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• 10 november 2011 colloquium Archieven 2020 
• reflecties over de stappen die de sector het 

komende decennium zou moeten nemen 
• formulering van enkele interessante pistes 
• basis voor een innovatieagenda? 
• http://www.faronet.be/files/bijlagen/blog/far

o_archieven2020_inleiding.pdf 
 



• Oprichting van 3 werkgroepen 
– Voorkant van het archief 
– Achterkant van het archief 
– Archiefplatform 

• Na oproep  vertegenwoordigers uit alle 
geledingen van de archiefsector 



• Schok van ideeën  werkteksten 
• Werkteksten samen gevoegd tot een draft01 
• NU: verwerken van feedback op draft01 
• Midden november 2012 draft02 
• December 2012 tekstredactie en vormgeving 
• Januari 2013 Innovatieagenda klaar 
• Vanaf februari 2013 communicatie en 

disseminatie 
 



• Algemeen: 
– evenwicht tussen archieven als procesgebonden informatie en als 

erfgoed 
– de archivaris als informatiebeheerder én erfgoedwerker 
– schaalbaarheid (cf. 1 mansarchieven) 
– Verschillende bloedgroepen 
– Een genuanceerd verhaal. Sommige acties zijn alleen mogelijk met 

archieven van dezelfde schaalgrote. Of het goed mogelijk dat  
archieven met een gelijkaardig profiel, bijvoorbeeld privaat-
rechterlijke archieven of stadsarchieven, elkaar gemakkelijker zullen  
vinden in het realiseren van sommige innovaties. De praktijk en de 
specifieke context waarin archieven werken zal immers grotendeels 
bepalen hoe deze innovatieagenda zal worden uitgevoerd. 

– Nood aan opleidingen en vormingen (voorwaarde tot bepaalde 
innovatie) 

– Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren 



• Samenwerken vormt een rode draad 
doorheen de innovatieagenda 
– Duikt over overal op 
– Acties rond archiefbewustzijn 
– Gezamenlijk platform voor collectieve acties van 

de archiefsector (cf. Nederlands model DNA) 



• Samenwerken is een apart hoofdstuk/cluster 
van strategische doelstellingen 
– Samenwerking tss. archiefinstellingen én andere 

collectiehoudende instellingen, zoals musea en 
(erfgoed)bibliotheken 

– Samenwerken als een noodzaak. Geen enkel 
archief, hoe groot ook, kan alle uitdagingen en 
evoluties die voor ons liggen autonoom 
aanpakken.  

– Ontwikkelen van een ‘dienstenmodel’ 



• Samenwerken is een apart hoofdstuk/cluster 
van strategische doelstellingen 
– Voorstellen/ideeën (1): 

• Ontwikkelen van een ‘dienstenmodel’, ontwikkelen van 
diensten en aanbieden aan collega-archieven 
(kostenefficiëntie) 

• Bijvoorbeeld het gezamenlijk werken aan 
calamiteitenplannen is een goed instrument om 
verschillende werkprocessen op elkaar af te stemmen, 
diensten en middelen te delen of samen aan te kopen.  



• Samenwerken is een apart hoofdstuk/cluster van 
strategische doelstellingen 
– Voorstellen/ideeën (2): 

• Samenwerken is niet alleen kostenefficiënt maar zorgt ook 
voor een verdere standaardisering en professionalisering van 
de sector. 

• Bijvoorbeeld: het delen van fysieke depots  noodzakelijke 
voorwaarde zijn dezelfde werkprocessen voor het 
depotbeheer en ontwikkelen van een gezamenlijk 
beheerssysteem voor depots  gevolg verbinden van 
kwaliteitseisen aan een gezamenlijk depotsysteem is een 
hefboom voor professionalisering 



• Samenwerken is een apart hoofdstuk/cluster van 
strategische doelstellingen 
– Voorstellen/ideeën (3): 

• Samenwerken op het vlak van de middelen. Bijvoorbeeld 
door het ontwikkelen van raamcontracten, het delen van 
gespecialiseerde apparatuur (hydrometers), enzovoort. 

• Het delen van mensen. Bijvoorbeeld, educatieve 
medewerkers, restaurateurs, digitale archivaris. Vooral kleine 
archieven kunnen door het delen van menskracht efficiënter 
werken en taken, die ze anders niet aankunnen, uitvoeren 



• De volgende stap is het ‘fijnstemmen’ van de 
acties/innovaties en vertalen naar strategische 
doelstellingen 

• Begin 2013 lancering Innovatieagenda 
 


