
een nieuw ArchiefinitiAtief: 
de interGeMeenteliJKe 
arChieFdienst Midwest
Leen Breyne, Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest

In de regio Midden-West-Vlaanderen werken zestien bestu-
ren samen onder de koepel van het Midwestoverleg, de bur-
gemeestersconferentie uit de regio Midden-West-Vlaanderen. 
Om redenen zoals efficiëntieverhoging en het delen van exper-
tise, zetten zij steeds meer in op intergemeentelijke samenwer-
king. Zo werd midden 2015 de Intergemeentelijke Archiefdienst 
Midwest (IGA) boven de doopvont gehouden. Deze archief-
dienst staat in voor het archiefbeheer en de archiefzorg van 
de gemeente en het OcMW Hooglede, Izegem, Ledegem, 
Moorslede, Wielsbeke en Wingene.

SITUErINg 1
Elk openbaar bestuur krijgt te maken met 
dezelfde uitdagingen: een steeds groter 
wordend statisch (papieren) archief en de 
nood aan een duidelijk documentbeheer. 
Vooral, maar niet alleen, de niet te stop-
pen stroom aan digitale documenten is 
hiervan de oorzaak. 

Het archiefdecreet stelt dat het college 
van burgemeester en schepenen verant-
woordelijk is voor de archiefzorg en de 
gemeentesecretaris voor het archiefbe-
heer. In de praktijk is het echter noodza-
kelijk om specifieke expertise binnen te 
halen om dit aan te pakken. Bovendien 
kampen heel wat besturen met een his-
torische achterstand en dringt een inhaal-
beweging zich op.

Foto: De Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest met v.l.n.r.: Leen Breyne, 
Ken Brouwers en Elisabeth Blancke. © Projectvereniging BIE.
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“ ELK OPENBAAR BESTuuR KRIJGT TE MAKEN MET DEZELfDE  
uITDAGINGEN: EEN STEEDS GROTER WORDEND STATIScH (PAPIEREN) 
ARcHIEf EN DE NOOD AAN EEN DuIDELIJK DOcuMENTBEHEER.

uit een rondvraag in 2013 bij de gemeen-
tebesturen binnen regio Midwest bleek 
dat verschillende gemeenten hierop 
gezamenlijk wensten in te zetten. Waar 
mogelijk zouden gezamenlijke oplossin-
gen worden uitgewerkt, weliswaar reke-
ning houdend met de lokale noden.

Verschillende scenario’s werden begin 
september 2014 aan de geïnteresseerde 
besturen voorgelegd. De meerderheid 
opteert voor een aanwerving via een 
deelnemende gemeente of stad. Een 
aantal redenen hiervoor: 1) de voorkeur 
gaat uit naar de aanwerving van een 
team van archivarissen van een verschil-
lend opleidingsniveau, waardoor het aan-
gewezen is dat deze mensen eenzelfde 
werkgever/statuut hebben; 2) gezamen-
lijke aanwerving zorgt ervoor dat geza-
menlijke afspraken mogelijk zijn; 3) een 
gezamenlijke taakverdeling én tijdsbe-
steding kan worden opgemaakt en 4) de 
aansturing gebeurt op eenduidige wijze. 
Het Izegemse college besliste op maan-
dag 22 september 2014 voor deze geza-
menlijke aanwerving in te staan. 

De uit te voeren taken in gemeente en 
OcMW zijn doorgaans een combinatie 
van puur uitvoerend werk en de imple-
mentatie van procedures en metho-
dieken naar digitaal documentbeheer 
toe. Daarom werd beslist een archief-
team samen te stellen dat bestaant uit 
één A-niveau of coördinerend archiva-
ris (1 VTE), één B-niveau of projectme-
dewerker (1 VTE) en één c-niveau of 
administratief medewerker (½ VTE). De 
A-medewerker stuurt IGA aan en tekent 
een plan van aanpak uit. Deze persoon 
bewaakt de uitvoerende taken van de col-
lega’s van het archiefteam. Ze is het aan-
spreekpunt voor de verschillende bestu-
ren en verzorgt de regionale en externe 
contacten. De B-functie zorgt voor de 
implementatie van de voorgestelde pro-
cedures en methodieken met focus op 
digitaal documentbeheer in de besturen. 
Samen met de A-medewerker zet zij ook 
in op het adviseren en sensibiliseren van 
het gemeente- en OcMW-personeel. De 

c-functie neemt de uitvoerende taken 
zoals het herverpakken van archief, toe-
passen van selectielijsten, schonen en 
archiveren van dossiers e.d. 

