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DE KRACHT VAN HET NETWERK

2020 was het jaar waarin onze initiatieven voor deze beleidsperiode echt op stoom kwamen, ondanks 
de omstandigheden die de voorpagina van dit jaarverslag treffend illustreert. Dankzij een hogere 
werkingssubsidie en bijkomende projectsubsidies konden we breed inzetten op thema’s als collectie-
beleid, historische kranten, oude drukken, middeleeuwse handschriften en Vlaams letterkundig 
erfgoed. Voor elk van die thema’s was er een afzonderlijke medewerker die niet alleen instond voor 
een gespecialiseerde erfgoeddatabank, maar die ook een netwerk en expertisedeling faciliteerde.

Dat dat zijn vruchten afwierp mag niet verbazen. Ons STCV-project, al twintig jaar een vaste waarde 
voor beheerders en onderzoekers van oude drukken, functioneert al lang als zo’n netwerk. En de 
komst van een voltijdse projectmedewerker zorgde in de afgelopen jaren voor een duidelijke verster- 
king van Vlaanderen in het internationale netwerk rond de DBNL. 

Een voltijdse medewerker collectiebeleid brengt nu met een expertisenetwerk de Vlaamse bibliothe- 
caire collecties gedetailleerd in kaart in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. De tijdelijke mede- 
werkers voor Abraham 2020 en MMFC hebben er zichtbaar toe bijgedragen dat de netwerken rond 
historische kranten en handschriften zijn geïntensiveerd. En dat in 2020, met een hoop technologie, 
maar vooral dankzij de gedrevenheid van de collega’s in de sector. Het succes van onze initiatieven 
valt of staat immers bij hun betrokkenheid en participatie.

Gelukkig ziet het ernaar uit dat we de rest van de beleidsperiode kunnen verderwerken op het huidige 
elan en al deze netwerken kunnen blijven ondersteunen. Desnoods (maar liever niet meer alleen) via 
Zoom.

David Coppoolse
Coördinator Vlaamse Erfgoedbibliotheken
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ONZE ORGANISATIE

Wie zijn we?
Onze vereniging is een netwerk van erfgoedbibliotheken. Onze parterbibliotheken en de andere
erkende erfgoedbibliotheken vormen de kern van dit netwerk. Samen nemen we de rol op van
dienstverlenende organisatie voor het brede veld van erfgoedbibliotheken, van groot tot klein.

Spreiding van de erfgoedbibliotheken, met de partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de andere erkende erfgoedbibliotheken

Wat is onze missie?
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is de dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken in
Vlaanderen en Brussel. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samen-
werking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoed-
functies. Zo draagt ze bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze
superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

Wat doen we?
Via projecten en onderzoek ontwikkelen we expertise rond het beheer van bibliothecair erfgoed. We
stimuleren samenwerking tussen de erfgoedbibliotheken van Vlaanderen en Brussel, en wisselwerking
met andere gespecialiseerde organisaties binnen en buiten de cultureel-erfgoedsector.

Vanuit deze bundeling van krachten werken we aan een groeiend draagvlak en een sterkere veranker-
ing van dit erfgoed in onze samenleving, vertrekkend vanuit gedeelde waarden: samenwerking,
dienstverlening, resultaatgerichtheid, diversiteit en duurzaamheid.

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 5



DAVID COPPOOLSE
Coördinator

Expert Datamanagement
Projectleider Datahub

SUSANNA DE SCHEPPER
Expert Analytische

bibliografie
Projectleider STCV

SARAH FIERENS
Projectleider DBNL

Vlaanderen

SOPHIA ROCHMES
Projectleider Abraham 2020

SARA MOENS
Expert Collectiebeleid

Projectleider Waarderen
Projectleider Collectiewijzer

GODFRIED CROENEN
Projectleider MMFC

JORN HUBO
Projectmedewerker MMFC

ANTON RAATH
Medewerker Databeheer

PERNILLE DE WILDE
Projectmedewerker

Abraham

ONS TEAM

Al deze medewerkers zetten in 2020 voor korte of lange tijd
enthousiast hun schouders onder de projecten en activiteiten
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken.
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WARD DE WIT
Assistent

Projectmedewerker
Abraham (stagiair)

YANNICK ASCOOP
Projectmedewerker MMFC

Projectmedewerker
Abraham (stagiair)

INE CALMEYN
Assistent

Medewerker Collectiebeleid
(stagiair)

ASTRID BERWOUTS
Projectmedewerker
Abraham (stagiair)

KAROLIEN DE ROOS
Communicatiemedewerker

(stagiair)

ALICE DE COSTER
Projectmedewerker MMFC

(stagiair)

DIANA GOODWIN
Projectmedewerker MMFC

(stagiair)

MONTAINE DENYS
Projectmedewerker
Abraham (stagiair)

KAAT SOMERS
Communicatie en zakelijke

ondersteuning (stagiair)
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1   SAMENBRENGEN

We verenigen de erfgoedbibliotheken en zetten hen
nadrukkelijker op de kaart.
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COLLEGAGROEPEN

➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling ➜ BO 1.2 Versterken

Als netwerkorganisatie en kennismakelaar zetten we in op collegagroepen waarin professionals regelmatig
samenkomen en zo kennis delen en creëren. Op een informele en laagdrempelige manier leren collega’s
elkaar kennen, adviseren ze elkaar bij grote en kleine uitdagingen en ontdekken ze opportuniteiten voor
onderlinge samenwerking.

In het verleden nam de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken al het initiatief tot collegagroepen rond
specifieke materiaaltypes (handschriften), thema’s (collectiebeleid en het verhuizen van collecties) en
methodieken (Cometa). Vanaf deze beleidsperiode zetten we extra in op deze vorm van lerende
netwerken.

