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Van sectordag naar transformatietraject: 

management samenvatting 

Op 4 maart 2020 werden 13 organisaties uitgenodigd op een overleg over de digitale 

transformatie binnen de cultuursector. Deze organisaties vertegenwoordigen de 

cultuursector (in de vorm van steunpunt, expertisecentrum e.d.) en spelen een 

intermediaire rol naar het brede cultuurveld.   

De aanleiding van deze ontmoeting was de verdere concretisering van de Visienota  ‘een 

Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’, die in december 2017 door de Vlaamse 

Regering werd goedgekeurd. Het doel van deze dag was viervoudig: 

● Een kader creëren om te praten over digitale transformatie rond 4 thema’s: 

infrastructuur, content, expertise, innovatie 

● De huidige situatie rond dienstverlening voor de sector (2020-2024) in kaart 

brengen  

● Samenwerkingspotentieel detecteren en zoeken naar een complementaire aanpak 

● Afspraken maken over hoe een transformatietraject aangepakt kan worden. 

Het duurzaam denken over digitale data, datakwaliteit, digitale expertise en tools is een 

gemene deler bij alle aanwezige organisaties. Het inzetten op data en digitale expertise 

als fundament is een belangrijke voorwaarde voor digitale transformatie. Digitalisering 

van processen staat of valt immers met expertise en de beschikbaarheid van bruikbare 

data, die efficiënt en transparant gedeeld kunnen worden en met elkaar verbindbaar 

zijn.  

Hoewel het bewustzijn over het potentieel van verdere digitalisering en de sense of 

urgency rond het gevaar de digitale boot te missen aanwezig zijn, blijkt de weg naar een 

meer kwalitatieve data-infrastructuur op alle niveaus, segmenten van de werking en 

deelsectoren nog lang. Er is nog steeds een gemis aan een gemeenschappelijke visie en 

strategie. Het maken van strategische keuzes zal moeilijk lukken als er niet vertrokken 

wordt vanuit een gedeeld kader over waar de cultuursector zich gezamenlijk naartoe wil 

bewegen en profileren. De visienota is een belangrijke aanzet maar leeft nog 

onvoldoende binnen de sector. Bovendien is het nodig om bij het maken van 

strategische keuzes binnen deze visie rekening te houden met externe veranderingen in 

de maatschappij, technologie, subsidiecontexten, …  

De regie bij het maken van keuzes en uitvoeren van acties is daarom ook een belangrijk 

element. Tijdens de gesprekken werd hierover het idee van een digitaal bouwmeester 

voorgesteld (niet geheel toevallig kwam dit voorstel van het VAi). Spelers als 

Cultuurconnect, publiq, meemoo of Kunstenpunt ontwikkelen nu al heel wat 

bouwstenen. Het is belangrijk dat deze blokken op elkaar aansluiten en passen in een 

gedeelde visie. Een digitaal bouwmeester kan deze afstemming bewaken en waar nodig 
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de regie uitvoeren. Op die manier wordt een performant en efficiënt digitaal ecosysteem 

gerealiseerd. Organisaties kunnen hierin op lange termijn engagementen opnemen, waar 

anderen - binnen en buiten de cultuursector - op kunnen aansluiten. Het beleid kan deze 

engagementen mee aansturen en bewaken via beleidsplanning (cf. speerpunt 7 in de 

visienota). 

Om dit te realiseren is een ingezet op twee sporen -met verschillende doelen, snelheden 

en aanpak, maar met wederzijdse afstemming- aangewezen: 

(1) Fundament: samenwerkingen rond specifieke clusters (bv. zorgen voor meer 

herbruikbare data, opereren binnen een breder ecosysteem, marketing, …) 

Deze samenwerkingen staan in functie van het verduurzamen van de oplossingen 

die ontstaan in een innovatie-spoor. 

(2) Innovatie: de projectmatige ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, met 

een brede maatschappelijke impact en publieke zichtbaarheid. Dit spoor of 

‘programma’ moet worden gezien als een actief proces dat diepgaande, duurzame 

innovatie initieert als een verzameling van kleinere of grotere oplossingen die 

mogelijk gemaakt worden door het fundament. Dit spoor kan gerealiseerd 

worden via samenwerking, en met extra middelen van bv. Informatie Vlaanderen. 