Door de diversiteit aan taken is het essen-
tieel een complementair team samen te 
stellen met verschillende competenties. 
Waarbij uiteraard ook dient gekeken te 
worden naar welke competenties al bij 
de deelnemende besturen aanwezig zijn. 
Zo was gemeente Wingene enkel geïnte-
resseerd in de coördinerende functie van 
de A-medewerker. concreet betekent 
dit dat de B- en c-medewerker voor vijf 
besturen werken, nl. Izegem, Hooglede, 
Ledegem, Moorslede en Wielsbeke, en dit 
voor zowel de gemeente als het OcMW. 
De A-medewerker werkt voor zes bestu-
ren, ook hier zowel voor de gemeente als 
het OcMW. 

Een bijkomend aandachtspunt is dat de 
deelnemende besturen geen of slechts 
beperkte ervaring hebben in verband 
met archivering. Het is dan ook aange-
wezen dat het team van archivarissen 
ondersteund wordt door de speler met 
voldoende expertise op dit terrein, in casu 
Projectvereniging BIE. De aan te werven 
A- en B-medewerker worden daarom 
gehuisvest in de kantoren van BIE. Deze 
samenwerking biedt de mogelijkheid tot 
ervaringsdeling die kan ingezet worden 
in de deelnemende besturen. Dit even-
wel op voorwaarde dat deze personeels-
leden eveneens veelvuldig fysiek aanwe-
zig zijn in de verschillende besturen. BIE 
kan verder instaan voor de ondersteuning 
in de vorm van overleg tussen de aan te 
werven archivarissen, gecombineerd met 
ervaringsuitwisseling met andere archiva-
rissen in de regio. De c-medewerker krijgt 
huisvesting in de deelnemende gemeen-
tebesturen. BIE staat in voor de logistieke 
ondersteuning.

DE INTErgEMEENTELIJKE 
ArCHIEfDIENST MIDWEST
Eens de nodige keuzes en beslissin-
gen werden genomen, werd een subsi-
dieaanvraag ingediend bij de provincie 

West-Vlaanderen. In samenwerking met 
de provincie West-Vlaanderen 2 finan-
cieren Izegem, Hooglede, Ledegem, 
Moorslede, Wielsbeke en Wingene 
voor drie jaar de Intergemeentelijke 
Archiefdienst Midwest (IGA).

IGA bestaat uit Ken Brouwers als adminis-
tratief medewerker, Elisabeth Blancke als 
projectmedewerker en Leen Breyne als 
coördinerend archivaris. De aanwerving 
van dit team werd eind 2015 succesvol 
afgerond zodat IGA begin 2016, een goed 
jaar geleden dus, op kruissnelheid kwam.
Zowel de coördinerend archivaris als de 
projectmedewerker zijn voltijds (1 VTE) in 
dienst genomen, de administratief mede-
werker halftijds (½ VTE). Omdat er heel 
wat uitvoerend werk te verrichten is en 
bij sommige besturen een heuse inhaal-
beweging nodig is, kreeg de administra-
tief medewerker vanaf 1 juni 2016 ook 
een voltijds contract, weliswaar voor 
vier van de vijf besturen. Het grote voor-
deel hiervan is dat er sneller vooruitgang 
wordt geboekt en dat er gemakkelijker 
overleg kan plaatsvinden tussen de IGA-
medewerkers. 

AANpAK
Bij de start van IGA is er de nodige tijd 
genomen voor kennismakende gesprek-
ken met de verschillende besturen. Dit 
om een antwoord te vinden op vragen 
als: waar bevindt het archief zich, heeft 
het zich altijd op die locatie bevonden, 
welk ordeningssysteem werd en wordt er 
gehanteerd, enz. uiteraard vonden ook 
bezoeken aan de verschillende archief-
bewaarplaatsen plaats, zodat er snel een 
beeld kon worden gevormd van de situ-
aties.

Van bij aanvang werden er enkele alge-
mene basisarchiefafspraken met de 
besturen gemaakt: het belang van goed 
archiveren, het onderscheid tussen 
archief en documentatie, afspraken over 
archiefoverdracht, het gebruik van de 
archiefruimte, het raadplegen van archief-
stukken, enz. Ook enkele richtlijnen rond 
de naamgeving van digitale mappen en 
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bestanden werden opgemaakt. De prak-
tijk leert ons echter dat het regelmatig 
herhalen van deze afspraken noodzake-
lijk is. 

