
     
 
Reviewer: Eline De Lepeleire, Expertisecentrum Het Firmament vzw 

 

 
Naam toolkit 

 
Why do we have it? A significance process and 
template -  
Ontwikkeld door Welsh Government  
 

 
Korte omschrijving: doelstelling, 
uitgangspunt 

 
Deze toolkit werd ontwikkeld door Welsh 
Government met de doelstelling musea, archieven 
en bibliotheken te helpen bij het waarderen van 
hun archieven en collecties.  
 
Daartoe werden twee methodes ontwikkeld:  

1. Significance Matrix, voor alle objecten en 
collecties, en specifiek bruikbaar voor 
grote collecties (bulk) en collecties en 
objecten waarover weinig of geen 
documentatie beschikbaar is.  

2. Full Significance Assessment: is een 
methode voor meer diepgaand onderzoek 
voor die collecties en objecten waarvoor 
het nodig blijkt (bvb. omdat ze 
internationaal of nationaal hoog scoren  
(volgens de methode van de Significance 
Matrix), in aanmerking komen voor 
afstoting, …) 

 
Opzet  van de toolkit is om eerst de significance 
matrix toe te passen voor de gehele collectie en 
aan de hand daarvan de deelcollecties en objecten 
uit te lichten die om een meer doorgedreven 
waardering vragen. Die kan vervolgens gebeuren 
volgens de tweede methode, de Full Sigfnicance 
Assessment, die steeds uitmondt in een ‘statement 
of significance’ , een waardenstelling.  
 
De toolkit wil een handleiding zijn bij het bepalen 
van het type en de graad van informatie die 
verzameld moet worden om een zo helder 
mogelijk beeld te krijgen van de context van de 
collecties en objecten. Dit alles in functie van de 
waardering van het erfgoed.  
 

 
Gebruik  

 
Methode 
Handleiding 
Praktijkvoorbeeld (opgenomen in toolkit) 



     
 

Stappenplan (voor de ‘Full Significance 
Assessment’-methode een stappenplan 
uitgewerkt) 
 

 
Aanleiding/vraagstelling  

 
Collectiebeleid en collectiebeheer (acquisitie, 
afstoten, ontwerpen van tentoonstellingen, 
conservatieplanning, …).  
 

 
Aard van het erfgoed  

 
Roerend Erfgoed  - Toolkit werd gemaakt voor 
archieven, musea en bibliotheken en hun 
respectievelijke collecties, maar in praktijk lijkt het 
toch vooral voor de museumcontext uitgewerkt te 
zijn (dat blijkt o.a. uit de gegeven voorbeelden en 
het gebruik van termen ‘collecties’ en ‘objecten’).  
 
Hoewel er wordt aangegeven dat het ontwikkeld 
werd voor gebruik voor alle type collecties, wordt 
er tegelijk wel aangeven dat aanpassingen nodig 
zijn voor specifieke collecties uit biologie en 
geologie. (p.11) 
 

 
Beschikbare tijd 

 
De methodiek ‘Significance Matrix’ kan op relatief 
korte tijd uitgevoerd worden, de methodiek ‘Full 
Significance Assessment’ is tijdsintensief.  
 

 
Registratiegraad/graad van waardering 

 
De Significance Matrix is specifiek ontwikkeld voor 
collecties en objecten waarvoor slechts weinig 
documentatie beschikbaar is.  
 

 
Volume 

 
‘Significance Matrix’ is voor alle objecten en 
collecties toepasbaar , specifiek bruikbaar voor 
grote collecties (bulk) en collecties en objecten 
met geen of weinig documentatie. 
 
‘Full Significance Assessment’ is een methode 
waarvoor meer onderzoek nodig is. De methode 
wordt enkel toegepast voor die collecties en 
objecten waarvoor, volgens de methode  
‘significance matrix’, meer onderzoek nodig is. Het 
wordt niet expliciet vermeld, maar het lijkt er op 
dat er vanuit gegaan wordt dat het bij deze 
methode niet meer gaat over grote volumes.  
 

  



     
 

 
Sterke punten 

 
- Overzichtelijk en behapbaar (maw je loopt niet 

meteen verloren in de toolkit). De toolkit 
bestaat uit een handleiding van 37 pagina’s + 
concrete voorbeelden, ‘top tips’ & 
invulformulieren  

- Methode om om te gaan met bulkcollecties 
- Vlot geschreven  
- Top Tips = nuttige tips die op het eerste zicht 

evident lijken, maar wel zinvol om die allemaal 
eens samen te brengen. Tips gaan zowel over 
het waarderen zelf bvb. betrek specialisten in 
een vroeg stadium, wees niet bang om lacunes 
in de waardering te belichten wanneer er meer 
informatie nodig is om de waardering te 
kunnen uitvoeren, …), algemeen over het 
proces van het waarderen (bvb.  deel 
ervaringen, werk met partners, werk enkel 
binnen de eigen grenzen van je organisatie,.. )  

- In de toolkit wordt sterk de nadruk gelegd op 
de mogelijkheden van waarderen in functie 
van het brede collectiebeleid van een 
organisatie (p. 5) 

- Helpt bij het prioriteiten stellen: voor welke 
objecten en collecties is diepgaander 
onderzoek nodig  

- De methodiek is er op voorzien collecties en 
objecten in één beweging te waarderen binnen 
internationaal, nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. 