Met deze sporen wordt een duurzame aanpak voor de lange termijn gekoppeld aan 

resultaten die op kortere termijn realiseerbaar zijn. Innovatieve projecten fungeren 

daarbij als gangmaker voor samenwerking én als toetssteen voor de lange termijn 

engagementen. Door concrete projecten te realiseren worden eisen ten aanzien van 

data, processen, competenties, infrastructuur en innovatie beter zichtbaar en meetbaar. 

Het parallel inzetten op het bouwen aan een duurzaam fundament (onzichtbare 

onderbouw) waarop innovatief ontwikkeld wordt (zichtbare producten en diensten), 

schept de mogelijkheid om sneller te schakelen en duurzaam te innoveren. 
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Huidige dienstverlening voor de sector (2020-2024) 

Als voorbereiding op de sectordag hebben de uitgenodigde organisaties hun huidige 

dienstverlening voor de periode 2020-2024 in kaart gebracht aan de hand van 4 thema’s:  

● digitale infrastructuur 

● digitale content 

● digitale expertise 

● digitale innovatie 

Aansluitend werd gevraagd naar de belangrijkste wens voor de toekomst. De 

presentaties1 waarmee de organisaties zich voorstelden aan het begin van de dag zijn 

samengevat in een inventaris2. 

 

Cluster- en samenwerkoefening 

De inventaris toont aan dat de sector tot veel resultaten komt en er duidelijk geen 

gebrek is aan initiatieven en inzicht in opportuniteiten. Toch blijkt de oefening om deze 

te vertalen naar ruimere samenwerkingen niet evident.  Als ontbrekende elementen om 

tot meer samenwerking te komen worden verschillende oorzaken en mogelijke 

oplossingen aangehaald: 

● er is geen overkoepelend door de ruime sector gedragen doel, verhaal en visie 

rond samenwerking en (digitale) transformatie 

● er is nood aan een kader voor sectoroverschrijdende samenwerkingen 

● er is geen formeel samenwerkingskader vastgelegd in beheersovereenkomsten 

● de hoge eisen om met relatief beperkte middelen de eigen beheersovereenkomst 

en daarin opgelegde doelen waar te maken 

● er is geen digitaal samenwerkingsplan waarin bv. voorwaarden voor digitale 

architectuur en data vastgelegd zijn 

● er is nood aan een oplijsting van use cases voor het hergebruik en linken van 

data over sectoren en deelsectoren heen 

● data zitten niet alleen opgesloten in geïsoleerde systemen maar zijn vaak ook 

vormgegeven in functie van specifiek diensten 

● er ontbreken digitale competenties en expertises op de werkvloer die nu met 

middelen uit de sector opgelost worden door bv. het zelf organiseren van 

basisopleidingen (Excel, dataverwerking, gebruik van digitale tools, …) 

 
1 Zie de bijlagen (p. 19) voor de links naar deze presentaties. 
2 Deze inventaris is een ruwe niet geredigeerde samenvatting en het resultaat van een momentopname. Het 

overzicht kan verder leven als een dynamisch communicatie-instrument in het transformatietraject van de 
cultuursector. 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1826
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● ontbreken van aanduidingen/categorisatie omtrent gebruiksrechten en 

intellectuele bij beschikbare data en content. 

De oorzaken situeren zich dus op verschillende niveaus: beleidsmatig, technisch, 

organisatorisch, ... 

Duurzaam fundament 

Op de sectordag werd tijdens een oefening gezocht naar raakvlakken en overlapping bij 

de dienstverlening van de deelnemende organisaties. Hieruit ontstonden een aantal 

clusters, waarvan de deelnemers de relevantie en mogelijkheid erkennen om errond 

samen te werken. Deze clusters bieden in eerste instantie een inhoudelijk kader voor 

verdere professionalisering en kennisdeling binnen de cultuursector. Net als het 

innovatiespoor (zie verder) hebben de samenwerkingen rond deze clusters tot doel 

schaalvoordelen te realiseren en werking rond digitalisering te intensifiëren tot een reëel 

ecosysteem. Ze zijn echter gericht op specifieke problematieken en/of domeinen binnen 

de cultuursector en hebben eerder een langetermijnperspectief. Bij de clusters wordt 

gestreefd naar een maximale participatie van zoveel mogelijk actoren binnen de 

cultuursector. Het is aangewezen om hiervoor te zoeken naar ondersteuning vanuit 

Informatie Vlaanderen3. 

