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MANAGEMENT SAMENVATTING 

 
In de afgelopen jaren heeft digitalisering in de cultuursector een veranderingsproces op gang gebracht. De 
sector en de overheid namen reeds meerdere initiatieven die ondersteuning boden in dit proces. Deze 
initiatieven gebeurden echter niet op een gecoördineerde manier wat leidde tot versnippering. Ze lossen wel 
een deelprobleem op of bedienen een specifieke doelgroep, maar door een gebrek aan een gecoördineerde 
aanpak wordt het volle potentieel van deze initiatieven niet gerealiseerd. 

 
Het digitale tijdperk stelt de cultuursector voor een aantal uitdagingen die het noodzakelijk maken om te 
evolueren vanuit de historisch gegroeide verkokering naar een netwerkmodel over sectoren en doelgroepen 
heen. Om doelstellingen te realiseren is een algemene strategie noodzakelijk waarin zowel het 
beleidsinstrumentarium, de samenwerkingsmodellen, het ecosysteem als de “technische ondersteuning via 
basisinfrastructuur ” en het opzetten van coöperatieve dienstverleningsmodellen op elkaar moeten worden 
afgestemd.  
 
Meer en toegankelijke digitale content en het uitbouwen van een data-gedreven dienstverlening kan leiden 
tot een diverser en breder publieksbereik. Ook de inzet van mijn burgerprofiel kan helpen bij het realiseren 
van deze doelstelling. Innovatieve spelers kunnen aan de slag met gestandaardiseerde data. De snelle digitale 
evolutie maakt het noodzakelijk om opzoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen  
 
Het digitale transformatietraject kan maar op een efficiënte manier aangepakt kan worden binnen een 
gedragen algemeen kader en met een gezamenlijke strategische roadmap die de weg naar de realisatie van 
digitale transformatie duidelijk maakt. Als eerste stap werd daarom deze pre-analyse uitgevoerd die een 
algemeen kader aanreikt voor de digitalisering. De nadruk ligt hierbij op de architecturale coherentie tussen de 
digitaliseringsinitiatieven, de data-architectuur en de nodige aansturing. 
 
Dit algemeen kader kan in 2021 worden geïmplementeerd om de strategische roadmap tot uitvoering te 
brengen. Het relanceplan Vlaamse veerkracht brengt hierin de nodige prioriteiten aan. ‘Doelgericht digitaal 
transformeren’ is een eerste project dat, vanuit de pre-analyse, een concrete invulling geeft aan een data-
gedreven dienstverlening, het ondersteunen van een volledig dienstverleningsproces en het uitbouwen van 
een organisatorisch netwerkmodel. 
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1 INLEIDING 

Het departement CJM ambieert een digitaal transformatietraject met twee vooropgestelde doelen: 
1. Ontzorging van operationele dienstverleningsprocessen voor professionelen en primaire actoren, zoals 

de overheid, intermediairen en anderen in de culturele sector, door het opzetten van coöperatieve 
dienstverleningsmodellen. 

2. Een breder publiek bereiken via toegankelijke digitale culturele content. 
 
Dit digitaal transformatietraject kent enkele aandachtspunten: 

 De doelstellingen m.b.t. de digitale transformatie moeten helder en concreet geformuleerd worden.  
 Het culturele sectorlandschap is zeer divers. Er zijn verscheidene partijen die bij hun initiatieven 

uiteenlopende klemtonen leggen en diverse domeinen aanspreken.   
 De graad van digitale maturiteit is verschillend, niet alleen bij de verschillende partijen, maar ook bij 

hun directe gebruikers. 
 Binnen de culturele sector worden verschillende toepassingen, websites, portalen en processen 

gebruikt.  
 Er is momenteel een hoge nood aan gegevensuitwisseling, maar een gebrek aan 

uitwisselingsstandaarden om dit te verwezenlijken.  
 De verschillende stakeholders en hun verwachtingen zijn momenteel moeilijk op elkaar af te stemmen. 

De huidige manier van werken kan efficiënter; hierbij moet het duidelijk zijn welke processen of 
functionaliteiten ondersteund worden vanuit de Vlaamse overheid.  

 
Het is duidelijk dat het digitale transformatietraject maar op een efficiënte manier aangepakt kan worden 
indien er een duidelijk en gedragen kader is waarbinnen een gezamenlijke strategische roadmap de weg naar 
de realisatie van digitale transformatie uittekent.  
 
De visienota uit 2017 ‘een cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ heeft het denken rond digitalisering in de 
cultuursector op de voorgrond geplaatst. Deze visienota had als doel een breed kader rond digitalisering uit te 
tekenen en een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een beleidsinstrumentarium voor de ondersteuning 
van de digitale transformatie in de cultuursector met een tijdsperspectief van 10 jaar.  
Tijdens deze legislatuur werd in maart 2020 het startschot gegeven voor het traject rond de digitale 
transformatie.  Eén van de concrete gevolgen hiervan was het ontstaan van de samenwerking tussen DCJM en 
Informatie Vlaanderen, nu Digitaal Vlaanderen, om - voornamelijk vanuit de expertise op vlak van digitale 
technologie en IT-projecten- te bekijken wat de meest aangewezen roadmap is voor de digitale transformatie 
van de cultuursector. Het doel van deze pre-analyse is om duidelijker in beeld te brengen waarop focus 
genomen moet worden bij de concrete invulling van het digitaliseringstraject.  
In parallel liepen volgende twee initiatieven met een gelijkaardige doelstelling: 



Digitaal Vlaanderen /// 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

6 /// 37 24.02.21 /// Pre-analyse: Digitale transformatie van het culturele ecosysteem 

 

1) De opdracht van DCJM om het beleidsinstrumentarium op vlak van digitale transformatie te 
optimaliseren: ‘Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale transformatie 
van de cultuursector’ (IDEA Consult)1. 

2) Een gezamenlijke nota met doelstellingen en aanbevelingen, opgesteld door meemoo, Cultuurconnect 
en publiq. Hun strategie bouwt verder op het memorandum2 dat ze schreven in functie van het 
regeerakkoord 2019-2024 en is een verdere operationalisering van de visienota uit 2017 ‘Een 
cultuurbeleid in het digitale tijdperk’. 

 
Dit document beperkt zich tot het identificeren van een aantal overeenkomsten. In de loop van 2021 worden 
deze trajecten verder op elkaar afgestemd in één coherent verhaal.  
 

  

2 INVENTARIS EN THEMA-MATRIX INITIATIEVEN  

Bij de start van de pre-analyse waren reeds verschillende initiatieven op vlak van digitale transformatie 
gedefinieerd bij verschillende spelers in de cultuursector. De inventaris en thema-matrix dienden als 
instrument om de denkoefening met betrekking tot het creëren van een groter kader waarbinnen de 
projecten passen, op te starten.   
 

2.1 INVENTARIS INITIATIEVEN DIGITALE TRANSFORMATIE 

Op basis van aangeleverde informatie en documenten werd een inventaris van een aantal lopende en 
toekomstige digitaliseringsinitiatieven opgesteld. Deze lijst is niet exhaustief. Er werden 39 initiatieven 
opgenomen waarbij telkens de inhoudelijke aspecten, de belanghebbenden, de functies en de 
afhankelijkheden in kaart gebracht werden.  
De analyse van deze inventaris bevestigt de veronderstelling dat het landschap gefragmenteerd is, dat de 
initiatieven uiteenlopende doelstellingen hebben en zich in verschillende stadia van uitvoering bevinden, nl. 
van conceptfase tot effectieve uitvoering. Wat vooral in het oog springt, is de beperkte mate van onderlinge 
samenhang.   
 
 
 

 
1 Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale transformatie van de cultuursector, IDEA Consult, 2021 (als bijlage) 
2 https://www.cultuurconnect.be/sites/default/files/2019-04/Memorandum%20Cultuurconnect%2C%20publiq%20en%20VIAA.pdf 
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2.2 RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT 

Op 28 september 2020 heeft de Vlaamse regering het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ gepresenteerd dat 
niet alleen een antwoord moet bieden op de socio-economische en maatschappelijke impact van de Covid 19-
crisis, maar ook de basis legt voor duurzame welvaart en welzijn in Vlaanderen. Hierbij vormt het digitaal 
transformeren van Vlaanderen op een vlotte, veilige en privacy-bestendige manier één van de belangrijke 
pijlers van dit plan. Ook met betrekking tot de digitale transformatie van de cultuursector zijn vijf belangrijke 
projecten gedefinieerd die speerpunten zullen vormen in de uit te werken strategische roadmap. 

 Betere informatiedoorstroming en koppeling databanken 
Het relanceplan hecht belang aan een betere informatiedoorstroming en koppeling van databanken binnen de 
cultuursector. Binnen de context van deze pre-analyse wordt in het bijzonder ingegaan op de initiatieven om 
een gezamenlijke data-architectuur voor de cultuursector mogelijk te maken (zie hoofdstuk 6 van dit rapport). 
 

 Doelgericht digitaal transformeren 

Binnen de pre-analyse werd de initiële opzet van het project ‘doelgericht digitaal transformeren’ gedefinieerd 
(zie hoofdstuk 7 van dit rapport). 

