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VERSLAG - Collegagroep digitale participatie – 25 maart 2019 – museum Hof 

van Busleyden Mechelen 

 

De collegagroep is een organisatie van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, M HKA, 

M-Museum Leuven, Middelheimmuseum, Packed/VIAA. 

De collegagroep organiseert een tweetal bijeenkomsten per jaar en staat open voor iedereen die 

betrokken is bij de digitale strategie in de organisatie en bij digitale participatie (m.n. cocreatie) in het 

bijzonder. Het delen van praktijkervaringen, van nieuwe ontwikkelingen, onderzoek, … maar vooral 

het leren van elkaar staat centraal in deze collegagroep. De collegagroep verwelkomt iedere inbreng 

en alle suggesties. 

 

Lode Vermeersch – over het Retina onderzoek: beeldgeletterdheid tieners in musea 

Het Retina onderzoek voerde Lode Vermeersch, onderzoeker in het HIVA KULeuven, samen met o.a. 

Mintlab, een onderzoekslab van de KULeuven met veel ervaring omtrent user experience. Betrokken 

musea in het onderzoek zijn Designmuseum (Gent), Ludwig Forum (Aachen), Museum Kunst & 

Geschiedenis (Brussel), Museum M (Leuven), en het Van Abbemuseum (Eindhoven). 

Het doel van dit onderzoeksproject is het ondersteunen van kunstmusea in het definiëren van 

strategieën op het vlak van beeldgeletterdheid. Dit project ondersteunt ook ruimer de cultureel-

erfgoedsector om het cultureel erfgoed via deze digitale middelen dichter bij de jongeren te 

brengen.  Want vaak hebben musea een dubbele houding ten opzichte van het inzetten van 

technologie: is het een doel of een middel? Technologieën mogen de aandacht niet afleiden van ‘het 

echte ding’. 

Jongeren tussen 10 en 14 jaar is een moeilijk te bereiken doelgroep. Maar wel een cruciale groep. Zij 

zijn onze toekomstige bezoekers. Maar een succesvol aanbod ontwikkelen voor deze groep is als 

museum niet evident. Tegelijk is het een heel belangrijke groep, het gaat om het publiek van morgen.  

Jongeren van deze leeftijd zijn heel sterk bezig met beelden. Hoe kunnen we technologie zinvol 

inzetten in musea? Hoe kunnen we vanuit beeldcultuur een goede match met musea maken? 

Digitale middelen worden door deze doelgroep intens gebruikt, vooral om hun ervaringen uit te 

drukken en te delen. We wilden onderzoek doen om musea te helpen om makkelijker te connecteren 

met deze doelgroep. Het gaat daarbij niet zozeer alleen om zoveel mogelijk jongeren aan te trekken, 

maar ook om te onderzoeken hoe we ze beter kunnen betrekken in het museum zelf. En hoe kunnen 

we er ook voor zorgen dat het bezoek bijdraagt tot beeldgeletterdheid?  

Tijdens het onderzoek werden jongeren tussen 10 en 14 jaar intensief betrokken in workshops in 

musea in binnen- en buitenland. Er werd veel met jongeren gepraat: Hoe kijken jonge tieners naar 

musea? Wat vinden ze van musea? Hoe zouden zij een museum runnen? … Jongeren mochten niet 

alleen mee denken maar ook doén via co-design activiteiten.  

Vanuit dit onderzoek formuleerden we aanbevelingen voor musea. We hebben deze in de vorm van 

een poster gegoten zodat het als een vlot werkinstrument kan worden gebruikt. Aan de voorkant zie 

je de illustraties en aanbevelingen die je met je team kan bespreken. Wat zou dit voor ons kunnen 

betekenen. Aan de achterkant krijg je meer tekst en uitleg. 

Enkele aanbevelingen zijn: 
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- Cureer/presenteer voor alle leeftijden.  

- Het mag avontuurlijk en verrassend zijn, maar maak er geen pretpark van. Variatie is het 

sleutelwoord.   

- Gebruik alle zintuigen en bied verschillende perspectieven. 

- Maak digitale toepassingen op maat met een duidelijk doel en beperk de functies ervan.   

- Ruimte doet er toe! Waar mogen jongeren naartoe in musea? Vaak is er een aparte 

atelierruimte, maar zijn die ruimtes geconnecteerd met het museum? Wat is de look & 

feel? 