Het organiseren van opruimdagen was 
een van de eerste opdrachten van IGA. 
Alles wat geen archief is, moest opge-
ruimd worden of geweerd worden uit 
de archiefbewaarplaatsen. Door de 
jaren heen waren sommige archiefruim-
tes uitgegroeid tot heuse stockageruim-
tes van allerhande prullaria, kerstmateri-
aal, promotiemateriaal, oude computers 
en afgedankt bureaumateriaal. Het was 
hierbij belangrijk om het personeel vol-
doende tijd te geven om na te gaan of 
ze dit materiaal nog nodig hadden en al 
dan niet een andere opslagruimte te vin-
den. uiteindelijk kon IGA in elk bestuur 
rekenen op de medewerking en hulp van 
de technische dienst om alles wat niet 
meer bruikbaar was uit het archiefdepot 
te weren. Ook werden heel wat admi-
nistratieve reeksen zoals het Belgisch 
Staatsblad en het bestuursmemoriaal 
uit de archiefbewaarplaatsen verwijderd. 
In Midwest worden deze administra-
tieve reeksen immers centraal bewaard 
in het documentatiecentrum van het 
Stadsarchief Roeselare. Zo werd op heel 
korte termijn heel wat plaats gewonnen. 

Nu al het niet-archief uit de depots was 
verwijderd, kon IGA zich volledig con-
centreren op het archief dat zich in de 
bewaarplaatsen bevond. Na het numme-
ren van de rekken werd van elke centrale 
archiefbewaarplaats een plaatsingslijst 
opgemaakt. Op die manier kreeg IGA een 
duidelijk zicht op welke documenten zich 
in de depots bevonden en kon vervolgens 
worden overgegaan tot het selecteren en 
vernietigen van archief.

Door plaatsgebrek in de archiefbewaar-
plaatsen waren archiefoverdrachten aan-
vankelijk niet mogelijk. Maar verbou-
wingen van het stadhuis, de verhuis van 
bepaalde diensten, een personeelslid dat 
op pensioen gaat enz. waren natuurlijk 
opportuniteiten die door IGA werden aan-
gegrepen om hier en daar toch al enkele 
afspraken rond archiefoverdrachten te 
introduceren. Ondertussen vond in alle 
besturen een intern infomoment plaats 
waarbij afspraken werden gemaakt over 
hoe documenten voortaan een plaatsje in 
het archief kunnen krijgen.

Een ander voordeel van intergemeen-
telijk werken is dat er gemakkelijker 
groepsaankopen kunnen worden geor-
ganiseerd. Zo bundelde IGA de bestel-
lingen van de besturen in Midwest voor 

de groepsaankoop via de provincie West-
Vlaanderen. Ook organiseerde IGA een 
bijkomende groepsaankoop voor de IGA-
besturen. Zo konden de besturen aan zeer 
voordelige prijzen de nodige voorraad 
zuurvrije archiefdozen, zuurvrije omsla-
gen, clickbindingen en zuurvrije etiket-
ten bestellen.

Ook voor het klasseren van e-mails zocht 
IGA naar een oplossing. Zo werd voor een 
lange periode in verschillende besturen 
de KlasseerTool uitgetest. Door hier als 
groep in te stappen, zou dit financieel 
zeker een winst hebben betekend. 

Naast vragen over het klasseren van 
e-mails, kreeg IGA ook heel wat vragen 
over het bewaren van digitale documen-
ten. Bij de meeste besturen is er een dui-
delijke nood aan selectierichtlijnen. De 
digitale mappenstructuur is bij sommigen 
uitgegroeid tot een wildgroei aan docu-
menten en mappen. Ook staat belang-
rijk archief tussen dynamisch en tijdelijk 
digitaal archief. Daarom ook dat IGA bij 
enkele besturen al startte met de opmaak 
van nieuwe mappenstructuren op basis 
van het organogram en vervolgens op 
basis van de functies en taken. IGA orga-
niseerde reeds enkele digital trash days 
waarop tijdelijk digitaal archief, docu-
mentatie, werkbestanden en dubbels 
werden verwijderd. Wanneer een bestuur 
een nieuwe server wil aankopen of bui-
tendiensten van een lokaal station naar 
de server wil verplaatsen, zijn dit telkens 
opportuniteiten om de digitale mappen-
structuur onder handen te nemen. Waarbij 
het belangrijk is tussen het OcMW en de 
gemeente af te stemmen: kiest men voor 
een gemeenschappelijke structuur, een 
parallelle structuur of een gedeeltelijke 
gemeenschappelijke structuur? Een hei-
kel punt hierbij is uiteraard ook de kwes-
tie van toegangsrechten: wie krijgt welke 
lees- en schrijfrechten? De samenwerking 

Selectie en vernietiging na goedkeuring door 
het Rijksarchief levert heel wat plaatswinst op, 
gemeentearchief Moorslede © IGA.
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tussen OcMW- en gemeentebesturen 
blijkt bij de meeste IGA-besturen uit de 
integratie van een deel van de stafdien-
sten zoals de financiële dienst, de per-
soneelsdienst en IcT-dienst. Maar wat de 
eerstelijnsdiensten betreft, zijn dit binnen 
de IGA-regio nog twee afzonderlijke enti-
teiten met eigen patrimonium en werkcul-
tuur. Voor de archiefwerking tracht IGA 
de procedures zoals die zijn opgemaakt 
voor archiefoverdrachten zoveel mogelijk 
gelijk te stellen. 