 Verenigingsloket – Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 

Voorafgaand aan de lancering van het Vlaamse relanceplan werd door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en 
ICT-beleid binnen het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal 2 (VRD 2) een project gedefinieerd waarin 
geanalyseerd zal worden op welke manier feitelijke verenigingen uniek en eenduidig kunnen worden 
geïdentificeerd en op welke manier deze identificatie kan worden beheerd. Hiervoor is een omgevingsanalyse 
voorzien die bestaande systemen en uitdagingen in kaart moet brengen, een semantisch traject om feitelijke 
verenigingen eenduidig te definiëren en een analysetraject dat nagaat welk beheermodel best toegepast 
wordt.  
De uitkomst van deze analyse (verwacht medio 2021) zal worden meegenomen in de uitbouw van het 
verenigingsloket (V-loket) binnen het Vlaams relanceplan. Dit V-loket moet, naar analogie met Mijn 
Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers, verenigingen (vzw's en feitelijke verenigingen) beter 
ondersteunen bij hun interacties met overheden en andere dienstverleners op alle niveaus, via een betere 
digitalisering van (overheids-) diensten allerhande.  
Verenigingen moeten via één uniek virtueel loket: 

 een overzicht krijgen van alle voor hen relevante dienstverlening, up-to-date informatie op maat 
(premies, subsidies, vergunningen, verzekeringen, wettelijke verplichtingen, …) 

 een overzicht krijgen van de verenigingsgegevens bij de overheid (verantwoordelijken, diploma’s van 
geattesteerde leiders, … ) 

 de mogelijkheid krijgen om direct vanuit het loket die dienstverlening te initiëren (aanvragen 
opstarten en opvolgen) 

 een statusoverzicht krijgen van alle lopende en gesloten dossiers (aanvragen, goedkeuringen, 
documentatie,  attesten, reservaties van accommodaties en materiaal, …) 
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 Integratie erfgoeddatabanken 

Het doel van dit project is het operationaliseren van de integratie van de (ex-provinciale) erfgoeddatabanken 
als bouwsteen voor de digitale collectieregistratie in de cultureel-erfgoedsector. Dit project zal enerzijds tools 
aanreiken aan de professionele (musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, …) en niet-
professionele cultureel-erfgoedsector (kerkfabrieken, heemkundige kringen) voor collectieregistratie en wil 
anderzijds de visibiliteit en het hergebruik van het cultureel-erfgoed verhogen. Verdere analyse is nodig om dit 
project te duiden binnen het algemeen kader en het landschap aan geïnventariseerde initiatieven. 

  Digitalisering collecties 

 Een kritische massa aan digitale content is een voorwaarde om het digitale culturele ecosysteem te 
optimaliseren. De achterstanden inzake gedigitaliseerde (en gemetadateerde) content zijn nog steeds 
aanzienlijk.  Dit project wil op een gestructureerde manier tegemoet komen aan een kritische massa aan 
digitale content die representatief is voor de culturele sector en wil via schaalvoordelen stappen 
vooruitzetten. Verdere analyse is nodig om dit project te duiden binnen het algemeen kader en het landschap 
aan geïnventariseerde initiatieven. 

2.3 THEMA-MATRIX  

Op basis van de inventaris werd een thema-matrix opgesteld. Hiervoor werden een aantal kernwoorden 
gekozen die als inhoudelijk thema terugkomen in de verschillende initiatieven of die afgeleid werden uit de 
strategische en operationele doelstellingen van het departement. Het departement kende voor elk thema een 
quotering toe per initiatief. Deze scores geven aan in welke domeinen (bijvoorbeeld internationale 
samenwerking, gegevensdeling, ...) het desbetreffende initiatief potentieel heeft om de digitale transformatie 
te realiseren. Het eindresultaat toont aan in welke domeinen initiatieven kunnen samenkomen en waar ze 
elkaar kunnen versterken. Ook wordt duidelijk welke thema’s meerdere projecten met elkaar kunnen 
verbinden. Op deze manier is de matrix een instrument om de mogelijke samenhang en raakpunten tussen de 
verschillende initiatieven te detecteren om op basis daarvan tot een algemeen kader te komen.  
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3 STAKEHOLDER MAP PRE-ANALYSE 

Tijdens de pre-analyse is ook duidelijk geworden dat er veel belanghebbenden betrokken zijn bij de digitale 
transformatie van de cultuursector. Onderstaande figuur wil op hoofdlijnen inzicht bieden in de belangrijkste 
betrokkenen. 
 

 
 

Figuur 1. Belanghebbenden digitale transformatie van de cultuursector 
 Interne stakeholders: stakeholders binnen de Vlaamse Overheid 
 Externe stakeholders: stakeholders buiten de Vlaamse Overheid, hebben een brugfunctie tegenover 

de cultuursector 
 Bij wijze van voorbeeld werden enkele externe stakeholders opgenomen in de stakeholder map. Deze 

lijst is niet exhaustief; een aantal intermediairen werden hier niet in opgenomen. O.a. in het domein 
Erfgoed (Archiefbank Vlaanderen voor private archieven, Vlaamse Kunstcollectie voor musea, Vlaamse 
Erfgoedbibliotheken (VEB) voor erfgoedbibliotheken), Sociaal Fonds Podiumkunsten, Folio, etc.  
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4 OVERLEG INTERNE EN EXTERNE STAKEHOLDERS 

4.1 INTERNE STAKEHOLDERS 

In de overlegmomenten kwamen o.a. de doelstellingen, prioriteiten, kwaliteitscriteria en mogelijke risico’s aan 
bod. Er waren vier overlegmomenten: 

 2 overlegmomenten met het departement (Hans van der Linden, Leen Driesen, Gert Willems, Maarten 
Vandekerckhove) 

 1 overlegmoment met respectievelijk het kabinet digitalisering (Jan Smedts) en het kabinet cultuur 
(Duncan Braeckevelt) 

Onderstaande opmerkingen kwamen naar voor tijdens deze overlegmomenten. Deze opmerkingen worden 
weergegeven als citaten, en zijn geen afgeleide interpretaties:   

 Er is nood aan een coherent breder kader waarin we de initiatieven kunnen plaatsen en coördineren. 
Raakpunten en samenhang moeten worden gedetecteerd en er wordt gerichte actie verwacht met de 
grootste impact.  

 Verder kwam het belang aan standaardisatie naar voor, zowel voor data en datastromen als voor 
interne processen en integratie van tools.  

 Het is belangrijk om behoeften van alle belanghebbenden maximaal te verzoenen (de burger, 
organisaties, intermediairen, bedrijven, departement, ...) en te vertrekken vanuit de ervaring van de 
(professionele) gebruiker. De scoping is ook belangrijk: focus op snel bruikbare oplossingen voor de 
cultuursector, focus op specifieke deelprocessen, …  

 In de uitwerking van projecten is het essentieel om de rol van iedere betrokkene scherp te krijgen. Het 
departement neemt naar de toekomst eerder de ‘regie’-rol op, maar dit betekent helemaal niet dat 
alle oplossingen door de overheid zelf moeten worden gebouwd of beheerd. Belangrijk om ook dit 
organisatorische aspect op te nemen in het vervolgtraject en hier gericht aandacht aan te besteden. 

 Flankerend aan de eerder ‘technische’ projecten kunnen ook de te vernieuwen 
beheersovereenkomsten met de intermediairen bijdragen aan de digitale transformatie van de sector. 
Ook hier kan het breder kader dat in de pre-analyse wordt uitgewerkt de basis vormen. 

 De digitale transformatie van het cultureel aanbod zelf is niet-in-scope van dit traject. Deze innovatie 
moet vanuit de sector zelf worden geïnitieerd waarbij het departement kan ondersteunen vanuit het 
beleid. 

 Prioriteiten: de projecten opgenomen in het relanceplan Vlaamse Veerkracht vormen de prioriteit 
voor de digitale transformatie van de cultuursector. 
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4.2 EXTERNE STAKEHOLDERS 

 Overlegmomenten sector 

Met de externe stakeholders werden twee overlegmomenten voorzien met volgende belanghebbenden: 
 meemoo, publiq en Cultuurconnect  
 Faro, Cultuurloket, Kunstenpunt, VAi, Socius, Literatuur Vlaanderen, VAF en Op/til 

 
Tijdens de overlegmomenten met de sector werd vooral ingegaan op het concept van het algemeen kader en 
de doelstellingen en de samenwerking in 2021. Ook werd het eerste concreet projectvoorstel, nl. ‘doelgericht 
digitaal transformeren’, toegelicht. Er werden gerichte vragen gesteld rond het algemeen kader met zijn 
afzonderlijke pijlers waarop feedback werd meegeven op een ‘Miro-bord’. Deze feedback vormt belangrijke 
inbreng voor het vervolgtraject en de samenwerking in 2021.  
 
Onderstaande opmerkingen kwamen naar voor tijdens deze overlegmomenten. Deze opmerkingen worden 
weergegeven als citaten, en zijn geen afgeleide interpretaties:   

 Als we een cultuurbeleid willen ondersteunen, hebben we een algemene strategie nodig om ons te 
organiseren.  

 De regierol van het departement ligt bij sommige partijen gevoelig.  
o De regierol impliceert geen centralistische aanpak vanuit de Vlaamse overheid, maar duidt op 

de coördinerende rol binnen het ecosysteem. Bestaande systemen of structuren worden dan 
ook niet vervangen door de overheid.  

 De doelstellingen van het algemeen kader worden ervaren als abstract en te generiek omschreven.  
o De voorgestelde doelstellingen zijn strategische doelstellingen, maar de projecten die binnen 

het algemeen kader vallen, hebben een concrete duiding en uitwerking.  
o De nota3 opgesteld door meemoo, public en Cultuurconnect, wordt meegenomen in het 

vervolgtraject.   
 De termen ‘cultuurparticipant’ en ‘cultuurproducent’ moeten gedefinieerd worden zodat er geen 

verwarring ontstaat over het inhoudelijke aspect.  
o Dit wordt, samen met andere gebruikte termen, bekeken in de semantische werkgroep van 

het algemeen kader.  
 Het is belangrijk om het netwerk te faciliteren zodat overleg kan gebeuren tussen alle intermediairen 

samen. Een visie die gedeeld wordt door alle spelers is noodzakelijk.   
 Het is belangrijk om alle belangenorganisaties mee te nemen in trajecten en de juiste mensen te 

betrekken (o.a. bijvoorbeeld m.b.t. auteursrechten).  

 
3 Vlaggen op bergtoppen, publiq, Cultuurconnnect en meemoo, 2020 (als bijlage) 
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 De initiatieven van alle spelers worden geïntegreerd in het algemeen kader, los van onderlinge 
overeenstemmingen tussen verschillende partners.  

 Binnen de pijler data-gedreven dienstverlening is het belangrijk dat linken worden gelegd met reeds 
bestaande initiatieven en standaarden (SEVA – OSLO). Een data-gedreven dienstverlening zorgt ervoor 
dat we het gedrag en de interesses van de cultuurparticipant beter kennen en biedt mogelijkheden om 
daarop in beter in te spelen. Ook kunnen we publieken bereiken die we nu nog niet of moeilijk 
bereiken. Het is belangrijk om in te zetten op bestaande en succesvolle formules en organisaties. Data-
gedreven dienstverlening kan ook planlastverminderingen teweegbrengen, voornamelijk voor de 
cultuurproducent. Aan de andere kant kan het net ook zorgen voor planlastvermeerdering en meer 
administratie. Een data-gedreven dienstverlening zorgt voor een effectiever beleid en betere en 
gerichtere marketing. Er komen meer analyse- en rapporteringsmogelijkheden ter beschikking.  