We documenteren de werking van collegagroepen duurzaam. Elke collegagroep kan beroep doen op
een online documentruimte, zodat de deelnemers onderling informatie kunnen uitwisselen en de
opgebouwde kennis steeds kunnen raadplegen.

De ervaringen bij het opzetten en runnen van collegagroepen worden binnen het team gedeeld, onder
andere via een levende handleiding op ons intranet. We lieten de sector kennismaken met onze aanpak
van collegagroepen door een artikel in META. Tijdschrift voor bibliotheek en archief.

Behoud en beheer
De collegagroep ‘Behoud en beheer van
bibliothecair en documentair erfgoed’ brengt
collectiebeheerders, behoudsmedewerkers
en bibliothecarissen samen rond preser-
vering en conservering van collecties. Zowel
de dagelijkse collectiezorg als het beredderen
van uitzonderlijke calamiteiten staan op het
programma. De vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken coördineert het geheel, in
samenwerking met FARO.

Dit jaar kwam de collegagroep twee keer
samen. In januari vond de kick-off plaats.
Zevenentwintig collega’s maakten onderling
afspraken en wisselden tips uit over hoe je
een schimmelprobleem kan aanpakken.  In
oktober ontmoetten 25 collega’s elkaar voor
de tweede bijeenkomst rond klimaat-
monitoring en -beheersing.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/
collegagroep-behoud-en-beheer

De collegagroep Digitalisering van periodieken in de KBR (Brussel)

Digitalisering van periodieken
Professionals uit de sector komen samen in de collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’ om aan
kennisuitwisseling te doen en ervaringen rond dit thema te delen: van aanbesteding en
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kwaliteitscontrole tot een overkoepelend beleid over de digitale bewaring van kranten. Deze groep
staat onder gezamenlijke coördinatie van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en FARO.

De groep kwam in februari 2020 een volledige dag samen. In de voormiddag waren er presentaties
over drie uiteenlopende digitaliseringsprojecten. Daarna werkten de 25 deelnemers in groepjes rond
thema’s uit de presentaties en deelden hun eigen ervaringen. In de namiddag bracht de groep een
bezoek aan DIGIT, de digitaliseringsdienst van de KBR.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-digitalisering-van-periodieken

CollectiveAccess
De gebruikersgroep ‘CollectiveAccess’ verenigt gebruikers van het open-source collectiemanagement-
systeem CollectiveAccess uit de cultureel-erfgoedsector. De groep is een initiatief van de vzw Vlaamse
Erfgoedbibliotheken, FARO, Erfgoed Noorderkempen en LIBIS. De voor maart 2020 aangekondigde
startbijeenkomst werd afgeblazen vanwege de coronamaatregelen.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-collective-access

Oude drukken
De lancering van de geplande collegagroep ‘Oude drukken’ werd omwille van de coronamaatregelen
een jaar uitgesteld. Bij de opstart van een nieuwe collegagroep zijn netwerking en kennismaking
immers cruciale succesfactoren die in een digitale context sterk aan impact inboeten. We hopen in
2021 een eerste fysieke samenkomst van deze collegagroep te kunnen organiseren.

Deelname aan collegagroepen van anderen
Onze medewerkers namen in 2020 zelf ook deel aan collegagroepen van andere organisaties.

COLLEGAGROEP ORGANISATOR

Collegagroep ‘Digitale collectieregistratie’ FARO, meemoo, departement CJM

Gebruikersgroep ‘Cultureel erfgoed en auteursrecht’ FARO, VKC, Move

Collegagroep ‘Herbestemmen’ FARO

Manuscript Librarians Working Group CERL

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 10

https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-digitalisering-periodieken
https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-collective-access


KLANKBORDGROEPEN

➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling ➜ BO 1.2 Versterken

We doen bij de uitwerking van initiatieven een beroep op experten en stakeholders van uiteenlopende
achtergrond. Die leveren elk vanuit hun functie, rol of kennisgebied een belangrijke bijdrage aan de realisatie
van een project of aan onderdelen ervan.

Bij onze projecten brengen we experten en stakeholders formeel samen in een klankbordgroep. Zo’n
groep vormt een netwerk van Vlaamse en (inter)nationale actoren rond een project. Leden zijn bereid
hun kennis, ervaring en netwerk in te zetten en om feedback te geven op vragen en documenten die
het projectteam voorlegt.

Een klankbordgroep geeft geen sturing aan een project, maar is belangrijk om de kwaliteit ervan te
verhogen en om voor een draagvlak te zorgen bij projectpartners en de bredere cultureel-erfgoed-
gemeenschap. Een klankbordgroep reikt ideeën aan die helpen om een antwoord te bieden op uit-
dagingen die zich voordoen bij de uitvoering van een project. Die feedback zorgt ervoor dat bij het
projectteam een beter begrip ontstaat van de materie. Alle opties, invalshoeken en standpunten zijn
daarbij welkom.

De klankbordgroep van MMFC in Museum Plantin-Moretus (Antwerpen)

Lopende en geplande klankbordgroepen
In 2019 werden klankbordgroepen samengesteld voor de projecten MMFC (nieuw) en Abraham (ter
vervanging van de stuurgroep).

De klankbordgroep van MMFC bestaat uit vertegenwoordigers van de drie projectpartners/expertise-
centra en een dertigtal experten uit universiteiten, onderzoeksinstituten en de erfgoed/bibliotheek-
sector uit binnen- en buitenland. De projectleider heeft vanaf augustus 2019 met 25 klankbordgroep-
leden persoonlijk overlegd; met 26 van hen heeft hij per e-mail gecorrespondeerd over aspecten van
het project waarbij hun expertise relevant was. In januari 2020 kwam de klankbordgroep samen in
Museum Plantin-Moretus te Antwerpen, waar 24 leden van de groep nader konden kennismaken met
het project, met het projectteam en met elkaar. Hier werd ook het metadataschema voor de MMFC-
databank voorgesteld en besproken. In de loop van 2020 schreven we de klankbordgroep driemaal aan
voor feedback bij belangrijke methodologische beslissingen.