 

Digitale strategie voor de cultuursector 

Als van organisaties, met elk een eigen digitale strategie, verwacht wordt om meer 

samen te werken, is er ook een overkoepelende strategie als richtingaanwijzer nodig 

voor die samenwerking. Het grotere plan en een doel om naartoe te werken ontbreken 

nu. Daarom is het nodig om een strategie te bepalen die als kompas kan dienen om de 

vele initiatieven op elkaar af te stellen. Er is een kader nodig om sneller te kunnen 

schakelen en zo te verhinderen dat grote vraagstukken rond bv. ethiek, privacy, creatie, 

innovatie, ... bij elk samenwerkingsinitiatief opnieuw belemmerend worden. De 

uitgangspunten voor samenwerking dienen voor alle actoren helder te zijn. Taken die in 

dit kader kunnen gebeuren zijn: ontwikkelen van een visie rond het doel van de 

samenwerking, het in kaart brengen van stakeholders over sectoren en landsgrenzen 

heen, blauwdruk van een architecturaal ecosysteem voor data en infrastructuur, … 

 

 

 
3 https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen 

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen
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“Geen strategie zonder regie.” 

“ Er is een verhaal nodig waarmee innovatie projectsubsidies kan overstijgen” 

 

-- Quotes uit de workshops op 4/3/2020 

 

De tweesporenaanpak zoals hier voorgesteld, kan meer dan een éénmalige actie een 

proces worden voor digitale transformatie van de cultuursector. Het verankeren van de 

werkwijze om in parallelle sporen in te zetten op een duurzame onderbouw (spoor 1) 

waarop innovatieve ontwikkeling (spoor 2) gebeurt, kan als een strategische aanpak 

voor ‘duurzame transformatie of innovatie’ benoemd worden. Het is een manier om 

flexibel te kunnen inspelen op een context die voortdurend in verandering is.  Producten 

en diensten kunnen sneller pivoteren als ze gebouwd zijn op een stevig fundament. 

Daarom is het blijvend inzetten op dit fundament cruciaal. Het regisseren van dit proces 

door een digitaal bouwmeester die mee verantwoordelijk is voor de resultaten is nodig 

omdat externe en interne factoren veranderen. De werf is nooit af, toezicht en 

bijsturingen blijven nodig.  

Een andere cruciale factor bij de digitale strategie voor de cultuursector zijn duurzame 

businessmodellen waarmee de aanpak, haalbaarheid en betaalbaarheid gegarandeerd 

blijft.  De cluster rond het ‘samenwerkingskader’ is daarom essentieel. 

 

Samenwerkingskader (randvoorwaarden en afspraken) 

Onder deze cluster vallen activiteiten en bronnen die het kader bepalen waarbinnen 

culturele organisaties opereren en samenwerken. Het kan daarbij gaan om (dwingende) 

regelgeving, afspraken, best practices, charters, ... tussen cultuurorganisaties en overheid 

én tussen cultuurorganisaties onderling. 

In het informatielandschap zijn nog veel blinde vlekken, omdat spelers een bepaalde taak 

of rol niet (meer) opnemen. Duidelijke afspraken over ownership van data en de rol die 

een organisatie speelt bij dataverzameling en -beheer zijn cruciaal. Enkel wanneer 

zekerheid bestaat dat data blijvend beschikbaar zijn en blijven, kunnen andere 

organisaties hun processen daarop afstemmen en data structureel hergebruiken. Op die 

manier wordt het ‘only once’ principe in de praktijk gebracht. Zolang dat kader niet 

voorzien wordt, bestaat de vrees dat afhankelijkheden worden ingebouwd die tot 

kwetsbaarheden in de informatievoorziening leiden. 
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“Onderlinge uitwisseling van data en expertise staat niet in 

beheersovereenkomsten. We worden daarin ook gehinderd door 

beheersperiodes die niet op elkaar afgestemd zijn.” 