 Verdienmodellen op basis van het data-gedreven werken brengt met zich mee dat er voldoende 
middelen ter beschikking moeten worden gesteld om de dataservices duurzaam te onderhouden. De 
tendens om data open en gratis te maken, maakt het ontwikkelen van verdienmodellen niet 
gemakkelijk. Verdienmodellen zijn een belangrijke uitdaging voor de sector.  

 Voor wat betreft de samenwerking binnen het algemeen kader moet er gewerkt worden met concrete 
projecten zoals nu voorgesteld, met wisselende actoren in een stuurgroep, maar wel met een 
duidelijke transparantie naar een brede werkgroep van betrokkenen. Er moeten concrete projecten 
naar voor komen waarbij de partners samenwerken en er moet een duidelijke win inzitten voor onze 
organisatie of onze sector; projecten moeten concrete doelen en uitkomsten hebben.  

 Binnen de samenwerkingsmodellen wordt er van de overheid verwacht dat ze een algemeen kader 
brengt in lijn met de beleidskeuzes. De overheid moet faciliteren, ondersteunen, financieren en 
checken of de afspraken gehaald werden. De overheid moet partijen bij elkaar brengen, afstemming 
en synergie faciliteren, opvolgen of het algemeen kader met haar doelstellingen wordt bereikt en 
mogelijke hiaten identificeren.  

 Binnen de coördinerende rol van de overheid, ziet men het beheer en doorontwikkeling van een 
referentie-architectuur betreft. Een ontwikkelings-roadmap kan worden opgezet met een overzicht op 
het grote geheel, rekening houdend met de deelsectoren. Het groter geheel moet worden opgevolgd, 
projectmanagement moet worden opgenomen, de financiering moet gevonden worden en de 
betrokken mensen moeten gewezen worden op de gemaakte afspraken.  

 Binnen het eerste concreet project ‘doelgericht digitaal transformeren’ kan samengewerkt worden 
met Cultuurconnect (initiatief Digitaal Podium).  

 Op het vlak van de ontzorging en ondersteuning is het belangrijk om de lastenverlaging ook bij de 
sector te leggen en niet enkel bij het departement. Digitalisering is voor de kleinere spelers in de 
sector vaak een enorme uitdaging. Ze hebben zelf de kennis en middelen niet om stappen te zetten. 
Een overkoepelende werking kan dus helpen om de kloof met de grotere spelers te verkleinen. 
Ondersteuning kan betekenen: kennisdelen, overzicht bieden, ervaringsuitwisseling rond voorwaarden 
en competenties rond digitalisering. Dit kan breed worden ingevuld zowel rond primaire (methodisch, 
agogisch...) als secundaire processen (impact zakelijk beleid, technische expertise, financiering etc.). 
Lerende netwerken, waar concrete gevalstudies worden bekeken en ervaringen worden gedeeld, zijn 
een goede oplossing om de kennisdeling te verhogen.  
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 Internationale samenwerking kan een meerwaarde betekenen voor het uitwisselen van kennis en 
data en kan ook een eerste stap betekenen naar meer projecten op Europees niveau. De 
samenwerking biedt ook kansen op vlak van schaalvergroting en benchmarking.  

 Procesoptimalisatie kan helpen om de beperkte tijd en middelen bij organisaties efficiënter in te 
zetten. Digitale transformatie moet hand in hand gaan met de werkprocessen in de organisaties.  

 Overlegmomenten sector – bijkomend overleg burgerspoor 

In het kader van de pre-analyse werden ook een aantal kortere termijn trajecten verkend voor het inzetten 
van Mijn Burgerprofiel en het Webplatform binnen de sector. In dat kader, hier burgerspoor genoemd, zijn 
enkele bijkomende overlegmomenten doorgegaan met Publiq en CultuurConnect met als doel:  

- Een zicht krijgen op de pijnpunten van de huidige werking/aanbod/… 
- Wat heeft COVID-19 geleerd? Is er al een digitale weg ingeslagen? Welke roadmap zien zij voor zich? 
- Waar kan de overheid met Vlaanderen.be en het onderliggende webplatform of Mijn Burgerprofiel 

een rol spelen in de relatie met de cultuurconsument? 
- Een zicht krijgen op mogelijke opportuniteiten (voor de hand liggende, maar ook minder evidente 

kansen). 
 

4.2.2.1 Publiq 
Publiq wil met haar platform organisatoren en publiek samenbrengen: het platform heeft dus als doelgroep 
enerzijds de lokale besturen en organisatoren van cultuur- en vrijetijdsactiviteiten en anderzijds de afnemers 
van deze activiteiten (d.i. het publiek). 
In het gesprek met Publiq zijn volgende aspecten aan bod gekomen: 

 Uit in Vlaanderen 
 Uit-pas 
 Ticketing 
 CultuurKuur 
 Museumpas 
 Data voor benchmark en marketing 

 
De startdoelstelling van Publiq bestond in het verzamelen van evenementen in Vlaanderen en deze via ‘Uit in 
Vlaanderen’ (digitale agenda) te ontsluiten. Deze activiteiten zijn ruimer dan enkel een cultuuraanbod, en 
omvatten ook jeugd- en sportactiviteiten. De databank is intussen vernieuwd en hier zijn dus opportuniteiten 
om deze (opnieuw) via vlaanderen.be (webplatform) te ontsluiten. 
De Uit-pas bestaat nu onder de vorm van een plastic pas die door de gemeente wordt uitgegeven en kost 5 
euro (enkel voor grotere gemeenten met een voldoende ruim aanbod). Doelstelling is de Uit-pas uit te rollen 
bij meer lokale besturen en op digitale wijze. Het is echter niet evident om dit op elke website van de 
gemeente te integreren. Voor de Uit-pas werd de mogelijkheid bekeken om met de bouwstenen van Digitaal 
Vlaanderen de Uit-pas digitaal uit te reiken via de aanvraagmodule van Mijn Burgerprofiel. 
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Naar aanleiding van de op het moment van gesprek in opmaak zijnde conceptnota ‘Digitaal Podium’ is het 
aspect ‘Ticketing’ ook besproken. ‘Ticketing’ sluit nauw aan op een agenda en heeft een grote toegevoegde 
waarde op de functionaliteit van het tonen van de evenementen. Publiq ijvert dat de bestaande aanbieders 
van ticketing-oplossingen hun API’s openstellen zodat de data gekoppeld kunnen worden aan de Uit-agenda. 
Dit biedt de mogelijkheid tot een betere dienstverlening: burgers kunnen zien waar er bijvoorbeeld nog tickets 
beschikbaar zijn, waar een voorstelling/tentoonstelling, … uitverkocht is. Een digitaal uitwisselingsplatform kan 
hieraan tegemoetkomen. 
Publiq ziet voor zichzelf een brede rol in het digitaliseringsluik, getuige daarin ook de projecten CultuurKuur 
(een uitwisselingsplatform voor educatief cultuuraanbod) en de Museumpas (federale aangelegenheid). 
Tenslotte is het verzamelen van data via een cultuurprofiel en het inzetten ervan voor benchmarking en 
marketing besproken. Er werd gevraagd hoe ver de sector staat om geanonimiseerde data onderling met 
elkaar te delen. Er werd verwezen naar het voorbeeld uit het Verenigd Koninkrijk: data uit ticketing worden in 
1 systeem verzameld dat door de cultuursector achteraf gebruikt kan worden om subsidieaanvragen te staven. 
Deze gegevens worden niet door de overheid gebruikt voor controle. De overheid zou de geanonimiseerde 
data wel als beleidsinsteek kunnen gebruiken. 
In 2019 werd door Publiq, IDEA Consult en Makame een studie uitgevoerd in opdracht van het departement 
CJM naar een benchmarking- en marketingtool voor de cultuursector. De studie bevat 4 aanbevelingen. De 
eerste 3 gaan over bundelen van krachten en kennis in de sector om de digitale transformatie uit te rollen. De 
vierde aanbeveling benoemt de uitdaging om de publieksgegevens die verzameld worden te valoriseren 
binnen een publiekswervingsstrategie die naast een economische doelstelling (i.e. ticketverkoop) ook 
cultureel-maatschappelijke doelstellingen heeft (bv. nieuwe publieken bereiken). De vierde en laatste 
aanbeveling schetst daarom de mogelijkheid van een tool die relevante gegevens aggregeert, eventueel 
verrijkt, en teruggeeft aan de cultuurorganisaties in de vorm van strategisch inhoudelijke inzichten en een 
communicatiekanaal. Daarbij moet (1) er maximaal gebruik worden gemaakt van de bestaande gegevens in de 
CRM-tools en collectieve tools, (2) de toegevoegde waarde voor de cultuurorganisaties als primaire 
doelstelling bewaakt worden, en (3) de privacy van de cultuurparticipant ten allen tijde gerespecteerd 
worden4.  
 

4.2.2.2 Cultuurconnect 
Cultuurconnect wil als organisatie vooral een brug vormen tussen de verschillende spelers in de cultuursector. 
Qua digitalisering wil Cultuurconnect de inhaalbeweging faciliteren. Ze zien het model van het uitgerolde, 
eengemaakte bibliotheeksysteem als voorbeeld van een goede aanpak. Daarnaast was een belangrijk 
aanknopingspunt in het gesprek met Cultuurconnect de conceptnota ‘Digitaal Podium’ die op het moment van 
gesprek in opmaak was.  
De organisatie omschrijft zijn rol in de cultuursector als inspirator, incubator en shared services center met als 
strategische focus voor 2020-2021: 

 Digitale innovatie opschalen via een shared services center model (ontzorgen) 
 Activiteiten verbreden binnen domein cultuur (breder dan podiumhuizen) 
 Innovatie op de basisinfrastructuur (website, ticketing, planning) 

 
4 Onderzoek naar een benchmarking en marketing tool voor de cultuursector, IDEA Consult, 24 augustus 2019, https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/33239 
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Shared Services Center Model 
Cultuurhuizen hebben weinig personeel en kleine budgetten enerzijds en worden anderzijds geconfronteerd 
met een versnipperde markt van leveranciers. Dat leidt tot een lage innovatiesnelheid. Cultuurconnect heeft 
de ambitie om via een Shared Services Center model de snelheid aanzienlijk te verhogen en de achterstand in 
de sector zo stap voor stap in te halen. Het eengemaakte bibliotheeksysteem illustreert het succes van een 
dergelijke aanpak. Meer samenwerking, in een coöperatief model, is het doel. 
 
