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Ruim 170 grote en kleine erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen en Brussel bewaren ons intellec-
tueel patrimonium, dat is opgeslagen in au-
thentieke teksten, beelden en geluiden uit het 
verleden. Ze vormen een divers gezelschap 
van al even diverse collecties die refereren 
naar ons collectieve geheugen. Ze stellen  
burgers in staat om kennis te vergaren over 
hun eigen verleden en dat van anderen. Als 
ambassadeurs van Vlaamse kunst en cultuur 
dragen ze actief bij aan de vorming van de 
identiteit van de cultuurgemeenschap. Als  
makelaars in informatie leveren ze de bouw-
stenen voor de kenniseconomie en innovatie 
van de toekomst. Ze vervullen een democra-
tische, maatschappelijke en intellectuele op-
dracht. Deze werd voor het eerst erkend in het 
Cultureel-erfgoeddecreet van 2008, met de 
instelling van een kwaliteitslabel voor erfgoed-
bibliotheken en de oprichting van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek.  

Erfgoedbibliotheken kunnen echter geen aan-
spraak maken op werkingssubsidies, wat hun 

ontwikkeling sterk belemmert. De erfgoed-
werking rond bewaarbibliotheken bevindt zich 
nog te vaak in de marge, zowel van de erf-
goedsector als van de instellingen waartoe ze 
behoren. Beheer van de collecties is voor veel 
erfgoedbibliotheken nog dweilen met de 
kraan open en voor sommige verzamelingen is 
de tijd een tijdbom.  

Om hun belangrijke rol te kunnen vervullen 
hebben erfgoedbibliotheken in Vlaanderen 
een boost nodig. Een zelfbewuste regio, die 
tegen 2020 wil uitmunten als een economisch 
innovatieve, duurzame en sociaal warme  
samenleving, mag de bronnen van haar ont-
wikkeling, opgeslagen in geschreven, gedruk-
te en digitale collecties, niet verwaarlozen. De 
Vlaamse overheid, die ook verantwoordelijk is 
voor cultuur, moet daarom Vlaanderen in  
Actie tevens laten gelden voor erfgoedbiblio-
theken. Zo kunnen ze een volwaardige partner 
zijn voor onderwijs, cultuur, wetenschap en de  
creatieve industrie.  

Erfgoedbibliotheken in actie 
Aanbevelingen voor een performante sector in 2020 

Uit een onderzoek van de Universiteit Antwer-
pen in 25 erfgoedbibliotheken die represen-
tatief zijn voor de sector, is gebleken dat deze 
jonge en snel evoluerende sector een toe-
komstperspectief nodig heeft.1 De grote be-
hoeften op het gebied van preservering en 
conservering, bibliografische ontsluiting en 
digitalisering moeten vanuit een overkoe-
pelende visie en door verschillende actoren, 
waaronder de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
gelenigd worden. 

In deze strategische nota presenteert de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek een toekomst-
beeld voor de sector en eerste reeks resultaat-
gerichte beleidsaanbevelingen die elkaar ver-
sterken en die de erfgoedbibliotheken als  
geheel kunnen optillen.  
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Managementsamenvatting 

Tegen 2020 willen we performante erfgoedbi-
bliotheken. Dat wil zeggen dat de sector zicht-
baar, gestructureerd en duurzaam is, de erf-
goedzorg integraal benadert en maatschappe-
lijke meerwaarde creëert. De erfgoedbiblio-
theken dragen zelf een grote verantwoorde-
lijkheid voor deze upgrade. Maar om remmen-
de achterstanden weg te werken en erfgoed-
bibliotheken in staat te stellen hun rol en ver-
antwoordelijkheid daadwerkelijk op te nemen, 
zijn dringend de volgende maatregelen nodig: 

1. Een waarderingskader dat de Vlaamse 
overheid in staat stelt om (deel)collecties 
van landelijk belang te detecteren en te 
ondersteunen. 