 

-- Quote uit de workshops op 4/3/2020 

 

Er is bovendien een wens afspraken te maken die verzekeren dat de 

informatievoorziening van verschillende actoren op elkaar wordt afgestemd. Deze 

afstemming is zowel binnen als buiten de cultuursector van belang. Deze afspraken 

kunnen de vorm hebben van een framework van standaarden (vergelijkbaar met OSLO4) 

of een referentiearchitectuur (cf DERA)5. 

 

Content en metadata 

Deze cluster heeft betrekking op het creëren, verkrijgen, beheren en ter beschikking 

stellen van content (collecties) en metadata (beschrijvingen van collecties). Deze data 

hebben betrekking op actoren, events en objecten. Het begrip culturele data kan worden 

uitgebreid met:  

● niet-gestructureerde kwalitatieve data (blogs, rapporten, …) in functie van 

kennisoverdracht 

● content voor communicatie en promotie via social media, nieuwsberichten, … 

● activiteitenkalenders, actoren, thema’s en onderwerpen, producten, ... 

● afkomstig van media, social media (Instagram...), nieuwsberichten die betrekking 

hebben op culturele activiteiten, actoren en producten.  

● acties rond digitalisering in de betekenis van omzetting van analoog naar digitaal 

Collecties en metadata spelen een belangrijke rol in (1) valorisatie en outreach van 

culturele content, en (2) Business intelligence toepassingen (zie cluster business 

intelligence). 

Tussen diverse datasets van uiteenlopende organisaties zijn vaak inhoudelijke verbanden 

te leggen. Het linken en hergebruiken van gegevens wordt gehinderd door (1) beperkte 

kennis van beschikbaarheid van datasets elders, (2) technische beperkingen op 

vindbaarheid, mogelijkheid tot uitwisselen en verbinden van gegevens en (3) 

onduidelijkheden over gebruiksrechten  (4) onduidelijkheid over rollen en 

 
4 https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo  
5 https://www.noraonline.nl/wiki/DERA_(Digitale_Erfgoed_Referentie_Architectuur)  

https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo
https://www.noraonline.nl/wiki/DERA_(Digitale_Erfgoed_Referentie_Architectuur)
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verantwoordelijkheden (zie verder onder afspraken). Een belangrijk principe om hierbij 

als uitgangspunt te hanteren is het concept van FAIR data: Findable, Accesible, 

Interoperable, Reusable.6 

 

 

 

“De cultuursector is een ecosysteem, we moeten ook leren denken als een 

ecosysteem als het over uitwisseling van data gaat.” 

 

-- Quote uit de workshops op 4/3/2020 

 

 

Dataverzameling moet worden onderscheiden in enerzijds structurele, ‘live’ 

dataverzameling op basis van processen (collectiebeheer, communicatie) die generieke 

datasets opleveren, en anderzijds datasets die verkregen worden door ad hoc 

bevragingen in functie van een onderzoek, door transactie zoals uitleningen, 

ticketverkoop, consultaties, ... (zie BI). Het uitgangspunt is dat beide types datasets waar 

mogelijk en voor zover relevant aan elkaar kunnen gerelateerd worden. Dat zal echter 

niet altijd het geval kunnen zijn bij specifieke datasets die met een specifiek doel (bv. 

onderzoeksdata) verzameld worden.  

 

Business intelligence 

Deze cluster bevat activiteiten en tools om informatie in functie van 

beleidsondersteuning te verzamelen. Het kan daarbij gaan om informatie die wordt 

gebruikt (1) door de overheid om beleid te evalueren, (2) voor individuele organisaties 

om hun werking te beoordelen, bij te sturen en te verantwoorden (3) als 

onderzoeksdata.  

Gegevens die voor deze toepassingen worden gebruikt overlappen gedeeltelijk met het 

verzamelen van content data (bv. in museaal collectiebeheer) en customer data (bv. in 

een CRM), maar de toepassing legt andere eisen aan de manier waarop data wordt 

vormgegeven en beschikbaar wordt gesteld. 

 

 
6 https://www.go-fair.org/  

https://www.go-fair.org/
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“We moeten d.m.v. onderzoek kunnen aantonen wat de relevantie van onze 

sector is voor de samenleving.” 

