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1. STADSARCHIEF MECHELEN



Stadsarchief Mechelen

 Opgericht in 1802, één van de oudste van België
 Middelgroot stadsarchief, middelgrote stad (circa 80 000 

inwoners)
 Departement Vrije Tijd, afdeling Erfgoedontwikkeling
 Centrale spil archiefwerking Mechelse regio
 Collectie van circa 7 km documenten: archieven, 

verzamelingen, boeken en iconografie
 Rijke collectie met een hoge culturele erfgoedwaarde, 

verschillende topstukken in huis
 Sinds 2013 Erkend Cultureel Archief
 Sinds 2014 regionale erkenning door de provincie
 6 vaste medewerkers (5 VTE)



Vaste medewerkers



2. ONZE VRIJWILLIGERSWERKING



Verschillende groepen 

 De Ware Vrienden van het Archief
 Opgericht in 2003 naar aanleiding van een bouwhistorisch 

onderzoek in het Mechelse Paardenstraatje
 Vriendengroep van amateur-historici en – genealogen
 12 leden
 Eigen projecten en vrijwilligerswerk 
 Duur en intensiteit van het vrijwilligerswerk varieert
 Website: www.dewarevrienden.net

 Vrijwilligers via Museum Hof van Busleyden (Uniek “Mechels 
model”)
 Samenwerking sinds 2010
 Meesten werken ook aan andere projecten
 Op dit ogenblik 9 vrijwilligers
 Komen normaal elk een halve dag per week

 Losse vrijwilliger: iemand uit een begeleid wonenproject, 
21u per week



Verschillende groepen



Verschillende taken

 Maken van (nadere) toegangen: burgerlijke stand, 
bevolkingsregisters, affiches …

 (Her)inpakken van archief (Circa 22 000 bestanddelen op 7 
jaar tijd)

 Helpen bij verhuizen
 Controle op aanwezigheid van bestanddelen
 Schaderegistratie
 Voorbereiding scanrondes Regionale Beeldbank Mechelen
 … 



Omkadering

 Intakegesprek
 Proefperiode
 Afsprakennota (verzekeringen, rechten en plichten …)
 1 archivaris die dagelijks opvolgt en vorderingen per 

project bijhoudt
 Wekelijkse terugkoppeling
 Halfjaarlijks gezamenlijk overleg met bespreking van 

afgeronde, lopende en toekomstige projecten
 Afspraken en overleg met andere partners: afdeling 

Erfgoedontwikkeling, stedelijke werkgroep en regionale 
werkgroep (DYNA’MK)



Omkadering



Deel van het team



3. VRIJWILLIGERSWERKING SAM 
VERSUS NEDERLANDSE MUSEA



Overeenkomsten



Overeenkomsten

 Gebrek aan vast personeel en andere middelen
 Hoge leeftijd en verschillende achtergronden van de 

vrijwilligers
 Trouw van de vrijwilligers
 Werken aan lange termijnprojecten
 Goede omkadering door een vrijwilligerscoördinator
 Betrokkenheid en zeggenschap
 Intensieve begeleiding van vrijwilligers uit speciale 

doelgroepen en de bijhorende problemen
 Heldere visie op de wijze waarop de vrijwilligers bijdragen 

aan de realisatie van onze doelstellingen



Verschillen



Verschillen

 Vrijwilligers zijn niet onmisbaar, ons voortbestaan hangt er 
niet van af 

 Kwaliteit/professionaliteit en beschikbaarheid zijn geen 
knelpunten 

 Geen moeilijkheden op het vlak van waarderen, belonen en 
behouden 

 Vrijwilligers worden bij ons enkel ingezet op behouden en 
borgen. Niet op publieksfuncties, financiën, educatie …



4. GECOÖRDINEERD VLAAMS 
VRIJWILLIGERSBELEID



4. GECOÖRDINEERD VLAAMS 
VRIJWILLIGERSBELEID

 Door de goede ondersteuning vanuit Museum Hof van 
Busleyden (vorming, werving, afsprakennota …) en de vlot 
draaiende kleinschalige vrijwilligerswerking hebben we 
geen concrete nood aan extra ondersteuning 

 Issues van het actieplan leven niet bij onszelf en onze 
vrijwilligers (beter statuut, competentie-instrument, minder 
papierwerk, meldingsplicht bij de RVA …)

 Begrip voor de noden in andere sectoren
 Eventuele extra voordelen zijn meegenomen

Conclusie: het leeft niet bij ons maar we begrijpen de 
nood bij anderen



5. TOT BESLUIT



Het Stadsarchief Mechelen heeft de luxe om te kiezen voor 
een beperkte en intensief begeleide vrijwilligersgroep. We 
krijgen daarbij alle ondersteuning van Museum Hof van 
Busleyden (uniek Mechels model).
Onze vrijwilligers worden bewust ingezet op weloverwogen 
projecten waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds bij een 
professional ligt. Er ligt geen enkele druk op onze vrijwillige 
medewerkers. Het blijft vrijwilligerswerk waar het 
functioneren van de instelling niet van afhangt. 
Veel (erfgoed)instellingen hebben dat voorrecht niet. De eigen 
situatie is heel bepalend voor de richting die je kan/moet 
inslaan.
Onze voorkeur gaat niet uit naar een professionalisering van 
vrijwilligers maar we begrijpen dat dit vaak niet anders kan.

DÉ WAARHEID BESTAAT NIET



Vragen?



Vragen?

E dieter.viaene@mechelen.be

T +32 15 20 43 46

Hof van Habsburg
Goswin de Stassartstraat 145
2800 Mechelen

 www.stadsarchiefmechelen.be
 www.mechelsegenealogischebronnen.be
 www.archiefbankmechelen.be
 www.facebook.com/stadsarchiefmechelen