Digitaal Podium 
Met de conceptnota ‘Digitaal Podium’ streeft Cultuurconnect naar het uitschrijven van een gezamenlijk bestek 
voor een ticketingsysteem. De nota werd eind 2020 goedgekeurd door de Vlaamse overheid. In 2021 werkt 
Cultuurconnect samen met enkele pilootgroepen aan de aanbesteding, ontwikkeling en implementatie van 
een digitale basisinfrastructuur op maat. Ticketing vormt het vertrekpunt bij de ontwikkeling, uitbreidingen 
zijn mogelijk.  
In de samenwerking met een ticketing-en reservatieplatform zijn er opportuniteiten om via Mijn Burgerprofiel 
informatie te ontsluiten naar de burger: 

 Een overzicht van de reservaties of gekochte tickets 
 Notificaties uitsturen 
 Fiscale attesten ontsluiten 
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5 ALGEMEEN KADER VOOR DE DIGITALE TRANSFORMATIE 
VAN DE CULTUURSECTOR 

5.1 DIGITALE TRANSFORMATIE VAN DE CULTUURSECTOR 

 Strategische doelstellingen 

De eerste vraag die zich stelt is ‘waarom’ een digitale transformatie van de cultuursector nodig is, wat willen 
we ermee bereiken? De digitalisering is één van de hulpmiddelen om de volgende strategische doelstellingen 
te bereiken.  
 

 
Figuur 2. Strategische doelstellingen van de digitale transformatie van de cultuursector  

 
Deze doelstellingen geven een kader mee waaraan projecten kunnen worden afgetoetst. Ze worden verder 
geconcretiseerd in operationele doelstellingen en voor ieder concreet project vertaald naar een sprekend en 
wervend verhaal die alle betrokken actoren kan meenemen.  

 Algemeen kader ‘duurzaam digitaal transformeren’ 

Aan de hand van de inventaris en de thema-matrix ontstond een conceptueel kader waarbinnen verschillende 
initiatieven ondergebracht kunnen worden in geclusterde pijlers. Wanneer een initiatief onder een bepaalde 
pijler valt, betekent dit dat het initiatief hierop de focus legt. Uiteraard kunnen ook elementen uit andere 
pijlers in meer of mindere mate aanwezig zijn.  
Bepaalde gekozen onderwerpen van de thema-matrix, zoals bijvoorbeeld de procesoptimalisatie, kwamen 
over het geheel van de initiatieven minder naar voor. Desondanks worden deze aspecten als belangrijke 
punten gezien binnen het transformatietraject. Daarom werden ze ook opgenomen in het algemeen kader.  
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Het algemeen kader vertrekt vanuit een ruimere context en faciliteert op die manier de mogelijkheid om te 
werken binnen een organisatorisch netwerkmodel of ecosysteem. De versplintering van initiatieven en 
partners, die momenteel alomtegenwoordig is binnen de cultuursector, is geen opportune omstandigheid om 
de uitdagingen van het digitale transformatietraject aan te gaan. De huidige situatie, waar gewerkt wordt in 
kokers, moet evolueren naar een situatie met een nieuwe manier van werken in een ecosysteem. Dit 
ecosysteem plaatst samenhang en wisselwerking centraal, onder meer door het hanteren van een algemene 
informatiearchitectuur. De wisselwerking binnen het verbrede netwerk zorgt ervoor dat processen binnen het 
ecosysteem end-to-end ondersteund worden.  
Dit algemeen kader wordt in onderstaande figuur schematisch weergegeven en in volgende paragrafen 
toegelicht. 
 

 
Figuur 3. Schematische voorstelling van het algemeen kader voor de digitale transformatie van de 

cultuursector 

5.1.2.1 Data-gedreven dienstverlening 
Met een data-gedreven beleid willen we door het samenbrengen van data en doorgedreven data-analyses 
meer waarde uit de beschikbare data halen en de toepassingsmogelijkheden ervan vergroten. Deze data 
kunnen alle vormen van informatie aannemen, bijvoorbeeld tekstmateriaal, beeld- en geluidsmateriaal, 
meetwaarden, onderzoeksgegevens, etc.   
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Gegevens van verschillende culturele organisaties worden verzameld via uitwisselingsplatformen. Op deze 
manier wordt de digitale innovatie gestimuleerd door middel van samenwerking en verbreding. Verschillende 
organisaties kunnen in de uitwisselingsnetwerken verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod 
kenbaar maken, actoren die zich met publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring.  
Met behulp van data-standaarden wordt de beschikbare data voor alle betrokken partijen toegankelijk en 
operationeel gemaakt via uitwisseling. Standaardisering zorgt ervoor dat data kunnen stromen tussen de 
verschillende betrokken partijen waardoor investeringen in meervoudige data-transformaties vermeden 
worden. Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensuitwisseling wordt de informatie voor 
alle partijen toegankelijk gemaakt en wordt het hergebruik van de data geoptimaliseerd. De data worden op 
een duurzame manier gecreëerd en over verschillende organisaties verbonden met elkaar. Op die manier 
wordt een end-to-end ondersteuning voor de betrokken actoren mogelijk en kunnen concrete use cases 
gerealiseerd worden. Bijgevolg wordt het aanbod verrijkt en versterkt en wordt een groter publiek bereikt. 
Voor de culturele organisaties biedt dit mogelijkheden o.a. op het vlak van data-gestuurde publiekswerving via 
gebruikersprofilering en het ontwikkelen van businessmodellen op lange termijn.  
Daarnaast kunnen de data aangewend worden voor beleidsondersteuning en onderzoek. Binnen de 
beleidsondersteuning leidt het data-gedreven werken tot kwalitatief betere en rationelere beslissingen.  Het 
data-gedreven werken leidt tot nieuwe vormen van waarde-creatie binnen de culturele sector, 
organisatorische veranderingen waarbij processen worden geoptimaliseerd en introduceert belangrijke 
financieel-strategische aspecten, zoals bijvoorbeeld het opzetten van nieuwe businessmodellen.  
Innovatieve spelers op de markt kunnen op basis van inzichten die gegenereerd worden uit de data-analyses, 
nieuwe producten en diensten ontwikkelen. De culturele beleving wordt op een nieuwe manier georganiseerd 
waarbij vraag en aanbod worden verbonden. Deze manier van werken stimuleert de creativiteit en 
optimaliseert de cultuurbeleving voor de cultuurparticipanten.  
Via de toegankelijke digitale culturele content wordt een breder publiek bereikt en het contact tussen de 
culturele sector en de burger wordt versterkt door een verbeterde dienstverlening en optimale 
gebruikerservaring. De burger krijgt bijvoorbeeld een overzicht van het volledige culturele aanbod met de 
beschikbaarheid en ziet welke culturele activiteiten waar doorgaan. Er zijn ook mogelijkheden om te werken 
met gebruikersprofielen en een koppeling te maken naar Mijn burgerprofiel. 
 

5.1.2.2 Ontzorging en ondersteuning 
De ontzorging en ondersteuning wordt zowel op technisch vlak gerealiseerd als op het vlak van opleidingen, 
handleidingen en tools. Op deze manier krijgt de sector alle mogelijkheden om te kunnen bijdragen aan het 
digitaal transformeren. Er kan er tevens op grotere schaal gewerkt worden. Deze schaalvergroting met 
gedeelde infrastructuren bewerkstelligt procesoptimalisaties en kostenbesparingen binnen de sector. De 
ondersteuning in de vorm van opleidingen, documentatie en tools verhoogt de digitale maturiteit van de 
sector en bevordert de kennisdeling tussen de organisaties onderling. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt 
dat ook kleinere spelers meestappen in het transformatieverhaal. Door het ontzorgen en de voorziene 
ondersteuning wordt digitale innovatie gestimuleerd via samenwerking, kruisbestuiving en professionalisering. 
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5.1.2.3 Internationale afstemming 
De initiatieven binnen de internationale afstemmingspijler willen de wisselwerking tussen het Vlaamse en 
internationale beleidsniveau maximaliseren met oog op een sterker beleid en een sterkere sector. Ook worden 
initiatieven op het bilaterale niveau gefaciliteerd waarbij de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland 
een belangrijke rol speelt. De initiatieven stimuleren een performant interregionaal en internationaal 
cultuurbeleid en ondersteunen de afstemming en uitwisseling in het kader van gedeelde belangen in de 
culturele sector. Er wordt samengewerkt op het vlak van standaardisatie van gegevens en kennisdeling. Er kan 
worden deelgenomen aan internationale initiatieven en hieruit kunnen o.a. bijkomende financieringen 
voortkomen.  
Binnen de internationale context wil Vlaanderen tevens zijn zichtbaarheid en positie versterken. Vlaanderen 
wil zich positioneren binnen de internationale context en de Vlaamse culturele content vindbaar maken door 
middel van doorzoekbare en raadpleegbare data. Dit wordt bereikt door het gebruik van metadata-
standaarden die neutraal en transparant zijn.  
 