De klankbordgroep van Abraham bestaat uit een vertegenwoordiger van expertisepartner meemoo,
vertegenwoordigers van deelnemende collectiebeherende instellingen en experts en ervarings-
deskundigen op het vlak van de registratie en digitalisering van krantencollecties. Naast een advies-
bijeenkomst van de klankbordgroep had de projectleider regelmatig contact met individuele leden. De
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klankbordgroep heeft onder andere advies en feedback geleverd rond het herwerkte gegevensmodel,
scopenotes voor de nieuwe trefwoorden, de geautomatiseerde opname van gegevens en identifiers uit
de bibliotheekcatalogi, het oorspronkelijke digitaliseringstraject en de herorientering daarvan, de
behoeften voor een grootschalig gemeenschappelijk digitaliseringsprogramma en de opname van
gegevens uit gedrukte wetenschappelijke bronnen.

De lancering van de geplande STCV-klankbordgroep werd omwille van de coronamaatregelen uitge-
steld tot 2021. Voor de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken richten we in 2021 een klankbordgroep op.
Voor Flandrica.be stellen we een klankbordgroep samen op het moment dat het project een actievere
fase ingaat, waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022.
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ADVIES

➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling ➜ BO 1.2 Versterken

Vanuit onze expertise verlenen we advies aan organisaties en particulieren met vragen rond bibliothecair
erfgoed en verwijzen we hen op een goede manier door.

We krijgen geregeld vragen van bewaarinstellingen, onderzoekers, culturele organisaties en particu-
lieren. We engageren ons om zo snel en correct mogelijk te antwoorden. Zo nodig zorgen we voor een
begeleide doorverwijzing. De 'gewone' adviesvragen gaan vaak over de vindbaarheid van erfgoed, zoals
(digitale) kranten, en over collecties die een nieuwe bestemming zoeken. Via Flandrica.be krijgen we af
en toe vragen over de reproductie van collectiestukken.

Daarnaast worden we regelmatig gecontacteerd om vanuit onze expertise andere cultureel-erfgoed-
organisaties bij te staan. Zo adviseerden we in 2020 Cemper bij het herbestemmen van een muziek-
collectie en leverden we feedback op de opzet van hun Spoorzoeker Podiumkunsten. We overlegden
met erfgoedcel k.Erf over de beste manier om een erfgoedbibliotheek te ondersteunen in haar
erfgoedzorg en gaven tips rond het routine-onderhoud van de bibliotheekruimte. Aan intercom-
munale IGEMO gaven we toelichting bij de voorwaarden om een kwaliteitslabel aan te vragen voor een
erfgoedbibliotheek. Vanuit het MMFC-project adviseerden we zeven collectiebeheerders over de
conservatie en de nummering van losse handschriftfragmenten.

Ook openbare bibliotheken vinden de weg naar onze dienstverlening: we adviseerden de openbare
bibliotheek van Torhout over mogelijke oplossingen om de erfgoedcollecties in hun beheer te ont-
sluiten, we bezorgden ARhus (de openbare bibliotheek van Roeselare) informatie over het opstellen
van een collectiebeleidsplan en we hielpen de openbare bibliotheek Puurs St-Amands met hun vraag
wanneer een collectie literatuur als cultureel erfgoed beschouwd kan worden.

We dragen ook bij aan projecten van andere erfgoedorganisaties door deel te nemen aan de stuur-
groep- of klankbordgroepen van deze projecten. Zo vertegenwoordigt de projectleider van Abraham
2020 de vzw in de werkgroep Nieuws van de Groote Oorlog, die in januari en oktober 2020 bijeenkwam.
De expert databeheer en de projectleider MMFC maken deel uit van de stuurgroep van MMMONK, een
project van de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie
Brugge en het Bisdom Gent om digitale beelden van 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen
van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters te ontsluiten en samen te brengen in een virtuele
bibliotheek en kennisplatform via het International Image Interoperability Framework (IIIF).

Tot slot leverden we input voor een onderzoek van de Europese Commissie rond verweesde werken in
het kader van de effecten van de Orphan works directive uit 2012.
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INFORMATIEVOORZIENING

➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling ➜ BO 1.2 Versterken

Website
We houden de sector op de hoogte van de professionele actualiteit via onze organisatiewebsite en
flankerende kanalen, zoals sociale media en onze nieuwsbrief. In 2020 publiceerden we 93 nieuws- en
agendaberichten. De website dient ook als platform voor kennisborging. We voegden 25 referenties toe
aan ons overzicht met bronnen voor collectiebeheerders.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be

We houden verder een aantal gespecialiseerde websites in de lucht: velekleintjes.be (een toolbox voor
crowdfunding in de culturele sector), cometamodel.be (documentatie over het Cometamodel voor
beschrijven op collectieniveau) en catalografiehandleidingen voor onze databanken (manual.stcv.be,
manual.krantencatalogus.be en manual.mmfc.be). Twee toolboxen op onze organisatiesite zijn bereik-
baar via een eigen domeinnaam: upla-model.be en wijzerwaarderen.be.

Nieuwsbrieven
Via een elektronische nieuwsbrief brengen we de actualiteiten op onze website en onze dienst verlening
onder de aandacht. In 2020 waren er acht edities. Het aantal geadresseerden schommelt rond de 850.
Sinds medio 2018 wordt het effectieve bereik niet meer gemeten om privacyredenen. In de periode
2010-2018 lag dat altijd rond 40%, wat behoorlijk hoog is voor een informatieve nieuwsbrief.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/nieuwsbrieven

Voor bepaalde projecten zijn er afzonderlijke nieuwsbrieven voor stakeholders en andere geïnteres-
seerden. In 2020 verzorgden we drie edities van de MMFC-nieuwsbrief en drie van de
Abraham-nieuwsbrief.

