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Kader voor digitale transformatie van de cultuursector



Digitale transformatie is holistisch 

Doelgericht Digitaal Transformeren
(webinar)

Digitaal leiderschap

Een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEZEaWjsxvbw)&data=05%7C01%7Chans.vanderlinden%40vlaanderen.be%7Cb29df308d1c046abb27c08da4af5505a%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637904714711558733%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAIaFis1t5aLT%2BMTgQOK1R5vha6DpC1jIJaAvaS4FdM%3D&reserved=0
https://www.cultuurconnect.be/digitaleleiders
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Een digitale basisinfrastructuur voor de 
duurzame omgang met digitale collecties
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“Om de digitale transformatie van de brede cultuursector op een meer
gecoördineerde manier te realiseren, neemt de Vlaamse overheid een
regierol op en werkt ze aan een strategisch beleid vanuit een
netwerkmodel over de grenzen van deelsectoren en specifieke
doelgroepen heen.”

Strategische 
visienota cultureel 

erfgoed (2021)

Digitale transformatie vanuit een netwerkmodel
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“Ik breng een cultuurbreed netwerk van kernspelers tot stand via
dialoog en door het opnemen van taken in de beheersovereenkomsten
met deze spelers. Het netwerk zal een meer gecoördineerde en
gezamenlijke aanpak realiseren voor de digitale uitdagingen. Het netwerk
moet eveneens duiden hoe collectief opgezette dienstverleningen
zoals collectieregistratie of duurzame bewaring technisch en
organisatorisch aangestuurd worden.”

Strategische 
visienota cultureel 

erfgoed (2021)

Formuleert verwachtingen over collectiebeheer
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“In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht wordt een
stappenplan uitgewerkt om te groeien naar een dergelijk netwerkmodel.
Deze oefening gebeurt in een bredere samenwerking tussen het
departement en Digitaal Vlaanderen. Het is de bedoeling om een
gedeelde dienstverlening voor individuele organisaties te ondersteunen,
en zo te zorgen voor schaalvoordelen. Het gebruik van
uitwisselingsstandaarden in functie van een data-gedreven beleid
staat daarbij nadrukkelijk voorop.”

Strategische 
visienota cultureel 

erfgoed (2021)

Stappenplan moet leiden tot netwerkmodel



Doel van dit 

initiatief? 
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Dit initiatief vertrekt vanuit de hoofdvraag:

Voor wie is dit hergebruik bestemd? 
→ De burger, cultuurorganisaties, beleidsmakers, andere sectoren zoals 
toerisme, onderwijs, onderzoek, …   

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat digitale content van en over cultureel 
erfgoed zodanig wordt aangemaakt, beheerd en bewaard dat die leidt tot een 
vlot en duurzaam hergebruik ?”
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De OSLO 
uitwisselingsstandaard 

Cultureel erfgoed

definieert termen die gebruikt mogen worden om cultureel erfgoed te beschrijven en is zelf 
gebaseerd op bestaande internationale standaarden (CIDOC-CRM en FRBRoo). De focus ligt op 
gegevens over ‘objecten’ en ‘events’.

Het project 
‘integratie 

erfgoeddatabanken’

Het ontwikkelen en aanbieden van een collectieregistratiemodule en collectiebeheersysteem 
om tot een betere registratie, beheer en ontsluiting te komen

Andere lopende 
projecten binnen de 

sector

bv. Digitalisering Collecties olv meemoo

De creatie van een 
Vlaams Virtueel 

Museum

Het inhoudelijk verbinden en zichtbaar maken voor de burger van Vlaams cultureel erfgoed

Het project 
‘Doelgericht Digitaal 

Transformeren’ 

Het verhogen van de cultuurparticipatie door het uitbouwen van een data-gedreven 
dienstverlening en aanbod gebaseerd op gestandaardiseerde en open data

Deze infrastructuur integreert de resultaten uit andere 
initiatieven of sluit erop aan