 

-- Quote uit de workshops op 4/3/2020 

 

 

Het lukt de cultuursector blijkbaar niet de vereiste data te capteren en te verrijken als 

bruikbare input voor beleidsvoering. Het afstemmen van data die decentraal beheerd 

worden (bv. database toegekende steun van Literatuur Vlaanderen, data over 

financiering van kunsten, transactiedata van bibliotheken, …) is een complexe materie 

waarvoor expertises en resultaten op elkaar afgestemd moeten worden. 

 

Digitale duurzaamheid  

Deze cluster behandelt de problematiek van het bewaren van content op lange termijn. 

Er wordt vastgesteld dat een aantal organisaties (in de eerste plaats meemoo) hierrond 

expertise en infrastructuur ontwikkeld hebben. De behoefte aan preservering van 

digitale metadata en content is expliciet aanwezig in een aantal acties van andere 

actoren (bv. VAF, VAi). De vaststelling dat alle data uiteindelijk erfgoed kunnen worden, 

maakt dat deze problematiek voor de hele cultuursector geldt.  

 

 

 

“De kunsten van vandaag zijn het erfgoed van morgen, maar de manier waarop 

dat erfgoed ontstaat binnen de kunsten heeft een impact op de manier waarop 

het beheerd moet worden.” 

 

-- Quote uit de workshops op 4/3/2020 

 

 

 



 
   

 

 

Verslag Sectormoment digitale transformatie - 4 maart 2020, Arenberggebouw /  10 

 

Competenties en expertise 

In het kader van competentieontwikkeling en -bevordering organiseren verschillende 

organisaties acties (bv. webinars) en stellen ze tools ter beschikking voor 

expertisebevordering. De mate waarin deze acties en tools subsectoroverschrijdend 

kunnen worden ingezet is nog weinig onderzocht.  

 

 

“Competenties zijn belangrijk, maar ook de tools die daarvoor nodig zijn. Er zijn 

digitale maar ook andere tools. Het is belangrijk om naar beiden te kijken.” 

 

-- Quote uit de workshops op 4/3/2020 

 

 

Daarnaast blijken veel intermediaire organisaties zelf nog bezig met het ontwikkelen van 

expertise voor ‘intern’ gebruik en het ontplooien van tools voor het beheer van 

gegevensstromen, zowel binnen als buiten de organisatie. Voorbeelden van dit laatste 

zijn dashboards voor monitoring van gegevens of inlogsystemen op platformen. 

 

Er is behoefte aan meer samenwerking rond digitale geletterdheid zodat bv. tools beter 

op elkaar afgestemd worden en/of dezelfde tools worden gebruikt voor dezelfde 

processen. Ook op dit vlak kunnen mogelijkheden tot samenwerking verder worden 

onderzocht.  

Een belangrijk terrein bij competentieontwikkeling is het kritisch leren omgaan met 

technologie. Niet elke technologische oplossing is een goede of wensbare oplossing. Als 

sector ligt ook hier een uitdaging om uitgangspunten vast te leggen rond bijvoorbeeld 

ethiek, privacy, … 

Voor het kritisch omgaan met technologie en het vertalen van de visie en missie van 

organisaties naar een digitale strategie is digitaal leiderschap nodig. Ook op dit vlak is er 

nood aan meer expertise. De uitdagingen op het vlak van technologie en digitalisering 

zorgen ervoor dat organisaties vooral inzetten op het ‘instrumentele’ of op het ‘inhalen 

van achterstanden’. Dat is o.a. merkbaar aan het grote succes van hands-on opleidingen 

over specifieke tools. Hetzelfde enthousiasme is er minder bij intensievere trajecten rond 

digitaal leiderschap omdat deze investering van tijd en middelen een effect op langere 

termijn beoogt. 
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Innovatieve impulsen 

Uit het overzicht van de initiatieven en activiteiten blijkt dat er volop wordt ingezet op 

noden ten aanzien van digitalisering in de cultuursector en erbuiten. Er worden 

initiatieven opgezet die tot doel hebben gegevens beter beschikbaar te maken voor 

hergebruik in verschillende toepassingen, voor de cultuursector zelf en voor derden. 