2. Impulsprojecten voor de aanpak van pre-
servering en conservering, bibliografische 
ontsluiting en digitalisering van erfgoed-
bibliotheekcollecties van landelijk belang. 
Deze worden uitgevoerd onder peterschap 
van een erfgoedbibliotheek met een kwali-
teitslabel en maken bij voorkeur deel uit 
van een kaderprogramma. 

3. Vernieuwende pilootprojecten rond (deel)
collecties van landelijk belang die uitmon-
den in kaderprogramma’s. Deze worden 
met steun van de Vlaamse Erfgoedbiblio-
theek opgezet door een samenwerkings-

verband van erfgoedbibliotheken, waarvan 
minstens één met een kwaliteitslabel. 

4. Coördinatie en omkadering door de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

5. Ondersteuning en versterking van een  
divers aanbod aan opleidingen. 

Voor de uitvoering van deze voorstellen zijn 
bijkomende middelen nodig die het ontbreken 
van werkingsmiddelen compenseren. Doordat 
collecties van landelijk belang integraal en 
duurzaam worden aangepakt binnen bredere 
netwerkverbanden, zullen deze projectsubsi-
dies extra renderen.  

Integrale, 
duurzame 
werking

Waarderingskader 
voor collecties

Opleidingen

Impulsprojecten Kaderprogramma’s 
via pilootprojecten

Coördinatie | Continuïteit | Kwaliteit
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Erfgoedbibliotheken in 2020: Een toekomstvisie 

 Erfgoedbibliotheken moeten de komende jaren een inhaalbeweging maken die erop gericht is om 
waardevolle maar verborgen collecties tot hun recht te laten komen. Zo kan dit erfgoed worden 
ingezet voor vernieuwend onderzoek, creatief hergebruik, educatie, studie en ontspanning. Tegen 
2020 willen we een sector die zichtbaar, gestructureerd en duurzaam is, de erfgoedzorg integraal 
benadert en maatschappelijke meerwaarde genereert.  

1 | Er is een integraal beleid 

De Vlaamse overheid heeft een breed gedragen, van onder uit ontwikkelde visie op de maatschap-
pelijke rol en betekenis van erfgoedbibliotheken. Deze visie is ingebed in het Vlaamse informatie-, 
onderwijs- en cultuurbeleid en sluit actief aan bij de beleidsontwikkeling op Belgisch en Europees 
niveau. De Vlaamse overheid vertaalt deze visie in een duidelijk en coherent beleidskader met prio-
ritaire speerpunten. Daarbinnen kunnen individuele instellingen met behulp van hiervoor beschik-
bare projectmiddelen hun eigen werking richting geven. Verwerving, preservering, conservering, 
ontsluiting, digitalisering en publiekswerking zijn daarbij op elkaar afgestemd. Erfgoedbibliotheken 
met een kwaliteitslabel vervullen deze taken evenwichtig en kwaliteitsvol, en werken hierbij samen.  

2 | De erfgoedbibliotheekcollecties zijn zichtbaar en beschikbaar 

De collecties van de Vlaamse erfgoedbibliotheken zijn volgens internationale standaarden op deel-
collectieniveau beschreven in een centrale databank, die gekoppeld is met internationale gege-
vensbanken. De databank fungeert als beleidsinstrument en als volledige collectiewijzer voor een 
geïnteresseerd publiek in binnen- en buitenland. De (inter)nationaal belangrijke deelcollecties zijn 
online gecatalogiseerd op het niveau van de individuele werken. Daarbij is er bijzondere aandacht 
voor handschriftencollecties en het in kaart brengen van de Vlaamse boekproductie van vóór 1801. 
Daarnaast zijn er grote hoeveelheden beelden en teksten kwaliteitsvol gedigitaliseerd. Het is  
mogelijk om via één online toegangspunt de catalogi en digitale depots van de Vlaamse erfgoed-
bibliotheken te bevragen. Collecties kunnen zo dienen als bron voor onderzoek, recreatie en ont-
wikkeling. Vlaanderen plaatst zich internationaal op de kaart door proactief in te spelen op techni-
sche en sociale ontwikkelingen en door de output van onderzoek op de collecties opnieuw in te 
schakelen in de eigen informatienetwerken en -kanalen .  
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3 | Maatschappelijke relevantie staat centraal 