5.1.2.4 Procesoptimalisatie en samenwerkingsmodellen 
De onderliggende pijlers ‘procesoptimalisatie’ en ‘samenwerkingsmodellen’ hebben een transversale impact 
op de initiatieven in de bovenliggende pijlers. Bij de respectievelijke initiatieven wordt ook de aandacht 
gevestigd op het continu verbeteren van processen met het oog op efficiëntie en kostenbesparing. Processen 
en gegevensuitwisseling worden gestandaardiseerd en op elkaar afgestemd. Door schaalvergroting en 
procesvereenvoudiging bereiken we efficiëntiewinsten. Binnen de samenwerkingsmodellen wordt bekeken 
hoe de initiatieven overkoepelend kunnen worden opgevolgd en met elkaar verbonden kunnen worden. Er 
wordt een netwerk van partners uitgebouwd waardoor processen in het ecosysteem end-to-end ondersteund 
worden. Dit gebeurt aan de hand van een verdeling van rollen en verantwoordelijkheden voor zowel de 
overheid als de sector.  
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6 VOORSTEL VERVOLGTRAJECT 2021 

 
 
De pre-analyse maakt duidelijk dat voor het uitvoeren van digitale transformatieprojecten binnen de 
cultuursector twee belangrijke voorwaarden moeten ingevuld worden. Ten eerste het opzetten van een 
samenwerkingsmodel onder de vorm van een ecosysteem waarin iedere partij een duidelijke rol en 
verantwoordelijkheid opneemt en vanuit een gedragen algemeen kader en binnen een gezamenlijke 
strategische roadmap initiatieven uitvoert die bijdragen aan de digitale transformatie. En daarnaast het 
uitwerken van een overkoepelende data-architectuur die de basis vormt voor de data-gedreven 
dienstverlening van en binnen de cultuursector. 
Het voorgestelde algemeen kader wordt in 2021 verder uitgewerkt. De relance-lijn ‘betere 
informatiedoorstroming en koppeling databanken’ zal ingezet worden voor de verdere implementatie van het 
algemeen kader in 2022.  
 

6.1 UITWERKEN VAN EEN ECOSYSTEEM ALS SAMENWERKINGSMODEL 

Een ecosysteem richt zich zowel op het samenwerken aan een algemeen kader ‘duurzaam digitaal 
transformeren’ als op samenwerken binnen concrete projecten binnen dit algemeen kader. Hiervoor wordt 
een optimaal overleg en optimale verstandhouding tussen de verschillende partijen nagestreefd waarbij er tot 
een resultaat wordt gekomen dat voor alle partijen aanvaardbaar en werkbaar is.  
Ook moeten de rollen en verantwoordelijkheden van iedere belanghebbende worden vastgelegd. De 
verwachtingen met betrekking tot de ‘regierol’ van het departement, o.a. in het bepalen van standaarden, en 
het uitwerken van een samenwerking met de sector binnen deze constellatie vormt een belangrijke uitdaging. 
 
Voor het beheren van het ecosysteem wordt een vierledig samenwerkingsmodel voorgesteld zoals in 
onderstaande figuur wordt weergegeven. Onderstaande structuur is een mogelijk model. In de praktijk zal 
evenwel gestart worden met één concreet project en zal van daaruit gezien worden welke structuur nodig is. 
De sturing van de uitwerking van het algemene kader en het eerste concreet project gebeurt door een 
bilaterale stuurgroep (DCJM en Digitaal Vlaanderen).    
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Figuur 4. Schematisch voorstelling van een mogelijk samenwerkingsmodel 
 

 Stuurgroep algemeen kader 

Op het hoogste niveau wordt een stuurgroep ingericht die verantwoordelijk is voor het geheel van initiatieven 
die bijdragen aan de digitale transformatie van de cultuursector. De stuurgroep is gemandateerd om 
inhoudelijke, technische en organisatorische beslissingen te nemen en goed te keuren. Op basis van verder af 
te spreken rapporteringen worden de verschillende projecten opgevolgd.  
Deze algemene stuurgroep houdt toezicht op de continue samenhang van de verschillende projecten binnen 
het afgesproken kader ‘duurzaam digitaal transformeren’. De verschillende relance-projecten vormen hierin een 
belangrijk focuspunt. Belangrijk hierbij is dat naast eerder technische digitaliseringsprojecten er ook flankerende 
afspraken gemaakt worden zoals over het vastleggen van afspraken en verantwoordelijkheden in 
beheersovereenkomsten van een aantal externe belanghebbenden binnen het ecosysteem. 
 
Samenstelling: 
De stuurgroep beschikt over het mandaat om beslissingen te nemen. De leden beschikken over voldoende 
inzicht in het werkveld en de noden en in staat zijn vanuit een strategisch kader een scenario te kiezen voor de 
toekomst. De leden hebben bij voorkeur ook een financiële verantwoordelijkheid en/of ervaren grote impact 
van de beslissingen die genomen worden binnen het algemeen kader. 
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 Projectstuurgroep(en) 

Waar relevant wordt per concreet initiatief een specifieke projectstuurgroep opgericht. Deze projectstuurgroep 
krijgt het mandaat van de algemene stuurgroep om specifieke inhoudelijke, technische en organisatorische 
beslissingen te nemen in functie van de doelstellingen van het specifieke project. Op basis van duidelijke 
afspraken wordt op regelmatige basis gerapporteerd naar de algemene stuurgroep zodat die haar rol als 
bewaker van de gezamenlijke roadmap kan opnemen. 
 
Samenstelling: 
De projectstuurgroep is samengesteld uit alle belanghebbenden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van 
het project. Vertegenwoordigers van de grootste klanten kunnen, indien relevant, deel uitmaken van de 
projectstuurgroep. 

 Werkgroepen  

Voor het uitwerken van het algemeen kader of bij specifieke projecten kunnen werkgroepen opgericht worden 
waarin de inhoudelijke, technische, juridische of juridische vereisten in co-creatie met de primaire 
belanghebbenden worden bepaald.  Deze werkgroepen leveren input aan de betrokken stuurgroep.   

 

Samenstelling 
De werkgroep wordt samengesteld met leden die de verschillende stakeholders en gebruikers van de toepassing 
vertegenwoordigen. Ze dienen te beschikken over voldoende thematische kennis van de werking in de praktijk 
maar ook in staat zijn om op een strategisch niveau mee na te denken over een globale oplossing op lange 
termijn. De leden zijn in staat te luisteren naar de standpunten van de anderen en streven ernaar om in 
consensus de beste oplossing te formuleren.  

 Klankbordgroep of partnerraad 

Het doel van de klankbordgroep is optreden als een strategische reflectiegroep opdat er voldoende draagvlak 
behouden blijft, die de samenwerking met alle stakeholders, zowel intern als extern, zal versterken. De 
klankbordgroep adviseert vanuit een bredere context. De klankbordgroep heeft geen formele rol in de co-
creatie noch in de sturing van deze samenwerking. Ze heeft dus ook geen beslissingsbevoegdheid. 

Samenstelling 

De klankbordgroep is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van geïnteresseerden binnen de 
cultuursector, onder de voorwaarde dat ze een bepaalde doelgroep of organisatie vertegenwoordigen. Er kan 
voor geopteerd worden om ook vertegenwoordigers vanuit onderzoekscentra, internationale experten of 
digitale innovators uit andere sectoren hiervoor uit te nodigen. 

 Vertegenwoordiging Digitaal Vlaanderen  

Er komt één aanspreekpunt bij Digitaal Vlaanderen voor het algemeen kader. De verschillende deeltrajecten 
en projecten binnen het algemeen kader hebben telkens ook één aanspreekpunt. Er zal interne afstemming 
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zijn tussen de verschillende deeltrajecten onderling en het algemeen kader. Wie zal deelnemen aan de 
verschillende groepen van het samenwerkingsmodel hangt af van de uitwerking van de roadmap, met daaraan 
verbonden, een actieplan met verschillende mijlpalen.  
 

6.2 OVERKOEPELENDE DATA-ARCHITECTUUR 

Een rode draad in veel geïdentificeerde initiatieven en in alle gesprekken met belanghebbenden is het belang 
van een data-gedreven beleid binnen de cultuursector. Om de initiatieven die hieraan bijdragen tot een 
coherent geheel te brengen is er nood aan een overkoepelende data-architectuur. In dit vervolgtraject wordt 
daarom voorgesteld om binnen het algemeen kader en met het ecosysteem van belanghebbenden op 
iteratieve wijze hieraan invulling te geven. 
Voor deze iteratieve aanpak wordt voorgesteld om te vertrekken vanuit een geprioriteerde lijst van 
businessprocessen waarin er nood is aan betere informatiedoorstroming om de strategische doelstellingen 
binnen bereik te brengen en per proces: 

1. De gebruikte data-objecten in kaart te brengen, samen met de applicaties waarbinnen deze gebruikt 
en beheerd worden en de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken belanghebbenden; 

2. De gewenste situatie uit te tekenen vertrekkende vanuit de strategische doelstellingen en concrete 
behoeften van de betrokkenen; 

3. Concrete stappen (open standaarden, geoptimaliseerde datastromen, nieuwe technische systemen, 
betere organisatorische afspraken, …) te bepalen om te komen van de huidige naar de gewenste 
situatie, rekening houdend met de reeds bestaande data-architectuur op dat moment en binnen het 
algemeen kader. 

4. Projecten te definiëren die aan de stuurgroep kunnen worden voorgelegd om opgenomen te worden 
in de strategische roadmap. 

5. Belangrijk hierbij is dat lopende initiatieven met deze overkoepelende data-architectuur afgestemd 
blijven om één coherent geheel te vormen. 

De OSLO-methodologie die door Digitaal Vlaanderen wordt gehanteerd is een waardevol vertrekpunt om dit 
traject op te starten. 
 
