
Mont des Arts B-1000 Bruxelles 

Kunstberg B-1000 Brussel 

www.kbr.be 
 

 

 

  

Vacature 

 

Onderzoeker in het kader van het project “BRAIN-BE BESOCIAL - towards a 
sustainable social media archiving strategy for Belgium” voor KBR 

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan 

op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen. 

 

Aantal plaats(en): 1 Taal: NL & FR 

Referte: KBR-2020-07 Statuut: Contractueel 

 

Inhoud van de functie 

Als onderzoeker:  

- vergelijkt en analyseert u de goede praktijken wat het beleid rond selectie, digitale preservatie voor en 

toegang tot sociale media archieven in binnen-en buitenland betreft; 

- ontwikkelt u een methodologie voor het selecteren van inhoud voor het archiveren van sociale media in 

real-time (bijvoorbeeld tijdens onvoorziene gebeurtenissen zoals aanslagen, …); 

- werkt u mee aan het analyseren van gebruikersnoden in sociale media archieven; 

- draagt u bij aan de concrete vertaling van juridische richtlijnen en aanbevelingen rond het selecteren van 

sociale media inhoud en het verlenen van toegang tot deze collecties naar een operationeel beleid; 

- lijst u de technische en functionele vereisten op voor sociale media archivering; 

- werkt u mee aan de kwaliteitscontrole van de vastgelegde inhoud; 

- stelt u een preservatieplan op voor gearchiveerde sociale media; 

- Werkt u mee aan het opstellen van een business model voor een duurzame sociale media 

archiveringsdienst; 

- stelt u een Belgische strategie op voor sociale media archivering (inclusief kostenanalyse); 

- stelt u operationele procedures op voor sociale media archivering binnen KBR (selectie, vastleggen, 

kwaliteitscontrole, databeheer, toegang en preservatie). 

Als projectmedewerker: 

- neemt u actief deel aan de werkvergaderingen; 

- stelt u onderzoeksrapporten op; 

- redigeert u publicaties op basis van de onderzoeksresultaten; 

- draagt u bij tot de ontsluiting en de verspreiding van het onderzoek door onder andere deel te nemen aan 

(intern)nationale conferenties en studiedagen en door het organiseren van een studiedag; 

- werkt u nauw samen met onder andere de overige institutionele projectpromotoren, de ‘Innovation Hub’ 

en de diensten ICT en DIGIT binnen KBR en met de andere onderzoekers binnen het project. 

 

Meer informatie over de functie? 

Sophie Vandepontseele 

Directeur van de Operationele directie Hedendaagse verzamelingen  

Tel.: +32 (0)2 519.53.93 

E-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be 

  

mailto:sophie.vandepontseele@kbr.be
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CONTEXT VAN DE FUNCTIE 

Het project  

Het BESOCIAL-project wordt gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) in het kader van 

het programma BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks).  

Het doel van het BESOCIAL-project is het ontwikkelen van een duurzame sociale media 

archiveringsstrategie voor België. Corpora van gearchiveerde sociale media-inhoud hebben een enorm 

onderzoekspotentieel voor sociale en politieke wetenschappers, historici, communicatiewetenschappers, 

taalkundigen, enz. Sociale media inhoud is echter zeer vluchtig en wordt vaak niet gearchiveerd, waardoor 

er grote uitdagingen ontstaan voor onderzoekers die gearchiveerde sociale media inhoud willen gebruiken. 

Een aanzienlijk aantal erfgoedinstellingen in het buitenland hebben al programma's opgezet om sociale media 

te archiveren, maar de archivering van sociale media is zich nog volop aan het ontwikkelen en de normen 

voor het vastleggen en archiveren van sociale media moeten nog worden geconsolideerd. 

De eerste doelstelling binnen het project is het maken van een grondige analyse van bestaande sociale media 

archiveringsprojecten in binnen- en buitenland. De selectiestrategie binnen het project is tweevoudig. 

Enerzijds worden de sociale mediakanalen van de Belgische kranten die deel uitmaken van de huidige 

(papieren) collectie van de KBR gearchiveerd en geanalyseerd. Anderzijds zal sociale media inhoud 

gerelateerd aan een aantal belangrijke en onvoorziene gebeurtenissen van nationaal en historisch belang (bv. 

de terreuraanslagen in Brussel) worden geselecteerd en verzameld in real-time. Twee bijkomende 

doelstellingen zijn het voorbereiden en opzetten van een pilootproject voor het archiveren van sociale media 

en voor het ontsluiten van het sociale media archief. De verkregen onderzoeksresultaten zullen worden 

verwerkt in aanbevelingen voor duurzame sociale media archivering in België, wat de overkoepelende 

doelstelling is van het project.  

KBR werkt voor het project samen met het CRIDS (Research Centre in Information, Law and Society), 

verbonden aan de Universiteit van Namen, het Cental (Centre de traitement automatique du langage), 

verbonden aan de UCLouvain, het IDLab (Internet Technology & Data Science Lab), het CDH (Ghent Centre 

for Digital Humanities) en de MICT (Onderzoeksgroep voor Media en ICT) verbonden aan de Universiteit 

Gent. Het onderzoeksnetwerk is interdisciplinair waardoor technische, juridische en operationele aspecten 

aan bod komen evenals aspecten die verband houden met de behoeften van de gebruikers. De resultaten van 

het project zullen een eerste belangrijke stap zijn naar de implementatie van een lange termijn sociale media 

archiveringsstrategie voor België. 

Het project beslaat een periode van twee jaar.  

Meer informatie: http://www.belspo.be/brain-be/ 

 

De werkgever 

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek. Zij verzamelt álle Belgische publicaties en bewaart, 

beheert en bestudeert een omvangrijk cultureel en historisch patrimonium. Zij geeft het publiek toegang tot 

informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele beleving aan. 