De afzonderlijke erfgoedbibliotheken en de erfgoedbibliotheeksector nemen het scheppen van 
maatschappelijke meerwaarde als uitgangspunt bij het maken van keuzes rond de beschikbaarstel-
ling van collecties. Erfgoedbibliotheken spelen flexibel in op vragen en noden vanuit wetenschap-
pelijke onderzoeksinstellingen, erfgoedorganisaties, bibliotheken of andere maatschappelijke en 
culturele organisaties.  

4 | De erfgoedbibliotheeksector werkt in netwerkstructuren 

De zo hybride sector van erfgoedbibliotheken is uitgegroeid tot een verdicht en competent net-
werk van complementaire instellingen en organisaties. Ze is onderling, intersectoraal en internatio-
naal verbonden met andere netwerken. Door benchmarking, intensieve contacten en samenwer-
king is een betere (ver)deling van expertise en een optimale inzet van menselijk kapitaal mogelijk. 
Dit bevordert de coherentie en efficiëntie en bijgevolg de slagkracht van de individuele erfgoed-
bibliotheken.  

5 | Erfgoedbibliotheken zijn duurzaam 

Integraal beleid en duurzaamheid zijn complementair. Erfgoedbibliotheken nemen in alle stadia 
van collectiebeheer – van verzamelen en bewaren tot ontsluiten en publiek maken – de lange  
termijn in acht. Het inzetten van deskundig personeel en het gebruik van standaarden garanderen 
de beschikbaarheid van collecties voor toekomstige generaties. Dankzij zorgvuldige selectie en 
voortdurende monitoring worden, op basis van voortschrijdende inzichten en life cycle collection 
management,2 de juiste, duurzame maatregelen getroffen. 

Erfgoedbibliotheken in 2020: Een toekomstvisie 
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Erfgoedbibliotheken in 2020: Beleidsaanbevelingen 

Om tegen 2020 een performante erfgoedbi-
bliotheeksector te hebben die ten volle haar 
maatschappelijke rol kan vervullen is nu een 
stevige aanpak nodig. De Vlaamse Erfgoedbi-
bliotheek doet daartoe enkele complemen-
taire voorstellen voor de aanpak van (deel)
collecties.  

Het eerste voorstel betreft het creëren van 
een waarderingskader als basis voor toeken-
ning van middelen. Het tweede voorstel 
maakt quick wins mogelijk om de grootste 
achterstanden in te lopen.  De derde moge-
lijke maatregel  focust op de vorming van 
structurele kaderprogramma’s en op interna-
tionale uitstraling.  

Samen zijn deze maatregelen gericht op een 
integrale en duurzame werking. De inspannin-
gen kunnen alleen effect hebben als er geco-
ördineerd gewerkt wordt. Daarom is het vier-
de voorstel de coördinatie te laten plaatsvin-
den vanuit de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.  

Als de werkingsmiddelen van de Vlaamse  
Erfgoedbibliotheek en de eigen middelen van 
de erfgoedbibliotheken worden gematcht met 
projectsubsidies, ontstaat een multiplicator-
effect dat de geleverde inspanningen dubbel 
en op lange termijn laat renderen.  

Een vijfde voorstel betreft opleidingen, die de 
benodigde deskundigheid in erfgoedbibliothe-
ken en in de sector van preservering-conser-
vering op een hoog niveau moeten brengen en 
houden.  

