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Sessie Monotoring Depots

Kader
Vragen/opmerkingen bij presentaties
Te bespreken thema’s
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KADER

Afgestemd depotbeleid VO
Depotstudies OE en CJM
Gelijklopende uitdagingen op vlak van monitoring

Binnen onroerend erfgoed: jaarlijkse 
rapporteringsverplichting + nulmeting depotnetwerk

Binnen CJM: rapporteringsverplichting
Traject optimalisering dataverzameling
Bevraging in kader van aanvraagronde 2024-2028

Standaardisering – ook OSLO-traject infrastructuur
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PRESENTATIES

Vragen of reacties bij de presentaties?
Herkennen jullie de gesignaleerde knelpunten bij in 
kaart brengen depots?
Zien jullie er andere?
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TE BESPREKEN THEMA’S

Waarom monitoren?
Hoe en wie bevragen?
Types depots
Capaciteit
Voorbeelden: bevraging OE en CE
Kwaliteit en vergelijkbaarheid
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WAAROM MONITOREN?

Waarom is monitoren van depots relevant?
Voor organisaties?
Voor depotbeheerders?
Voor overheid?

4/04/2022 │6



HOE EN WIE BEVRAGEN?

Koppelen aan erkennings- en subsidieprocessen?
geeft slechts partieel beeld?
hoe beheerders in beeld?

Valt niet noodzakelijk samen met 
erkende/gesubsisidiëerde organisaties

Hoe breng je gedeelde depots in kaart?
bv waar bewaard wordt op materiaalsoort/ zonder 
specifieke ruimte voor de organisatie?

Wat met gesubsidieerde organisaties die deel van 
locatie ter beschikking stelt?
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TYPES DEPOT

Verschil intern/extern depot
Extern depot: in eigen beheer

Onderscheid organisatie/rechtspersoon
Extern beheer: door openbaar bestuur, door private 

aanbieder, …
Veel vormen van ‘extern’ beheer?
bv. verschil tussen depot in volledig extern beheer 
 gehuurde locatie, die zelf ingericht en opgevolgd 
wordt?

Hoe maken we onderscheid voldoende helder en 
eenduidig?



CAPACITEIT

Hoe de capaciteit van een depot eenvoudig en 
accuraat uitdrukken?

Strekkende meter, m², m³, …
Wat zijn voor- en nadelen?
Streven naar uniforme 
Onderscheid archief/bibliotheek tov objecten?

= strekkende meter tov m³?
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ONROEREND ERFGOED

BEVRAGING VIA RAPPORTAGE I.F.V. ERKENNING & 
SUBSIDIËRING

ERKENNING: kwantitatieve data
Aantal aangeboden, aanvaarde, doorverwezen & 
geweigerde ensembles
Ingenomen & resterend volume (m3)
Aantal gemeentes & ensembles per gemeente

Ruwe inschatting van de capaciteit op termijn
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ONROEREND ERFGOED

SUBSIDIE: kwalitatieve data
Ontwikkeling & uitvoering actieplan 
draagvlakverbreding
Archeologen sensibiliseren voor proactieve conservatie 
tijdens veldwerk
Digitale registratie, ontsluiting & data-uitwisseling 
(interactieve databanken)
Professionaliseren depotwerking, delen expertise & 
kennis
Stimuleren van & betrokkenheid bij syntheseonderzoek
Remediëring versnipperde ensembles
Ontwikkeling & uitvoering PVA opslagcapaciteit
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CULTUREEL ERFGOED

MOMENTEEL: geen systematische (kwantitatieve) bevraging
Wel in kaart gebracht voor depotonderzoek, o.m. op 
basis van informatie van aanvragen

TOEKOMST: meer gestructureerd opvragen
Zie voorstel, verder af te toetsen bij sector
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VOORSTEL CJM

ruimtes enkel bestemd voor de organisatie 
zelf interne depots externe depots

ter beschikking 
van derden vrije ruimte

voor objecten/museale collecties m³ m³ % %

voor beeldmateriaal (statisch en 
audiovisueel) m³ m³ % %

voor archiefcollecties en documentaire 
collecties m m % %

voor bibliotheekcollecties en publicaties m m % %

andere/nog te bestemmen m³ m³ % %

➢ Identieke lijst in te vullen voor gedeelde ruimtes = ruimtes niet specifiek toegewezen aan 
organisatie, bv gemeenschappelijke depots, geordend naar materiaal, niet naar 
organisatie
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KWALITEIT EN 
VERGELIJKBAARHEID

Hoe kwaliteit monitoren?
Wat zeggen cijfers over capaciteit zonder rekening 
te houden met de aard en grootte van de 
objecten/type van de collectie?
Wat zeggen cijfers zonder info over kwaliteit? 



Bedankt!