Ook voor dit luik zal waar nodig een projectgroep en werkgroep(en) worden opgericht. Wanneer standaarden 
moeten worden uitgewerkt, zal bijvoorbeeld een semantische werkgroep worden samengesteld. In deze 
werkgroep wordt het begrippenkader vastgelegd. In de eerste fase loopt dit via het OSLO traject (Open 
Standaarden voor Linkende Organisaties) waarin de basis domeinen worden vastgelegd. Naast de domeinen 
wordt ook de semantiek van de attributen mee vastgelegd. Indien er tot implementatie zou worden overgegaan, 
zal deze werkgroep (al dan niet in combinatie met andere werkgroepen) de semantiek bewaken. 
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7 VOORSTEL BUSINESS CASE ‘DOELGERICHT DIGITAAL 
TRANSFORMEREN’ 

 
 
Vanuit het relanceplan werd het initiatief ‘ticketing- en reservatiesysteem’ naar voor geschoven als prioritair 
uit te werken. Uit dit initiatief komt een eerste concreet voorstel voor een business case binnen het algemeen 
kader van ‘duurzaam digitaal transformeren’, nl. het ‘doelgericht digitaal transformeren’.  
Binnen dit concreet project wordt digitale transformatie als middel gebruikt om het doel van data-gedreven 
dienstverlening te bereiken. De uit te werken business case zal duidelijkheid brengen over de scope 
en doelstelling, de belangen van de betrokken partijen en de juridische, technische, financiële en 
functionele/architecturale haalbaarheid. Ze brengt het landschap in kaart door het uitvoeren van een grondige 
business analyse, brengt structuur en vormt een uitgangspunt (advies en plan van aanpak) voor het project. Bij 
het uitwerken van de business case vertrekken we vanuit concrete use cases die verder verfijnd worden en 
inzichtelijk maken wat er concreet moet gebeuren om deze use cases te kunnen realiseren.  
De expertise van Digitaal Vlaanderen is hierin cruciaal. Ze bestaat erin om een breed draagvlak en goede 
verstandhouding te creëren met alle stakeholders, om dieper op de probleemstelling te focussen en de 
behoeften van de verschillende end-to-end actoren in de sector naar boven te brengen.  
Dit is van cruciaal belang zodat de uiteindelijke business case met al zijn aspecten gedragen zal worden door 
alle betrokken partijen.   
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Het initiatief ‘doelgericht digitaal transformeren’ bevindt zich binnen het overkoepelend kader in de pijler 
‘data-gedreven dienstverlening’: 
 

 
 
 

7.1 PROJECTOMSCHRIJVING 

 Inleiding 

Het departement Cultuur Jeugd en Media wil een actievere regierol opnemen in de digitale transformatie van 
het culturele ecosysteem.  
Het project ‘doelgericht digitaal transformeren’ kadert hierin. Vanuit data-gedreven analyses willen we de 
cultuurparticipatie verhogen door de brede waaier van het culturele aanbod te verbinden met geïnteresseerde 
cultuurparticipanten.  Als eerste stap om dit grotere doel te kunnen bereiken moeten data gestandaardiseerd 
ter beschikking worden gesteld.  Standaardisering zorgt ervoor dat data kunnen stromen tussen verschillende 
betrokkenen waardoor investeringen in meervoudige data-transformaties vermeden worden. Innovatieve 
spelers op de markt kunnen op basis van deze inzichten nieuwe producten en diensten ontwikkelen. 
De introductie van een uitwisselingsplatform binnen het project verbindt het culturele aanbod van de gehele 
sector. De focus ligt hierbij op gegevensdeling via standaarden. Het project stimuleert op deze manier de 
digitale innovatie door middel van samenwerking en verbreding. Tevens worden open innovatie en 
marktbetrokkenheid gestimuleerd. Verschillende organisaties kunnen namelijk in dit uitwisselingsnetwerk 
verenigd worden: o.a. organisaties die het culturele aanbod kenbaar maken, actoren die zich met 
publieksonderzoek en participatie bezighouden en de beleidsmonitoring. De culturele beleving wordt op een 
nieuwe manier georganiseerd waarbij vraag en aanbod worden verbonden. 
 
Door het werken met standaarden voor de digitale gegevensuitwisseling wordt de informatie voor alle 
partijen toegankelijk en wordt het hergebruik van data geoptimaliseerd. Data worden op een duurzame 
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manier gecreëerd en over verschillende organisaties verbonden met elkaar. Voor de culturele organisaties 
biedt dit mogelijkheden o.a. op het vlak van data-gestuurde publiekswerving via gebruikersprofilering en het 
ontwikkelen van businessmodellen op lange termijn. Daarnaast kunnen de data aangewend worden voor 
beleidsondersteuning en onderzoek.  
 
Het project wil ook aandacht besteden aan het cureren van het aanbod van digitale culturele content door 
het verzamelen, het koppelen van informatie en het delen van content in een betekenisvolle context. 
Contentcuratie brengt de digitale content die wordt aangeboden door verschillende platformen in kaart en 
zorgt voor een overzicht.  Er kan verder gewerkt worden met reeds bestaande modellen zoals Podium Aan 
Huis en UiT in Huis waarbij de nadruk gelegd wordt op curatie door culturele spelers en businessmodellen. 
Een permanent samenwerkingsprogramma tussen de cultuursector en digitale platformen met een breed 
bereik (bv. VRT NU, Streamz ...) kunnen het digitaal bereik en nieuwe inkomsten vergroten. 
 
Het initiatief wil tevens een technisch alternatief bieden voor spelers uit de culturele sector die zelf niet over 
een systeem beschikken om te connecteren op het voorziene uitwisselingsplatform. Het aanbieden van een 
dergelijke infrastructuur richt zich op de ontzorging van de operationele dienstverleningsprocessen binnen de 
cultuursector. De infrastructuur is een middel om te kunnen contribueren aan het digitaal verbinden. Er zijn 
verschillende opties om dit doel te realiseren, binnen de business case zal worden onderzocht hoe dit het best 
wordt aangepakt. Daarnaast zal er ook worden gekeken wat er nodig is om zowel op technisch als 
organisatorisch (opleiding, ondersteuning, …) nodig is om te zorgen dat alle spelers kunnen deelnemen.  
Via de toegankelijke digitale culturele content wordt een breder publiek bereikt en het contact tussen de 
culturele sector en de burger wordt versterkt door een optimalisatie van de gebruikerservaring. De burger 
krijgt o.a. een overzicht van het volledige culturele aanbod met de beschikbaarheid en ziet welke culturele 
activiteiten waar doorgaan. Er zijn ook mogelijkheden om te werken met gebruikersprofielen en een koppeling 
te maken naar Mijn burgerprofiel. 
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 Coherentie digitaal cultuurlandschap 

 
 
We onderscheiden vier grote rollen in dit speelveld: 

1) Cultuurproducenten: maken het cultuuraanbod en stellen het ter beschikking. Het ter beschikking 
stellen van het aanbod gebeurt in de planning; de data worden onder meer gegenereerd in planning 
tools. Het aanbod wordt vervolgens via verschillende kanalen ontsloten. Dit gebeurt o.a. via eigen 
kanalen, UITinVlaanderen, etc. De doelstelling dient te zijn dat dit aanbod op een gestandaardiseerde 
manier beschreven wordt en dat deze data op een duurzame manier in andere contexten hernomen 
kunnen worden. Cultuurproducenten maken eveneens digitale culturele content die mee ontsloten 
moet worden. 

2) Cultuurparticipanten: zijn de afnemers van het cultureel aanbod. Zij nemen deel aan voorstellingen, 
tentoonstellingen en doen dit aan de hand van de aankoop van tickets, in het kader van 
abonnementen, …  Op deze manier kan er vanuit lopende processen data gegenereerd over hun 
participatie. In geval van digitale participatie gaat het om het beleven van digitale content. 

3) Uitwisselingsplatform (concept dat verder wordt uitgewerkt in de business case): een platform 
waarop de cultuurproducenten hun gegevens kunnen aanleveren en cultuurparticipanten de gegevens 
kunnen afnemen. De gegevensuitwisseling gebeurt via afgesproken standaarden zodat we uniforme 
data ter beschikking hebben. Dankzij het uniformiseren van de data zijn deze herbruikbaar voor alle 
partijen die aangesloten zijn op het uitwisselingsplatform.  

4) Data-analyse: met de data-analyse evalueren we de gegevens die in het uitwisselingsplatform of via 
onderzoek (bijv. participatiesurvey, kwalitatief publieksonderzoek) zijn verzameld. Met behulp van 
statistische en analytische tools en logische redeneringen halen we waardevolle informatie uit de data. 
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We kunnen hiermee bijvoorbeeld de behoeften van de cultuurparticipanten in kaart brengen en 
daarop inspelen. Op die manier kunnen de cultuurorganisaties meer voor hen betekenen. Uit een 
onderzoek5 rond een benchmarking- en marketingtool voor de cultuursector, komt de uitdaging naar 
voor om de publieksgegevens die verzameld worden te valoriseren binnen een 
publiekswervingsstrategie die naast een economische doelstelling (i.e. ticketverkoop) ook cultureel-
maatschappelijke doelstellingen heeft (bv. nieuw publiek bereiken). Dit kan mogelijk gemaakt worden 
door een tool die relevante gegevens aggregeert, eventueel verrijkt, en teruggeeft aan de 
cultuurorganisaties in de vorm van strategisch inhoudelijke inzichten en een communicatiekanaal. 
Daarbij moet er maximaal gebruik worden gemaakt van de bestaande gegevens in de CRM-tools, en 
collectieve tools als UiTPAS en Museumpas, de toegevoegde waarde voor de cultuurorganisaties als 
primaire doelstelling bewaakt worden, en de privacy van de cultuurparticipant ten allen tijde 
gerespecteerd worden. 

 

 Scope 

In scope 
 Een uitwisselingsplatform: een platform waarop gegevens via afgesproken standaarden met elkaar 

kunnen gedeeld worden. 
 Het opstellen van standaarden voor de gegevensuitwisseling 
 Integratie van bestaande modellen zoals Podium Aan Huis en UiT in Huis waarbij de nadruk gelegd 

wordt op curatie van digitale culturele content (door culturele spelers) en businessmodellen.  
 Mijn Burgerprofiel: gegevensuitwisseling tussen het uitwisselingsplatform en Mijn Burgerprofiel. 
 Een technisch alternatief voor spelers uit de culturele sector die zelf niet in de mogelijkheid zijn om te 

connecteren op het voorziene uitwisselingsplatform. 
 Nodige handleidingen, tools en best practices 

 
Verdere evolutie op basis van de resultaten van het project 
In dit project realiseren we een uitwisselingsplatform waarop de cultuurproducten data op een 
gestructureerde manier aanleveren en waarbij cultuurparticipanten op een gestandaardiseerde manier 
gegevens over cultuurproducten en tickets kunnen raadplegen. 
Het beschikbaar zijn van data is een conditio sine qua non voor het uitbouwen van de volgende stap waarbij 
innovatieve diensten op basis van data-analyses kunnen worden aangeboden. In de business case zal op basis 
van de concrete verdeling voor de verschillende onderdelen van het project gekeken worden wat de ruimte is 
om een POC rond deze data- analyse op te zetten. Het uitvoeren van deze analyses en de integratie van 
verschillende datasets is immers een omvangrijk project op zich met een eigen dynamiek.  
 