- Check IVLA congress ‘Navigating  the visual’, in Museum M van 16 tot 19 oktober 2019. 

- Alle info en resultaten, posters,… over dit onderzoek vind je via www.kuleuven.be/retina.  

 

Rosemie Callewaert en Marjan Doom – digitale strategie in het GUM 

Marjan Doom (directeur GUM) licht toe dat in het voorjaar 2020 het nieuwe Gents 

Universiteitsmuseum opent. Het is een museum met een permanente opstelling en tijdelijke expo’s.  

Marjan Doom: “We zijn vertrokken vanuit de collectie die zeer divers is (anatomie, etnografie, 

archeologie…). Er zijn een 400.000-tal objecten, die op verschillende manieren werden beheerd, en 

in verschillende registratiesystemen werden ingevoerd. En met het nieuwe museum kwamen 

verschillende collectiebeheerders samen in een team. Dat leidde tot heel veel digitale vragen; en 

nieuwe processen kwamen op ons af. We moeten nu onder sterke  tijdsdruk werken aan een digitale 

strategie. Dat bracht zoveel uitdagingen met zich mee dat we de hulp van een extern begeleider, 

Rosemie Callewaert, hebben gevraagd.” 

Rosemie Callewaert (zelfstandig adviseur) zoekt met het museum mee naar antwoorden op de vraag: 

hoe kunnen we digitale keuzes maken? Bij deze oefening moet altijd op drie sporen worden gedacht: 

nu, in de nabije toekomst, en op langere termijn. Er moeten keuzes voor nu worden gemaakt, maar 

je hebt een kader nodig als leidraad voor toekomst. Wat kunnen we vandaag doen om ons voor te 

bereiden op de verdere horizon? 

Rosemie Callewaert: “Ik gebruik dan de metafoor van de ijsberg: onder water zit de duurzame 

onderbouw; en er is de flexibele bovenbouw.Boven het wateroppervak bevinden zich sociale media, 

apps, websites, wikipedia, … De onderbouw zijn wiki data, object data, web content, … Vaak kijken 

organisaties niet of onvoldoende onder de zogenaamde waterlijn en creëert men enkel boven water 

wegwerpoplossingen, zonder dat er onder water een duurzaam fundament wordt opgebouwd. Daar 

waar weinig connecties zijn tussen wat onder en boven de lijn gebeurd, daar zijn echter voortdurend 

veel investeringen nodig. De data die doorheen de jaren zijn gemaakt, moeten dus gemaakt worden 

met oog op herbruikbaarheid in verschillende toepassingen op langere termijn. 

Niet alles in hoeft in één keer te gebeuren. Bijvoorbeeld het GUM zal een website hebben met open 

data. Dat is misschien niet onmiddellijk een website met een groot big bang-effect, maar het vormt 

wel een degelijk fundament waarop verder gewerkt kan worden in de toekomst.” 

 

Sigrid Bosmans– digitale strategie in Museum Hof van Busleyden 

Sigrid Bosmans (artistiek directeur) verduidelijkt dat het digitale in alle doelstellingen van het 

museum zitten vervlecht: “Op die manier verweven we digitale strategie in alle verschillende functies 

of acties: bijvoorbeeld hoe kunnen we omgaan met de resultaten van waarderingstrajecten in Adlib? 

http://www.kuleuven.be/retina
http://www.kuleuven.be/retina
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Of hoe kunnen we omgaan met de meerlagige info die aan de basis ligt van onze podcasts? Of hoe 

kunnen we omgaan met de website van het tijdelijke participatieve traject De Grond der Dingen? 

Gaat het dus om registratie, of om participatietrajecten, of om communicatieve acties enzovoort: in 

iedere actie nemen we het digitale aspect mee.  

Ook op het vlak van interne organisatie trekken we de digitale strategie door. Het is bijvoorbeeld 

belangrijk dat iedereen op een zelfde manier mappen aanmaakt en dergelijke meer. Ook zo leggen 

we een link tussen de werking van verschillende interne cellen. Ieder celhoofd zit aan tafel als we 

onze digitale strategie ontwikkelen. 

