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Net voor de kerstvakantie sprak META met Bart Severi, toen nog beleidsadviseur en projectlei-
der bij Informatie Vlaanderen en Els Michielsen, ook toen nog beleidsondersteuner bij Informatie 
Vlaanderen. Ondertussen pronken er andere titels op hun visitekaartje. Bart is bestuurscoör-
dinator in Diest en verantwoordelijk voor de diensten ruimtelijke ordening, openbare werken, 
milieu en groen, wonen, lokale middenstand, gebouwen en patrimonium. En Els is het nieuwe 
teamcoördinator archief bij stad en OCMW Lier. De kans voor een dubbelinterview lieten we 
niet schieten.

Hoe lang hebben jullie hier gewerkt? 
Bart: Ik heb hier negen jaar gewerkt. In 2007 ben ik begonnen 
als projectmedewerker met een contract voor zes maanden. 
Vlak voor de Vlaamse overheid besliste om de Coördinerende 
Archiefdienst op te richten, met het Archiefdecreet te starten 
en het depot van Vilvoorde op te richten, is dat een paar keer 
verlengd geweest. Een paar jaar later is Els begonnen. 

Bart, was jij dan de eerste medewerker?
Bart: Ja, maar nu ben ik de veteraan: ik ben de enige die de 
beginperiode nog heeft meegemaakt. Het celhoofd dat mij toen 
heeft aangenomen is kort daarna vertrokken. 

Hoe kijk je negen jaar later terug op dat begin?
Bart: Zo vaak denk ik daar niet meer aan terug, maar eigenlijk 
was dat toch wel vrij bijzonder. Je wordt aangeworven als pro-
jectmedewerker en je hoort hier en daar wel iets waaien over 
een beslissing van de Vlaamse regering die er al dan niet zit aan 
te komen. We waren dus niet zeker dat ons contract verlengd 
zou worden. Maar dat is dan toch allemaal in orde gekomen en 
toen kwamen er plots verschillende unieke projecten op ons af. 
Wie krijgt er nu de kans om helemaal vanaf nul mee aan een 
decreet te schrijven? Meestal is er al een bestaande regelge-
ving of vormend kader waarvan je vertrekt. Zelf ook een team 
kunnen samenstellen, smeden en kneden is eveneens bijzonder. 



Bart: Dat trok mij ook wel aan in die nieuwe job, dat het terug 
een stuk concreter wordt. En als ik terugkijk op mijn jaren hier, 
merk ik dat ik om de zoveel jaar wel een prikkel nodig had. 
Zowel persoonlijk, zoals doorstromen van celhoofd naar team-
hoofd, maar ook als team: met zijn allen brainstormen over 
welke projecten we zelf zouden willen doen en wat we wilden 
doorschuiven naar anderen. De nood aan zo’n inhoudelijke prik-
kel op tijd en stond, is te begrijpen. Alleen is die in ons geval 
nu wat groter. 

Els: Lier was ook een logische keuze gelet op hoe ze hun infor-
matiebeheer opvatten. Het ligt in de lijn van hoe wij het hier 
altijd zagen, zo zetten ze bijvoorbeeld heel hard in op die admi-
nistratie. Het speelt zich sowieso wel af op een ander niveau, 
maar dat trekt me alleen maar meer aan. En wat ik hier altijd 
belangrijk heb gevonden, neem ik natuurlijk ook wel mee naar 
Lier. 

Bart: Wie weet keer ik ooit nog terug. Maar nu wil ik dit doen. 
En ik ga me daarin gooien zoals ik me negen jaar lang gegooid 
heb voor de archiefsector: met veel plezier. 

Els, op welk moment ben jij hier eigenlijk ingestapt? 
Els: 1 maart 2011. Ik had toen een tijd in Mol gewerkt als archi-
varis en conservator toen ik het idee kreeg om over te stap-
pen naar de kwaliteitscoördinatie en procesoptimalisatie van 
het OCMW in Antwerpen. En toen zag ik de vacature voor mijn 
baan hier verschijnen en ik herinnerde me dat ik altijd al het 
beleid mee had willen vormgeven. Bovendien konden we altijd 
zelf onze richting bepalen. Er is wel het grote kader van het 
decreet waarmee je rekening moest houden maar onze acties 
konden wel altijd zelf invullen, net als de accenten die we graag 
wilden leggen. 