Sociale media
In 2020 herbekeken we onze sociale media strategie om onze online zichtbaarheid te optimaliseren. Zo
verbreedden we de facebookpagina van Flandrica.be tot een platform waarop we bibliothecair erfgoed
in al zijn diversiteit voor een breed publiek in de kijker zetten. Bovendien zijn we vanaf nu ook actief op
Instagram. Deze heroriëntering zal in 2021 geformaliseerd worden in een communicatieplan voor de
vzw.

De sociale media onder de vlag van de Vlaamse
Erfgoedbibliotheken (@erfgoedbibs) zijn in de
eerste plaats gericht op erfgoedprofessionals.
Deze sociale netwerken zetten we vooral in om
onze nieuws- en agendaberichten een groter
bereik te geven. Het aantal volgers van de
Vlaamse Erfgoedbibliotheken op Twitter,
Facebook en LinkedIn blijft stijgen, in het afge-
lopen jaar met 14%.

➜ facebook.com/erfgoedbibs
➜ twitter.com/erfgoedbibs
➜ linkedin.com/company/erfgoedbibs
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Wie algemeen geïnteresseerd is in bibliothecair erfgoed bereiken we
via de sociale media van Flandrica.be. Hierop staat steeds een
concreet voorbeeld van bibliothecair erfgoed (een manuscript, een
oude druk, een krant of periodiek, een collectie of een citaat uit de
Nederlandstalige literatuur) centraal. Deze kanalen worden vanuit alle
projecten gevoed.

Flandrica telde op het einde van het jaar 686 volgers op Facebook en
426 op Twitter. Sinds november is Flandrica ook te vinden op
Instagram, met inmiddels 369 volgers.

➜ facebook.com/flandrica.be
➜ twitter.com/FlandricaBE
➜ instagram.com/Flandrica

Daarnaast zetten we binnen sommige projecten afzonderlijk in op communicatie via sociale media.
Deze zijn steeds qua kanaal, taal en soort berichten toegespitst op de specifieke doelgroepen van het
betreffende project. Ze staan in meer detail beschreven bij het verslag over de projecten zelf.

Artikelen
We zetten in 2020 extra in op artikels over onze pro-
jecten en expertise in publicaties van anderen. We
maakten met name dankbaar gebruik van de ruimte
die we mochten invullen in het tijdschrift META van de
VVBAD. Dat is voor onze doelgroep een uitgelezen
kanaal.

Croenen, Godfried. ‘MMFC: 1000 jaar handschriften in
kaart gebracht.’ META. Tijdschrift voor bibliotheek &
archief 2 (2020): 3.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4637

Rochmes, Sophia. ‘Abraham 2020: nieuw leven voor
oud nieuws.’ META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief
3 (2020): 6.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4638

Rochmes, Sophia, en Sara Moens. ‘Collegagroepen
Vlaamse Erfgoedbibliotheken.’ META. Tijdschrift voor
bibliotheek & archief 3 (2020): 22-23.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4635

Hubo, Jorn, en Yannick Ascoop. ‘Versneden verleden:
middeleeuwse fragmenten in Vlaamse collecties.’ META.
Tijdschrift voor bibliotheek & archief 4 (2020): 34-35.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4639

Rochmes, Sophia, en Sara Moens. ‘Eerste hulp bij kwetsbare kranten: tips om krantenerfgoed veilig te
stellen voor de toekomst.’ META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 5 (2020): 34-35.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4634

Calmeyn, Ine, en Sara Moens. ‘Rekenen, cypheren ende boeckhouden. Wiskundige oude drukken onder
de loep.’ META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief 6 (2020): 6.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4651
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‘Twintig jaar STCV.’ META. Tijdschrift voor bibliotheek &
archief 8 (2020): 16-20.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4708

Berwouts, Astrid, en Sophia Rochmes. ‘Zoektip #13:
Belgische kranten.’ Slimmer zoeken op het web. Website
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4722

Hubo, Jorn. ‘(On)Hoofse liefde gevonden in de bibliotheek.’
Website Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4717

Hubo, Jorn. ‘The Conscience-Lantslot. A rare gem.’,
Website Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/node/4715

Hubo, Jorn. ‘Medieval Manuscripts in Flemish Collections
(Vlaamse Erfgoedbibliotheken).’ La Lettre du Réseau des
Médiévistes belges de Langue française 16 (2020): 12-13.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4716

Fierens, Sarah, en Ryanne Keltjens. ‘Grasduinen in de
DBNL.’ Boekenwereld 36 nr.3 (2020): 42.
➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4725

Presentaties
Onze medewerkers gaven in 2020 presentaties over onze initiatieven of expertise op (digitale)
bijeenkomsten.

Voorstelling landelijke dienstverlenende organisaties

In september stelden de elf landelijke dienstverlenende erfgoedorganisaties zich voor aan minister-
president en minister van Cultuur Jan Jambon. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseerde samen
met het Vlaams Architectuurinstituut een workshop rond digitale collecties. Coördinator David
Coppoolse gaf de minister enkele voorbeelden van hoe de dienstverlenende organisaties een belang-
rijke meerwaarde betekenen bij digitaliseringsprojecten en databanken. Hier kwam ook onze kranten-
catalogus Abraham even ter sprake.

Coördinator David Coppoolse aan tafel met Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en raadgever erfgoed Hanneleen Broeckx
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Collegagroep Digitale collectieregistratie

Op de samenkomst van de collegagroep Digitale collectieregistratie in november 2020 stelden we het
gebruikersonderzoek voor dat de basis vormde voor het webdesign van de publieke ontsluiting van de
MMFC-databank. We deelden ook onze ervaring met het gebruik van wiki’s voor documentatiedoel-
einden. In deze ‘manuals’ leggen we de werkwijzen en het regelwerk voor elk project duurzaam en
publiek toegankelijk vast.