Daarnaast adviseerde en ondersteunde 
IGA ook de besturen bij hun beslissing 
om bepaalde documenten te digitalise-
ren. IGA bepaalde mee de prioriteiten 
en volgde deze digitaliseringen mee op. 
Zo zetten verschillende besturen in op 
het digitaliseren van de aktes burgerlijke 
stand, het digitaliseren van fotocollecties 
en het digitaliseren van beschadigde his-
torische documenten, zoals bevolkings-
registers. 

IGA bestaat uit een team van drie mede-
werkers, maar het is hoe dan ook niet 
mogelijk om overal tegelijk aanwezig te 
zijn. Daarom schakelde IGA waar mogelijk 
ook de hulp in van vrijwilligers. Zij hiel-
pen hoofdzakelijk bij het opmaken van de 
plaatsingslijst, het herverpakken en scho-
nen van dossiers. IGA hoopt deze samen-
werking met vrijwilligers de komende 
jaren verder uit te bouwen. 

Tot slot nam IGA ook een aantal regi-
onale taken op zich. De kennis die IGA 
opbouwde, stelde zij via de intervisie-
groep Midwest-archief ter beschikking 
van de archivarissen en archiefverant-
woordelijken van de andere besturen uit 
de regio. Op deze manier ontstond ook 
een wisselwerking en kennisdeling binnen 
de volledige Midwest-regio. 

Het voltallige IGA-team is ondertussen 
iets meer dan een jaar aan de slag. Er 
werd al heel wat verwezenlijkt. Een gede-
tailleerd overzicht staat te lezen op www.
igamidwest.be/vorderingen-iga. 

AANDACHTSpUNTEN
Het spreekt voor zich dat een dergelijke 
samenwerking niet altijd even eenvoudig 

is. Een van de moeilijkheden is dat je als 
archiefteam niet overal tegelijk aanwezig 
kunt zijn. Iedereen wil uiteraard verande-
ring zien, maar sommige zaken zoals de 
opmaak van een plaatsingslijst en selec-
tielijst vragen nu eenmaal de nodige tijd. 
Doordat je niet elke dag in een bepaalde 
archiefbewaarplaats aanwezig bent, heb 
je ook niet altijd alles volledig onder 
controle. Sommigen vinden de tijdelijke 
afwezigheid van het archiefteam het 
geschikte moment om nog snel het een 
en ander in het archief bij te plaatsen. 
Al is dat gelukkig niet de meerderheid. 
Daarom is het zeer belangrijk duidelijke 
afspraken te maken, deze goed te com-
municeren en te blijven herhalen. Het is 
natuurlijk ook een evenwichtsoefening 
om de beschikbare tijd evenredig te ver-
delen. Elk bestuur investeert evenveel in 
het archiefteam en wenst evenveel return. 
Een duidelijke communicatie over wat er 
werd verwezenlijkt, wat er op de plan-
ning staat en wat er op langere termijn in 
de pijplijn zit, is dan ook essentieel. Het 
regelmatig bijeenbrengen van de stuur-
groep IGA zorgt dat elk bestuur op de 
hoogte is van de planning, afspraken en 
beslissingen.

Aanvankelijk was het wat zoeken naar 
een goede timing. Elke dag op een 
andere locatie aanwezig zijn, maakt het 
moeilijk om vorderingen te maken en 
bepaalde zaken af te ronden. Anderzijds 
was lang op één locatie blijven ook geen 
optie, want zo duurt het te lang vooraleer 
iedereen aan de beurt is geweest. Daarom 
werkt IGA momenteel in blokken van 
twee à drie dagen. Op die manier krijgt 
elk bestuur op regelmatige tijdstippen 
iemand van het archiefteam over de vloer 
en krijgt het archiefteam ook de kans om 
vooruitgang te boeken en de nodige tijd 
om met het personeel te overleggen. 
Wanneer er bijvoorbeeld een verhuis van 
het archief gepland staat of een selectie 
en vernietiging moet gebeuren, worden er 
meerdere dagen voor een bestuur uitge-
trokken, zodat dit ook op vrij korte termijn 
kan worden afgerond. Dit wordt uiteraard 
ook telkens gecommuniceerd. 