Wat we ons afvragen: bestaat de Coördinerende archiefdienst 
nu eigenlijk nog? 
Bart: Van in het begin hebben we verschillende gedaantewis-
selingen en naamsveranderingen meegemaakt. En dan denk ik 
nog niet aan de meer formele splitsingen en fusies van de voor-
bije vier jaar. Als we toen elke keer naar de sector hadden moe-
ten communiceren wat onze nieuwe naam was — bijvoorbeeld 
de Cel Informatie- en Kennisbeheer — dan hadden we nooit 
dezelfde continuïteit gekend als nu. Door onze naam te con-
solideren in onze communicatie hebben we toch wat stabiliteit 
gecreëerd. Een stuk voor onszelf maar ook voor de sector. Nu 
zijn we gesplitst over twee entiteiten. Je hebt enerzijds de com-
ponent ‘Dries en collega’s’, die zich bezighouden met de onder-
steuning van de Vlaamse overheid, onder andere in het kader 
van verhuisbewegingen, maar die ook het depot Vilvoorde uit-
baat. En dan heb je de component die bij het nieuwe Agentschap 
Informatie Vlaanderen zit en zich bezighoudt met het beleid 
en digitale informatie. Tot voor kort gebruikten we de naam 
Coördinerende Archiefdienst nog, maar nu we officieel gestart 
zijn als Agentschap Informatie Vlaanderen hebben we de knoop 
toch doorgehakt. Die boot hebben we nochtans lang afgehou-
den omdat de situatie lang niet zeker was. 

Was de uitwerking van het Archiefdecreet jouw eerste hoofd-
taak dan?
Bart: Alles kwam toen tegelijk, eigenlijk. Zoals het Depot 
Vilvoorde bijvoorbeeld, hoewel dat dat vooral Dries Vandaele 
was die zich daarop toegelegd heeft. We waren toen al met 
zijn vieren maar iedereen had meerdere petjes op. En dat is 
eigenlijk altijd zo geweest. Het decreet kwam voornamelijk op 
mijn schouders terecht, maar ook Dries werkte daar intensief 
aan mee. Hoewel het niet onze eerste werkervaring was, had-
den we nog nooit iets van die orde gedaan en werden we wel 
wat in het zwembad gegooid. Maar we zijn beginnen zwem-
men. We kregen ook veel hulp, onder andere van de VVBAD. 
Proeve van Archiefdecreet was een belangrijk vertrekpunt voor 
ons. En in de jaren nadien werd het alleen maar boeiender met 
zaken die verder bouwden op dat eerste jaar. Dries is ondertus-
sen het Depot Vilvoorde aan het uitbreiden. En wij herschrijven 
momenteel het decreet. 

Was het daarom tijd om te veranderen? 
Bart: Ondertussen hebben we met het team al drie decreten 
geschreven, samen met ontelbare uitvoeringsbesluiten. Maar 
dat heeft nooit verveeld. We hebben dat ook nooit beschouwd 
als een zuiver juridische of technische oefening. We hebben dat 
altijd opgevat als een breed inhoudelijk en strategisch project 
waarvoor we enerzijds de sector consulteerden en anderzijds 
ook zelf grondig nadachten over wat we wilden. 

Maar de archiefsector was eigenlijk niet jouw eerste keuze? 
Bart: Tegen een aantal collega’s heb ik inderdaad gezegd dat 
ik niet tot aan mijn pensioen in de archiefsector zou blijven. 
Alhoewel ik altijd alles open heb gehouden. Maar een aantal 
weken geleden heb ik dan toch een knoop moeten doorhakken, 
gewoon omdat de opportuniteit zich voordeed. Het is iets totaal 
anders: een andere sector en een andere functie. En toevallig 
valt het ook samen met Els haar vertrek. 