 
 

Zwakke punten - Volgens een gebruiker is de toolkit minder 
geschikt voor het waarderen binnen lokale 
collecties. Biinnen de toolkit enkel 
mogelijkheid gegeven om aan te geven of het 
lokaal van belang is of niet. 

- Toolbox werd gemaakt voor archieven, musea 
en bibliotheken, maar in praktijk toch vooral 
voorbeelden en gebruiken uit de 
museumwereld.  

- In de Sigfnicicance Matrix worden de primaire 
en secundaire criteria toegelicht, maar er 
wordt niet bepaald hoe het erfgoed getoetst 
kan worden aan die criteria. Dat gebeurt wel in 
de Full Significance Assessment. 

- Er wordt verschillende keren gesproken over 
het betrekken van experts, maar eerder in die 
zin van professionele erfgoedexperts. Nergens 



     
 

wordt ingevuld wie die belanghebbenden 
allemaal kunnen zijn.  

- Proces van waarderen an sich wordt niet 
toegelicht (maar is ook niet het opzet van de 
handleiding)  

- Veel (wellicht te veel) aandacht voor conditie 
- Meer toegepaste voorbeelden zou 

verhelderend werken 
 

Invuldocumenten/sjablonen Invuldocumenten aanwezig: 
- Statement of Significance template (p.27-31) 
- Significance Recording Grid (matrix) (p.34-35) 

 
Vergelijking met de basisnormen 

 
 
Basisnormen Stelling 1: waarderen doe je 
met voorkennis 

 
- In de toolkit wordt sterk benadrukt dat 

waarderen van  je collectie kan helpen bij het 
maken van heel wat beleidsbeslissingen(p. 5 en 
7), maar er wordt niet aangegeven dat 
waardering steeds vertrekt vanuit een 
aanleiding/vraagstelling.  

- De Significance Matrix is specifiek ontwikkeld 
voor collecties en objecten waarvoor slechts 
weinig documentatie beschikbaar is. Er wordt 
sterk gefocust op het verzamelen van kennis 
tijdens het proces, maar er wordt dus 
uitgegaan van een context waar er nog niet 
veel documentatie is (niet conform met onze 
basisnormen) 
 

 
Basisnormen stelling 2: waarderen is een 
project 
 

 
- Er wordt aangegeven dat waarderen een 

proces is (p.11), maar er wordt niet specifiek 
ingegaan op het bepalen van een goede 
afbakening, projectplan, budget, …  

 

 
Basisnormen stelling 3: waarderen doe je 
niet alleen 

 
- Er wordt verschillende keren gesproken over 

het betrekken van experts, maar eerder in die 
zin van professionele erfgoedexperts. Op een 
bepaald moment wordt kort gesproken over 
lokale gemeenschappen, maar er wordt niet 
verder op ingegaan p. 22 “Institutions could 



     
 

consider entering into research partnerships 
with local interest groups, which could bring 
new research and information to light.” Verder 
wordt uitgegaan van de curator met expertise 
over de collectie en eventueel externe 
erfgoedexperts. 

 
Basisnormen stelling 4: waarderen doe je 
met een brede blik 

 
- Vier primaire criteria die gehanteerd worden 

zijn historisch, artistiek/esthetisch, sociaal, 
technisch/wetenschappelijk. Er wordt expliciet 
vermeld dat al deze criteria initieel in 
overweging genomen moeten worden.  Citaat 
p.12: “when carrying out an assessment, all the 
key values should be considered initially 
although not all may be relevant.” 

 
 
Steling 5: waarderen is een middel voor een 
beargumenteerd cultureelerfgoedbeheer/-
beleid 
 
 

 
- Significance Matrix: resultaat is een matrix 
- Full Significance Assessment: ‘Statement of 

Significance’ is het einddoel.  
- In de toolkit sterk de nadruk gelegd op de 

mogelijkheden van waarderen in functie van 
het brede collectiebeleid van een organisatie 
(p. 5) 
 

 
Stelling 6: waarderen is een transparant en 
verantwoord proces 
 

 
- Documenteren van waardering uitvoerig 

besproken, maar documenteren van 
waarderingsproces niet 

- Enkel in de Full Significance Assessment wordt 
er gesproken over communicatie van de 
resultaten (niet van het voorgaande proces) 
naar een breed publiek 

 
 

 


