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Sinds half maart veranderde ons leven drastisch door 

de verspreiding van het COVID-19 virus. Om dit virus 

in te dijken, werden we geconfronteerd met nooit 

eerder genomen maatregelen op allerlei vlakken. Dit 

had vanzelfsprekend zijn gevolgen voor de werking 

van de verschillende lokale besturen binnen het 

Meetjesland. Loketuitrustingen, openingsuren en 

dienstverlening naar de burger toe worden 

aangepast, er werd waar mogelijk maximaal ingezet 

op thuiswerk en overlegmomenten vonden steeds 

meer digitaal plaats. Met deze soms zeer ingrijpende 

maatregelen droegen zo ook de Meetjeslandse. 

 

gemeentes hun steentje bij in de ‘flattening of the 

curve’ 

De maatregelen om het COVID-19 virus in te dijken, 

hadden ook gevolgen voor de normale archiefwerking 

binnen de verschillende gemeentes. De normale 

frequente passages bij de verschillende gemeentes 

waren door de opkomst van het virus sterk 

verminderd. Zo werkt ook onze archiefdienst sinds 

half maart voornamelijk van thuis uit. Ondanks deze 

ongebruikelijke situatie, bleef onze archiefdienst zich 

op allerlei vlakken sterk inzetten voor het 

archiefbeheer in de Meetjeslandse gemeentes.      

Hoe we dit precies deden, kom je hieronder te weten! 

Archiefwerking 

Welkom op onze allereerste nieuwsflash! Via 

deze weg willen we jullie op regelmatige basis op 

de hoogte brengen van verschillende items 

binnen de archiefwerking van de Meetjeslandse 

lokale besturen.  



 

 

 

In normale werkomstandigheden zitten we fysiek 

samen met de diensten om archiveringsrichtlijnen 

specifiek op maat van hun dienst op te stellen. We 

besteden aandacht aan hoelang ze hun documenten 

moeten bewaren, hoe ze dossiers mogen schonen,… 

De diensten voerden deze archiefwerkjes zelf uit. 

Aangezien sommigen in deze coronatijden een lagere 

werklast kennen, zetten ze sneller de stap om hun 

oude dossiers te klasseren. Heel wat van deze 

overlegmomenten voor deze richtlijnen gingen online 

door.  

Er werd van uit ons kot ook heel wat werk verzet voor 

de uitbouw van nieuwe mappenstructuren: 

overlegmomenten werden voorbereid, voorstellen en 

toegangsrechten werden bekeken,…  

Naast archieftaken die uitsluitend digitaal 

plaatsvonden, werden er ook archiefdozen van de 

verschillende besturen mee naar huis genomen. Een 

uitzonderlijke maatregel want normaal gezien blijft 

alle archief verplicht ter plaatse. In samenwerking met 

de veiligheidsconsulent, werden hieromtrent best 

practices opgesteld. Zo werden, om het overzicht te 

behouden, alle dozen die het bestuur verlieten, 

geregistreerd. Op deze manier kon er ook van thuis 

uit worden gearchiveerd.  

Sommige archieftaken waren echter niet vanuit ons 

kot op te lossen. Deze archiefvragen (waaronder 

genealogische vragen) werden bij onze klantbesturen 

ter plaatste opgezocht. Gelukkig waren de archieven 

in deze tijden niet drukbevolkt, waardoor er een 

veilige werkomgeving werd gecreëerd. Social 

distancing inbegrepen. 

Door de strenge maatregelen dreigden veel 

personeelsleden van de lokale besturen in het 

Meetjesland zonder werk te vallen. Redders, 

onthaalmedewerkers, arbeiders en allerlei ander 

personeel werden noodgedwongen geconfronteerd 

met een werktekort. Er werd dan ook gezocht naar 

diverse manieren om deze personeelsleden aan het 

werk te houden. In enkele besturen hielpen zo ook 

heel wat van deze mensen in het archief.  

Onder begeleiding van onze archiefdienst werden de 

archieven ijverig geïnventariseerd, verhuisd, 

gedigitaliseerd en opgeschoond. De inzet van 

personeelsleden op het archief is een positieve noot 

in deze huidige crisis. Voor velen onder hen was het 

een aangename afwisseling op hun huidig 

takenpakket en bovendien kwam het archiefbeheer in 

deze besturen in een stroomversnelling te liggen. De 

hernieuwde aandacht en inzet op het archief is dan 

ook zeker iets wat besturen in de toekomst moeten 

trachten mee te nemen. 

“Ondanks deze ongebruikelijke situatie, bleef onze 
archiefdienst zich op allerlei vlakken sterk inzetten voor het 
archiefbeheer in de Meetjeslandse gemeentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


