
Met de steun van de Vlaamse Overheid

Samen bewaren 
we de toekomst
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Welkom

In deze brochure kan je kennis 
maken met Archiefpunt. We slaan 
de handen in elkaar met diverse 
partners om in de komende jaren 
te sensibiliseren rond private 
archieven en ze zichtbaar te maken 
voor een breed en divers publiek. 
Want samen bewaren we de 
toekomst.
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Wie zijn wij?

Als een open netwerkorganisatie wil Archiefpunt 
samenwerking bevorderen en een dienst verlening 
ontwikkelen voor archieven en collecties van per
sonen, families en private organisaties in Vlaanderen 
en Brussel. Via een gebruiksvriendelijke databank, 
verschillende tools, werkgroepen en projecten 
brengen we het belang van archivalisch erfgoed 
onder de aandacht van een breed publiek.

Archiefpunt is een dienst
verlenende organisatie voor 
archivalisch erfgoed. 
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Een initiatief van 
verschillende 
culturele 
archiefinstellingen

Archiefpunt is een initiatief van de culturele archiefinstellingen ADVN-
Archief voor Nationale Bewegingen, Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, AMVBArchief en Museum voor het Vlaams leven te 
Brussel, CAVACentrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven, 
KADOC-Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur 
en Samenleving-KU Leuven, Letterenhuis, Liberas-Centrum voor 
de Geschiedenis van het Vrije Denken en Handelen, Rijksarchieven 
Vlaanderen en het Vlaams Architectuursinstituut.

Als een breed samenwerkingsverband treedt Archiefpunt in open dia
loog met verschillende partners en doelgroepen om zijn doel stellingen 
te realiseren. De ambitie is van Archiefpunt een toegankelijk onthaal te 
maken dat wegwijs maakt, informeert en verbindt rond privaatrechte
lijke archieven.
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Missie

Archiefpunt is een netwerk
organisatie die privaatrechtelijke 
archieven zichtbaar maakt voor 
een breed en divers publiek. Het 
lokaliseert, registreert, ontsluit 
en valoriseert deze archieven in 
samenwerking met verschillende 
partners. Door ook kennis hier
over te verzamelen, bundelen, 

verdiepen en verspreiden, 
faciliteert Archiefpunt ruimte 
voor samenwerking, ontmoeting 
en expertisedeling. Zo draagt 
Archiefpunt bij tot meer archief
bewustzijn en stimuleert het een 
brede maatschappelijke valori
satie van private archieven.

Archieven 
zichtbaar maken 
voor een breed 
en divers publiek
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Als dienstverlenende organisatie 
wil Archiefpunt informeren, wegwijs 
maken en verbinden rond private 
archieven. Bestaande wetten en 
decreten bieden geen vangnet voor 
deze archieven. Dit erfgoed is noch
tans van grote waarde om een beeld 
te krijgen van de maatschappelijke 
en cultuurhistorische ontwikkelingen 
in Vlaanderen en Brussel.

Archiefpunt zorgt ervoor dat 
bestaande expertise en kennis over 
deze privaatrechtelijke archieven en 
collecties zichtbaar en toegankelijk 
worden gemaakt.

Lokalisatie en registratie zijn 
belangrijke eerste stappen. Het 
kenbaar maken van waardevolle 
archiefbestanden en collecties kan 
ze behoeden voor verwaarlozing en 
vernietiging. Het opent ook perspec
tief naar neerlegging in een publieke 
bewaarplaats en voor valorisatie. 

Archiefpunt faciliteert daarom 
registratie in Archiefbank, een 
duurzame onlinebron van open data 
over private archieven en collecties. 
Maar registratie is geen garantie 
voor vrijwaring. Dit kan alleen bereikt 
worden via sensibilisering over de 
veelzijdigheid en het belang van pri
vate archieven en het stimuleren van 
professioneel beheer. Het informa
tieplatform is daarom gericht op alle 
aspecten van kwaliteitsvol behoud en 
beheer van private archieven. 

Archiefpunt werkt daarvoor steeds 
samen met archiefvormers, beheer
ders en (professionele) organisaties 
op lokaal, regionaal en landelijk 
niveau. Door expertiseontwikkeling te 
stimuleren tussen individuen, groepen 
en gemeenschappen worden kennis 
en ervaringen gedeeld en ontstaat er 
een sterk draagvlak voor de zorg voor 
private archieven en collecties. 

Visie

Informeren, wegwijs 
maken en verbinden 
rond private archieven
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Archiefpunt creëert 
ruimte waar expertise 
en kennis kunnen 
worden uitgewisseld 
binnen en buiten de 
erfgoedsector
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Waarden

Betrokken
In een verhaal van nauwe samenwerking 
tussen landelijke culturele archiefinstellingen, 
archiefbeheerders en bewaarders, bemiddelaars, 
gebruikers en geïnteresseerden op lokaal, regionaal, 
landelijk en internationaal niveau, krijgt Archiefpunt 
vorm. Archiefpunt wil een waardevolle partner zijn in 
dit uitgestrekt netwerk dat streeft naar verbinding, 
participatie, afstemming en eigenaarschap. 

