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Aanwezig: 
 
Dominique Allard (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg); Theodore 
Ambelakiotis (Ministerie van Defensie); François Antoine (Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën); Steve Decroubele (FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking); Annick Deltenre (Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle); Hendrik Deroo (FOD Sociale Zekerheid); Arnold 
De Schepper (Nationale Bank van België); Sébastien Dury (FOD Justitie); Didier Haas 
(Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle); Nicole Hanquart (Nationale 
Plantentuin van België); Luc Huyghebaert (FOD P&O); Geert Leloup (Algemeen 
Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën); Steven Leman (FOD Buitenlandse 
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking); Jérôme Lescanne (FOD 
Justitie); Paul Logghe (FOD Justitie); Glenn Maes (Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën); Sofie Neuckermans (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg ); Sophie Vandepontseele (FOD Sociale Zekerheid); Filip 
Vanderhauwaert (FOD P&O); Jan Van Goethem (Koninklijke Muntschouwburg). 
 
 
Verontschuldigd: 
 
Hilde Baeck (Raad van Staat); Rolande Depoortere (Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën); Valérien Gobert (FOD Binnenlandse Zaken); Anne 
Godfroid (Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis); Hilde 
Langenaken (Koninklijke Sterrenwacht van België); Thierry Lemoine (FOD 
Binnenlandse Zaken); Françoise Leroy (FOD Justitie); Valérie Montens (Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis); Eva Muys (Ministerie van Defensie); Sébastien 
Soyez (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën). 
 
We hadden het genoegen door de FOD Sociale Zekerheid in de Financiëntoren 
ontvangen te worden om de nieuwe werkomgeving van deze administratie te leren 
kennen. 
 
De voormiddag ving aan met een voorstelling van het project NoVo door de heer 
Hendrik Deroo, Programm Manager (FOD Sociale Zekerheid). Dit project, waarvan de 
studiefase 3 jaar bedroeg en dat zich sinds 2 jaar in ontwikkelingsfase bevindt, beoogt 
een radicale verandering van de bedrijfscultuur binnen de FOD Sociale Zekerheid. 
NoVo heeft als doel om medewerkers van verschillende diensten van de FOD Sociale 
Zekerheid samen te brengen in een werkruimte ingericht volgens het principe van het 
dynamic office. De benadering van het werk is “gebruikersgericht”, de uitvoering van 
de opdrachten is “resultaatgericht”. Dit alles in een doorgedreven geïnformatiseerde 
omgeving. 
 
Mevr Sophie Vandepontseele, Library and Records Manager (FOD Sociale Zekerheid) 
legde vervolgens uit hoe de FOD Sociale Zekerheid zijn verhuis naar de 
Financiëntoren concreet heeft aangepakt en hoe deze uitdaging werd omgevormd tot 
een opportuniteit door het project NoVoRecord dat logistiek en archiefbeheer 
combineert. Het onderdeel NovoRecord van NoVo is in grote lijnen gebaseerd op een 
nieuwe werkfilosofie voor de ambtenaar die gekenmerkt wordt door het dynamic office 
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en de clean desk, m.a.w. mobiel werken. Het concept van dynamic office vertaalde 
zich concreet in het herindelen van de verschillende archiefbewaarplaatsen.  Voortaan 
worden in de kantoren alleen nog die documenten bewaard die door de ambtenaren 
constant gebruikt worden. Andere documenten verhuisden naar de bibliotheek of naar 
een archiefruimte die hiervoor ingericht werd in de kelder van de Financiëntoren. 
Documenten die geen administratief nut meer hadden, werden overgebracht naar het 
Rijksarchief of vernietigd. Deze radicale hervorming van de werkprocedures zal 
bekroond worden met de invoering van een geïntegreerde en overkoepelende records 
management applicatie voor alle diensten van de FOD Sociale Zekerheid, met als 
belangrijkste resultaten: de invoering van een dynamisch documentbeheer, de opmaak 
van een ordeningsplan en de inperking van de papiermassa dankzij de digitalisering en 
de integratie van digital born documenten.  
 
  

  
Foto Geert Leloup 
 
 
Na de twee presentaties volgde een rondleiding door de kantoorruimten, de bibliotheek 
en de archiefruimte in de kelders van de Financiëntoren. 
 
In de namiddag werd de adviesbrochure van het Algemeen Rijksarchief "U verhuist?" 
voorgesteld. 
(http://arch.arch.be/images/stories/brochure_surveillance/vous_demenagez.pdf 
http://arch.arch.be/images/stories/brochure_surveillance/u_verhuist.pdf). 
Deze brochure wil archivarissen en logistiek managers helpen bij de voorbereiding, de 
opvolging en de evaluatie van een archiefverhuis. De voorstelling werd gevolgd door 
een discussie tussen de leden van het FAF over de noodzaak om te anticiperen op 
eventuele verhuizen of herschikkingen en om een onafgebroken goed 
informatiebeheer te voeren (het opstellen van selectielijsten, het regelmatig uitvoeren 
van selecties en vernietigingen). De leden merkten op dat het vaak moeilijk is om het 
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management van hun instelling te sensibiliseren en hen ervan te overtuigen om 
voldoende middelen vrij te maken voor archiefbeheer. Ook een volwaardige erkenning 
van de functie van archivaris/informatiebeheerder is noodzakelijk voor het goedkeuren 
én laten uitvoeren van archiveringsprocedures. Sommige leden hebben onder meer 
gewezen op de nood aan advies over het in goede banen leiden van 
uitbestedingsprocedures. 
 
De volgende vergadering van de FAF zal plaatsvinden op 8 december aanstaande. De 
stadsarchivaris van Antwerpen, mevrouw Inge Schoups, zal ons dan ontvangen voor 
een bezoek aan het e-depot van de stad Antwerpen. De presentatie zal gevolgd 
worden door de vergadering van het FAF.  
 
 
François Antoine 
24 september 2009 
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