Integrale, 
duurzame 
werking

Waarderingskader 
voor collecties

Opleidingen

Impulsprojecten Kaderprogramma’s 
via pilootprojecten

Coördinatie | Continuïteit | Kwaliteit
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1 | De creatie van een waarderingskader 

Om bij de projectmatige ondersteuning van 
erfgoedbibliotheken onderbouwde keuzes te 
kunnen maken, is een kader voor de cultu- 
rele waardebepaling van bibliotheekcollecties 
nodig.  

Vlaanderen en Brussel tellen ruim 170 instellin-
gen en organisaties met erfgoedbibliotheek-
collecties. Het gros hiervan heeft achterstan-
den op minstens één van de drie basistaken 
preservering en conservering, digitalisering en 
ontsluiting. Het is onwaarschijnlijk dat zij deze 
op eigen kracht kunnen wegwerken, maar het 
is evengoed onmogelijk om elke instelling 
hierin te ondersteunen. 

Een waarderingskader biedt overheden de no-
dige argumenten om ondersteuning wel of 
niet toe te kennen. Op basis van objectieve 
criteria – zoals de inherente kwaliteit van col-
lecties en de waarde ervan voor gebruikers-
groepen – kan een A-label worden toegekend 
aan verzamelingen die van internationaal, na-
tionaal en/of Vlaams belang zijn en een B- of  
C-label aan collecties die respectievelijk van 
regionaal of lokaal belang zijn. 

Rekening houdend met de interne staatsher-
vorming en het subsidiariteitsprincipe, kan 
Vlaanderen een rol opnemen voor de collec-
ties die worden ingedeeld op het landelijke 
niveau, ongeacht de instelling die ze bewaart. 

Voor collecties van regionaal of lokaal belang 
kan een andere overheid die verantwoordelijk-
heid opnemen. 

De waardering zou moeten gebeuren door 
een commissie van onafhankelijke deskundi-
gen, die (deel)collecties beoordeelt en een  
advies voorlegt aan de minister. De commissie 
vertrekt van een dossier dat de collectiebe-
heerder volgens een vast stramien heeft opge-

maakt. De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan hierbij 
een hulpmiddel zijn, evenals het Cometa-
model dat onlangs in Vlaanderen werd ontwik-
keld om deelcollecties in kaart te brengen.3 De 
opmaak van zo’n dossier kan als positief  
neveneffect hebben dat instellingen gestimu-
leerd worden om hun deelcollecties te beschrij-
ven en verder na te denken over hun collectie-
profiel en verzamelbeleid.  
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(Inter)nationaal /
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1 | De creatie van een waarderingskader 

 
Voorbeelden van waarderingskaders  

Voor de ontwikkeling van een waarderings-
kader kan worden teruggevallen op buiten-
landse voorbeelden.  

In Nederland werd in het kader van het groot-
schalige conserveringsproject Metamorfoze 
een model ontwikkeld om het belang van cul-
tuurhistorische collecties te wegen.4  

Het Instituut Collectie Nederland werkt aan 
waarderingsmethodieken voor verschillende 
soorten roerend erfgoed, als hulpmiddel om de 
culturele waarde van objecten en collecties te 
benoemen.5  

Een ander projectsubsidiemodel gericht op het 
wegwerken van catalografische achterstanden 
is te vinden in de Verenigde Staten, het Hidden 
Collections Program. Ook hier wordt gewerkt 
met een beoordelingscommissie.6  

Australië heeft eveneens een landelijk pro-
gramma voor de waardering van erfgoed-
collecties. Instellingen die daar subsidie willen 
aanvragen voor een collectie dienen eerst een 
assessment te laten uitvoeren door een onaf-
hankelijke expert op basis van landelijk gelden-
de criteria.7  
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2 | Impulsprojecten voor preservering en conservering, ontsluiting en digitalisering 

Om de remmende achterstand inzake preserve-
ring en conservering, bibliografische ontslui-
ting en digitalisering weg te werken zijn im-
pulssubsidies voor (deel)collecties nodig. Hier-
mee kunnen erfgoedbibliotheken, die in te-
genstelling tot de musea en de archieven mo-
menteel geen aanspraak kunnen maken op 
werkingsmiddelen, projectmatig de beheers-
toestand en beschikbaarheid van een (deel)
collectie verbeteren. Om de middelen efficiënt 
te besteden, gebruikt de Vlaamse overheid 
het waarderingskader om (deel)collecties van 
landelijk belang te selecteren voor dergelijke 
impulsprojecten.  

