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Wie zijn de klanten van een stadsarchief? Op 
welke doelgroepen moeten we focussen? In de 
aanloop naar de ontwikkeling van een nieuwe 
website probeerden de medewerkers van het 
felixArchief hierop een antwoord te geven. Ze 
deden dit in enkele kwalitatieve onderzoeks-
sessies samen met key users en onder bege-
leiding van externe specialisten in webdesign. 
Het resultaat is een overzicht van zeven klan-
tenprofielen. Beter dan half werk te leveren 
voor iedereen, wil het felixArchief haar com-
municatie en haar dienstverlening afstemmen 
op deze profielen.

Het Felix pakhuis tijdens de verbouwingen.
© Katrijn Gonnissen
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ZEVEN PrOFIELEN
Wie zijn dat dan?
• De student
• De verbouwer
• De heemkundige
• De genealoog
• De onderzoeker
• De politieke gebruiker
• De medewerker van de groep  

Antwerpen

In de volgende paragrafen schetsen we 
de verschillende klantenprofielen, soms 
met enige veralgemening en zelfs over-
drijving, nodig om de verschillen helder 
te krijgen.

Met de student mikken we zeer specifiek 
op de studenten uit het hoger onderwijs. 
Het gaat hierbij zowel om studenten die 
onder begeleiding van een docent een 
groepswerk maken als om individuele 
scripties. Voor deze klanten is het essenti-
eel dat de website bruikbaar is op mobiele 
devices. Hun zoekstrategie is ‘googliaans’: 
het geheel doorzoeken met enkele zoek-
termen en vervolgens filteren. De digitale 
beschikbaarheid van beschrijvingen en 
inhoud van de archiefdocumenten is cru-
ciaal. Ze communiceren bij voorkeur met 
het felixArchief via e-mail en via sociale 
media. Voor de leeszaalmedewerker is het 
vooral van belang het juiste evenwicht te 
houden tussen de pedagogische rol (leren 
werken met archieven) en de controle-
rende rol (bewaker van erfgoed).

SNEL EN ZONDEr MOEITE
De verbouwers vormen met voor-
sprong de grootste groep klanten van 
het felixArchief. Deze mensen komen 
bouwdossiers van een bepaald pand 
raadplegen ter voorbereiding van een 
aankoop of verbouwing en ter aanvul-
ling van hun vergunningsaanvraag. “Snel 
en zonder moeite” is hun motto. Ze zijn 
meestal onbekend met een archief en 
willen vooral zo snel mogelijk de juiste 
informatie mee naar huis nemen. Op 
de website van het felixArchief krijgen 
ze als het ware een snelkoppeling naar 
de bouwdossiers. Maar ook als ze op 
andere manieren ergens op de website 
terechtkomen, is het typen van een adres 
voldoende om hen als ‘verbouwer’ te 

herkennen en meteen door te sluizen naar 
de juiste archiefreeks. Zij communiceren 
vooral telefonisch en per e-mail met het 
archief en wensen hun fysiek bezoek aan 
de leeszaal zo veel mogelijk te beperken.
De heemkundige bezoekt de leeszaal en 
vooral de website om recreatieve rede-
nen. Hij of zij wil graag op een gemak-
kelijke manier zaken uit het verleden vin-
den die aansluiten bij de persoonlijke 
interesse. Belangrijker dan de volledig-
heid van de gevonden informatie is het 
gemak en de toegankelijkheid ervan. Op 
de nieuwe website kan de heemkundige 
zijn zoekopdrachten gemakkelijk beper-
ken tot enkel afbeeldingen of enkel digi-
tale documenten. Deze klanten communi-
ceren bij uitstek via sociale media met het 
archief en komen ook dikwijls via allerlei 
publicaties of nieuwsberichten over de 
lokale geschiedenis tot bij het archief.
Voor de klanten die aan genealogie doen, 
vermindert de rol van het felixArchief 
zienderogen. Steeds meer van hun bron-
nen zijn online beschikbaar en meestal is 
dat op andere websites dan die van het 
stadsarchief. Onze website moet dus op 
de eerste plaats de beginnende genea-
loog de juiste verwijzingen geven en op 
de tweede plaats de ervaren genealoog 
de juiste ingangen bieden naar een die-
pere stoffering van zijn stamboom. Deze 
klanten vinden gedigitaliseerde bronnen 
erg belangrijk en ze hechten ook veel 
belang aan de authenticiteit van de bron. 
Wanneer ze zich toch verplaatsen naar de 
leeszaal, raadplegen ze liever de originele 
bron dan het digitale bestand. De genea-
loog communiceert via e-mail en sociale 
media met het archief en wordt dikwijls 
naar bepaalde reeksen verwezen via tips 
en publicaties van andere genealogen.