Deskundig
Binnen een fijnmazig en slagkrachtig netwerk 
versterkt en verdiept Archiefpunt zijn kennis. De 
bestaande expertise wordt verankerd binnen het 
kennislandschap en gedeeld in (inter)nationale 
samenwerkingsverbanden. Archiefpunt staat voor 
kwaliteit, verdieping en betrouwbaarheid. 
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Duurzaam
Het duurzaamheidsperspectief is inherent aan 
de werking van Archiefpunt en zit in al zijn 
kerntaken vervat. Archiefpunt streeft naar een 
werking die duurzaam is in de breedste zin van het 
woord, zoals samenwerking, delen van diensten, 
langetermijnbewaring en toegang tot data en 
gebruik van internationale standaarden. 

Toegankelijk
Gespecialiseerde informatie wordt hertaald 
en is beschikbaar voor iedereen. Het online 
kennisdelingsplatform biedt professionele en 
nietprofessionele actoren ondersteuning op het 
gebied van archiefzorg en -beheer. Het platform 
bevat verschillende tools om laagdrempelig en 
efficiënt te informeren en adviseren zoals een 
advieslijn, helpdesk, registratieinterface en 
aanmeldingsformulier.

10 | Archiefpunt  



Archiefpunt richt zich tot iedereen 
met interesse in of kennis van private 
archieven. Centraal daarbij staan 
de vele individuen, groepen en 
gemeenschappen die betrokken zijn 
bij (aspecten van) privaatrechtelijke 
archieven en/of de zorg ervoor. 

De (erfgoed)beheerders  
en -bewaarders 

De (erfgoed)beheerders en -bewaarders zijn alle 
bewaarplaatsen, particulieren en organisaties die privaat 
archivalisch erfgoed in bewaring of in hun bezit hebben. 

Informatiezoekers 
 
De informatiezoekers van de website (o.m. erfgoed-
vrijwilligers, onderzoekers, studenten, bemiddelaars, 
media) zijn op zoek naar informatie over primaire bronnen 
in de centrale databank en/of over diverse aspecten van 
archiefzorg zoals online tools en experten.

Voor wie?
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1
Dienstverlening  
en advies

• Advieslijn met doorverwijs
functie via consulenten. 

• Meldpunt via werkgroep 
herbestemming.

• Faciliteren van registratie in de 
Archiefbank.

• Toolbox archiefzorg en beheer 
met doorverwijzing naar 
experten.

3
Sensibiliseren  
en inspireren

• Samenwerking stimuleren 
over internationale 
archievendag.

• Thematische campagnes 
rond ‘vergeten’ archieven. 

• Nieuwsberichten uit de 
archiefsector.

2
Ondersteunen van 
archiefzorg en -beheer

• Laagdrempelige en toegan
kelijke dienstverlening via 
consulenten.

• Faciliteren van prospectie, 
registratie, waardering, 
herbestemming, archiefzorg 
en archiefbeheer.

Kerntaken

4
Expertiseopbouw  
en kennisdeling 

• Thematische samen werking 
via werkgroepen en 
projecten. 

• Interactieve themagerichte 
kennisdelingsplatforms.
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Tools
Expertise wordt op een begrijpelijke en voor 
iedereen toegankelijke manier gedeeld 
binnen en buiten de erfgoedsector, zowel 
fysiek als digitaal.

Daarvoor ontwikkelen wij verschillende tools :

 

Advieslijn
Archiefpunt geeft advies bij vragen 
over archief beheer of archiefzorg 
of verwijst door naar experten voor 
verdere opvolging. Iedereen kan bij 
Archiefpunt terecht met de meest 
uiteenlopende vragen. Archiefpunt 
doet er alles aan om snel een 
onderbouwd en concreet antwoord 
te geven.

 

Meldpunt
Archiefpunt zorgt voor het (her)
bestemmen van archieven en 
documentaire collecties met een 
groot risico op verdwijnen en 
vernietigen via het meldpunt. 
Archiefpunt draagt ertoe bij dat 
ze een passende bewaarinstelling 
vinden. Zo kan worden verhinderd 
dat bepaalde archieven door de 
mazen van het net glippen en 
onherroepelijk verloren gaan.
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Toolbox
Archiefpunt ondersteunt de 
bewaring en valorisatie van 
private archieven en collecties 
in Vlaanderen en Brussel via 
een toolbox. Archiefpunt brengt 
informatie en expertise over 
archiefzorg samen. Daarbij is er 
speciale aandacht voor de niet
professionele archiefbewaarders. 

Kennisdeling 
platform
Archiefpunt faciliteert een kennis
delingsplatform voor professionele 
en nietprofessionele actoren die 
een bepaalde deskundigheid 
hebben verworven of willen 
verwerven rond archieven. Via 
(online) werkgroepen wordt kennis 
uitgewisseld, samengewerkt en 
gediscussieerd over uiteenlopende 
thema’s op basis van praktijkerva
ring en (inter)nationale tendensen. 
De coördinatie van een werkgroep 
berust bij medewerkers van de 
netwerkpartners.

