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1. Projecten archief & gebouwen

1.A Vastgoedprojecten in ideefase (Sabrina Prieus)

1.B Aanpak herhuisvestingsprojecten (Jana Van Bouwel)

1.C Loodsen Antwerpen Noorderlaan & Hasselt Philipssite (Jana Van Bouwel)

2. Terugkoppeling werkgroepen

▪ Teams (Glenn Maes)

▪ Archiefverwerking (Harald Nilens)

3. Zelfevaluatie (Jana Van Bouwel)

4. Archiefbevraging analoog archief (Charlotte Debruyne)

5. Terugkoppeling DAV (Quincy Oeyen)

6. Varia

Agenda



1.A Vastgoedprojecten in ideefase

Sabrina Prieus
Teamhoofd Vastgoed
Afdeling Beleidscoördinatie, Klantenrelaties en Vastgoed – Het Facilitair Bedrijf 



1.B Aanpak herhuisvestingsprojecten 

Jana Van Bouwel



Aanpak herhuisvestingsprojecten: acties & 
stavaza

Stakeholders 

informeren
Informatiebeheerders kunnen

rekening houden met timings

Projectaanpak

stroomlijnen
Procesbeschrijving voor intern 

gebruik Het Facilitair Bedrijf

Types projecten

onderscheiden
Gelijkaardig stramien, andere

accenten

Toolkit voor

informatiebeheerders

O.a. draaiboek ter ondersteuning



Stakeholders informeren

• Toelichting Sabrina: oplijsting mogelijke gebouwen/projecten in ideefase

• Lijst is momenteel onvolledig. Nog niet opgenomen:
• Gebouwen die worden ingekanteld ihkv Inkanteling Vastgoed VEKP
• Optimalisatiecyclus in bestaande VAC’s (cf. Leuven, Antwerpen, …)



Stroomlijnen projectaanpak – intern HFB 
(WIP)
• Verschillende types projecten, verschillende accenten

• Nieuw kantoorgebouw
• Optimalisatie bestaand VAC
• Uitfaseren archiefloods: met meerdere organisaties vs. één 

organisatie

• Standaardiseren: projecten indelen in fases en actiepunten definiëren
• Acties, deadlines meer op voorhand plannen voor volledige trajecten



Toolkit met o.a. draaiboek voor 
informatiebeheerders (WIP)
• Veel tijd gaat naar praktische, gebouwgebonden vragen

• Containers voor papier, europalletten, contactpersonen …
• Opvangen met draaiboek: vast stramien, telkens actualiseren
• Op voorhand vult gebouwbeheerder aan

• Ontwerpdocument: https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:w:/r/sites/infor
matie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief%20en%20Informatiebeheer/2
0200303/ontwerpdocument_draaiboek_herhuisvesting.docx?d=wd42d9e8cc46f4
da5bdd518a98e69f897&csf=1&e=8d6mUS

• Kan je hier zo mee aan de slag? Feedback welkom!

https://vlaamseoverheid.sharepoint.com/:w:/r/sites/informatie_vlaanderen/DV/StuurICT/Dossiers/Archief%20en%20Informatiebeheer/20200303/ontwerpdocument_draaiboek_herhuisvesting.docx?d=wd42d9e8cc46f4da5bdd518a98e69f897&csf=1&e=8d6mUS


1.C Archiefloodsen Antwerpen 
(Noorderlaan) & Hasselt (Philipssite) 

Jana Van Bouwel



Antwerpen Noorderlaan en Hasselt 
Philipssite

• In opvolging van Werkgroep Archief- en Informatiebeheer van 4 
december 2019 

• Deadlines zijn nog niet vastgesteld

• Timings voor verlaten van deze gebouwen worden bilateraal opgenomen 
door Het Facilitair Bedrijf met Departement Omgeving



2. Terugkoppeling Teams

Glenn Maes



2. Terugkoppeling 
Archiefverwerking

Harald Nilens



3. Zelfevaluatie informatiebeheer

Jana Van Bouwel



> Zelfevaluatie-instrument met volgende doelstellingen

▪ Compliancy aftoetsen

> Interne werking organisatie zelf + Vlaamse overheid

> Bestuursdecreet (+ AVG?)

▪ Optimalisatie-oefeningen en groeipad stimuleren

> Interne werking organisatie zelf

> Invullers gaan aan de slag met tips voor maturiteitsverhoging

▪ Beleidsmatige conclusies en inschattingen voeden

> Vlaamse overheid

> Bv. werking coördinerende archiefdienst Zelfevaluatie-instrument met volgende 
doelstellingen

Afbakening & scope



> Hoe deze tegenstellingen samenbrengen in meetinstrument?