Was het bij jou ook een kans die zich aandiende, Els? 
Els: Het was bijna an offer you can’t refuse. Maar het was ook 
wel een serieuze afweging die ik moest maken omdat ik mijn job 
hier wel graag deed. Dit is altijd een boeiende job geweest maar 
van de meeste dingen die ik hier deed, zag je niet onmiddel-
lijk, of pas op lange termijn, resultaat. Ik kijk er wel naar uit om 
terug iets concreter te doen en om er ook onmiddellijk resultaat 
van te zien. Maar ook ik heb het altijd boeiend gevonden om 
te zien hoe regelgeving tot stand komt. En dat dat toch niet zo 
evident is. Om dan achteraf vaak te horen “Waarom hebben jul-
lie er nu niet aan gedacht om dat ook in het decreet te zetten?” 
Maar zo simpel is het helaas niet, want je zit met zoveel verschil-
lende variabelen waarmee je rekening moet houden. Ook het 
Steunpunt Archiefdecreet is heel boeiend werk, maar je bent wel 
altijd anderen aan het uitleggen hoe ze hun werk moeten doen. 
En na een aantal jaar merk je dat je de praktijkkennis en wat er 
gebeurt in het werkveld toch moeilijker kunt inschatten. Even 
een stage kunnen doen of ergens een poosje meelopen zou in 
zo’n geval wel terug voor inspiratie kunnen zorgen. Er zou een 
soort roulatiesysteem moeten bestaan! (lacht) 
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Els: Je kunt ook niet om het jaar tegen mensen zeggen dat je 
weer van naam bent veranderd. En we hebben daar regelmatig 
ons hoofd over gebroken “Is dit nu het moment?” Maar we had-
den nooit het gevoel dat de zoveelste naamsverandering ook 
de definitieve vlag zou worden. 

Bart: Dat gebrek aan stabiliteit heb ik altijd wel een hinder-
paal gevonden. Als we meer mandaat hadden gekregen, denk 
ik dat we meer hadden kunnen realiseren. We hebben voor een 
stuk moeten opboksen tegen een management dat niet altijd 
dezelfde doelstellingen nastreefde. Hoewel het niet altijd even 
evident was, zijn er toch zaken waar we zeer tevreden over 
mogen zijn. 

ligt zoiets als een Vlaams rijksarchief, een entiteit die op zich 
staat, eigenlijk binnen de ambities? 
Bart: Als je dat als wetenschappelijke instelling bedoelt, dan 
niet. Maar we hebben de technische en financiële haalbaarheid 
van dat idee wel al onderzocht, bijvoorbeeld tijdens het schrij-
ven van het Archiefdecreet. En de politieke haalbaarheid is nu 
dezelfde als toen: te weinig kritische massa. Te weinig budget, 
te weinig VTE, een te onduidelijk omlijnd takenpakket, ….

Els: Hoeft zoiets ook? Door een onderdeel te zijn van het 
Agentschap Informatie Vlaanderen, heb je ook wel een heel 
directe band met de mensen die bezig zijn met informatieveilig-
heid, openbaarheid, hergebruik. Door samen een agentschap te 
vormen zijn er linken die je nu veel gemakkelijker kunt leggen. 
Dat zou als aparte entiteit niet mogelijk zijn. 

Bart: We hebben onszelf ook altijd verzet tegen de perceptie 
dat archief hetgeen is dat helemaal aan het einde komt: de kel-
der of een doodlopende straat op een organogram. Archief is 
eigenlijk informatie duurzaam bewaren en snel ter beschikking 
kunnen stellen. Door in te zetten op onder andere digitalisering 
denk ik dat ze hier intern ook wel merken dat wij een bepaalde 
expertise hebben die zinvol is voor de rest van de organisatie. 

Hoe zien jullie de verhouding ten opzichte van het rijksarchief?
Bart: Als peers.