Werkgroep Nieuws van de Groote Oorlog

In oktober 2020 hebben we de implementatie van illustratieve voorpagina’s in de krantencatalogus
toegelicht aan de werkgroep Nieuws van de Groote Oorlog. We presenteerden de verschillende
stappen om afbeeldingen uit het project Nieuws van de Groote Oorlog te verzamelen, te bewerken en
op te nemen in Abraham op basis van het IIIF-manifest opgemaakt door meemoo.

Departement CJM

In november 2020 gaven we aan medewerkers van het departement CJM een presentatie over de Digi-
tale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren en de rol van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken binnen dit
binationale digitaliserings- en ontsluitingsproject.
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LIDMAATSCHAPPEN

➜ BP 1.2 Vertegenwoordiging ➜ BO 1.1 Verbinden
➜ BP 1.4 Internationale wisselwerking ➜ BO 1.4 Vertegenwoordiging

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken en haar partnerbibliotheken participeren in Vlaamse en internationale
netwerken. Zo kunnen we informatie delen en de stem van erfgoedbibliotheken op diverse fora
vertegenwoordigen.

Vlaanderen

Overleg van organisaties met een landelijke dienstverlenende rol

Sinds maart 2019 komen de organisaties met een landelijke dienstverlenende rol in het cultureel-
erfgoedveld regelmatig samen voor overleg en afstemming. De coördinator vertegenwoordigt hier de
vzw.

OCE

De vzw Overleg Cultureel Erfgoed (OCE) is de spreekbuis van de cultureel-erfgoedsector die opkomt
voor de gezamenlijke belangen. In het platform werken alle deelsectoren collegiaal en solidair samen.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken vertegenwoordigt in OCE het veld van de erfgoedbibliotheken en
betaalt ook de financiële bijdrage namens de subsector. Deze opdracht tot belangenbehartiging voor
de sector neemt de coördinator op buiten de gesubsidieerde werking van de vzw.

BoekenOverleg

Het BoekenOverleg is een structureel overlegorgaan voor alle partijen die zich bezighouden met het
boek, literatuur en lezen. Doel van het platform is een overkoepelend langetermijnbeleid dat steunt op
gemeenschappelijke belangen. Namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheken neemt de projectleider DBNL
Vlaanderen sinds 2018 deel aan de bredere forumvergaderingen van het BoekenOverleg.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/boekenoverleg

Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis

De Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis (VWB) verenigt iedereen die onderzoek doet naar of belang-
stelling heeft voor de geschiedenis van het handgeschreven, gedrukte en elektronische boek. Ze telt
onder haar leden wetenschappers, bibliothecarissen, conservators en boekenliefhebbers. De vzw
Vlaamse Erfgoedbibliotheken is lid.

Internationaal
Doordat we lid zijn van de onderstaande twee organisaties, hun nieuws volgen en vanuit het netwerk
deelnemen aan hun activiteiten, kunnen we (internationale) expertise over oude drukken en weten-
schappelijk bibliotheekwerk naar Vlaanderen halen en onze kennis delen in een breder netwerk.

CERL

Het Consortium of European Research Libraries (CERL) is een netwerk van meer dan vijftig weten-
schappelijke bibliotheken en ruim honderdtwintig groepen van bibliotheken. CERL wil het behoud, de
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ontsluiting en het gebruik van het gedrukte Europese erfgoed bevorderen. De vzw Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken, haar zes partnerbibliotheken en FARO hebben één collectief lidmaatschap van CERL.

LIBER

De Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER) is een netwerk van wetenschappelijke
bibliotheken. Ruim vierhonderd instellingen uit vijfenveertig landen binnen en buiten Europa maken
deel uit van deze internationale organisatie. LIBER brengt mensen samen, organiseert vormingen en
studiedagen en stimuleert samenwerkingsprojecten.

Andere vertegenwoordiging

Beroepskwalificatie ‘Erfgoedregistrator’

Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
(AHOVOKS) startte in het najaar van 2019 met de ontwikkeling van een beroepskwalificatie ‘Erfgoed-
registrator’. De ambitie is om deze kwalificatie generiek te houden, zodat die voor de gehele erfgoed-
sector van toepassing is. De expert analytische bibliografie vertegenwoordigt in dit traject de stem van
de erkende erfgoedbibliotheken, waarmee ze ook regelmatig terugkoppelt. Na veelvuldig overleg met
alle betrokken partijen werd het werk voor deze beroepskwalificatie afgerond in het najaar van 2020,
toch wat betreft de input van de vertegenwoordigers uit de erfgoedsector. AHOVOKS bundelt nu alle
informatie tot een voorstel om de volgende stap in de procedure van erkenning op te starten.
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OVERLEGPLATFORM VOOR ERFGOEDBIBLIOTHEKEN

➜ BP 1.1 Verbinden ➜ BO 1.1 Verbinden

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseert samen met de VVBAD jaarlijks het Overlegplatform voor
Erfgoedbibliotheken. Via deze bijeenkomst houden we voeling met wat er leeft binnen onze cultureel-
erfgoedgemeenschap. Het Overlegplatform is een open vergadering die kan worden bijgewoond door alle
medewerkers van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

Na een jaar zonder Overlegplatform voor Erfgoedbibliotheken in 2019 wilden we van de negende editie
een bijzondere gelegenheid maken waarbij collega’s uit erfgoedbibliotheken uit heel Vlaanderen de
banden konden aanhalen en interessante presentaties voorgeschoteld zouden krijgen. Het zou boven-
dien een feestelijke editie worden, want in de voormiddag stond een feestelijke bijeenkomst op het
programma om te vieren dat ons STCV-project in 2020 twintig kaarsjes mocht uitblazen. Behalve een
plaatsbezoek aan de Bijzondere Collecties van KU Leuven Bibliotheken hadden we presentaties voor-
zien over de mogelijkheden die werken met vrijwilligers, stagiairs en sociale tewerkstelling bieden.