Een impulsproject wordt door een collectiebe-
herende instelling uitgevoerd onder het peter-
schap van een erfgoedbibliotheek met een 
kwaliteitslabel. De peterinstelling ontvangt 
hiervoor een vergoeding, die een onderdeel is 
van de subsidie. Een verplicht publieksluik in 
elk project verbetert de zichtbaarheid van de 
collecties en de ondersteuning hiervan door de 
overheid.  

Zo ontstaan motiverende en stimulerende 
quick wins voor erfgoedbibliotheken, die hier-
door beter in staat worden gesteld om te vol-
doen aan de vereisten voor het behalen van 
het kwaliteitslabel van erkende erfgoed-
bibliotheek. 

Het is mogelijk – en voor belangrijke deelcol-
lecties zelfs gewenst – om subsidies te ontvan-
gen voor verschillende complementaire pro-
jecten, zodat een integraal beleid kan worden 
ontwikkeld.  

Om een versnipperde aanpak te voorkomen 
en afstemming, kwaliteit en duurzaamheid te 
garanderen zijn een landelijke monitoring, ge-
deelde instrumenten (zoals een centrale data-
base voor bibliografische ontsluiting) en een 
platform voor uitwisseling van ervaring en ex-
pertise, opgedaan in deze impulsprojecten, 
noodzakelijk. Bij voorkeur passen impulspro-
jecten in een kaderprogramma, dat al voorziet 
in afstemming, kwaliteit en duurzaamheid (cf. 
infra).  

Voorbeeld van een geïntegreerd project  

In 2008 startte de Provinciale Bibliotheek Limburg een project voor preventieve conservatie van haar 
oude drukken: de her en der verspreide boeken werden samengebracht, gereinigd, gecatalogiseerd en 
ondergebracht in een aangepast erfgoeddepot. De collectie vormt een niet onaanzienlijk bestanddeel 
van het culturele geheugen van de provincie Limburg. Om de collectie oude drukken en het project 
voor preventieve conservatie bij het brede publiek bekend te maken, organiseerde de Provinciale  
Bibliotheek Limburg in 2011 en 2012 drie tentoonstellingen onder de titel Gedrukt verleden.  
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Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Erkende 
erfgoedbibliotheek

A-collectie A-collectie

Erfgoed-
bibliotheek

A-collectie

Expertiseborging
binnen kader-
programma

Expertise-
verwerving en 

-deling

Valorisatie

3 | De ontwikkeling van duurzame kaderprogramma’s vanuit pilootprojecten 

Om specifieke expertise te ontwikkelen en te 
verspreiden rond het beheer van diverse  
materiaalsoorten zijn pilootprojecten nodig. 
Deze projecten, waarvoor middelen kunnen 
worden aangevraagd bij de Vlaamse overheid, 
monden uit in kaderprogramma’s voor de hele 
erfgoedbibliotheeksector. Daarin wordt de 
ontwikkelde expertise geborgd en verder ver-
diept. Binnen de kaderprogramma’s worden 
vervolgprojecten voor soortgelijke erfgoed-
bibliotheekcollecties ingebed. 