Integreert 
de 

resultaten 
uit

Sluit aan 
op
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basisinfrastructuur

moet ruim 
geïnterpreteerd worden 

en omvat meerdere 
componenten

Organisatorisch
bepaling van rollen en 
verantwoordelijkheden

Inhoudelijk
nodige standaarden, 

metadata en 
ontsluitingskanalen die 
story telling en andere 

manieren van 
hergebruik toelaten 

Technisch
nodige architectuur om 
de processen ‘creëren’, 

‘beheren’, ‘bewaren’ 
en ‘ontsluiten’ te 

ondersteunen ikv een 
netwerkmodel

Financieel
duurzaam 

financieringsmodel om 
de processen op een 

goede manier te blijven 
runnen

Juridisch
ontsluiting rekening 

houdend met 
auteursrechten, privacy 

(GDPR) en veiligheid

5

1

2

34

We leveren een 
roadmap op 

met initiatieven 
die samen 

bouwen aan 
een basis-

infrastructuur 
om tot een vlot 

en duurzaam 
hergebruik
te komen

deze 
infrastructuur 
wordt vanuit 
verschillende 
invalshoeken 
opgebouwd



Aanpak 

en team



Aanpak en tijdslijn
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SWO

afleveren eindrapport met 
aanbevelingen en vervolgstappen, 
waaronder POC

Rond 8 thema’s: 
uitwerken BMC’s

Focusdag

Uitkomst focusdag resulteert in 
functionele tekening met 
oplossingen

Functionele 
tekening

Opstellen projectfiches om in de 
roadmap te plaatsen - Inhoudelijk, 
technisch en waardecreatie

Workshops

10 interviews met musea, 
erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen 
en archieven

Interviews

Van mee sturen tot klankbordgroep 
– creëren draagvlak

Samenstelling 
Kernteam

Juli 2021

Desk research

Communicatieplatform voor en 
door de sector waar roadmap op 
wordt gevisualiseerd en gevoed 
kan worden

Go-live Bpart
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één functionele benadering met als 
doel te zorgen voor

“dé klantbeleving van de toekomst”

In het schema leggen we linken 
naar andere projecten: 

Vlaams Virtueel Museum

Doelgericht Digitaal 
Transformeren

Integratie Erfgoeddatabanken

Resultaat uit focusdag heeft geleid tot één functionele 
benadering 
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Functioneel overzicht 

Inhoud, media, metadata en relaties 
delen vanuit bronsystemen zoals 
collectiebeheer-, archief- of 
erfgoedbibliotheeksystemen naar 
verschillende ontsluitingskanalen op het 
web of via apps of kiosken in musea of … 
De nodige verrijking voorzien en de 
resultaten duurzaam opslaan om 
hergebruik toe te laten.  

Elementen: 
• Collectiebeheer = bronsystemen

• Mid-office = verrijking en opslag

• Ontsluiting = storytelling via verschillende 
kanalen en gepersonaliseerd

• Ondersteunend door 

• Externe bronnen

• AI

• Crowdsourcing

• OSLO als standaard voor uitwisseling, 
vindbaarheid en hergebruik

Een functionele benadering – Overzicht tekening
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1. Kennis en leerplatform

2. Crowdsourcing

3. Artificiële intelligentie

4. Termenbeheer

5. Hub: 
1. zoek, vind, gebruik; 

2. beeldenhub; 

3. datahub; 

4. aggregeer, organiseer, publiceer

6. Story telling 

7. Bouwdoos en templates

8. Rechten en licentiebeheer

Een functionele benadering leidt tot 13 oplossingen
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Ambitie 
Doelstellingen
Doelgroepen
Gebruikerservaring
Partners
Voor- en Nadelen
Risico’s
Technische bouwstenen
Ondersteunende diensten

13 oplossingen gedocumenteerd in fiches

FUNCTIONEEL, WAARDECREATIE EN AANPAK

22
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• Communicatie met directies is essentieel 
• Digitale immaturiteit niet alleen op de vloer maar ook op beslissingsniveau waardoor 

strategische keuzes niet gemaakt worden
• Kwaliteitsvolle en consistente collectie data is essentieel
• Kennis en begeleiding zijn nodig om duurzame resultaten te bereiken
• Er is een Basisinfrastructuur archtectuur nodig over projecten heen
• Scope van de basisinfrastructuur bepalen, wie kan er gebruik van maken, wie is er nu 

nog niet bij betrokken, hoe gaan we deze groepen bereiken, begeleiden en bedienen.
• Doelgroepen (her)definieren. 
• Operationele keuzes voor het beheer, de financiering en het onderhoud van de 