Cultuurdata worden via verschillende platformen naar mogelijke afnemers gebracht - 

zowel naar het brede publiek (cf. Wikipedia) als naar professionele gebruikers, 

bijvoorbeeld als onderzoeksdata. Er wordt ingezet op samenwerking en standaardisering 

door het opzetten en gebruiken van gezamenlijke oplossingen (cf. infrastructuur digitale 

bibliotheek, UiTdatabank, digitaal archief). Deze initiatieven blijven nog te vaak 

opgesloten binnen een (sub)sector en missen zo mogelijk nog meer verregaande vormen 

van schaalvergroting.  

Luc Delrue - secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media - 

stelt ter afsluiting van de sectordag voor om na te denken over grootschalige, 

sectoroverschrijdende projecten met ondersteuning van Informatie Vlaanderen. 

Deze kunnen bijvoorbeeld ontwikkeld worden binnen Vlaanderen Radicaal 

Digitaal. Het gezamenlijk werk maken van deze ontwikkeling kan helpen bij het 

realiseren van doelgerichte, duurzame samenwerkingen rond digitalisering 

(spoor ‘Fundament’).  

 

“Ik nodig jullie uit om creatief te zijn en na te denken over een sterk verhaal 

met impact bij een groot publiek” 

 

-- Quote Luc Delrue 4/3/2020 

De ‘use cases’ van deze projecten kan richting geven aan samenwerking en maakt de 

nood aan een gedeeld afsprakenkader tastbaar en toetsbaar. De projecten moeten met 

andere woorden in staat zijn een concrete behoefte te vervullen maar fungeren tegelijk 

als:  

(1) gangmaker voor samenwerking 

(2) toetssteen voor een afsprakenkader, afstemming van infrastructuur en processen 

(3) aangrijpingspunt voor het realiseren van schaalvoordelen 

 

Er zijn meerdere organisaties betrokken bij de opzet van deze projecten maar er wordt 

niet gestreefd naar een maximaal kwantitatieve representatie van alle actoren uit de 

cultuursector. Er wordt gedacht vanuit oplossingen waar een groot publiek baat bij 

heeft. Daarom wordt er gezocht naar aansluiting met andere sectoren en is er aandacht 

voor een internationale dimensie. 
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Tijdens de sectordag werd, gezien het hoofddoel om de huidige situatie in beeld te 

brengen, nog niet grondig nagedacht over mogelijke projecten.  Daarom is het opstarten 

van deze denkoefening een belangrijke stap na de sectordag. Er zijn verschillende 

richtingen denkbaar waarbij bestaande initiatieven worden opgeschaald naar een 

sectoroverschrijdende samenwerking. Deze situeren zich bijvoorbeeld in: 

● het internationaal en publieksgericht op de kaart zetten van de Vlaamse 

cultuurproductie 

● het publieksgericht uitdiepen en verbinden van content rond Vlaamse topwerken 

en culturele topactoren 

● de verbinding met de mediasector bij het gebruik van cultuurdata verder 

intensifiëren 

● verbinding met de private sector (bv. toerisme) intensifiëren 

● realiseren van sociale innovatie en participatie door intensievere 

samenwerkingen met de brede sociale sector (bv. zorg) 

● het ontwikkelen van tools om cultuur- en publieksdata te verbinden en in te 

zetten als marketing tool 

● ... 

Een duidelijk doel kan een reden zijn om extra en gefaseerd in te zetten op de zaken die 

vandaag nog ontbreken (zie spoor Fundament). Belangrijke uitdagingen bij deze 

oefening zijn: 

(1) Vraaggericht denken 

Om te vertrekken vanuit een vraaggericht doel en minder vanuit wat er vandaag 

al is of nog niet is, is het nodig om een goed zicht te hebben op wat er leeft bij 

het publiek en buiten de sector. 

 

(2) B2B2C-samenwerkings- en businessmodel 

Als de sector bovenlokaal gaat samenwerken aan een product of dienst, moet 

erover worden gewaakt dat resultaten via de lokale actoren gepromoot worden. 