In het voorjaar werd duidelijk dat een netwerkevenement in mei niet tot de mogelijkheden behoorde.
We besloten het Overlegplatform voorlopig te annuleren en zochten een nieuwe datum en locatie in
het najaar. In september zou het KADOC zijn deuren open zetten voor het Overlegplatform, maar ook
dit moesten we afblazen. Het Overlegplatform is voor de sector een gewaardeerd netwerkmoment, en
we besloten daarom om geen digitale variant te organiseren. In 2021 doen we dat desnoods wel.

Bij het Overlegplatform hoort altijd een plaatsbezoek, hier in
de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel
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2   COLLECTIEBELEID

We stimuleren een gecoördineerd en welafgewogen
collectiebeleid.
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WAARDERINGSTRAJECT WISKUNDIGE OUDE DRUKKEN

➜ BP 2.2 Waarderen ➜ BO 2.2 Waarderen
➜ BP 1.5 Kennis en expertisedeling ➜ BO 1.1 Verbinden

We promoten waarderen als basis voor erfgoedzorg door het verder uitbouwen van het instrumentarium
hiervoor en de actieve begeleiding bij het gebruik ervan.

In het najaar van 2019 startten vijf erfgoedbibliotheken onder begeleiding van de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken met een waarderingstraject van wiskundige oude drukken uit de tijd van Simon Stevin. In
2020 rondden ze dit project af. Ook na afloop van het project zetten we verder in op waarderen.

Waarderen
Waarderen is het proces van het onderzoeken, begrijpen en vastleggen van de verschillende erfgoed-
waarden van een (deel)collectie bibliothecair erfgoed. Samen met een aantal belanghebbenden neemt
de collectiebeheerder op een gestructureerde en transparante wijze de uiteenlopende betekenissen
die de collectie kan hebben onder de loep. Denk bijvoorbeeld aan zeldzaamheid, conditie of historische
waarde van een stuk of collectie.

Aangezien bibliothecair erfgoed meestal in oplages gepubliceerd is, kijken erfgoedbibliotheken voort-
durend over de grenzen van hun eigen organisatie, bijvoorbeeld wat betreft acquisitie en digitalisering.
Daarom is een brede blik ook bij waarderen een meerwaarde. Bij cross-collectiewaarderen bekijkt een
aantal erfgoedbibliotheken samen gelijkaardige deelcollecties vanuit eenzelfde perspectief.

Waardering van wiskundige oude drukken
In 2020 was het precies vierhonderd jaar geleden dat Simon Stevin overleed. Deze befaamde Brugge-
ling was een ware pionier in de wiskunde tijdens de late zestiende en vroege zeventiende eeuw in de
Lage Landen én daarbuiten. Om de wereld waarin Simon Stevin leefde en schreef beter te begrijpen,
waardeerden vijf erfgoedbibliotheken (de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, KU Leuven Biblio-
theken, de Universiteitsbibliotheek Gent, de Openbare Bibliotheek Brugge en het Museum Plantin-
Moretus) hun collectie wiskundige oude drukken in een waarderingstraject.

Collectiebeheerders van deze vijf organisaties
vormden een projectwerkgroep, die gecoör-
dineerd werd door onze expert collectie-
beleid. Met de onmisbare hulp van vier
experten uit de academische wereld stelde
de werkgroep een collectie samen die de
intellectuele leefwereld van Simon Stevin
weerspiegelt, met publicaties van zowel
internationaal befaamde wiskundigen als
lokale auteurs die werkzaam waren in de
periode 1570-1620.

Het doel van dit traject was een beter inzicht
verwerven in deze collectie en de wereld van
Simon Stevin. Daarnaast vormde de opgedane

Waarderen van oude drukken in de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience
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rond een aantal mooie en intrigerende wiskundige oude drukken. Deze webexpo was het online com-
plement van de fysieke tentoonstelling over Simon Stevin die tussen 28 augustus en 29 november
(verkort tot eind oktober omwille van de coronamaatregelen) in het Stadsarchief Brugge plaatsvond.
Tot slot fungeerde het traject als een bijkomende testcase voor de waarderingsmethodiek die de
Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelde in de periode 2017-2019.

Aanpak

De projectwerkgroep tekende eerst het hele traject uit en legde binnen de methodiek van de Vlaamse
Erfgoedbibliotheken eigen accenten, aangepast aan de doelstellingen en het erfgoedmateriaal. Dat
vertaalden we in invulformulieren op maat van het traject.

Cross-collectie waarderen is organisatorisch niet evident en omdat de collectie op verschillende locaties
bewaard wordt, werkten we samen in waarderingssessies per erfgoedbibliotheek. De collectiebeheer-
der waardeerde dan telkens het deel van de collectie uit de eigen erfgoedbibliotheek, zo mogelijk
samen met directe collega’s. Onze expert collectiebeleid was steeds aanwezig bij de eerste sessie per
erfgoedbibliotheek om de uniformiteit over de partners heen te waarborgen (al was dit door de coro-
namaatregelen niet overal mogelijk).

Oorspronkelijk stond een sessie met belanghebbenden gepland voor mei 2020, waarbij we leerkrach-
ten wiskunde, studenten astronomie, erfgoedprofessionals en onderzoekers wilden uitnodigingen om
samen een selectie aan werken te waarderen. Die sessie kon helaas niet doorgaan. Omdat de fysieke
aanwezigheid van de werken nu net een belangrijke aantrekkingskracht voor erfgoedparticipatie bete-
kent, oordeelden we dat een digitale sessie geen volwaardig alternatief bood. Aangezien de situatie op
korte termijn niet zou veranderen, zagen we daarom helaas af van de belanghebbendensessie.

