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de vraag

Hoe werkbaar is het werk  
van de archivaris?
Hermione L’Amiral, Archief Belgische Senaat

Het feit dat er geen data bestaan omtrent ‘Werkbaar werk’ voor de 
informatieprofessional, maakt een onderwerp als werkstress moeilijk 
bespreekbaar. Als eventuele problemen niet in kaart zijn gebracht, kan 
ook geen werk gemaakt worden van een stressmanagementbeleid dat 
is afgestemd op de sector. De VVBAD voert in het najaar, samen met 
VUB-prof. Elke Van Hoof, een onderzoek naar stressbeleving bij archi-
varissen. Misschien blijkt een uitbreiding naar de bredere sector van 
het informatie management wel wenselijk.

‘Werkbaar werk’ staat hoog op de politieke 
en maatschappelijke agenda de laatste tijd. 
Onlangs trapten de Vlaamse en federale minis-
ters van Werk een campagne rond het thema 
af. De focus zal onder meer liggen op de strijd 
tegen “stress en burn-out”. 

IS DIT EEN grAP?
Werkstress en archief? Het is een gedroomde 
combinatie voor elke moppentapper. De vraag 
blijven stellen als het lachen is verstomd, geeft 
bijna een gevoel van onkiesheid. Archief wordt 
zelden met hoge werkdruk geassocieerd, en 
veel vaker met de weinig uitdagende achterste 
hoeken van de backoffice en het bescheiden 
klasseren van data met verlopen houdbaar-
heidsdatum. Hoe kan daar in godsnaam stress 
mee zijn gemoeid? 

En toch stellen we de vraag. Foute beeldvor-
ming — zo oud als het archiefberoep zelf — 
mag geen barrière zijn om iets bespreekbaar te 
maken, toch? Want dàt er in realiteit een ‘issue’ 

in de lucht hangt, is — indien niet aantoonbaar — 
dan toch wel aanvoelbaar. 

VErANDErINg EN STrESS
De digitalisering en de opkomst van de nieuwe 
media zorgen voor een sterk geëvolueerde con-
text waarbinnen de archivaris moet functione-
ren. De jobinhoud is radicaal veranderd. Andere 
en nieuwe competenties worden noodzakelijk. 
Daar is niks mis mee. Maar is het vanzelfspre-
kend dat we met z’n allen die switch probleem-
loos maken in ons archief? En in onszelf? 

Die contextverschuiving zorgt voor stress. 
Stress kan positief zijn en een uitdaging bete-
kenen. Maar het kan ook zorgen voor minder 
welbevinden op je werk. Het duurt gemiddeld 
twee jaar voor een persoon zich heeft aange-
past aan een ‘veranderde omgeving’, stelt kli-
nisch psycholoog en VUB-prof Elke Van Hoof. 
Twee jaar heb je dus nodig, als alles vlot loopt, 
om opnieuw je eigen plek te vinden. 

WErKOMSTANDIgHEDEN EN STrESS
Werkstress draait om het subtiele evenwicht 
tussen de vereisten van de job en jouw gevoel 
van controle daarover. Het gaat over de inspan-
ningen die je levert voor je job en de beloning 
die je voor je inspanning ervaart. Dat is voor 
een stuk individueel. Wat ik als archivaris een 
uitdaging vind, is dat daarom niet voor jou. 
Lachend kan je zeggen dat je al een specifiek 
‘profiel’ moet hebben om in archief een uitda-
ging te zien. Durven we dat idee verder uitdie-
pen? Volstaan onze kwaliteiten en competen-
ties voor de veranderende job? 

Stress is niet alléén een individuele zaak: de 
omgeving waarin je werkt oefent invloed op 
je uit. Heb je het gevoel dat er geluisterd 
wordt, als je je powerpoint geeft over het nut 
van een goede folderstructuur? Of voel je de 
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Onze smartphones en tablets 
smachten naar het internet, zon-
der een dataconnectie verliezen 
heel wat apps hun nut. Fon (iOS, 
Android) is een wereldwijd netwerk van 
particulieren die een deel van hun thuis-
netwerk afstaan. Wie klant is bij Proximus, is 
meteen lid van FON en kan wereldwijd gebruik 
maken van 17 miljoen gratis hotspots. Telenet 
heeft een alternatief, maar dat is beperkt tot 
klanten in België (1,5 miljoen ‘homespots’).

Onbeveiligde verbindingen kunnen helaas 
‘afgeluisterd’ worden, waardoor informatie 
zoals wachtwoorden en andere gevoelige 
informatie onderschept kan worden. Pas dus 
op met internetbankieren of het lezen van mail. 
Gebruik bij voorkeur een VPN-tool, die het 

dataverkeer versleutelt, zoals 
Private Tunnel VPN (iOS, Android, 

500 MB gratis). 

Via 3G/4G surf je ook veilig. Heeft 
enkel je smartphone die optie, gebruik 

dan ‘tethering’: maak van je smartphone 
een hotspot. Op een iPhone activeer je dit 
via Instellingen > Persoonlijke hotspot. Bij 
een Android-toestel, ga je naar Instellingen > 
Draadloos en netwerken – Meer > Tethering 
en draagbare hotspot. In beide gevallen stel 
je vervolgens een wachtwoord in, waarmee je 
via je tablet kan inloggen op je eigen privéwifi-
connectie. 

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com
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foute beeldvorming tussen jou en je toehoor-
ders inhangen? Heb je collega’s met wie je kan 
‘sparren’, dilemma’s of technische kwesties kan 
bespreken? Of ben jij de enige ‘expert’ in je 
organisatie? Waar valt het meeste daglicht: in 
je archiefdepot — een euvel waarvoor je al ette-
lijke nota’s hebt geplengd — of door het raam 
in je bureau? 

DE VrAAg STELLEN…
Er bestaan geen cijfers of data over dit onder-
werp. En dàt is een probleem dat verder reikt 
dan de archivarissen. Wat hierboven staat klinkt 
wellicht herkenbaar in de oren van veel infor-
matieprofessionals. Maar ook voor hen zijn 
er geen cijfers. We moeten het hebben van 
vertrouwelijke gesprekken links of rechts. Of 
zoals de voorzitter van een archiefwerkgroep 
treffend zei: “Zoiets komt aan de orde tijdens 
de pauze van onze vergadering, …”. Hoe je je 
voelt in je job, is blijkbaar géén agendapunt op 

een vergadering met collega’s. Archivarissen 
verschillen alvast op één vlak niet van andere 
beroepsgroepen: last hebben van werkstress, 
het doet een beetje sullig aan. Je wil niet zwak 
overkomen. Opgebrand staat niet netjes.

Daarom voert de VVBAD dit najaar in samen-
werking met prof. Elke Van Hoof voor het eerst 
een onderzoek naar werkstress onder archief-
professionals. Het doel is in kaart te brengen of 
er/hoe groot de werkstress in het archiefveld 
is. De resultaten zullen in december gepresen-
teerd worden op een studienamiddag. Maar 
daarmee zijn we er nog niet. Als stressgere-
lateerde problemen in de archiefsector vast-
gesteld zouden worden stelt zich meteen een 
nieuwe vraag: welke elementen moeten aan de 
archiefjob toegevoegd/versterkt worden om de 
verandering naar ‘werkbaar werk’ succesvol te 
realiseren? 