Het zijn immers de lokale spelers (musea, bibliotheken, kunstorganisaties, …) die 

een relatie met het publiek hebben. Het promoten van nieuwe publieksdiensten 

kan moeilijk verwacht worden van lokale spelers als deze pas aan het einde van 

de oefening betrokken worden. Daartegenover staat ook dat het gezien de grote 

groep, de diversiteit in de sector en de beperkte beschikbaarheid van tijd, 

expertises, medewerkers en middelen niet evident is om alle lokale actoren 

intensief mee te betrekken. Het opzetten van een goede samenwerkingsvorm en 

communicatie is niet alleen een noodzakelijk onderdeel van dit spoor, maar ook 

deel van de cluster ‘digitale strategie voor de cultuursector’ in het spoor 

Fundament. 
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Bijlagen 

Aanwezigen op de sectordag 

Departement CJM (presentatie) 

● Hans van der Linden (hans.vanderlinden@vlaanderen.be) 

● Leen Driesen (leen.driesen@vlaanderen.be) 

● Eva Van Passel (eva.vanpassel@vlaanderen.be) 

● Joke Meeus (joke.meeus@vlaanderen.be)  

● Aaron Brusseel (aaron.brusseel@vlaanderen.be)   

● Linde Mues (linde.mues@vlaanderen.be)  

● Lyne Viskens (lyne.viskens@vlaanderen.be), voormiddag  

● Luc Delrue, dagafsluiting 

Meemoo (presentatie) 

● Nico Verplancke (nico.verplancke@meemoo.be) 

● Debbie Esmans (debbie.esmans@meemoo.be), verontschuldigd 

● Rony Vissers (rony@meemoo.be) 

Cultuurconnect (presentatie) 

● Bart Beuten (bart.beuten@cultuurconnect.be), verontschuldigd 

● Johan Mijs (johan.mijs@cultuurconnect.be) 

● An Vanlierde (an.vanlierde@cultuurconnect.be)   

Publiq (presentatie) 

● Davy De Laeter (davy@publiq.be), verontschuldigd 

● Bart Temmerman (bart@publiq.be) 

● Karel De Rudder (karel@publiq.be)  

Faro (presentatie) 

● Bram Wiercx (bram.wiercx@faro.be)  

Socius (presentatie) 

● Vincent Sennesael (vincent.sennesael@socius.be)  

Kunstenpunt (presentatie) 

● Tom Ruette (tom@kunsten.be)  

Cultuurloket (presentatie) 

● Karel-Jan Meert (karel-jan@cultuurloket.be) 

Literatuur Vlaanderen (presentatie) 

● Matthias Dillen (matthias@literatuurvlaanderen.be)  
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Verslag Sectormoment digitale transformatie - 4 maart 2020, Arenberggebouw /  14 

 

Vlaams Architectuur Instituut (VAi) (presentatie) 

● Wim Lowet (wim.lowet@vai.be)  

Pulse (verontschuldigd) 

● voorbereidingen via Finn Van Dinter (finn.vandinter@pulsenetwerk.be) 

VAF (verontschuldigd)  

● voorbereidingen via Frederik Beernaert (FBeernaert@vaf.be) 

OP/TIL (verontschuldigd) 

Verslaggevers 

● Henk Vanstappen (henk@datable.be)  

● Rosemie Callewaert (rcallewaert@istoireservices.be) 

Programma van de sectordag 

Deel 1: plenaire, kennismaking en voorstelling per organisatie 

 Inhoud Moderatoren Verslaggevers 

10u-10u10 Introductie door Hans  Henk en Rosemie 

10u10 tot 12u30 Voorstelling per organisatie Hans Henk en Rosemie 

12u30-13u30 Lunch 

 

Deel 2: workshops waarvoor de aanwezigen in 2 groepen opgedeeld worden 

 Thema Groep Moderator Verslaggever 

13u30-14u30 Infrastructuur en 
content 

Meemoo, Socius, Literatuur 
Vlaanderen, Kunstenpunt 

Hans Henk 

13u30-14u30 Innovatie en 
competenties 

Cultuurconnect, FARO, 
publiq, Cultuurloket, Vlaams 
Architectuurinstituut 

Leen Rosemie 

14u30-15u30 Infrastructuur en 
content 

Cultuurconnect, FARO, 
publiq, Cultuurloket, Vlaams 
Architectuurinstituut 

Hans Henk 

14u30-15u30 Innovatie en 
competenties 

Meemoo, Socius, Literatuur 
Vlaanderen, Kunstenpunt 

Leen Rosemie 

15u30-15u45 Pauze 

 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/media/1836
mailto:wim.lowet@vai.be
mailto:henk@datable.be
mailto:rcallewaert@istoireservices.be
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Deel 3: plenair gesprek over conclusies, mogelijke samenwerkingen en volgende stappen 