Want het Archiefdecreet zorgde voor heel wat deining, zoals 
de bevoegdheidsbetwistingen.
Bart: De laatste procedure daaromtrent is nu afgerond, in ons 
voordeel. Maar de anderen waren wel in ons nadeel. Ondertussen 
hebben zowel wij als het Rijksarchief van het politieke niveau de 
opdracht gekregen om samen na te denken over een samen-
werkingsakkoord. Dat is een formele vraag die we tot nu toe 

hebben gemist. Er waren wel informele gesprekken onder de 
beide administraties, maar dat maakte, wat ons betreft, weinig 
voortgang. Nu hebben we het gevoel dat er toch stappen voor-
uit gezet kunnen worden. We hopen het Rijksarchief daar als 
collegiale partner te mogen treffen.
Ik denk dat het al die jaren geleden al helemaal aan het begin 
is misgelopen. Bij het idee van een Vlaams Rijksarchief, waar-
naar je refereerde, dat leefde bij de federale collega’s. Want 
zij gingen ervan uit dat dat onze intentie was. Ook omdat het 
Archiefdecreet vrij ambitieus was als je het vergelijkt met de 
andere gemeenschappen en gewesten, juist omdat we ook naar 
die lokale besturen keken. En die angst heeft, heel begrijpelijk, 
voor achterdocht gezorgd. We hebben er langs beide kanten 
heel veel energie in moeten steken om die achterdocht weg te 
werken. En dat traject is nog niet volledig afgerond.

Hebben jullie nooit het gevoel gehad dat het Archiefdecreet 
te ambitieus was?
Bart: Nee. Hoewel we onszelf die vraag ook hebben gesteld. “Wil 
men niet te veel en zijn daar eigenlijk wel middelen voor?” En 
diezelfde bedenking hebben we nu ook bij het Bestuursdecreet. 
We kunnen in eerste instantie wel continuïteit borgen met het 
Archiefdecreet: eenzelfde soort dienstverlening, de kwaliteits-
criteria, het register, enzovoort. Er zijn zelfs nog dingen bijge-
komen: de substitutieregeling, digitale besluitvorming bij lokale 
besturen en de Vlaamse regering, … Maar ook deze keer is het 
een moeilijke vraag geweest en het antwoord is nog steeds han-
gende. Gaan we (alle) middelen krijgen? Wij blijven het belang 
en de nood voor de sector benadrukken. Maar die nood komt 
vooral bij ons terecht en te weinig bij het politieke niveau of het 
hogere management. Een tijdje geleden was er een gesprek 
tussen de VVBAD en het kabinet van minister Homans, dat is 
de eerste keer dat zoiets gebeurde op dat niveau over die the-
matiek en die noden. Die ontmoeting heeft al een paar zaken 
in gang gezet maar met één keer te gaan spreken, kom je er 
natuurlijk niet. 

Bespelen we als sector het politieke niveau nog onvoldoende?
Bart: Voor de volledigheid moet ik nu zeggen dat ik voor mij 
persoonlijk spreek. (lacht) Maar ik denk het wel. De archiefsec-
tor is misschien nog te zwak georganiseerd, haar standpunten 
mogen luider klinken. Tegelijkertijd is de VVBAD als sectorve-
renging er niet alleen voor de archiefsector. En zelfs al was dat 
wel, dan heb je nog het gegeven dat die sector uiteenvalt in ver-
schillende blokken: erfgoed enerzijds en de bestuurlijk-adminis-
tratieve werking anderzijds. Ook het verschil tussen private en 
publiekrechtelijke instellingen en alle vermengingen daartussen 
zorgt voor een complex landschap met complexe regelgeving. 
Maar we zijn altijd benieuwd naar een nieuwe voorzitter van de 
sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer. (lacht)

Hebben jullie advies voor de nieuwe sectievoorzitter?
Bart: Willem kent de sector en zal de belangen kunnen vertalen. 
Maar de lijn kort houden met de administratie en de politiek is 
belangrijk. De VVBAD is een belangen- en sectororganisatie, ik 
denk dat je die rol sterker moet uitspelen.