bouwstenen moeten gemaakt worden
• Strategische vragen zoals bijv. het hosten van video en media, moeten beantwoord

worden om keuzes te kunnen maken in oplossingen en bouwstenen

Rode draad uit de workshops
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Crowdsourcing
Stap één is behoeften en verwachtingen van initiatiefnemers en 
deelnemers in kaart brengen (in project VKC)
Technische analyse van bestaande oplossingen die al dan niet 
gebruikt worden in de Vlaamse context. Doe Dat, Madoc, Vele 
Handen, … (in project VKC)
Belang van duidelijke rolverdeling tussen Ontwikkelaars van tools, 
platformbeheerder, initiatiefnemers bij het uitwerken en beheren 
van een platform
Beheer van initiatiefnemers en crowd/community (deelnemers) 
binnen het platform

24

WORKSHOP 1 – 27 APRIL 2022



Artificiële intelligentie
• Het proces is het belangrijkst

• Aanbieden van data 
• Uitbreiden van data
• Leerproces van platform
• Validatie door crowdsourcing of andere betrokkenen
• Terugschrijven van data naar bron systemen 

• De technologie volgt en kan niet bepalend zijn aangezien ze erg 
snel evolueert

• Vanuit de sector kan wel worden samengewerkt rond kennis en 
ervaringsdelen, kosten delen en data delen en verrijken

25

WORKSHOP 1 – 3 MEI 2022



Termennetwerk
• Vlaanderen moet een trekkersrol opnemen in het beheer van de 

integraties met bestaande bronnen zoals AAT, Wikidata, … 
• De processen van AAT moeten deel uitmaken van de oplossing
• Het voorbeeld van NL is nuttig maar de doelstellingen en de aanpak zijn 

iets anders. Er kan samengewerkt worden en technoligie gedeeld worden 
maar binnen de VL context gaan bijkomende functionaliteiten nodig zijn

• NL is erg geinteresseerd om samen te werken
• OSLO maakt onze oplossing een pak eenvoudiger aangezien er niet meer 

gemapt moet worden en generiche oplossingen herbruikt kunnen worden
• Focus eerst op registratie en dan op verrijking en ontsluiting. Integraties 

met bestaande (en toekomstige) collectiebeheer oplossingen is essentieel

26

WORKSHOP 1 – 4 MEI 2022



Kennis- en Leer platform
• Grootste behoefte is het praktisch uitrollen van de kennis en de geleerde 

skills binnen organisaties met de nodige middelen en op een duurzame 
manier

• Samenwerking en hergebruik van bestaande kennis platformen en 
leerplatformen (VDAB?)

• LOD om kennis en leerdata te delen maar ook om data rond leerplannen 
te delen

• Focus op verhogen digitale maturiteit
• Segmentatie is nodig gebaseerd op verscheidenheid van doelgroepen 

zowel op vlak van inhoudelijk domein als kennis niveau
• Leerpaden definiëren voor verschillende doelgroepen en domeinen
• Voor interne werking moet er gewaakt worden op de actualisatie van 

inhoud en het zorgen voor consistente inhoud maar aangepast aan de 
doelgroep (governance)

27

WORKSHOP 1 – 12 MEI 2022



Kennis en leer platform -
Focus op het uitbouwen van een netwerk van “Erfgoedconsultenten”
binnen de bestaande ondersteunende, dienstverlenende en sector 
organisaties
Erfgoedconsulenten die 
• Inhoudelijke kennis hebben
• Technische kennis hebben en 
• Een Netwerk van specialisten hebben waarop ze beroep kunnen doen
De tools definieren die deze mensen nodig hebben om hun job te doen
• Wiki
• Training
• Samenkomsten
• Community, … 

• Uit deze samenwerking verderbouwen aan samenwerking rond kennis en 
leer oplossingen 
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WORKSHOP 2 – 27 APRIL 2022



Storytelling
• Prioritaire doelstelling: Faciliteren om te zorgen dat verhalen verteld worden

• Technieken en tools aanleren (o.a. IIIF)
• Nieuwe rollen binnen de organisaties en de sector zijn nodig om hier 

vooruitgang te boeken
• Sociale media en andere kanalen (Europeana, google, … ) betrekken in de 

aanpak
• Inhoud en verhalen borgen en hergebruiken (er is geen standaard om 

verhalen te delen)
• Werken vanuit verschillende dimenties

• Creatieve vertellers moeten hun inspriatie en inhoud uit het platform 
halen zonder beperkingen op te leggen