Resultaten
Waarderingsrapport

Begin 2021 rondde de projectgroep het traject af. De resultaten kregen een duurzame neerslag in het
waarderingsrapport, waarin ook een beknopte waardestelling is opgenomen. Het rapport is vrij te
raadplegen op de website van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en zal ook opgenomen worden in de
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, samen met de sjablonen.

➜ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/bron/4714/

Webexpo Vive l’arithmétique!

Het meest zichtbare resultaat van het waarderingstraject is de webexpo Vive l’arithmétique! Het verhaal
van zes wiskundige boeken uit de tijd van Simon Stevin. In de hoofdlijn van de tentoonstelling staan zes
oude drukken centraal, elk met hun eigen verhaal. De zes werken werden bovendien integraal gedigi-
taliseerd (of waren al digitaal beschikbaar) en opgenomen in Flandrica.be.

We realiseerden de webexpo met Adobe Spark, een eenvoudig online programma dat door zijn dyna-
mische aanpak een mooie presentatie op elk type toestel (pc, tablet, smartphone) verzekert. Om de
bezoekers van Brugge naar de webexpo toe te leiden hadden we oorspronkelijk een computer ter
plaatse voorzien.Omdat dit door de coronamaatregelen geen veilige optie was, kozen we als alternatief
voor banners met een QR-code die naar de expo leidde.

We lanceerden de webexpo op 28 augustus 2020, parallel met de fysieke tentoonstelling te Brugge. In
2020 trok de expo in vier maanden tijd 1000 bezoekers, die de expo niet minder dan 1384 keer bezoch-
ten. Bezoekers bleven gemiddeld vijf minuten op de hoofdpagina. Dat is in internettermen zeer lang.
Sinds november beschikken we ook over een Engelse vertaling van de hoofdlijn van de expo. De
vertaling werd onder andere opgepikt door de sociale media van de Universidad Complutense de
Madrid.
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Van de bezoekers van de webexpo was 54,2 %
man tegenover 45,8% vrouwen. Ongeveer
zeventig procent was afkomstig uit het Neder-
landse taalgebied (België 58%, Nederland 14%),
maar de pagina kreeg ook veel hits uit de VS
(17%). Daarnaast ontvingen we kleinere aan-
tallen bezoekers uit de hele wereld. Opvallend
voor een expo rond oude drukken: bijna twee
derde was jonger dan 35 jaar. Dat komt wellicht
door de sociale media campagne rond de
tentoonstelling.

➜ vivelarithmetique.be
➜ vivelarithmetique.be/en

Banner van de webexpo in de Openbare Bibliotheek Brugge

Communicatie
Omdat de geplande sessie met de belanghebbenden niet kon doorgaan, zette de projectwerkgroep
extra in op communicatie, zowel naar het brede publiek als naar de belanghebbenden. Om de web-
expo breed aan te kondigen verscheen in augustus een artikel in META. Tijdschrift voor bibliotheek en
archief. Daarnaast voerden we ook een campagne op sociale media waarbij we op regelmatige
tijdstippen een werk uit de webexpo in de kijker plaatsten. Deze inspanning wierp vruchten af, zoals
bleek uit de bezoekerscijfers van de webexpo die bij elke post een duidelijke toename vertoonden.

In oktober verzorgde de expert collectiebeleid een gerichte mailing naar belanghebbenden om hen op
de hoogte te stellen van het traject en de webexpo. Ook bereidden we eind 2020 met hulp van een
stagiair bij KU Leuven Bibliotheken een artikel voor dat in het voorjaar van 2021 zal verschijnen in
Wiskunde en onderwijs, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging Wiskunde Leraars.

Op de volgende editie van Informatie aan Zee, de sectorbijeenkomst van de VVBAD, zullen collectie-
beheerders van de betrokken erfgoedbibliotheken de sector laten kennis maken met het traject en de
methodiek.

Waarderen in 2021
Met de kennis en expertise die we vergaarden tijdens het waarderingstraject zal de expert collectie-
beleid in 2021 de toolbox Wijzer Waarderen bijsturen. De toolbox is een levende publicatie, waarin we
blijvend investeren door suggesties van collectiebeheerders en ervaringen van waarderingstrajecten te
verwerken.

De expert collectiebeleid promoot waarderen in de sector en levert advies aan geïnteresseerden. De
expert zal op verzoek bovendien deelnemen aan concrete waarderingstrajecten als coach. Zeker wat
betreft waarderen met belanghebbenden willen we de komende jaren graag meer expertise ontwik-
kelen. We stimuleren ook de erfgoedbibliotheken met ervaring in waarderen om een coachende rol in
trajecten van anderen op te nemen. Zo faciliteren we de onderlinge kennisdeling tussen collectie-
beheerders. We blijven de internationale en lokale evoluties rond waarderen volgen en delen met de
sector.

➜ wijzerwaarderen.be
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COLLECTIEWIJZER 2020

➜ BP 2.1 Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken ➜ BO 2.1 Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

We faciliteren de opmaak van geactualiseerde collectiebeschrijvingen en collectie(vormings)profielen door het
verder uitbouwen van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en de actieve begeleiding bij het gebruik ervan.
In 2021 finaliseren we de grondige update en upgrade van zowel de inhoud als de digitale infrastructuur.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken beheert de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken met beschrijvin-
gen op (deel)collectieniveau, de veldtekening van instellingen met bibliothecair erfgoed waarin de
collecties globaal beschreven en ontsloten zijn. De informatie is nog steeds erg waardevol, maar niet
meer zo up-to-date. De meeste gegevens dateren van 2007. Bovendien is het denken rond deel-
collecties en segmentering van erfgoedcollecties het laatste decennium geëvolueerd.

