool ontwikkeld voor het behe-
ren van contracten van een aankoopproces en die tool wordt 
nu gebruikt voor het archiveren van alle contracten van het 
bedrijf en daar zijn de archivarissen volop mee bezig. “Wat we 
nu mogen doen, proberen we zo goed mogelijk te doen, maar 

de middelen zijn beperkt, we kunnen niet direct andere projec-
ten lanceren.”

PAPIErBErg
Waar vrijwel alle archivarissen mee kampen is een tekort aan 
ruimte. Daarom zijn ze ook steeds op zoek naar nieuwe archief-
ruimtes en proberen ze ook constant hun archief te evalueren 
om te zien welke documenten al vernietigd kunnen worden. 
Toch is dit niet zo gemakkelijk want meestal wordt er van de 
archivarissen verwacht dat het archief zo lang mogelijk bewaard 
blijft. 

Een ander probleem waar bedrijfsarchivarissen mee kampen, 
zijn de verschillende bewaartermijnen. “Wij werken heel veel in 
het buitenland en de bewaartermijnen verschillen sterk van land 
tot land.”, zegt De Bondt. Ook Colruyt Group zit in het buiten-
land met Colruyt Frankrijk en met een deel van de IT-afdeling 
die in India zit. “Omdat alles nog maar net op poten wordt gezet, 
zijn we nog volop gesprekken aan het voeren. Zo weten we dat 
de contracten van Colruyt India en Frankrijk decentraal gearchi-
veerd zullen worden.” weet De Bodt. “De projectverantwoorde-
lijke is ook de domeinverantwoordelijke van de juridische dienst 
van de hele groep dus als het te maken heeft met contracten 
en bewaartermijnen dan spreekt zij de juristen aan. Dat was ook 
de aanleiding van het project. We liepen te veel risico door con-
tracten in schuiven en kasten op te bergen.” Door het archief 
te centraliseren kunnen ze bij Colruyt Group de beschikbare 
ruimte efficiënter gebruiken en zien wat niet meer bijgehouden 
moet worden. “Zo kunnen we komaf maken met schaduwarchief: 
papiertjes en prints die zoveel ruimte innemen terwijl we die 
digitaal kunnen archiveren. Maar dat kun je niet van vandaag op 
morgen doen. Het biedt ook de gelegenheid om te controleren 
of contracten volledig en juridisch correct werden opgesteld.”, 
zegt Nilens. Bij de MIVB willen ze op termijn paperless werken 
omdat er plaatstekort is voor zowel mensen als papier. Sinds 
de verhuis in 2009 zijn ze overgestapt naar flexibeler werken, 
“Door het dynamic office heb je niet langer een eigen bureau 
en kan je dus geen stapel dossiers meer laten liggen, je moet 
zoveel mogelijk overbrengen naar het archief” legt Keyaerts uit. 
Op die manier wordt het duidelijker welke dossiers er allemaal 
zijn en welke belangrijk zijn. Geen verrassingen meer wanneer 
iemand op pensioen gaat, en de dossiers in zijn kast ook maar 
meeneemt omdat het toch “mijn persoonlijk archief” is.

Het archief in de cloud zetten is ook een manier om op termijn 
een papierloos archief te bereiken, een doel dat velen nastreven. 
Bij Parkwind is er vrijwel geen papierarchief meer, wat geprint 
wordt is enkel om notities te nemen, maar niet meer om te 
archiveren. Volgens Van Cauwenberge is het niet echt moge-
lijk om zijn archief te vergelijken met de anderen rond de tafel. 

Helmoed Van Cauwenberge Sabrina KeyaertsVicky de Bodt
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“Wij zijn immers pas recent opgericht en ons archief gaat terug 
tot 2005.” Ze werken dus vooral met SharePoint, in de cloud. 

“Dat we in de cloud werken wil natuurlijk niet zeggen dat we 
weinig archief hebben, integendeel, we bouwen en beheren 
grote projecten waar zeer veel documenten aan te pas komen. 
Zo moeten we ook politics aanmaken, documenten ontsluiten, 
bewaren en delen met de betrokken partijen zodat een pro-
ject zo goed mogelijk kan verlopen.” Het grote voordeel van de 
cloud is voor Van Cauwenberge dat er geen gezoek meer is, “Ik 
moet niet elk bureau afgaan om documenten te verzamelen, de 
werknemers zijn verantwoordelijk om het zelf op SharePoint te 
plaatsen.” Toen hij bij Parkwind begon te werken, vond hij nog 
dozen op kasten die ongeopend waren. “Ik vroeg of ik daarin 
mocht kijken. En er verschenen allerlei dossiers die mensen niet 
meer vonden, die ‘verloren’ waren, informatie die ze nog nodig 
hadden en die ze zochten. Er zaten zelfs originele contracten 
tussen. Wij zijn een zeer jong bedrijf en zo zat het al met onze 
documenten, hoe moet het dan zijn bij een groot bedrijf zoals 
Colruyt dat al zo lang bestaat, waar misschien al vijftig jaar zulke 
toestanden bezig zijn?” 

