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Als archivaris bij een klein of middelgroot bestuur is het vaak niet gemakkelijk om greep te 
krijgen op het, zoals dat zo mooi heet, ‘dynamisch’ documentbeheer van je organisatie. Zeker 
niet als je dienst is ondergebracht bij het bedrijfsonderdeel ‘cultuur en vrije tijd’ en je kan-
toor zich bovendien een flink eind wandelen/fietsen van het ‘echte’ administratieve centrum 
bevindt. Het feit dat je voorgangers zich hoofdzakelijk hebben ge-out als historici, met artikels, 
lezingen, praatjes op de lokale radio, want hoe ging dat in die tijd, helpt ook niet echt. Kortom, 
je hebt de perceptie tegen. En dan kan het gebeuren dat een vriendelijke medewerker van 
dienst X aan je bureau verschijnt met een stapeltje foto’s en de mededeling “nu we toch aan 
het opruimen zijn, leek dit ons wel interessant voor het archief...”. Dringend tijd dus om iets 
aan je interne communicatie te doen.

Het begint al met de naam van je dienst en functie. ‘Archief’ 
en ‘archivaris’ (of het plechtstatige ‘stadsarchivaris’), versterkt 
dat niet alleen maar het klassieke beeld dat de meeste mede-
werkers van archiefbeheer hebben? Met name: het vrijblijvend 
bewaren van oude, stoffige documenten die niemand binnen 
de administratie nog nodig heeft. “Nee, we hebben geen archief, 
we werken volledig digitaal”, is dan een typische reactie. Beter 
lijkt het om intern de term ‘archief’ niet meer te gebruiken maar 
in je communicatie steevast te spreken over ‘documentbeheer’ 
of het ruimere ‘informatiebeheer’. ‘Archivaris’ kan je dan vervan-
gen door ‘deskundige’ of ‘adviseur’. Ooit las ik onderaan een 
e-mail “expert documentbeheer”. Als boodschap kan dat tellen.

Gebruik de interne communicatiekanalen die er al zijn. Als je 
organisatie beschikt over intranet, voorzie dan zeker een pagina 
over documentbeheer. Hierop kan je kort de verschillende pro-
cedures uitleggen: klasseren, overdragen, selecteren en vernie-
tigen. Het gaat dan niet om de achterliggende theorie maar om 
een praktisch stappenplan bij elk procedure, inclusief voorbeel-
den en sjablonen.

YAMMER
Het intranet is ook de ideale plaats voor presentaties of filmpjes 
met meer uitgebreide informatie, opeenvolgende screenshots 
bijvoorbeeld om te tonen hoe je e-mails klasseert. Op die manier 
kan je bij vragen steeds een link naar een bepaalde presentatie 
doorsturen en heb je op werkbezoek bij een dienst steeds alle 
documenten bij de hand.

Voor iets grotere organisaties is het (gratis) sociaal netwerk 
yammer best handig om in contact te blijven met je contact-
personen op de werkvloer. yammer is een soort Facebook voor 
bedrijven 1. Het leent zich vooral goed als discussieforum, “hoe 
pakken jullie dit probleem aan?”, maar ook om links naar inte-
ressante online informatie te delen.

Publiceer regelmatig iets over je werk in het personeelsblad. Dat 
mag best op een opvallende of ludieke manier, zolang het thema 
documentbeheer maar in de verf wordt gezet. Zo kan je bij-
voorbeeld met een aantal foto’s het verloop van een ‘trash day’ 
tonen. Of je houdt een interview met het groepje medewerkers 

dat een nieuwe digitale mappenstructuur voor hun dienst op 
poten zet. Ga vooral niet in op vragen om in het personeelsblad 
iets te publiceren over lokale geschiedenis of over interessante 
folkloristische gebruiken in je gemeente. Perceptie, weet je wel.