Samenwerkingsverbanden van erfgoedbiblio-
theken (waarvan minstens één met een kwali-
teitslabel) kunnen rond (deel)collecties ge-
waardeerd met een A-label pilootprojecten 
ontwikkelen voor de verschillende domeinen 
van preservering en conservering, bibliografi-
sche ontsluiting en digitalisering. Deze piloot-
projecten maken gebruik van actuele inzich-
ten en ontwikkelingen in diverse wetenschap-
pelijke, technologische en culturele disciplines 
en implementeren deze in de praktijk van de 
erfgoedbibliotheken.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een partner 
bij elk pilootproject. In samenwerking met de 
andere projectpartners verduurzaamt ze de 
pilootprojecten in kaderprogramma’s. Daarin 
biedt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de op 
basis van de opgedane ervaringen ontwikkel-

als goede praktijk. Zo is de Short Title Catalo-
gus Vlaanderen via projectsubsidies uitge-
groeid tot een hoogstaande bibliografie van 
het gedrukte boek in Vlaanderen. De Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek bewijst ermee hoe zelfs 
kleine bewaarinstellingen kunnen bijdragen 
aan en profiteren van een kwaliteitsvol kader-
programma. Een digitaliseringsproject als 
Flandrica.be, gedragen door de Vlaamse Erf-
goedbibliotheek en haar zes partners, zou kun-
nen uitgroeien tot een kaderprogramma voor 
innovatieve publieksvriendelijke digitaliserings-
projecten met een internationale uitstraling.  

de instrumenten en standaarden aan, stimu-
leert ze expertisedeling en voegt ze internatio-
nale dimensies toe. Zo garandeert het kader-
programma continuïteit, uniformiteit en kwa-
liteit. Na afloop van het pilootproject kunnen 
alle erfgoedbibliotheken in deze kader-
programma’s instappen. Ze kunnen dit doen 
op eigen kosten of – indien hun collectie in 
aanmerking komt – hiervoor een impulssubsi-
die aanvragen. 

De methodiek van pilootprojecten met daarop 
aansluitende bredere programma’s bestaat al 
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3 | De ontwikkeling van duurzame kaderprogramma’s vanuit pilootprojecten 

Voorbeeld van de ontwikkeling  
van een kaderprogramma 

Ontsluiting van middeleeuwse manuscripten  

Enkele erfgoedbibliotheken, waarvan één met 
een kwaliteitslabel, voeren een onderzoek uit 
naar de internationale stand van  
zaken rond de ontsluiting van middeleeuwse 
handschriften. Ze stellen naar aanleiding hier-
van richtlijnen en een handleiding op.  

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek verspreidt de-
ze handleidingen, organiseert vorming rond de 
materie en realiseert een centrale databank 
voor handschriften of zoekt aansluiting bij een 
bestaande databank in (inter)nationaal ver-
band. Deelcollecties worden vervolgens ver-
werkt en ontsloten via de eigen bibliotheekca-
talogi en de handschriftendatabank.  

Een bewaarinstelling kan hierbij een beroep 
doen op subsidies voor impulsprojecten. Bijko-
mende voorwaarde voor deelname aan het 
kaderprogramma is dat beschrijvingen voldoen 
aan de richtlijnen voor opname in de centrale 
handschriftendatabank.  

Als actieve projectpartner voorziet de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek in expertisedeling, toegang 
tot de databank en kwaliteitscontrole.   
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4 | Coördinatie, continuïteit en kwaliteit 

Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel 
hebben grote behoefte aan coördinatie, inspi-
ratie en advies. In het federale België is de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek het meest ge-
schikt om voor deze sector een aantal over-
koepelende taken op zich te nemen. Deze ta-
ken, waaronder expertisedeling, verspreiding 
van goede praktijken en internationale verte-
genwoordiging, worden traditioneel toegewe-
zen aan nationale bibliotheken.  