Els: Ik denk dat er ook nieuwe opportuniteiten liggen in bijvoor-
beeld een ‘relatie’ met de VVSG. Ik merk dat die banden nog wel 
aangehaald kunnen worden. Want ook zij beginnen nu naar aan-
leiding van de iMonitor ook interessante dingen te doen. En om 
nog even terug te komen op de ambitie van het Archiefdecreet, 
we hebben ons vaak afgevraagd of we de lat niet lager moes-
ten leggen. Maar dat zou impliceren dat ook het kader en de 
bijhorende mogelijkheden er niet zouden zijn. Nu is dat alles er 

“WE HEBBEN ONSZELF OOK ALTIJD VER-
ZET TEGEN DE PERCEPTIE DAT ARCHIEF 
HETGEEN IS DAT HELEMAAL AAN HET 
EINDE KOMT: DE KELDER OF EEN DOOD-
LOPENDE STRAAT OP EEN ORGANO-
GRAM. ARCHIEF IS EIGENLIJK INFORMA-
TIE DUURZAAM BEWAREN EN SNEL TER 
BESCHIKKING KUNNEN STELLEN.
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wel en dus ook de bijhorende argumenten om het volledig in 
te vullen. Als de ambities veel lager liggen kun je dat niet meer. 
Het is bijvoorbeeld niet omdat we een klein team zijn dat we 
die taken van het steunpunt gaan verminderen. Want dan kun 
je ook niet vragen naar meer personeel.

Het doel had ook kunnen zijn om eerst alles binnen de Vlaamse 
overheid op orde te hebben en je dan pas op de ‘buitenwe-
reld’ te richten.
Bart: Als wij als individuele, betrokken ambtenaren niet eens op 
tafel hadden geklopt en een aantal zaken geagendeerd hadden, 
dan was het er volgens mij nooit van gekomen. 

Els: En omdat het Archiefdecreet ook voor de lokale besturen 
geldt, wordt het ook makkelijk opgepikt. Wij kunnen naar het 
agentschap Binnenlands Bestuur stappen en zeggen wat er nog 
moet gerealiseerd worden, net omdat het Archiefdecreet zich 
ook op die ‘buitenwereld’ richt.

Heeft het Archiefdecreet ook gezorgd voor de gehoopte pro-
fessionalisering bij de lokale besturen?
Els: Dat is iets wat niet van vandaag op morgen is opgelost, 
maar je ziet wel dat er stappen genomen worden. Dus er is 
wel degelijk vooruitgang. Door in de leidraad organisatiebe-
heersing ook informatiebeheer sterker naar voor te brengen 
merken ook gemeentesecretarissen op wat voor impact dat 
kan hebben. Want als er een burger een informatievraag stelt, 
moet het bestuur daarop kunnen antwoorden. Het is belangrijk 
om altijd verschillende ‘ingangen’ te gebruiken om een idee in 
beweging te krijgen. 

Bart: Wat betreft die andere belanghebbenden, zoals de VVSG, 
die Els als vermeldde: als we bijvoorbeeld de kans krijgen om te 
gaan spreken voor de VVSG, dan merken we daar wel een zekere 
bereidheid. Ook zij zitten met veel vragen en hebben eveneens 
de nood aan ondersteuning. Het voordeel is dat het andere 
kanalen zijn. Anders preek je altijd maar voor de bekeerlingen.

je probeert je bezorgdheden en dossiers daar ook op tafel 
te krijgen?
Els: Ja, of bij het ECG (Expertisecentrum van gemeentesecre-
tarissen) Ook dat is een effectief forum. Je bereikt ineens een 
grote groep gemeentesecretarissen die zich dan ineens reali-
seren dat archief meer is dan enkel dat historische aspect. Als 
je hen dan duidelijk kunt maken dat het voor de hedendaagse 
werking belangrijk is dat alle dossiers op orde moeten zijn opdat 
je informatievragen snel en efficiënt kunt beantwoorden. Je ver-
woordt die boodschap zelfs het best door op de risico’s te wij-
zen. Want veel diensten werken samen, maar weten niet meer 
waar alle informatie zit. Enkel zo maak je hen duidelijk dat ze 
informatiebeheer moeten meenemen in andere trajecten zoals 
het opzetten van een IT-beleid of het informatieveiligheidsbe-
leid. Want dan kunnen ze veel meer realiseren zonder extra mid-
delen te moeten investeren.