KrITISCH OVEr DE KWALITEIT
Voor de professionele onderzoeker is 
niet alleen de authenticiteit van de bron-
nen maar ook van de metadata van kapi-
taal belang. Hij of zij is kritisch over de 
kwaliteit van de beschrijvingen, over hun 
onderhoud en over de structuur van de 
databank. Het zijn vooral deze klanten die 
gebruik maken van de meer archieftech-
nische instrumenten als een toegang via 
archiefvormers, een archievenoverzicht 
en een documentatie van het verwerven 
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en bewerken van de archiefreeksen. Voor 
deze klanten zullen we bij elke beschrij-
ving ook de datum van de laatste bewer-
king publiceren en zullen we gegevens 
over selectie en vernietiging ter beschik-
king stellen. Ze kunnen ook metadata in 
een open-data-functionaliteit downloa-
den om er dan verder mee aan de slag 
te gaan. De onderzoeker communiceert 
vooral via e-mail en blijft op de hoogte 
via nieuwsbrieven en via twitter.

De politieke gebruiker is een relatief 
nieuwe klantengroep. Het digitaal depot 
van de stad Antwerpen ondersteunt 
steeds meer het democratisch besluitvor-
mingsproces door het zeer snel archiveren 
en publiceren van opnames van gemeen-
teraad, gemeenteraadscommissies en dis-
trictsraden. Ook de besluiten van de ver-
schillende bestuursniveaus van de stad 
zijn beschikbaar via de website van het 
felixArchief. De politieke gebruiker hecht 
veel belang aan de juiste metadata (een 
interventie van partij x mag niet onder de 
naam van partij y staan!) en aan de open-
baarheid van de gegevens. Wat openbaar 
is, wordt liefst door zo veel mogelijk bur-
gers bekeken en vertrouwelijke zaken zijn 
goed beschermd en enkel toegankelijk 
voor de betrokkenen. Ook de politieke 
gebruiker is een mobiele gebruiker van de 
website. Zij krijgen een eigen zoekwijzer 
op de website en zullen door een nauw-
gezet onderhoud van de archiefvormers 
meteen geleid worden naar de bestuurs-
organen die hen aanbelangen. De poli-
tieke gebruiker communiceert vooral via 
telefoon en e-mail.

DE MEDEWErKEr VAN DE grOEP 
ANTWErPEN
De interne medewerkers van de 
Groep Antwerpen vormen het laatste 

geïdentificeerde klantenprofiel van het 
felixArchief. Met de implementatie van 
het digitale depot en het sneller overdra-
gen van digitale archieven worden deze 
klanten alsmaar belangrijker in de werking 
van het felixArchief. De interne raadple-
gingen door medewerkers van de Groep 
Antwerpen stegen de voorbije jaren spec-
taculair.

Net zoals DE klant niet bestaat, bestaat 
ook DE interne medewerker niet. Deze 
klanten blijken in de praktijk heel ver-
scheiden te zijn, en dus ook andere noden 
en verwachtingen te hebben. Een con-
stante is wel dat de interne medewerker 
van de Groep Antwerpen digitaal werkt 
en bij voorkeur zijn digitale informatie 
raadpleegt vanuit vertrouwde toepassin-
gen. Deze toepassingen zijn niet zelden 
het resultaat van maatwerk of eigen ont-
wikkeling. Ze willen niet alleen de gearchi-
veerde informatie met de spreekwoorde-
lijke druk op de knop kunnen raadplegen, 
ze verwachten ook een werkwijze die 
zo nauw mogelijk aansluit bij hun digi-
tale manier van werken. Het felixArchief 
speelt hier op verschillende manieren op 
in door de raadpleging van archieven ver-
der op maat te snijden van zijn interne 
klanten. Geen one size fits all oplossing 
dus, maar veeleer een combinatie van 
oplossingen gebaseerd op detailtoegan-
gen en allerhande links die rechtstreeks 
leiden tot het gezochte dossier of docu-
ment.

DETAILTOEgANgEN
Het felixArchief hield al rekening met 
deze gebruikerswensen bij de imple-
mentatie van het digitale depot en 
vooral bij het realiseren van de webont-
sluiting ervan. Hiervoor werd in 2009 de 
module ‘Detailtoegangen’ ontwikkeld. 

Deze module implementeert een flexibele 
en geautomatiseerde toegankelijkheid 
voor archiefdossiers en –documenten. 
Gebaseerd op het concept van nadere 
toegangen biedt het felixArchief hier-
mee aan interne klanten dezelfde zoek-
functionaliteiten als in de oorspronkelijke 
applicaties aan. Met dit toegangenappa-
raat maakt het felixArchief zowel dos-
siers als documenten toegankelijk en kan 
de klant zijn eigen zoekopdracht formu-
leren. Per dossier- of documenttype kan 
de klant betekenisvolle zoekvelden in zijn 
zoekopdracht hanteren. Zo zijn er toegan-
gen voor de besluiten van de vele besluit-
vormingsorganen, de bouwdossiers, de 
milieudossiers, de personeelsdossiers, 
de content items van antwerpen.be, pro-
jectdossiers openbaar domein, enz.