In Vlaanderen zou dit een opdracht moeten 
zijn voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Die 
neemt nu vanuit haar decretale opdracht al 
een motorrol op door erfgoedbibliotheken in 
Vlaanderen te stimuleren zich verder te pro-
fessionaliseren door de opbouw en versprei-
ding van expertise met betrekking tot preser-
vering en conservering, bibliografische ontslui-
ting en digitalisering. De huidige werkings-
middelen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
zijn echter volstrekt onvoldoende om deze 
taken geloofwaardig en doeltreffend op te ne-
men. Bovendien moet haar mandaat tot coör-
dinatie, kwaliteitsbevordering, continuïteit en 
zichtbaarheid nog sterker worden geformu-
leerd. Pas dan kan ze als coördinator, kennis-
makelaar, stimulator en netwerker daadkrach-
tig optreden voor deze maatschappelijk rele-
vante, maar tot nu toe ondergewaardeerde 
sector.  
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5 | Versterking en ondersteuning van opleidingen 

Ondersteuning en versterking van de huidige 
bibliotheekopleidingen – voltijdse, deeltijdse 
en bijscholingen – is een dringende opdracht. 
De voorgestelde maatregelen kunnen immers 
alleen een duurzaam effect hebben als in de 
instellingen voldoende deskundigheid aan-
wezig is om de resultaten van de verbeter-
trajecten in de gehele werking te implemen-
teren en daarmee de collecties volgens de  
geldende internationale normen te beheren, 
te conserveren en te ontsluiten.  

Kwaliteitsvolle opleidingen op alle niveaus, 
van basale tot hooggespecialiseerde beheers-
taken en management, zijn breed georiën-
teerd en besteden ruime aandacht aan de 
maatschappelijke betekenis van erfgoedbi-
bliotheken. Goed opgeleide medewerkers  
beschikken over vakkennis, operationeel en 
strategisch inzicht, relevante vaardigheden en 
attitudes. Zij kunnen op hun beurt vernieu-
wing in het vakgebied brengen. Door een  
sterke wisselwerking met de praktijk hebben 
zij in hun opleiding kennis gemaakt met de 
resultaten van pilootprojecten en met kader-
programma’s. 

Behalve aan performante bibliotheekoplei-
dingen is er ook behoefte aan ondersteuning 
en versterking van opleidingen gericht op de 
vorming van conservatoren-restauratoren ge-

specialiseerd in bibliotheekma-
terialen (papier, perkament, 
boek, boekband, etc.). Ook de 
archiefsector zou hiervan trou-
wens de vruchten plukken. De 
nodige aandacht moet hierbij 
gaan naar de ontwikkeling van 
wetenschappelijk onderzoek 
naar preservering en conserve-
ring. 

Voor deze dubbele opleidings-
problematiek is een samenwer-
king tussen de departementen 
Cultuur en Onderwijs nodig.  



   

 

1. Sam Capiau, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse en Lieve 
Watteeuw, De wet van de remmende achterstand.  
Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in 
Vlaamse erfgoedbibliotheken (Antwerpen 2012) 
 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/2544  

2. ‘Life cycle collection management’ is een aanpak ontwik-
keld door de British Library die de financiële implicaties van 
het beheer van erfgoedcollecties in kaart brengt. Het is een 
poging om een schatting te maken van de effectieve kost-
prijs voor de langetermijnbewaring van erfgoedcollecties 
en om de bijhorende consequenties voor de collectiebehe-
rende instelling te verduidelijken.  

3. David Coppoolse, Bart De Nil en Henk Vanstappen,  
Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op 
collectieniveau (FARO/PACKED/Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek 2011) 
 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/2016 

4. Jenny Mateboer, Nederlandse cultuurhistorische collecties 
geteld en gewogen. Inventarisering, waardering, weging en 
kostenberekening voor de conservering van collecties op het 
gebied van de Nederlandse cultuurgeschiedenis uit de  
periode 1840-1950 (Den Haag 1998) 
 http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/
bestanden/rapporten/chc_gewogen.pdf 

5. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Methodiekontwik-
keling waardering’ 
 http://www.cultureelerfgoed.nl/node/1733  