 Inhoud Moderatoren Verslaggevers 

15u45-16u Verslag Infrastructuur en content Hans Henk 

16u-16u15 Verslag Innovatie en 
competenties  

Leen Rosemie 

16u15-16u45 Gesprek over samenwerkingen en vervolg (Luc Delrue) 

16u45-17u30 Drankje 

 

Begrippen uit het verslag 

business intelligence (BI) gegevens die verwerk worden 

tot beleidsinformatie voor een organisatie 

(digitale) content digitale informatie in de vorm van 

betekenisdragende tekst, beeld, geluid e.d. - te onderscheiden 

van metadata 

customer resource management (CRM): digitaal 

klantenbeheer, waarbij data worden gecreëerd over 

individuele personen en doelgroepen 

data digitale gegevens, zowel content als metadata 

digitale duurzaamheid geheel van processen en 

infrastructuur die er op gericht zijn om digitale informatie te 

bewaren en bruikbaar te houden en zo te voorkomen dat 

informatie verloren gaat door bijvoorbeeld het gebruik van 

verouderde bestandsformaten of soft- en hardwaresystemen. 

digitalisering in de brede zin: de economische, 

maatschappelijke, culturele en organisatorische 

transformaties die het gevolg zijn van digitale technologieën. 

In de enge betekenis is digitalisering het proces waarbij 

analoge data worden omgezet naar data voor een digitale 

gegevensdrager. 

ecosysteem een (digitaal) ecosysteem is een 

zelforganiserend, gedistribueerd, adaptief, open 

organisatorisch en technisch systeem waaraan meerdere 
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organisaties en/of applicaties bijdragen en gebruik van 

maken 

informatievoorziening het geheel van mensen, 

middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte 

van een organisatie 

metadata gestructureerde gegevens over identificatie, 

beheer, aard, gebruik en bewaarplaats van fysieke of digitale 

content 

only once-principe het principe van de unieke 

gegevensinzameling (vergelijkbaar met het principe ‘create 

once publish anywhere’). 

referentiearchitectuur een (digitale) 

referentiearchitectuur is een geheel van principes, richtlijnen 

en/of voorbeelden waarin bepaalde inrichtingskeuzes zijn 

vastgelegd voor digitale systemen, zoals bijvoorbeeld 

systemen voor opslag en beheer van digitaal erfgoed.  

Memorandum digitale transformatie cultuursector Vlaanderen 

Memorandum Vlaamse Regering 2019-2024 van Cultuurconnect, publiq en VIAA om de 

Vlaamse Regering te overtuigen sterker in te zetten op de digitale transformatie van de 

cultuursector in Vlaanderen.  

https://www.publiq.be/files/nieuws/Memorandum-Cultuurconnect-publiq-en-VIAA.pdf 

Visienota Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk 

De Vlaamse Regering keurde op 22 december 2017 de visienota Een Vlaams cultuurbeleid 

in het digitale tijdperk goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een 

langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een 

cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het 

bewaren, verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele 

content kan worden gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van 

nieuwe technologieën.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-11/180710-

visienota_digitale_cultuur.pdf  

 

 

 

https://www.publiq.be/files/nieuws/Memorandum-Cultuurconnect-publiq-en-VIAA.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-11/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-11/180710-visienota_digitale_cultuur.pdf
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7 basisprincipes 

1. Digital first 

2. Continue innovatie 

3. Gebruikers eerst 

4. Networked content 

5. Digitaal continuüm 

6. Samenwerking loont 

7. Beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst 

 

7 speerpunten  

1. Open en toegankelijke digitale culturele content 

2. Digitale innovatie 

3. Expertiseontwikkeling en -deling 

4. Radicaal digitale organisaties 

5. Een digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen 

6. Digitale contentcreatie 

7. Beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst 

 