• Automatisering, AI en crowdsourcing kunnen ondersteunend en verrijkend 
werken maar (nog) niet vervangend

• Verhalen aanbieden (push) aan gebruikers bijv. op basis van locatie data 
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WORKSHOP 1 – 13 MEI 2022



Hub – Mid Office
• OSLO en standaarden zijn essentieel om een netwerked ecosysteem 

mogelijk te maken 
• LDES is essentieel voor het delen van data maar ook om verrijking 

duurzaam te maken
• Kwaliteit en consistentie van brondata is essentieel. Er moet gewerkt 

worden aan mappings tussen bronsystemen (vb. ADLIB) en OSLO. De 
kwaliteit moet meetbaar zijn zodat gebruikers inzicht krijgen

• De beslissingsnemers moeten het belang van kwalitatieve data en 
digitalisering beter begrijpen zodat ze betere beslissingen kunnen nemen, 
hiervoor zijn voorbeelden/usecases (POCs) nodig en dit zowel naar 
ontsluiting als om intene oplossingen te bieden

• De technische bouwstenen moeten gedeeld worden volgens een 
opensource model, technologie kan herbruikt worden om 
schaalvoordelen te krijgen als ze overeenkomen met behoeften

30

WORKSHOP 1 – 17 MEI 2022



Bouwdoos en templates
• De bouwdoos biedt componenten waarmee site, app of AR bouwers aan de 

slag kunnen om erfgoed inhoud te integreren met hun oplossingen
• Op basis van componenten kunnen kant en klare templates gemaakt worden 

die snel en eenvoudig gebruikt kunnen worden. Voor AR/VR is dit vandaag 
nog niet zo voor de hand liggend)

• Consistente en kwalitatieve data zijn essentieel, anders werken de 
componenenten niet

• Het lange termijn beheer en de actualisatie en evolutie van de componenten 
en templates moet goed beheerd worden en ook uitgerold worden naar de 
gebruikers via een SaaS model

• De digitale maturiteit van medewerkers en beslissingsnemers in organisaties 
moet omhoog zodat ze deze oplossingen ook goed kunnen gebruiken, de 
bouwdoos alleen is niet genoeg er moeten een strategie of een 
communicatie plan achter zitten

• Bouwdoos moet complementair zijn met eigen ontwikkelingen en maatwerk
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WORKSHOP 1 - 18 MEI 2022



Rechten en licenties
De ambitie: zo veel mogelijk inhoud in het publiek domein en voor 
de auteursrechtelijk beschermde inhoud een “extended collective 
license” uitwerken. 

Lange termijn, want in België nog geen rechtsgrond
Dus collective licensing
Betere samenwerking met de beheersvennootschappen, 
vereenvoudigen, transparantie, voorwaarden onderhandelen
Kennisopbouw en awareness binnen sector verhogen
Ondersteunen en begeleiden van de sector
Oplossingen en standaarden uitrollen en verbeteren

32

WORKSHOP 1 - 20 MEI 2022
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Publicatie van fiches
Uitwerken van eindrapport
Uitwerken van advies
Presentatie van resultaten, conclusies en advies
Eind event (tbd)

Volgende stappen

VAN NU TOT EIND SEPTEMBER
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DCJM 

•Hans van der Linden,

•Marc Bastijns

Archiefpunt

•Sofie Ruysseveldt

Collectie Vlaamse Gemeenschap

•Bart Bosmans

FARO

•Bram Wiercx

Kunstenpunt

•Tom Ruette

meemoo

•Rony Vissers, 

•Nico Verplancke

VKC

•Pascal Ennaert

Vlaamse Erfgoedbibliotheken

•Jeroen Cortvriendt

Stad Antwerpen (steden en 
gemeenten)

•Annelies Valgaeren

Digitaal Vlaanderen

•Henk Joye , 

•Filip Borloo, 

•Lars Vermeiren

Kernteam

DOMEIN EXPERTEN CULTUUR EN ERFGOED, BEGELEIDEN HET PROJECT