De wereld verandert zeer snel. Technologie brengt dagelijks nieuwe mogelijkheden waardoor behoeften en 

praktijken van gebruikers ook permanent wijzigen. Alles gaat snel. We racen tegen de tijd.  

KBR verandert mee. Ze zal bijdragen tot de democratische grondvesten van een steeds meer digitale 

maatschappij door integere en duurzame informatie ter beschikking te stellen van de burger. 

 

http://www.belspo.be/brain-be/
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KBR is in volle evolutie: er werd een strategisch plan opgesteld voor de periode 2019-2021 met absolute 

focus op toegankelijkheid van de collecties, er werd een nieuw bibliotheekbeheersysteem in gebruik 

genomen, er werden grote infrastructuurwerken uitgevoerd met het oog op de opening van een nieuw 

museum en een nieuwe ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen.  

De gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift van onze 

samenleving dwingen nationale bibliotheken ertoe om hun traditionele opdracht in vraag te stellen. De 

nieuwe profielen die worden gezocht, zijn die van vakmensen die kunnen evolueren in deze context van 

voortdurende veranderingen en die blijk kunnen geven van zin voor innovatie. 

 

De kandidaat zal deel uitmaken van de “Innovation Hub”. Deze nieuwe hub brengt alle 

onderzoekersinitiatieven met betrekking tot nieuwe technologieën samen met als uiteindelijk doel de toegang 

tot de KBR-collecties te verbeteren en faciliteren.  

Meer weten? Bezoek onze website en onze pagina met vacatures: 

- https://www.selor.be/nl/werken-bij-de-federale-overheid/welke-overheidsdiensten/koninklijke-

bibliotheek-van-belgi%C3%AB-(kbr) 

- http://www.kbr.be/nl  

 

PROFIEL 

Generieke competenties: 

- U plant en beheert uw eigen groei actief in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities door 

uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en uzelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en 

kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen). 

- U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op 

u te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).  

- U deelt kennis, werkwijzen en inzichten en kan deze demonstreren en aanleren (kennis en informatie 

delen) 

 

Technische competenties: 
- Basiskennis van web- en sociale media technologieën 

- Basiskennis van programmering (talen en data formats)  

- Goede kennis inzake beheer van digitale collecties 

- Uitstekende redactionele vaardigheden 

- Uitstekende presentatie- en communicatievaardigheden, zowel geschreven als verbaal 

 
Troeven 

- Kennis van het Frans aangezien u in een tweetalige omgeving zal werken 

- Kennis van het Engels 

- Ervaring met het beheer van wetenschappelijke projecten 

- Ervaring met wetenschappelijk onderzoek 

 

  

https://www.selor.be/nl/werken-bij-de-federale-overheid/welke-overheidsdiensten/koninklijke-bibliotheek-van-belgi%C3%AB-(kbr)
https://www.selor.be/nl/werken-bij-de-federale-overheid/welke-overheidsdiensten/koninklijke-bibliotheek-van-belgi%C3%AB-(kbr)
http://www.kbr.be/nl
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DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Diploma en ervaring 

Ofwel behaalde u een masterdiploma (of equivalent) in bibliotheekwetenschappen, Informatie- en 

communicatiewetenschappen en –technologieën, Digitale menswetenschappen (Digital Humanities) 

In dit geval is geen ervaring vereist.  

Ofwel bent u houder van een diploma hoger onderwijs van het lange type (master) in een van de volgende 

richtingen: 

- Menswetenschappen / sociale wetenschappen 

- Informaticawetenschappen 

En levert u het bewijs van minimum twee jaar ervaring in een functie in verband met de informatie- en 

communicatietechnologieën. 

U kunt ook aan de selectie deelnemen indien u houder bent van een diploma dat u vroeger hebt verkregen en 

dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s. 

 

WIJ BIEDEN 

U krijgt een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur per week) van bepaalde duur, i.e. twee jaar vanaf 1 juni 

2020, als geattacheerd onderzoeker.  

Werkrooster 

Van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur. 

Vergoeding 

- 37 346,97 € (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW10. 

- 44 174,57 € (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal SW11 (na twee jaar wetenschappelijke 

anciënniteit). 

Salarissimulator: Wat verdien je bij de federale overheid: 

http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator 

Voordelen 

- Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar 

vervoer. 

- Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren. 

- Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station). 

- Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie. 

- 26 verlofdagen per jaar. 

- Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving. 

- Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin. 

- Gratis toegang tot de Brusselse federale musea. 

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op FedWeb 

(www.fedweb.be), de portaalsite van de federale ambtenaren. 

 

  

http://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/wedde/calculator
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SELECTIEPROCEDURE 

U dient uw curriculum vitae, een motivatiebrief evenals een presentatie van één bladzijde (beschouwingen 

over de vraagstelling, de methode, de bronnen van het onderzoeksproject) ten laatste op 27/04/2020 via e-

mail te versturen naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2020-07. 

Indien we meer dan 6 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een 

eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden 

uitgenodigd voor een gesprek op 05/05/2020. Deze mondelinge proef duurt 60 minuten en heeft tot doel je 

motivatie en uw affiniteit met de functie te beoordelen alsook je technische en gedragscompetenties. 

 

OPGELET: Het is mogelijk dat de datum van de gesprekken en de indiensttreding opgeschoven wordt, 

afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis. 

 

Meer informatie over de selectieprocedure? 

Anneleen Wellens, HR assistent 

02/519.53.04 

anneleen.wellens@kbr.be 

Verslag  

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kan je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag 

vragen. 

Syndicale vertegenwoordiging 

Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die KBR organiseert. De 

vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie 

en documenten. 

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je: 

- redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen; 

- advies vragen over de aanpassing van uw werkplek. 