Onze kernpunten zijn steeds:  

- de efficiënte uitvoering van museale functies staat voorop 

- we gaan voor samenwerking, hebben oog voor de noden van partners, en voor experiment 

- we documenteren en delen onze kennis intern, met de sector, en met andere 

erfgoedorganisaties binnen onze regio 

Nu maken we een situatieschets: van alle spelers in het museum en daarbuiten: welke digitale 

technologie gebruiken we al, en welke vaardigheden hebben we? We willen dit heel goed in kaart 

hebben om de kansen om werking te versterken over de verschillende functies heen. 

We lichten onze werking door: waar zijn we mee bezig en hoe kunnen we dat verbeteren? Waar is 

uitbreiding nodig? Zijn er hiaten? We staan nu voor het ontwikkelen van een actieplan.”  

 

Hans van der Linden – stand van zaken visienota digitale strategie van de Vlaamse Overheid 

Hans van der Linden (Department Cultuur, Jeugd en Media) kadert dat de visienota ‘Een Vlaams 

cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ eind 2017 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd: “Het is 

een stap in de goede richting. De visienota werd door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz 

opgesteld met het oog op een plan van aanpak voor volgende tien jaar. Hoe kunnen we de 

achterstand wegwerken in de cultuursector? Hoe kunnen we creaties en culturele content bewaren, 

verspreiden en zo breed mogelijk beschikbaar maken? Het doel is de culturele sector te versterken 

door een cultuurbreed raamwerk te ontwikkelen. 

We kunnen er van uitgaan dat de creatie van content fundamenteel anders wordt. Het is als een 

ecosysteem waarin iedereen een bepaalde rol heeft. We moeten digitale strategie in het culturele 

domein daarom als geheel bekijken en niet op individueel niveau. Ook de burger heeft daarin een rol 

(mediawijsheid). 

De speerpunten die de visienota uitdraagt zijn: 

1. open en toegankelijke digitale culturele content  

2. continue digitale innovatie 

3. expertiseontwikkeling en -deling 

4. radicaal digitale organisaties 

5. een digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen 

6. digitale contentcreatie 

7. beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst. 

Gebruikers komen op de eerste plaats komen in deze visie. Bovendien wordt uitgegaan van 

networked content: info wordt samen gebruikt en samen ontsloten.  
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Het komt er nu op aan dat de visienota worden vertaald in een concrete acties.  

De nota kan hier worden geraadpleegd: https://cjsm.be/cultuur/themas/e-cultuur-en-

digitalisering/visienota. 

 

Bart Magnus – nieuwe tool digitale maturiteit 

Bart Magnus (Packed/VIAA) presenteert de zelfevaluatietool digitale maturiteit die ontwikkeld werd 

door Packed. Waarom is deze tool tot stand gekomen? Culturele organisaties moeten zich aanpassen 

aan de digitale realiteit; en met deze tool kan men het niveau van digitale maturiteit in de organisatie 

meten en vergelijken met andere organisaties in de sector. 

Het achterliggende doel is eveneens dat de Vlaamse overheid op die manier de voortgang in het veld 

kan monitoren en zo beleidsprioriteiten kan bepalen. De overheid en onderzoekers hebben echter 

wel maar toegang tot de geanonimiseerde gegevens.  

Wat is digitale maturiteit? Of wat bepaalt dan de digitale maturiteit van een organisatie? Bart 

Magnus: “We hanteerden vijf grote categorieën die we bevragen in de tool: 

- Beleidsmatig: strategie 

- Gebruik van digitale toepassingen met doelgroepen 

- Digitaal aanbod of dienstverlening 

- Digitale competenties en capaciteiten 

- Hoe organiseer je digitale processen binnen je organisatie 

Opgelet: digitale maturiteit wil niet zeggen dat je alles maximaal digitaal moet doen. Het gaat vooral 

om het strategisch aspect en dat je je als organisatie grondig bezint: waaróm doe je iets digitaal of 

niet. En hoe doe je dat vervolgens. 

Je kan als organisatie de tool invullen. Enkel Packed/VIAA heeft toegang tot de info. Nadat je als 

organisatie de tool hebt ingevuld, kan je zelf kiezen welke info je deelt met anderen. 

De zelfevaluatietool is voor iedereen beschikbaar via: https://www.digitalematuriteit.be/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Hildegarde Van Genechten, adviseur participatie | educatie, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel 

erfgoed vzw - 2019 
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