Het samenstellen van deze toegangen 
verloopt geautomatiseerd. Hiervoor wor-
den de metadata die mee in het digitale 
depot zijn opgeslagen geïndexeerd. Een 
eventuele mapping van de oorspronke-
lijke metadatavelden en de zoekvelden 
in de toegang gebeurt bij het ontwerpen 
van de toegang. Het felixArchief overlegt 
hiervoor nauw met de interne klant. De 
zoekvraag is een vast onderdeel in het 
uitwerken van een archiveringsoplos-
sing voor dossiers en documenten die in 
applicaties beheerd worden. Het zoekre-
sultaat biedt een rechtstreekse link naar 
een dossier, een subdossier of een indivi-
dueel document aan.

ZOEKAPPS
De klanten kunnen dezelfde zoekvraag op 
meerdere detailtoegangen tegelijk losla-
ten wanneer deze toegangen dezelfde 
structuur hebben. Zo kan een klant via 
één zoekactie de individuele besluiten 
van de gemeenteraad, het schepen-
college, de dictrictsraden en –colleges 
doorzoeken. Ondanks deze functionali-
teit, uitten veel klanten ook de wens om 
meer thematisch over meerdere archief-
reeksen en verschillende toegangen heen 
te kunnen zoeken. Daarbij komt nog dat 
het onderscheid tussen openbare en niet-
openbare archieven voor de interne klant 
minder relevant is, want zij willen in eerste 
instantie in de archieven van hun eigen 
dienst kunnen zoeken. Of de archieven al 
zijn overgebracht naar het felixArchief of 
zich nog in het semi-dynamisch archief 
denBell bevinden doet er voor hen ook 
niet toe: ze willen graag met één zoek-
opdracht alle verwante archieven in het 
beheer van het felixArchief kunnen door-
zoeken. (Zie afb. 1)

Om aan deze gebruikerswensen tege-
moet te komen, worden voor enkele Afb. 1.
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verwante archieven aparte zoekapps 
aangeboden. Zo is er een zoekapp voor 
alle vreemdelingendossiers en een voor 
alle pand- en perceelsgerelateerde dos-
siers. Dit zijn kleine portable zoekapps 
die meerdere toegangen tegelijk door-
zoeken en die de zoekresultaten meteen 
in de overeenstemmende intranetpagina’s 
van het felixArchief tonen. 

Afhankelijk van de status en de locatie 
van het dossier kan de klant vervolgens:
• het digitale of het gedigitaliseerde dos-

sier in het digitale depot raadplegen
• een scanning on demand-verzoek indie-

nen
• het fysieke dossier op zijn werkplek 

laten bezorgen
• een inzageverzoek indienen, ingeval 

van niet-openbare inventarisnummers

LINKS
Een gelijkaardige toegang tot gearchi-
veerde dossiers en documenten is ook 
mogelijk op basis van rechtstreekse links 
naar gearchiveerde dossiers, subdossiers 
of documenten. Deze links worden ach-
tergelaten in archiefvormende applicaties 
of in mappenstructuren van waaruit werd 
overgedragen naar het felixArchief. Op 
die manier blijven interne klanten wer-
ken en zoeken binnen vertrouwde inter-
faces en toepassingen, en hoeven ze geen 
tweede zoekopdracht in archieftoegan-
gen uit te voeren. Als van deze optie 
gebruik gemaakt wordt, kan het archi-
veren in het digitale depot vrij transpa-
rant verlopen en worden gebruikers door 
middel van de links meteen doorverwe-
zen naar de opslaglocatie in het digitale 
depot.

Deze werkwijze biedt ook nog een aantal 
andere bijkomende voordelen: door mid-
del van de links zien gebruikers een ver-
wijzing naar het archief en realiseren ze 
zich dat dossiers niet zomaar verdwenen 
of per ongeluk verplaatst zijn. Het onbe-
doeld terugplaatsen van backups wordt 
hiermee vermeden. In geval van niet-
openbare archieftoegangen vergt deze 
werkwijze minder toegangsbeheer voor 
het felixArchief. De diensten bepalen zelf 
wie toegang heeft tot hun applicatie en 
mappenstructuur.