6. Council on Library and Information Resources, ‘About the 
Hidden Collections Program’ 
 http://www.clir.org/hiddencollections  

7. National Library of Australia, ‘Significance assessments’ 
 http://www.nla.gov.au/chg/significance-assessments 

8. Jeroen Walterus en Eva Wuyts, ‘Erfgoedbibliotheken in 
2020. The Future’s So Bright, [We] Gotta Wear Shades?’ in 
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 4.3 (2011): 54-63 
 http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/2086  

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek ondernam in haar korte bestaan al verschillende stappen om de noden in de 
sector in kaart te brengen en perspectieven voor de toekomst te schetsen. In 2010 gaf de vzw de Universiteit  
Antwerpen de opdracht de situatie in 25 representatieve erfgoedbibliotheken in Vlaanderen in kaart te brengen en 
te analyseren op het vlak van preservering en conservering, bibliografische ontsluiting en digitalisering wat resul-
teerde in een rapport met feiten, analyses en aanbevelingen.1 In 2011 startten de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en 
het steunpunt voor cultureel erfgoed FARO in het kader van het onderzoekstraject Prisma een reflectietraject op 
over de toekomst van erfgoedbibliotheken.8 Deze denkoefening werd in 2011-2012 door de Algemene Vergadering 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek verder gezet tijdens het planningsproces voor de opmaak van een nieuw  
beleidsplan (2013-2017). In de zomer van 2012 bouwde een werkgroep onder leiding van Iris Steen hierop verder 
met de redactie van een strategische nota met beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek dankt iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze nota: 

Dirk Aerts (Universiteitsbibliotheek Leuven), Martine Balcer (Provinciale Bibliotheek Limburg), Sam Capiau 
(Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Mel Collier (Universiteitsbibliotheek Leuven), David Coppoolse (Vlaamse Erfgoed-
bibliotheek), Jan Corthouts (Universiteitsbibliotheek Antwerpen), Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent), 
Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen), Susanna De Schepper (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Trudi Noordermeer 
(Universiteitsbibliotheek Antwerpen), An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Leen Speecke 
(Openbare Bibliotheek Brugge), Iris Steen (Erfgoedadvies), Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge),  
Marleen Vandenreyt (Provinciale Bibliotheek Limburg), Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik  
Conscience), Sylvia Van Peteghem (Universiteitsbibliotheek Gent), Bruno Vermeeren (VVBAD), Jeroen Walterus 
(FARO), Lieve Watteeuw (KU Leuven) en Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek). 

 
Noten 

Een uitgave van Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw  |  Antwerpen  |   12 september 2012  |  D/2012/12377/2  
Elektronische versie  http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/node/2547 

Verspreiding toegestaan onder de licentie  
Creative Commons Naamsvermelding –  NietCommercieel – GeenAfgeleideWerken 2.0 België.  
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl 

Alle foto’s © Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Foto’s op pagina 1, 5, 6, 9, 12 en 13 door Stefan Tavernier 

Colofon 

http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2544
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2016
http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/chc_gewogen.pdf
http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/chc_gewogen.pdf
http://www.cultureelerfgoed.nl/node/1733
http://www.clir.org/hiddencollections
http://www.nla.gov.au/chg/significance-assessments
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/bron/2086
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl


   

 

 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw 
Hendrik Conscienceplein 4 

2000 Antwerpen 

 t +32 3 338 8792 
 f +32 3 338 8775 

 info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 
 www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be 

mailto:info@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be

	Erfgoedbibliotheken in actie
	Inleiding
	Managementsamenvatting
	Toekomstvisie
	Beleidsaanbevelingen
	1 |Waarderingskader 
	2 |Impulsprojecten
	3 | Duurzame kaderprogramma's
	4 | Coördinatie, continuïteit en kwaliteit
	5 | Opleidingen

	Colofon
	Noten