Het Archiefdecreet wordt nu geïntegreerd in het Bestuurs-
decreet, hoe zien jullie daar de toekomst?
Bart: Rooskleurig! Het is een kans om het eigen decreet te 
evalueren. We hebben dat vrij grondig gedaan en de zaken 
die gaan veranderen zijn echt verbeteringen. We zitten nu nog 
in de voorontwerpfase maar bijvoorbeeld alle uitzonderings-
gronden om het Openbaarheidsdecreet in de tijd beperken 
zijn getrapt, niet universeel. Dat was ten eerste een (terechte) 
vraag van de sector. Ten tweede vonden wij dat ook belang-
rijk. Wat betreft de toekomst van het Archiefdecreet, de naam 

verdwijnt net als de woorden ‘archief’ en ‘archiefdocument’. Zo 
is het, conform onze bedoeling, in het grotere decreet gescho-
ven en meer geïntegreerd in het Openbaarheidsdecreet, het 
Decreet op Hergebruik en het decreet dat de organisatie van 
de Vlaamse overheid regelt. We wilden alles ook leesbaarder, 
duidelijker en consistenter krijgen. De regelgeving is op die 
manier op elkaar geënt. 

Dat past dan in het streven om archief niet langer als een eind-
station te beschouwen?
Bart: Door de term ‘archiefdocument’ te schrappen gaat het 
over ‘overheidsinformatie’ of ‘bestuursdocumenten’. En dat is 
weer een opportuniteit voor de sector om het gesprek met de 
gemeentesecretaris of IT-dienst op een andere manier aan te 
knopen. 

Hoe is het gesteld met het digitale archiefbeleid?
Bart: Momenteel hebben we terug goede hoop. Digitaal Archief 
Vlaanderen (DAV) heeft een tijd in een lagere versnelling 
gewerkt. Maar dit het najaar (2016) is er een akkoord bereikt 
over de financiering. Alles wordt concreet gemaakt, aanbeste-
dingen worden voorbereid en er werden ondertussen al een 
aantal pilootprojecten geselecteerd. We hebben goede hoop 
dat het deze keer zal lukken. Ondertussen heeft DAV al twee 
verkiezingen en drie ministers overleefd. Hoewel de nood zeer 
sterk werd duidelijk gemaakt in brieven van lokale besturen, con-

tacten tussen het Vlaams Parlement en de bevoegde kabinet-
ten en vragen vanuit de Vlaamse administratie ontbrak er toch 
iets. De politiek heeft nooit een definitieve go gegeven. Nu kan 
er toch op korte termijn een reële dienstverlening opgebouwd 
worden in de vorm van een dienstencentrum. De vraag is wel 
nog wat die dienstverlening juist zal inhouden en wie zal kun-
nen afnemen.

Binnen lokale besturen merkte je wel dat er veel van verwacht 
wordt.
Bart: Absoluut. We hebben ook lang gecommuniceerd dat het 
afnemen van een gemeenschappelijk dienstenaanbod econo-
misch het efficiëntst is. Maar zolang er geen dienstencentrum 
was, was het zelf doen op de lange duur de beste oplossing. 
En er zijn lokale besturen die in die richting denken. Of om iets 
op te zetten in gemeenschappelijk verband. Ik kan alleen maar 
zeggen dat DAV nu terug leeft en dat het normaal gezien ook 
vrij snel zijn ei zal leggen.
We hebben het digitaal archiefbeleid altijd als een belangrijke 
katalysator gezien. We hebben het tot nu toe vooral gehad 
over regelgeving maar voor ons is dit altijd een van de sporen 
geweest die we wilden bewandelen. Een nood die je wil wegwer-
ken. Waarschijnlijk was het sneller en efficiënter geweest om dit 
enkel voor de eigen organisatie op te zetten. Maar dat hebben 
we nooit de goede oplossing gevonden, omdat we geloofden 
in de meerwaarde om dit op te zetten voor alle zorgdragers. 
Maar tussen droom en daad… 

“ WAT BETREFT DE TOEKOMST VAN HET 
ARCHIEFDECREET, DE NAAM VERDWIJNT 
NET ALS DE WOORDEN ‘ARCHIEF’ EN 
‘ARCHIEFDOCUMENT’. 
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EEN BRON VAN KENNIS
Axiell ALM is de leidende leverancier van collectie management 
systemen, online publicatie en mobiele oplossingen. Adlib bib-
lio-theek is een professioneel softwarepakket voor informatie-
management, kennismanagement en catalogusbeheer en wordt 
gebruikt in bibliotheken, mediatheken, documentatiecentra, 
(hoger)onderwijs, gezondheidszorg, juridische instellingen en bed-
rijven.
 