Ook moet je als intergemeentelijke 
archiefdienst rekening houden met de 
verschillende snelheden en verwachtin-
gen van de besturen. Maatwerk is en blijft 
op sommige vlakken hoe dan ook nood-
zakelijk. 

Heemkundige Kring Ten 
Mandere aan de slag in 
het stadsarchief Izegem 
met het herverpakken 
van het historisch 
archief © IGA.
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1 Nota Aanstelling intergemeentelijke archivarissen, 

Interlokale Vereniging Associatie Midwest, 18 sep-

tember 2014.

2 Zie Provinciaal reglement voor tijdelijke subsi-

diëring van het lokale archiefbeheer in West-

Vlaanderen, www.west-vlaanderen.be/overwvl/

archiefdienst/lokalearchieven/Documents/

Subsidiereglement_2014_goedgekeurd.pdf.

VOOrDELEN VAN 
INTErgEMEENTELIJKE 
SAMENWErKINg
uiteraard biedt een dergelijke interge-
meentelijke samenwerking ook heel wat 
voordelen. Door de personeels- en over-
headkosten te delen, is het voor de bestu-
ren haalbaar om gespecialiseerd perso-
neel in te schakelen. Taken in verband met 
het archief worden niet meer op de lange 
baan geschoven en stapsgewijs raakt het 
archief ook ontsloten. 

Ook is er veel vaker onderling overleg 
en wordt er volop aan expertisedeling 
gedaan. In de stuurgroep IGA, waarin 
onder andere de gemeentesecretarissen 
van de IGA-gemeenten zetelen, wordt tel-
kens een stand van zaken gegeven. Het is 
de plaats om eventuele problemen aan te 
kaarten en na te gaan op welke manier er 
bovenlokaal kan worden samengewerkt. 

Daarnaast is er expertisedeling via de 
Intervisiegroep Archief Midwest dat IGA 
trekt. Deze groep wisselt ervaringen uit 
en is de plek om van collega’s te verne-
men hoe zij een bepaalde situatie hebben 
aangepakt. Ook kan hier worden afge-
toetst hoe er op het niveau van Midwest 
verder kan worden samengewerkt. 

Maar ook het gemeente- en OcMW-
personeel zelf heeft er heel wat bij te win-
nen. Een geordend en duidelijk omschre-
ven archief leidt namelijk tot efficiënter 
werken. Ook het tijdverlies bij bv. het 
zoeken naar een document wordt zo tot 
een minimum beperkt. Hierdoor kunnen 
ze sneller en nauwkeuriger op vragen van 
burgers antwoorden. 

Een ander voordeel is dat de archieven 
aangesloten bij IGA tot op zekere hoogte 
uniform ontsloten worden, wat uiteraard 
dan weer zijn voordelen oplevert voor 
lokale geschiedschrijvers.

Ook voor het archiefteam zelf biedt inter-
gemeentelijk werken een groot voordeel: 
een bepaalde actie of project kan in een 
van de besturen worden uitgerold en 
daarna, mits de nodige aanpassingen, 
ook elders worden toegepast. Je hoeft, 
zoals men zegt, niet telkens opnieuw het 
warm water uit te vinden. Het fijne ook 
van met een archiefteam te werken, is dat 
er overlegd kan worden. Je staat er niet 
alleen voor, maar je hebt collega’s waar-
mee je altijd even kunt overleggen. Ook 
kan IGA op die manier op verschillende 
fronten tegelijk inzetten: zowel op het 
statische papieren archief als de digitale 

mappenstructuur. Het blijft natuurlijk een 
constante oefening van het bepalen van 
prioriteiten en inspelen op de verwachtin-
gen en noden van elk bestuur. 

CONCLUSIE
Het is duidelijk dat een intergemeentelijke 
samenwerking geen kant en klaar menu 
is dat zomaar door andere besturen kan 
worden overgenomen. Er moet ruimte zijn 
om te experimenteren. uiteraard moet er 
het nodige respect zijn voor de eigen-
heid, verwachtingen en prioriteiten van 
elk bestuur. 

Niettemin kunnen we concluderen dat 
intergemeentelijk samenwerken voor 
archief loont. Het brengt mensen en 
besturen dichter bij elkaar, zorgt voor effi-
ciëntie, lagere kosten, expertisedeling en 
vooruitgang in de archiefwerking! 

Een beeld van het archiefdepot Izegem Voor 
(inzet) en na de organisatie van de opruimdagen 
© IGA.
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