 
 

 
5Onderzoek naar een benchmarking en marketing tool voor de cultuursector, IDEA Consult, 24 augustus 2019, https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/33239 
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Concreet voorbeeld van de volledige keten 
De informatie van de ticketing- en reservatiesystemen stroomt door naar het uitwisselingsplatform. Deze 
informatie bevat zowel gegevens over de culturele activiteiten als de deelname aan die activiteiten. Mijn 
Burgerprofiel is geconnecteerd op het uitwisselingsplatform en de burger kan zijn bestelde tickets raadplegen 
en afdrukken via zijn profiel. Op basis van de combinatie van het cultureel aanbod en de participatiegegevens 
kan via data-analyse een gebruikersprofilering uitgewerkt worden. Via de gebruikersprofilering kunnen we o.a. 
de participanten een gerichter aanbod sturen en het cultureel aanbod aanpassen aan de noden van de 
participanten.  

7.2 DOELSTELLINGEN 

Dit project draagt bij aan het verder uitwerken van: 

 Verbinden van verschillende initiatieven binnen de culturele sector in een netwerk 

 Centraal databeheer en doorgedreven data-analyses 

 Digitale participatie 

 Ondersteunen van de digitale transformatie van het cultuur ecosysteem 

 Het uitbouwen van een ecosysteem 
 
Bovendien beantwoordt het project aan meerdere beleidsprioriteiten: 

 Stimuleren van een performantere digitale culturele sector 

 Digitale innovatie stimuleren via samenwerking, kruisbestuiving en professionalisering 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuurlandschap 

 Dialoog met het werkveld opzetten in functie van beleidsontwikkeling (relatie met intermediairen) 

 Bouwen aan kwalitatieve systemen voor data-analyse en monitoring  

 Het opnemen van een regierol door de overheid 

7.3 DELIVERABLES 

Het project realiseert onderstaande zelfstandig bruikbare functionaliteiten: 
 

nummer Omschrijving 

 Centraal uitwisselingsplatform 

 Standaarden voor gegevensuitwisseling 

 Link met Mijn Burgerprofiel 

 Integratie bestaande modellen voor curatie 
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nummer Omschrijving 

 Blauwdruk voor modellen van digitale participatie 

 Technisch alternatief voor connectie uitwisselingsplatform 

 Handleidingen, tools en best practices 

 

 Projectplan 

Een business case zal duidelijkheid brengen over het uiteindelijke projectplan. De business case omvat het 
beschrijven van de scope en doelstelling, de belangen van de betrokken partijen en 
de juridische, technische, financiële en functionele/architecturale haalbaarheid. 
 

 
 
Het eindrapport zal een duidelijk budget en duidelijke timing voor de verschillende deliverables opleveren en 
ook de governance van het project met rollen en verantwoordelijkheden helder beschrijven. 

8 VOORSTEL BURGERSPOOR 

De pre-analyse focust niet enkel op een brede aanpak van digitalisering binnen de cultuursector zoals 
hierboven reeds beschreven. Het was ook de bedoeling om via een aantal kleinere trajecten de mogelijkheid 
te verkennen tot het opzetten van quick wins voor de digitalisering en ontsluiting van informatie van 
verschillende actoren binnen de sector.  
De digitalisering binnen de cultuursector heeft immers ook impact op hoe burgers cultuur ontdekken en 
beleven. De inspanningen die gedaan worden binnen de pijlers ‘data-gedreven dienstverlening’ en ‘ontzorging 
en ondersteuning’ leiden tot opportuniteiten op het vlak van cultuurparticipatie: 

 Aanbod 1 keer creëren en op verschillende platformen publiceren  
 Beter inzicht krijgen in de voorkeuren van de cultuurparticipanten  
 ... 
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Conclusie van de verkenning is dat er wel degelijk opportuniteiten zijn om data op bredere schaal te delen en 
informatie van verschillende actoren samen te brengen naar de burger. In functie van de gedetecteerde noden 
kan Digitaal Vlaanderen een rol opnemen als partner en/of facilitator voor de cultuursector. Zo kunnen een 
aantal generieke, digitale bouwstenen ingezet worden om: 

 De uitbouw van het culturele ecosysteem te ondersteunen 
 De vindbaarheid van het cultuuraanbod te vergroten 
 De cultuurparticipatie te verbreden en versnellen 
 Burgers een totaalbeeld te geven van het aanbod en de gedane ‘transacties’, bijvoorbeeld voor 

aangekochte tickets, reservaties, … 
  
Het is daarbij expliciet de bedoeling om dit in partnering met de sector op te zetten en zo een extra kanaal van 
toeleiding te zijn voor de cultuurparticipant. De bestaande digitale bouwstenen laten toe om in te spelen op 2 
aspecten van de klantenreis (d.i. het pad die de burger aflegt tijdens de aanschaf van een ticket voor een 
voorstelling/tentoonstelling en doorkruist een aantal fases gaande van bewustwording, exploratie tot het 
effectieve aanschaffen en gebruiken van het ticket) : 

 Via het informatieve aspect: burgers oriënteren in het brede cultuuraanbod en hen toelaten 
detailinformatie over een specifiek aanbod te bekijken door hen naar de juiste kanalen door te 
verwijzen; 

 Via het transactionele aspect: via Mijn Burgerprofiel de dienstverlening en loketfuncties Cultuur voor 
burgers mee toegankelijk maken. 
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8.1 INFORMATIEVE LUIK: ORIËNTEREN EN INFORMEREN 

Burgers op zoek naar informatie oriënteren zich, zoeken meer gedetailleerde informatie en gaan vervolgens 
een stap zetten om een bepaalde dienstverlening of cultuuraanbod aan te spreken. Hierbij een meer concreet 
voorbeeld rond het aanbod aan voorstellingen. 
Het cultuuraanbod binnen Vlaanderen is zeer divers. Burgers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de 
cultuursector vinden vandaag al hun weg naar het aanbod van de cultuurhuizen. Maar als die burgers enkel 
het aanbod kennen van de cultuurhuizen die ze steeds bezoeken, hoe weten ze dat er nog leuke dingen te 
beleven zijn in de buurt, of dat er alternatieve data en locaties zijn voor uitverkochte voorstellingen, …?  
 
Om het diverse aanbod aan activiteiten nog dichter bij de burger te brengen en om publiek aan te spreken dat 
momenteel nog niet worden bereikt, worden volgende oplossingen die op korte termijn kunnen worden 
verwezenlijkt, voorgesteld:  

 Vlaanderen.be (webplatform) kan ingezet worden als een extra kanaal om het overkoepelende aanbod 
in de Uit-databank te ontsluiten en vindbaar en toegankelijk te maken voor een breed publiek. 

 Naast publicatie van het aanbod op Vlaanderen.be, kan bijkomend een toegangspoort naar het 
aanbod gecreëerd worden via een plug-in in de global header. Deze global header is aanwezig op alle 
sites van Vlaamse en lokale overheden die aansluiten op het webplatform. Zo krijgen burgers een 
directe toegang tot het aanbod zonder dat ze moeten nadenken via welke website ze moeten 
navigeren (i.e. no wrong door-principe). 

 Tenslotte kan ook nagedacht worden om de dienstverleningen binnen het domein cultuur, met een 
link naar de overheid op een overzichtelijke manier en op maat naar burgers te ontsluiten, 
bijvoorbeeld via de IPDC-catalogus.  

  
Op langere termijn moet de interoperabiliteit van de data over het aanbod ervoor zorgen dat het aanbod nog 
meer burgergericht is en volgende mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden:  

 Het aanbieden van alternatieve data en locaties voor een gekozen uitverkochte voorstelling, 
tentoonstelling, … 

 Een overkoepelend overzicht van voorstellingen van waaruit tickets kunnen gereserveerd of 
aangekocht worden 

 Het geven van suggesties op basis van het geraadpleegde aanbod 
 Tips op maat binnen het interesseveld of smaakverbredende tips (de ‘filter bubble’ doorbreken) voor 

aangemelde burgers 
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8.2 TRANSACTIONELE LUIK: ‘CULTURELE DIENSTVERLENING’ VIA MIJN 
BURGERPROFIEL 

Het transactionele luik van de dienstverlening bevat vele aspecten. We geven hierbij enkele mogelijkheden als 
voorbeeld. Er zijn verschillende pistes te verkennen om de cultuurparticipant een extra kanaal aan te bieden 
waar de informatie uit de sector kan ontsloten worden.  
Een eerste voorbeeld dat aan bod kwam in de gesprekken met de sector is het ticket- en reservatieplatform. 
Aangekochte tickets en reservaties bij cultuurhuizen komen op verschillende manieren bij burgers: via e-mail, 
per post, via het platform van het cultuurhuis, … Burgers hebben vandaag geen overkoepelend overzicht van 
alle bestelde tickets en/of reservaties. Mijn Burgerprofiel kan ingezet worden als extra view die burgers één 
overzicht aanbiedt van alle gekochte tickets en reservaties, zeker die reservaties die gerelateerd zijn aan 
overheidsinstellingen. Idealiter gebeurt dit via een uniek dataplatform dat alle ticketdata binnen de sector op 
een semantisch, uniforme manier ontsluit zoals eerder beschreven in deze nota. Burgers kunnen altijd aan dat 
overzicht via het no wrong door-principe. 
 

  
  
  
  
Een tweede voorbeeld zou een aanvraag-module kunnen zijn die bepaalde dienstverlening initieert. Een 
concrete case die op tafel ligt is de mogelijkheid om de Uit-pas digitaal aan te kopen. Gegevens kunnen 
automatisch ingevuld worden, een rekenmodule kan checken voor welke categorie van Uit-pas je in 
aanmerking komt. Een aanvraag kan via de header op de website van de lokale besturen aangeboden worden. 
Via de notificatie-bouwsteen kunnen notificaties uitgestuurd worden die burgers op de hoogte houden van de 
voortgang van hun aanvraag.   
Een laatste voorbeeld is het samenbrengen van data van de burger met het cultuuraanbod. In een sector die 
steeds meer op maat van haar klanten werkt, kan Mijn Burgerprofiel op langere termijn ook de plaats zijn waar 
burgers hun interesses en voorkeuren beheren (een soort cultuurprofiel) zodat ze suggesties op maat kunnen 
ontvangen van alle aangeduide sectororganisaties. Via een regie op eigen gegevens – consentmodule kan een 
burger ervoor kiezen deze voorkeuren met meerdere organisaties te delen. Het samenbrengen van 
verschillende profielen (cultuur, mobiliteit,…) kan dienstverlening op maat van de burger initiëren. 
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9 LINK MET HET ‘ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMAAL 
INSTRUMENTARIUM IN FUNCTIE VAN DE DIGITALE 
TRANSFORMATIE VAN DE CULTUURSECTOR’ 

In navolging van de visienota, ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ (2017), heeft het Departement 
CJM de opdracht gegeven aan IDEA Consult om na te gaan op welke manier haar beleidsinstrumentarium het 
traject van digitale transformatie optimaal kan stimuleren. Deze studie werd onafhankelijk van, en in parallel 
met, deze pre-analyse uitgevoerd.  
In het rapport6 komen in totaal 16 uitdagingen naar voor. Dit hoofdstuk gaat in op deze uitdagingen, vanuit de 
bevindingen van deze pre-analyse. Heel wat conclusies zijn gelijklopend of complementair en de oplossingen 
die naar voor kwamen in de pre-analyse bieden op het merendeel van de uitdagingen een gedeeltelijk 
antwoord.   