Adlib Bibliotheek voldoet aan alle gangbare standaarden. 
Een krachtige thesaurus, koppeling met digitale media en andere 
externe bestanden en thesauri behoren tot de standaardfunctio-
naliteit. Adlib Bibliotheek kan naadloos geïntegreerd worden met 
onze Archief en Museum modules, tot één compleet ‘cross domain’ 
systeem. Uiteraard kunt u Adlib Bibliotheek ook uitbreiden met uit-
leen-, tijdschrift-, bestel- & SDI modules en online services.

AXIELL ALM Netherlands BV t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen ALM.sales@axiell.com 
Nederland www.axiell-alm.com

Meer dan 2600 klanten 
gebruiken onze software 
wereldwijd, van acade-
mische collecties tot 
openbare bibliotheken

Op welke verwezenlijkingen kijken jullie met trots op terug?
Els: De link die we hebben gelegd met de leidraad organisa-
tiebeheersing. Dat was niet evident en ik vermoed dat men 
daar ook niet op zat te wachten. Die leidraad werd niet alleen 
geactualiseerd voor de Vlaamse overheid, maar ook uitgebreid 
naar de lokale besturen. Dus we konden niet anders dan daarop 
inzetten. Het is maar pas achteraf dat we hebben vastgesteld 
dat de impact toch groter was dan oorspronkelijk gedacht. Ik 
ben eigenlijk wel blij dat we op die kar gesprongen zijn en dat 
informatiebeheer daardoor veel sterker verankerd is. 

Bart: Soms zijn het ook heel kleine dingen die niet onmiddellijk 
zichtbaar zijn. Zoals interne zaken die ons team geholpen heb-
ben: de professionele opvolging van onze adviesvragen. Dat lijkt 
banaal maar dat scheelt zoveel in onze werking. 

Els: Wij zijn als team een van de weinigen binnen dit agentschap 
die de adviesvragen bijhouden. Maar daardoor kunnen wij wel 
signaleren waar er meer informatie of opleidingen nodig zijn. 
Cijfergegevens zijn altijd wat meer mijn ding geweest, zoveel 
wordt makkelijker als je kunt kwantificeren.

Bart: Waar ik het meest trots op ben is de manier waarop we 
ons hebben ingezet voor de digitalisering. Het is maar een van 

onze thematieken geweest, maar voor de sector en onze wer-
king zorgde dit voor toenadering naar aanpalende vakgebieden. 
In alles wat we ondernamen rond digitalisering was efficiëntie 
ons grootste streefdoel. En wat dat betreft zijn we nu aangeko-
men bij de laatste stap, een raamcontract dat een maand gele-
den in de markt gezet is geweest. De bedoeling daarvan is om 
alle regelgeving digitaal vriendelijk te maken. De vormvereis-
ten van dat contract zijn een culminatie van onze expertise die 
we ook hebben doorgegeven aan onze partners. Het is leuk als 
collega’s het instrumentarium dat je zelf mee hebt ontworpen 
ook gebruiken en incorporeren. En dat het zijn impact heeft op 
een betere dienstverlening en regelgeving, dat het zorgt voor 
efficiëntere overheden. 

Binnen zoveel jaar gaan erfgoedarchivarissen blij zijn dat alles 
proper en goed gestructureerd is.
Bart: We laten inderdaad een keurig archief na.

Els: Papier hebben we door al die interne verhuizen al lang niet 
meer! 

We wensen jullie beide heel veel succes! En hopelijk tot ziens! 

intervieW