Gelukkig voor de archivarissen van de Colruyt Group waren de 
grote contracten zoals onroerend goed, investeringen, overna-
mes enz. al wel gecentraliseerd. “Toen was het de directiesecre-
taresse die deze documenten beheerde. De contracten werden 
toegevoegd aan mapjes die dan een nummer kregen of die heel 
summier benoemd werden. Maar ook dan liep het wel eens mis. 
Er zat minder systematiek in, terwijl wij wel met een doordachte 
systematiek bezig zijn.” Ook de anciens worden erbij betrokken, 

vertelt Nilens, “we gaan met ze door heel het archief omdat ze 
heel vaak bij cryptische benoemingen kunnen vertellen waarover 
iets ging, welk contract het is e.d.” Ook bij Jan De Nul worden 
de anciens erbij betrokken: “Wij hebben een hele fotocollectie 
gedigitaliseerd. Van de meeste daarvan hebben we de metadata 
kunnen reconstrueren maar wanneer we het echt niet wisten, 
dan plaatsten we de foto op intranet en konden mensen input 
geven op een discussieforum.”

Papierloos archief is toch niet het doel van iedereen. Bij Jan De 
Nul is een tastbaar, papieren archief heilig. “Bij ons is de bedrijfs-
cultuur: “Wat wij zelf doen, doen we beter.” In die optiek is het 
dan ook logisch dat we de archivarissen in huis aannemen en 
niets uitbesteden of voor externe opslag kiezen. Opslaan in de 
cloud is bij ons daarom uit den boze. We zijn beveiligd en op 
onszelf gericht.” Van een afkeer voor digitalisering is wel geen 

sprake, “We zijn wel al bezig met recordmanagement. We pro-
beren een digitale spiegel te creëren van ons papieren archief.” 
En archief dat weg mag, gaat natuurlijk weg. Al moet er steeds 
goedkeuring komen van de betrokken diensthoofden voordat 
ze iets mogen vernietigingen omdat er altijd nog claims kun-
nen rusten op bepaalde dossiers of omdat men bijvoorbeeld 
van plan is om binnenkort in dezelfde regio een nieuw project 
te starten. Werknemers bij Jan De Nul kunnen hun archief ook 
digitaal bekijken maar dat is dan steeds met het kenmerk alleen-
lezen: “Moeten er zaken worden toegevoegd of aangepast, dan 
doen wij dat, zodat de dossiers beschermd en integer blijven.” 

VErKEEr
Om te weten hoeveel stuks per jaar van en naar het archief cir-
culeren, wordt alles nauwkeurig geregistreerd. Cijfers tonen niet 
automatisch de hoeveelheid werk en de kwaliteit, “Maar cijfers 
spreken nu eenmaal aan”, zegt Keyaerts, “ we kunnen dan aan 
ons management tonen hoeveel archief erbij is gekomen en dat 
we daarom meer ruimte of extra medewerkers nodig hebben. 
Mogelijke indicatoren zijn het aantal overdrachten of uitlenin-
gen. De Bondt heeft er echter voor gekozen om dit niet in hun 
kwaliteitssysteem op te nemen als Key Performance Indicator 
(KPI). “Ik vind niet dat het aantal overgedragen stukken onze 
kwaliteit weerspiegelt. Vaak is het een kwestie van zaken als een 
verhuis of een grote werf die afloopt en waarvan er plots 200 
meter archief binnenkomt. Ook het aantal uitleningen geeft niet 
altijd een correct beeld van de geleverde diensten. “Vorig jaar 
waren er 2171 uitleningen, variërend van één enkele factuur tot 
50 dozen werfklassement. De tijd dat je daar aan besteedt kan 
je ook niet per uitlening bijhouden, want dat is niet erg efficiënt.” 

Toch worden de diensten of partners gefactureerd afhanke-
lijk van de hoeveelheid werk die voor ze geleverd wordt. “We 
bekijken na drie maanden hoeveel uren we voor wie hebben 
gewerkt en factureren op die manier” zegt Nilens. Maar de kost-
prijs kan wel omlaag gaan als de diensten al een deel van het 
werk doen vooraleer ze de hulp van de archiefdienst inroepen. 
“Iedereen is gebonden aan budgetten en voor ons is het ook 
nog anders omdat we als ondersteunende dienst, zoals alle 
archivarissen alleen maar geld kosten, we generen geen winst”. 
Ze kosten inderdaad geld, maar niet voor niets “er wordt tijd 
door ons gewonnen, documenten geraken niet meer verloren 
en claims kunnen gewonnen worden”, somt De Bondt op en 
Van Cauwenberge besluit met een glimlach: “Ze komen steeds 
vaker met vragen naar ons en dan wordt het duidelijk dat je wel 
degelijk iets waardevols levert en niet alleen maar geld kost.” 

“ HET ARCHIEF MOEST IN PROFESSIONELE HANDEN KOMEN  
EN ZO ZIJN WE DUS, DOOR DE DEUR OP SLOT TE DOEN,  
DE CONTROLE GELEIDELIJK AAN BEGINNEN OVERNEMEN.
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