 

Online 
databank
Archiefpunt verzamelt en ontsluit 
informatie over private archieven 
en collecties in Vlaanderen en 
Brussel via een online databank. 

De rijke en gestructureerde 
gegevens in de databank worden 
op een gedifferentieerde wijze 
verzameld, integraal gedeeld en 
toegankelijk gemaakt. De data 
zijn vrij herbruikbaar en beant
woorden aan de internationale 
standaarden.
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Culturele 
archiefinstellingen

De culturele archiefi nstellingen 
bundelen hun krachten in 
Archiefpunt om archivalisch 
erfgoed samen sterker in de verf 
te zetten en een dienstverlening 
te ontwikkelen. Archiefpunt 
voorziet tools ten behoeve van 
dit netwerk dat verschillende 
partners verbindt. Samenwerking 
tussen de partners via diverse 
werkgroepen zorgt voor 
kruisbestuiving, verdieping en 
versterking. 

Cultureelerfgoed-
organisaties

Samen met cultureelerfgoedor
ganisaties, FARO en VVBAD zorgt 
Archiefpunt ervoor dat private 
archieven zichtbaar worden en 
bewaard blijven. Archiefpunt 
verbindt zijn expertise met die 
van de partners om een laag
drempelige dienstverlening te 
ontwikkelen. Archiefpunt streeft 
hierbij naar maximale samenwer
king, kennisdeling en verdieping 
om expertise over archivalisch 
erfgoed te faciliteren. 

Archiefvormers  
en -beheerders

Ondersteunen van en samen
werken met archiefvormers en 
beheerders die niet ‘bereikt’ 
worden. Archiefpunt biedt 
laagdrempelige informatie en 
ondersteuning aan iedereen 
met vragen over archieven. 
Als kennis knooppunt maakt 
het wegwijs in het informatie
landschap, informeert over prak
tijkgerichte tools en verwijst door 
naar dienstverlenende actoren. 

Internationalisering

Door opvolging en samen-
werking koppelt Archiefpunt 
via APEF, ICA en UNESCO 
zijn dagelijkse werking aan 
internationale ontwikkelingen 
en standaarden en maakt het 
de vertaalslag voor de cultureel 
erfgoedgemeenschappen. 
Internationale doelgroepen 
worden naar de databank 
van Archiefpunt toegeleid 
via Archives Portal Europe 
Foundation, Europeana en 
Wikimediaplatformen.

Positionering
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Beleid
Algemene Vergadering 

Raad van bestuur

Dagelijkse 
werking

Medewerkers Archiefpunt
De medewerkers van Archiefpunt staan in voor de organisatie. Ze 
kunnen daarbij rekenen op een netwerk van partnerinstellingen.

Thematische werkgroepen
De thematische werkgroepen vervullen een coördinerende rol op het 
vlak van een welbepaald thema zoals herbestemming, communicatie, 
archiefbank en digitale strategie. De open werkgroepen komen bijeen 
om informatie uit te wisselen. De coördinatie van een werkgroep 
berust bij een of meerdere ‘aanjagers’, die verbonden zijn met één van 
de culturele archiefinstellingen of een intermediaire organisatie.

Advies

Archievenoverleg
Het archievenoverleg heeft een adviserende stem. Daarnaast fungeert 
het overleg als een ontmoetingsplaats waar uitwisseling van kennis en 
expertise plaatsvindt.

Klankbordgroep
De klankbordgroep is een afspiegeling van het landschap van 
erfgoedbeheerders, erfgoedbemiddelaars en stakeholders van 
Archiefpunt. De klankbordgroep fungeert als een denk- en adviestank 
die bijeengeroepen wordt wanneer het bestuur dat wenselijk acht.

Organisatie
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Medewerkers 
en bestuur
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Medewerkers

Laure Messiaen, coördinator 

Bert Aernouts, consulent 

Sophie Bossaert, consulent

Karim Ettourki, consulent 

Ganesh Venkatasubban, applicatiebeheerder

Algemene Vergadering

Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven

Sofie De Caigny, Vlaams Architectuurinstituut

Leonoor De Schepper, Erfgoedlab Antwerpen

Steph Feremans, AMVB

David Guilardian, OCMW-archief Brussel

Nele Hendrickx, Letterenhuis

Ellen Janssens, Erfgoed Viersprong

Peter Laroy, Liberas

Ann Mares, ADVN

Frank Scheelings, CAVA

Jan Stuyck, Centrum Kunstarchieven Vlaanderen

Geert Van Goethem, Amsab-ISG

Cécile Vandewoude, juriste Defensie

Cor Vanistendael, Erfgoedcel Noorderkempen

Het bestuur

Ann Mares, voorzitter

Peter Laroy, ondervoorzitter

Geert Van Goethem, secretaris 

Kim Christiaens, penningmeester

Nele Hendrickx, bestuurder

Cécile Vandewoude, bestuurder

Cor Vanistendael, bestuurder



Contacteer ons

Met de steun van de Vlaamse Overheid

Bagattenstraat 174, 9000 Gent
www.archiefpunt.be
info@archiefpunt.be
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