VAKAPPLICATIES
Een concrete toepassing van verwijzin-
gen in een vakapplicatie zijn de links in 
het Digital Asset Management Systeem 
(DAMS) van de stad Antwerpen. Met deze 
toepassing beheren de collega’s van de 
Antwerpse musea, bibliotheken en erf-
goedinstellingen hun digitale assets. In 
2016 werd de koppeling tussen DAMS en 
het digitale depot van het felixArchief 
gerealiseerd. Hierbij worden de masters 
van de digitale assets en hun metadata 
volledig automatisch bij het felixArchief 
gearchiveerd. Na succesvolle opname van 
deze masters krijgen de assets in DAMS 
een rechtstreekse verwijzing naar de bij-
horende inventarisnummers in het digi-
tale depot. Het DAMS functioneert dus 
meteen ook als toegang tot de gearchi-
veerde masters. (Zie afb. 2)

De toegang tot gearchiveerde perso-
neelsdossiers vanuit de applicatie van de 
personeelsdiensten is een nog meer uit-
gewerkt voorbeeld van deze werkwijze. 
Net zoals bij de detailtoegangen kunnen 
leden van de personeelsdienst hun eigen 

Afb. 2.
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zoekopdracht met specifieke zoekvel-
den uitvoeren. Ze maken hiervoor geen 
gebruik van de intranetwebsite van het 
felixArchief, maar beschikken over een 
zoekformulier in hun eigen toepassing. Dit 
zoekformulier gebruikt de achterliggende 
archieftoegang van het felixArchief als 
databron. Bijkomende functionaliteit is 
hier dat de toegang op het niveau van 
subdossiers geregeld is en dat deze toe-
gang gekoppeld is aan autorisaties. De 
medewerkers van de personeelsdienst 
krijgen in hun zoekresultaten dan ook 
slechts die subdossiers te zien waartoe 
ze toegang hebben. Op deze manier 
behoudt de personeelsdienst dezelfde 
manier van werken als bij dynamische 
dossiers.

gIS
De case van de toegang op de perso-
neelsdossiers illustreert het hergebruik 
van dezelfde beschrijvingen en archief-
toegangen door meerdere apps, appli-
caties en kanalen. Een voorlopig laatste 
stap in dit proces is het ontsluiten van alle 
pand- en perceelsgerelateerde archief-
dossiers via de GIS-applicatie van de stad 
Antwerpen. De GIS-applicatie is een van 
de vaste instrumenten in het werkpro-
ces van de stedenbouwkundige en mili-
eudienst van de stad. Bij elke intake van 
een nieuwe vergunningsaanvraag geore-
fereert de dienst het dossier. Na het selec-
teren van de archieflaag in GIS zien de 
gebruikers nu meteen ook welke zaken in 
het verleden voor het pand of het perceel 
geregistreerd werden en wat de historiek 
is. (Zie afb. 3)
 
Door middel van zoekfilters kunnen de 
gebruikers filteren op dossiertype (bouw-
dossier, milieudossier, pandendossier, ste-
denbouwkundige attesten, enz.). Na het 

selecteren van een dossier worden in GIS 
de beschrijvingsvelden uit de bijhorende 
toegang getoond: aanvrager, aanvraag-
datum, collegenummer, omschrijving, 
inventarisnummer, enz. Via een hyper-
link kunnen ze de bijhorende archiefdos-
siers meteen digitaal raadplegen of laten 
inscannen.

Inmiddels worden via deze weg meer 
dan 600.000 pand- en perceelsgerela-
teerde dossiers in het archief ontsloten. 
Het felixArchief werkte hiervoor samen 
met de GIS-collega’s. Het felixArchief 
maakte een aggregator van de bestaande 
toegangen en de GIS-collega’s georefe-
reerden de inventarisnummers op basis 
van de adresgegevens.

BESLUIT
Eén generieke gebruikersinterface voor 
de raadpleging van archieven blijkt niet 
langer te volstaan. In de plaats daarvan 
kan een archief beter meerdere kanalen 
aanbieden, zodat klanten van een com-
municatie en dienstverlening op maat 
kunnen genieten. Kennis van de ver-
schillende klantprofielen zijn, samen met 
nauw overleg en afstemming, essenti-
eel. De ontwikkeling van de nieuwe web-
site vormde voor het felixArchief een 
prima gelegenheid om zijn klantprofie-
len in kaart te brengen en het aanbod op 
hun noden af te stemmen. Zo diversifië-
ren we onze communicatie en dienstver-
lening van twee algemene gebruikers-
groepen (externe en interne gebruikers) 
naar zeven klantprofielen en bieden we 
de mogelijkheid om binnen één klantpro-
fiel nog verder uit te diepen. Dit laatste 
blijkt vooral voor interne klanten relevant 
te zijn. En wat goed blijkt te werken voor 
de interne klant kan op termijn ook voor 
andere klantprofielen voorzien worden. 

Afb. 3.
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