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Context

→ Depotanalyse 2017

- Studie naar cultureel-erfgoeddepotinfrastructuur

- Kwalitatief en kwantitatief: (beschikbare) capaciteit, kwaliteit

- Data: Cijferboek CE 2014

→ Depotanalyse 2020:

- Actualisering studie 2017 met oog op SVN CE

- Kwalitatief en kwantitatief: (beschikbare) capaciteit

- Data uit aanvraag- en subsidieronde 2019-’23 (2017) 



Vaststelling
→ Accurate vergelijking doorheen tijd is moeilijk, zoniet onmogelijk

→ Cijfermatig in kaart brengen van depotinfrastructuur is verre van

evident. 

- Erfgoedveld is dynamisch

- Verschil in definiëring: wat is een depot?

- Ruis op meting: hoe meten? Op welk niveau?

- Hoe kwaliteit depotinfrastructuur in kaart brengen?

→ Wat zeggen/leren cijfers ons?



Erfgoedveld is dynamisch

→ Aantal cultureel-erfgoedorganisaties met depotwerking die cijfers 

kunnen/moeten aanleveren varieert doorheen de tijd. 

➢ Nieuwe spelers

➢ Tijdelijke sluitingen

➢ Fusies, samensmeltingen, inkantelingen, …

➢ Clusteringen op hoger niveau, bijv. Musea Brugge

➢ …



Wat is een depot?
→ Nood aan algemeen gedeelde omschrijving: 

- Waarover hebben we het?

- Waarover wensen we uitspraken te doen?



Wat is een depot?
→ Bijvoorbeeld:

➢ Cijferboek CE:

▪ Depot(s) in eigen beheer

▪ Extern(e) depot(s) van een openbaar bestuur, een 

inrichtende macht of andere non-profit organisatie.

▪ Extern(e) depot(s) van een private commerciële aanbieder

➢ Formulier aanvraag- en subsidieronde:

▪ Intern(e) depot(s) 

▪ Extern(e) depot(s) 



Wat is een depot?

→ Of nog:

➢ Depots voor permanente bewaring

➢ Tijdelijke depots

➢ Transitdepots

➢ Depots voor gebruikscollectie

➢ …

→ Verder:

➢ Open vs. gesloten depots

➢ Alleengebruik vs. gedeeld gebruik



Hoe meten?
→ Hoe capaciteit van depot(s) en omvang van collectie(s) zo eenvoudig, 

maar accuraat mogelijk meten?

➢ Lopende meter: l/m

➢ Vierkante meter: m2

➢ Kubieke meter: m3

➢ …

→ Hoe de nog beschikbare capaciteit van depot(s) zo eenvoudig, maar  

accuraat mogelijk meten?

➢ l/m, m2, m3, …

➢ Percentage



Op welk niveau meten?

→ Organisatieniveau

→ Gemeente-, stads- of regionaal/bovenlokaal niveau 



Wat met kwaliteit?

→ In welke mate kunnen meer kwalitatieve aspecten van de depot-

infrastructuur en –werking cijfermatig in kaart gebracht worden?

➢ Algemene toestand archief

➢ Bewaaromstandigheden

➢ Beschikbare ruimte

➢ Aangroei

➢ Werkprocessen



Wat zeggen cijfers ons?
→ Kunnen we reële opslagcapaciteit wel in kaart brengen met brute 

indicatoren als l/m rekruimte, m2 of m3?

→ Wat zeggen cijfers over (beschikbare) ruimte of capaciteit ons in 

functie van het type erfgoed dat er in bewaard wordt of moet worden?

→ … 





Nog vragen?
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