 

9.1 VERHOGEN VERANDERDRUK EN URGENTIE 

 Uitdagingen 

Uitdaging 1. De huidige visienota omtrent digitalisering mist gedragenheid van de sector. De visieontwikkeling 
is niet duidelijk en de invulling van digitale transformatie is onvoldoende helder. 

Uitdaging 2. Er ontbreekt een structuur om de transitie integraal aan te sturen en te begeleiden (regie).  

Uitdaging 3. Er zijn geen duidelijke verantwoordelijke actoren aangeduid noch een duidelijke rolverdeling 
afgesproken voor de strategische implementatie van de transitie. 

Uitdaging 4. Het belang van digitale transformatie is nog geen rode draad of transversale component in 
strategische beleidsdocumenten zoals sectordecreten of beheersovereenkomsten. 

 

 Perspectief vanuit de bevindingen van de pre-analyse 

De resultaten van de pre-analyse onderschrijven het belang van een antwoord op deze uitdagingen. Vanuit 
een bottom-up benadering is een aanzet gegeven om te komen tot een algemeen kader 'duurzaam digitaal 
transformeren'. Voor de verdere uitwerking van deze visie en de opvolging van het concreet actieplan wordt 
een gelijkaardig governance-model voorgesteld als in de IDEA Consult-studie. Hierbij wordt de nodige 
aandacht besteed aan samenwerking en betrokkenheid om te komen tot een gedragen visie op en uitvoering 
van de digitale transformatie.  
De eerste stap die moeten gezet worden, is het komen tot algemene afspraken betreffende rollen en 
verantwoordelijkheden die verder kunnen uitgewerkt worden binnen concrete projecten. Hierbij is een 

 
6 Onderzoek naar een optimaal instrumentarium in functie van de digitale transformatie van de cultuursector, IDEA Consult, 2021 (als bijlage) 



  /// Digitaal Vlaanderen 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Pre-analyse: Digitale transformatie van het culturele ecosysteem /// 24.02.21 35 /// 37 

 

belangrijke coördinerende (regie-)rol weggelegd voor het departement CJM waar Digitaal Vlaanderen kan 
ondersteunen vanuit onze expertise op vlak van digitalisatie, databeheer en IT-projectmanagement. 
Hierbij is het eveneens belangrijk dat de roadmap van digitaliseringsprojecten ingebed moet worden in een 
ruimer kader van beleidsinstrumenten, zoals duidelijke beheersovereenkomsten, die de projecten kunnen en 
moeten flankeren om tot duurzame resultaten te komen. 
 

9.2  MIDDELEN MOBILISEREN VOOR EXPERIMENT 

 Uitdagingen 

Uitdaging 5. Het huidige beleidsinstrumentarium inspireert onvoldoende om nieuwe marktopportuniteiten en 
het potentieel van digitale transformatie te ontdekken (innovatieve nieuwe cultuurproducten, 
nieuwe vormen van publieksbeleving en -participatie).  

Uitdaging 6. Het huidige beleidsinstrumentarium stimuleert onvoldoende experiment.       

Uitdaging 7. De huidige projectsubsidies houden fragmentatie in de digitale transformatie in stand doordat er 
geen incentives worden gegeven voor (cross-sectorale) samenwerking en er niet sectorbreed kan 
opgeschaald worden (concurrentiële setting en gebrek aan algemeen kader m.b.t. standaarden).  

 

 Perspectief vanuit de bevindingen van de pre-analyse 

Vertrekkend vanuit de aanpak met het algemeen kader ‘duurzaam digitaal transformeren’ en het resultaat van 
de op te stellen business case omtrent ‘doelgericht digitaal transformeren’ wordt gestart met een focus op een 
data-gedreven dienstverlening en de creatie van een ecosysteem binnen de sector. De ter beschikking 
komende middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht bieden een belangrijk prioriteringskader voor 
acties die genomen moeten worden om de basisinfrastructuur te versterken, met name op vlak van 
gegevensuitwisseling. Hierbij wordt gestreefd om rond gegevensuitwisseling een ecosysteem binnen de sector 
te creëren met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en een gemeenschappelijke roadmap waarin 
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Binnen dit ecosysteem, met behulp van het 
uitwisselingsplatform en door de standaardisering, ontstaan er mogelijkheden voor innovatieve experimenten 
en samenwerkingen.  

 

9.3  GERICHT NIEUWE CONDITIES EN NETWERKEN CREËREN 

 Uitdagingen 

Uitdaging 8. Het huidige beleidsinstrumentarium stimuleert en ondersteunt onvoldoende skills- en 
competentie-opbouw m.b.t. digitalisering.  
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Uitdaging 9. Het netwerk van partners waarop gebouwd wordt om bij te dragen aan de ondersteuning van de 
transformatie is momenteel te beperkt. 

Uitdaging 10. De bovenbouwactoren die ontzorgen zijn niet voor iedereen toegankelijk. 

Uitdaging 11. Het huidige instrumentarium zwengelt onvoldoende de marktdynamiek aan om digitale 
transformatie in de cultuursector te ondersteunen.  

 Perspectief vanuit de bevindingen van de pre-analyse 

Een van de drie grote pijlers binnen het algemeen kader is de pijler ‘ontzorging en ondersteuning’. Deze pijler 
richt zich enerzijds op technische oplossingen en infrastructuur, en anderzijds ook op het aanreiken van 
opleidingen, handleidingen en tools. Deze pijler ondersteunt ook de kennisdeling over verschillende 
organisaties heen en kan het ecosysteem vergroten.  
Een andere pijler binnen het algemeen overkoepelend kader, nl. de ‘data-gedreven dienstverlening’, richt zich 
op het samenbrengen van data en het faciliteren van doorgedreven data-analyses. Hierbij worden de 
toepassingsmogelijkheden van data vergroot, wat ervoor kan zorgen dat er meerwaarde uit de data gehaald 
wordt. Dit biedt de mogelijkheid aan nieuwe en/of innovatieve spelers op de markt om, op basis van inzichten 
die gegenereerd worden uit de data-analyses, nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De 
gemeenschappelijke basisinfrastructuur kan dienen als referentiearchitectuur en moet maximaal gestoeld zijn 
op open standaarden en open source zodat ook de markt hierop kan inspelen. 

 
 

9.4 VERBINDEN EN STRUCTUREREN 

 Uitdagingen 

Uitdaging 12. Er worden onvoldoende inspirerende voorbeelden gegeven omtrent digitalisering in de 
cultuursector. 

Uitdaging 13. De bredere doelstelling van digitalisering wordt nog onvoldoende gecommuniceerd. 

Uitdaging 14. Er worden onvoldoende verbindingen gelegd tussen vernieuwers onderling en tussen 
vernieuwers en “gevestigde waarden” waardoor er ook geen leerlessen worden gedeeld. 

 Perspectief vanuit de bevindingen van de pre-analyse 

Werken met een gezamenlijke aanpak en een sector-overschrijdende afstemming en kennisdeling is een van 
de middelen om een antwoord te bieden op de uitdaging ‘duurzaam digitaal transformeren’ in een 
ecosysteem. Binnen het voorgestelde vervolgtraject wordt dan ook gestreefd naar die aanpak. De pijler 
‘ontzorging en ondersteuning’ faciliteert de ondersteuning in de vorm van opleidingen, documentatie en tools 
en bevordert op die manier de kennisdeling tussen de organisaties onderling. Inspirerende voorbeelden of 
mogelijk geïdentificeerde valkuilen kunnen over de organisaties heen met elkaar gedeeld worden.  
Binnen de pijler ‘internationale afstemming’ wordt de kennisdeling in het internationale netwerk 
gestimuleerd.  
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9.5  RICHTING VASTLEGGEN 

 Uitdagingen 

Uitdaging 15. Er ontbreekt een pragmatisch plan van aanpak, met een concreet stappenplan voor de 
verschillende actoren en een overkoepelende regie die vertaald is in transversale, generieke kpi’s 
die een gemeenschappelijk onderdeel vormen van elk beleidsinstrument. 

Uitdaging 16. Huidige (beleids)acties, subsidies en beleidsinstrumenten worden niet gemonitord noch 
geëvalueerd, waardoor niet duidelijk is welke acties bijdragen aan de uitgezette transformatie.  

 Perspectief vanuit de bevindingen van de pre-analyse 

De pre-analyse heeft vanuit een pragmatische bottom-up aanpak een algemeen kader voor een gezamenlijk 
visie op de digitaliseringsuitdagingen uitgewerkt en de eerste concrete stappen hiervoor gedefinieerd, 
afgestemd op de prioriteiten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. 
Deze visie en stappenplan moeten nu in een vervolgfase verder geconcretiseerd en gedragen worden vanuit 
een ecosysteem--benadering. 
 

9.6 VERVOLGSTAPPEN 

De uitdagingen die in de IDEA Consult-studie werden gedetecteerd, worden ook grotendeels bevestigd in de 
vaststellingen in deze pre-analyse. De aanpak die wordt voorzien in het vervolgtraject op de pre-analyse, met 
het algemeen kader, het project ‘doelgericht digitaal transformeren’ en het burgerspoor, speelt daarop in. Met 
behulp van de verdere samenwerking tussen DCJM, Digitaal Vlaanderen en de andere stakeholders kunnen 
belangrijke stappen genomen worden om de digitale transformatie van de cultuursector te realiseren.  