▪ Combinatie kwantitatieve & kwalitatieve indicatoren

▪ Perspectief meerwaarde invullende organisatie + meerwaarde VO

▪ Resulteert in andere vragen, indicatoren, accenten, …:

> Procesgericht (bv. doorlooptijden)

> Resultaatgericht (bv. meetbare resultaten, effecten)

> Modulair

▪ Verschillende thema’s

▪ Informatieveiligheid, volgen van regelgeving, uitbouw governance, 
gebruik authentieke bronnen, digitaal werken, beheren van analoge 
dossiers, etc. …

Afbakening & scope



> Rekening houdend met maturiteitsniveaus – groeipad

▪ Bv. zoals in erkenningsprocedures authentieke bronnen: 5 niveaus

Afbakening & scope

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Digitale%20overheid/Stuurorgaan%20VIIB/20180925_2_78_Erkenningsprocedure_Authentieke_Gegevensbronnen_0.pdf?timestamp=1542119847


> Vooraleer verder uit te werken als projectvoorstel voor validatie binnen HFB: 
graag feedback van de Werkgroep Archief- en Informatiebeheer

> Informatie Vlaanderen & Audit Vlaanderen betrekken: inhoudelijke overlap

> Subwerkgroep opstarten met geïnteresseerden: 

> Intern HFB bekijken of we externe expertise kunnen inhuren voor 
ondersteuning bij uitwerking

Voorstel aanpak

Jana Van Bouwel

Glenn Maes

Harald Nilens

Vania Vande Voorde

Lieve Van Geldre (LV)

Thomas Callens

Paulien Depreter



> Methodologie voor een max. 20’tal indicatoren te bepalen: stramien voor workshop

▪ Doelstellingenboom maken

▪ Doelstellingen elk apart bekijken, ev. er een gewicht aan toekennen

▪ Gewenste resultaten, effecten, gevolgen opsommen (Wanneer is de doelstelling 
behaald? Hoe weten we dat?)

▪ Beoordelen op meetbaarheid → enkele uitkiezen

▪ Indicatorfiches maken

> Thematische aanpak van de modules: aparte workshops

▪ Telkens korte algemene inleiding

▪ Je kan vrij deelnemen aan één of meerdere sessies, ook externe personen buiten 
de Werkgroep

Voorstel uitwerken instrument



4. Bevraging analoog archief

Charlotte Debruyne



> Eenduidige cijfers

▪ Huidige cijfers fragmentarisch

▪ Geen/beperkt zicht op contracten/depots binnen entiteiten

> Vilvoorde als DE bewaarplaats binnen VO

▪ Art 15 en 16 van BVR beheren, bewaren en vernietigen van 
bestuursdocumenten

▪ Voldoende capaciteit voorzien

▪ Optimaliseren voor specifieke dragers

> Aangroei vaststellen

▪ Nog ruimte voor digitalisering processen

Doel van bevraging?



> Fysiek beheer

▪ Hoeveel archief? Waar?

▪ Speciale dragers?

▪ Externe bewaarplaatsen?

> Toekomst

▪ Aangroei?

▪ Mogelijkheid tot digitalisering?

Hoe voorbereiden?



5. Terugkoppeling Digitaal Archief 
Vlaanderen

Quincy Oeyen



> Fase 1

▪ Eerste week van april in productie 

▪ Aansluiten op E-depot mogelijk vanaf begin april 

> Fase 2 

▪ Behoeftenanalyse is gefinaliseerd op 

▪ Voorziene releasedatum => september 2020

Implementatie



Publieksportaal

Analyse start april 2020

Plan van aanpak wordt uitgewerkt 

Fundamentele vraag: hoe zoekt een gebruiker?

Bedoeling om eindgebruikers (bv. burgers) te betrekken 

Bekende problematiek: auteursrechten

Hoe hiermee omgaan 

Wordt in de loop van dit jaar opgenomen (eventueel via juridische studie)

Geplande GO Live! => maart 2021



Klanten - aansluitingsproces

•Deze fase bevat alle gesprekken met de Klant vooraleer de overeenkomst ondertekend is. Het doel is om 
te weten te komen hoe concreet de interesse is van de Klant

Kennismakingsfase

•Deze fase start wanneer het contract ondertekend is. In deze fase krijgt de Klant o.a. de opleidingen. De 
fase eindigt als de opleiding heeft plaatsgevonden en de toegang tot de productie-omgeving in orde is

Aansluitingsfase

•Deze fase start als de Klant toegang heeft tot de productie-omgeving. DAV begeleidt de Klant in deze fase 
uitvoerig totdat duidelijk is dat de Klant zelfstandig gebruik kan maken van de applicatie.

Begeleidingsfase

• In deze fase is de ondersteuning aan een Klant vraaggedreven. 

Exploitatiefase
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Ondernomen acties - Serieregister

Bestaande informatiebeheersplannen van Vlaamse overheid worden 
gemigreerd 

Eerste golf (alles dat eind 2019 al was goedgekeurd) moet afgerond zijn 
eind maart

Tweede golf (nieuwe goedkeuringen in 2020)
> Na contact met entiteit wordt er gemigreerd

> Normaal uitdoofscenario tegen eind 2020

In Q2/Q3 wordt bekeken welke entiteiten gebruik maken van Vilvoorde en 
zullen die ook aangesloten worden op het Serieregister

Moet afgerond zijn voor eind 2020
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Gesprekken met leveranciers

Cipal/Remmicom en Green Valley

Grote kans op POC/piloot met Leuven en notulenbeheersysteem van Green 
Valley 

Timing nog onbekend

CEVI

Nog geen concrete POC gepland 

Gesprekken vinden plaats

Vanden Broele

wordt bekeken o.b.v. hun planning of POC haalbaar is in 2020

Skryvv

Concrete case gepland met Wonen Vlaanderen 

V-ict-OR

Eerste analysegesprek gestart m.b.t. LB365-project


