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Wie ben ik?

Ik ben
Els Cuisinier (vervang vandaag Bart Mertens)

Ik werk voor 
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Binnen
Afdeling ‘Waarborgen en Beheren’ 

Voor 
Team Cultuurgoederen 

Als 
Directeur 



Wat is CVG?

Samen met mijn collega’s beheer ik wat algemeen bekend staat als 
de Collectie Vlaamse Gemeenschap
afgekort CVG

Deze verzamelterm omvat:

• de verschillende collecties in eigendom van de Vlaamse 
Gemeenschap (ongeveer 30.000 objecten)

• het deel van de collectie Belgische Staat, in beheer gegeven aan 
de Vlaamse Gemeenschap (ongeveer 10.000 objecten)

= ongeveer 40.000 objecten



Waar zitten onze objecten?

De meest waardevolle objecten zijn in langdurige bewaring gegeven 
aan erkende collectiebeherende organisaties

(ongeveer 28.800 objecten)

De andere werken ontsluiten we zoveel mogelijk door ze in 
bewaring te geven aan openbare instellingen

(ongeveer 7.400 objecten)

Werken die niet in bewaring gegeven zijn, bevinden zich in 
het kunstendepot van het Departement Cultuur, Jeugd en Media 
in Vilvoorde

(ongeveer 3.800 objecten)



Het kunstendepot van DCJM

• deel van de Kennissite in Vilvoorde (sinds eind 2018) 

• ondersteunt de werking rond de CVG
(opslag, registratie, interne conservatie…)

• huisvest ongeveer 3800 objecten

• binnen onze partitie
(quarantaineruimte, conditiecheckruimte, een XL-ruimte, een open depot, een 
restauratieatelier, een atelier voor interne conservaties en twee gesloten 
depotruimtes)

• enkel gedeeld met het Archiefdepot
(laad- en loszone, transitzone, lift en liftsassen)

• gedeeld met alle partners
(kantoorruimtes, eetruimte, vergaderzalen, sanitair, technische voorzieningen…)
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Depotprofiel? 
Depotplan? 
Collectieprofiel? 
Collectieplan?

Als de vraag is of wij voor hiervoor 4 documenten beschikbaar 
hebben die neergeschreven, breed overeengekomen, gepubliceerd, 
afdwingbaar en van bovenuit bekrachtigd zijn

Nee, dat hebben we niet



Wat hebben we wel?

Werkdocumenten die voor alle interne medewerkers beschikbaar 
zijn, waarin zo duidelijk mogelijk de context en de huidige inzichten 
rond de werking rond de CVG neergeschreven zijn en die:

• een houvast bieden voor de werking
• constant in ontwikkeling zijn
• een startpositie bieden voor een concrete situatie die zich 

aandient
• altijd onderhevig aan beleidskeuzes zijn



Wat hebben we wel?

Meer dan 4 documenten die gaan over heel uiteenlopende facetten, 
bijvoorbeeld:

• Uitvoering van aankoopbeleid
• Opvolging van werken in langdurige bewaarneming
• Kwalitatief beeldbeheer
• Collectieregistratie
• Beleid omtrent topstukken
• Ontsluiting van de collectie
• Rol van het depot voor de bewaarnemers van de CVG
• Beheersprocessen binnen de werking
• …



Beheersprocessen CVG

Verhuis van depot van Schaarbeek naar Vilvoorde 2018

• Meer ruimte

• Meer ruimtes

• Betere voorzieningen

• Positieve invloed de werking

Oude processen actualiseren



Beheersprocessen CVG

• In samenwerking met FARO 
• introductiesessie werken met SPECTRUM
• extern deskundig advies
• deadlines zetten
• discussiepunten vlot trekken 

• overheen 6 sessies (+ huiswerk)
• met SPECTRUM al leidraad

• gericht op museale werking >< werking CVG
• 7 basisprocessen uitgeschreven >< stroomdiagrammen

Restauraties – Standaardbewaargevingen - Tijdelijke bruiklenen -

Standplaatscontroles – Retours – Schade - Verlies



Beheersprocessen CVG

• Zeer boeiend en intensief traject
• Elke stap kritisch in vraag stellen
• Consensus bereiken
• Uitschrijven in stappen >< stroomdiagram
• Welke termen gebruiken we?
• Best veel huiswerk

• Opzoekwerk
• Documenten aanmaken
• Voortgang processen opvolgen
• Tussentijdse overlegmomenten

• Wie trekt welk proces?
• Hoe delen we werkbestanden?
• Hoe registreren in collectieregistratiesysteem
• …



Beheersprocessen CVG

• Invloed op veel andere facetten binnen de werking

• Resultaat = Uitgeschreven processen die
• een houvast bieden voor de werking

• constant in ontwikkeling zijn
• Een startpositie bieden voor een concrete situatie die zich 

aandient (uitdaging voor de werking, ontwikkeling 
klantenportaal…)

• altijd onderhevig aan beleidsmatige keuzes zijn
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