Sluit je aan bij de interne opleidingen die in de meeste orga-
nisaties op regelmatige basis worden georganiseerd door de 
personeelsdienst. Zo krijgen nieuwe medewerkers meestal 
een korte introductie over de werking van de organisatie. 
Leidinggevenden volgen op geregelde tijdstippen bijscholing 
over de functionerings- en evaluatiecyclus of over tijdregistratie. 
Waarom zou documentbeheer niet in dit rijtje passen? Schrijf 
een praktisch handleiding of cursus en vraag de vormingsdienst 
die regelmatig op het programma te zetten. Maak volop gebruik 
van hun knowhow en communicatiemiddelen. Voorzie naast een 
algemene cursus ook opleidingen voor ‘gevorderden’ rond spe-
cifieke deelthema’s, bijv. digitaliseren.

WEES ZICHTBAAR
Neem deel aan werkgroepen die een link hebben met informa-
tiebeheer. Vaak loopt er binnen de organisatie wel een project 
over een nieuwe website, digitale dienstverlening of procesre-
gistratie.

Introduceer in deze projecten de processen rond documentbe-
heer. Is er bijvoorbeeld bij nieuwe systemen rekening gehouden 

“GA VOORAL NIET IN OP VRAGEN 
OM IN HET PERSONEELSBLAD 
IETS TE PUBLICEREN OVER 
LOKALE GESCHIEDENIS OF OVER 
INTERESSANTE FOLKLORISTISCHE 
GEBRUIKEN IN JE GEMEENTE. 
PERCEPTIE, WEET JE WEL.”
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met de selectie en archivering van informatie op lange termijn? 
Ook de contacten met collega’s binnen zo’n werkgroep zijn 
belangrijk. Stafmedewerkers en medewerkers verantwoorde-
lijk voor ICT en kwaliteitszorg zijn je natuurlijke partners bij de 
uitbouw van een efficiënt documentbeheer.

Speel in op belangrijke reorganisaties binnen de organisatie, 
zoals een verhuizing naar een nieuw gebouw, de oprichting 
van een nieuwe dienst of functie, de verkiezing van een nieuw 
bestuur. Op zo’n moment komt geheid het thema document-
beheer ter sprake: dossiers moeten worden afgesloten en gear-
chiveerd, nieuwe ordeningssystemen moeten op poten worden 
gezet. Toon aan dat je dienst hierin een belangrijke rol te spelen 
heeft. Neem tijdig contact op met de betrokkenen. Dat laatste 
kan alleen als je goed op de hoogte bent van het reilen en zei-
len binnen de organisatie. Volg het interne nieuws dan ook op 
de voet.

Wees zichtbaar op de werkvloer. 
Vertrouw niet enkel op intranet en mail-
verkeer maar ga persoonlijk bij de dien-
sten langs om informatie te verzame-
len of procedures uit te leggen. Wacht 
niet af maar neem proactief contact op, 
nodig jezelf uit op het dienst- of sec-
toroverleg. Een kalender, waarbij je voor 
elke dienst één bezoek per jaar voorziet, 
kan daarbij helpen. Aarzel ook niet om 
actief mee te helpen bij het wegwer-
ken van achterstanden uit het verleden, 
uit de tijd dat er van procedures rond 
documentbeheer nog geen sprake was. 
Vaak zal het nodig zijn om bij een eer-
ste bezoek zelf selecties uit te voeren in 
overvolle archiefkelders en -zolders en 
dossiers klaar te maken voor overdracht. 
Op die manier geef je de dienst de kans 
om een nieuwe start te maken.

Zorg ten slotte, het lijkt een evidentie, 
voor een vlotte service: beantwoord vra-
gen snel en geef voldoende feedback. 
Bezorg bijvoorbeeld na elke bezoek een 
kort rapportje aan de betrokkenen. Of 
zorg voor een online Q & A-lijst van de 
meest gestelde vragen.

Perceptie is alles, zeker voor een beroep 
dat volop in verandering is. Het onder-
houden van een goede interne commu-
nicatie is de tijdsinvestering meer dan 
waard en bovendien meer dan ooit part 
of the job. 

NiPT.	Nieuws	van	en	voor	personeel	van	de	Stad	Turnhout.

1 Els	Michielsen,	“Contact	met	werkvloer	versterken	via	sociale	media”,	META,	

2013/5,	p.	30.
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