Om de databank ook in de komende jaren bruikbaar te houden als ingang op deelcollecties in Vlaamse
erfgoedbibliotheken, krijgt de Collectiewijzer een inhoudelijke update en een technische upgrade. De
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken wordt de spil van onze informatievoorziening: een tool voor (onder)
zoekers, een tool voor collectiebeheerders en een tool voor afstemming rond collectiebeleid, waarde-
ring, conservering en digitalisering. De gegevens moeten breed inzetbaar zijn: door integratie met onze
andere databanken via onze opendatahub, door koppelingen met de collectiebeheersystemen van
erfgoedbibliotheken en als linked open data.

De realisatie van een vernieuwde collectiewijzer begon binnen het project Wijzer Waarderen en loopt
nu verder als zelfstandig project: Collectiewijzer 2020. Dat project omvat twee luiken. Het dataluik zorgt
voor de inhoudelijke actualisering, uitbreiding en detaillering van de inhoud van de databank. Het
infrastructuurluik zorgt voor de technische vernieuwing van de databank en de onlinecatalogus, en
realiseert functionaliteiten voor open data.

Datamodel
Het nieuwe datamodel voor de Collectiewijzer is gebaseerd op het Cometa-model voor het maken van
collectiebeschrijvingen. Elke erfgoedbibliotheek krijgt een beschrijving van de instellingscollectie. Hierin
krijgt men een overzicht van de gehele
collectie. Deze algemene beschrijving kan
verder verfijnd worden in deelcollectie-
beschrijvingen. Daarnaast is het mogelijk
om informatie rond collectiebeleid op te
nemen, zoals zwaartepunten en acquisitie-
beleid. Dat moet nieuwe inzichten voor
collectiebeleidsplanning opleveren. Boven-
dien bevat de Collectiewijzer informatie
rond erfgoedorganisaties en contactperso-
nen. Dit model werd in 2020 volledig
uitgewerkt en geïmplementeerd in
CollectiveAccess.

Op termijn voorzien we nog twee andere
recordtypes: locaties en collectie-evaluaties.
Hiervoor stelden we in 2020 een eerste

Schermafbeelding van de nieuwe databank voor de
Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
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aanzet op, die we wilden aftoetsen bij de sector via de collegagroep Behoud en Beheer. Op de records
‘locaties’ staan onder andere de bewaaromstandigheden op elke locatie centraal. Op advies van de
FARO-werkgroep ‘Documenteren en registreren van waarderingsresultaten’ vertrekt het datamodel
voor ‘collectie-evaluaties’ van de SPECTRUM-procedure voor ‘collections review’. Op die manier
faciliteren we - naast het documenteren van de waarderingsresultaten - ook het bewaren van anders-
soortige collectie-evaluaties, zoals schaderapporten op basis van het UPLA-model. Daarom is ook hier
de input van de collegagroep relevant. Omwille van de coronamaatregelen besloten we dit meer
interactieve deel van de samenkomst uit te stellen naar 2021.

Infrastructuur
We kozen ervoor om de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken te realiseren met behulp van Collective-
Access als backend voor databeheer en Omeka S voor de ontsluiting. De setup hiervan gebeurt binnen
het project ‘Opendatahub’ (zie verder).

In 2020 werkten we aan de beta-testing van de Collectiewijzer en het oplossen van bugs. Sommige
problemen bleken vrij complex en vroegen de assistentie van LIBIS, die de technische ondersteuning
voorziet voor CollectiveAccess. Hierdoor liep de technische ontwikkeling van de infrastructuur enige
vertraging op. De testfase resulteerde bovendien in een aantal verbetersuggesties wat betreft het
gebruiksgemak van dit systeem. Het voorbije jaar werkten we verder aan een importscript voor de
bestaande data. De import van de contactpersonen- en organisatiegegevens is intussen uitgevoerd, de
bestaande collectiedata uit de Collectiewijzer staat klaar voor import begin 2021.

Het feit dat zowel de Collectiewijzer als onze handschiftendatabank gerealiseerd worden binnen Collec-
tiveAccess, betekent dat het ritme van het ene project dat van het andere mee bepaalt. Hierdoor ging
de technische ontwikkeling van de Collectiewijzer minder snel vooruit dan gepland.

We dachten in 2020 ook na over publieke ontsluiting van de Collectiewijzer. Qua aanpak en design
zullen we voor de Collectiewijzer sterk aansluiten bij de ontsluiting van de MMFC-databank, om zo de
herkenbaarheid van onze platformen te garanderen. In 2021 zullen we de publieke ontsluiting
realiseren.

Gegevensverzameling
De technische vertraging had repercussies voor het plan van aanpak voor de gegevensverzameling
zoals we dat in 2019 hadden opgesteld. De timing van dit plan moest in 2020 bijgestuurd worden.

Begin 2020 bekeken we samen met de erkende erfgoedbibliotheken op welke manier ze hun deel-
collectiebeschrijvingen op de meest efficiënte wijze kunnen invoeren in de databank. Voor organisaties
die al over deelcollectiebeschrijvingen in hun collectiebeheersysteem beschikken besloten we de
mogelijkheden voor een import van de gegevens te verkennen. Andere collectiebeheerders zullen hun
beschrijvingen rechtstreeks invoeren in de databank en ondernamen hiervoor in 2020 al voorberei-
dend werk. Met daadwerkelijke invoer wordt gestart in 2021.

Als de rechtstreekse invoer en de import van de beschrijvingen uit de ‘oude’ Collectiewijzer en de
collectiebeheersystemen gereed zijn, beschikken we over een kritische massa aan data die de meer-
waarde van de Collectiewijzer en het maken van beschrijvingen op collectieniveau zichtbaar maakt voor
de brede sector van erfgoedbibliotheken. Zodra de publieke ontsluiting geïmplementeerd is, zullen we
de Collectiewijzer met deze dataset lanceren.

In de volgende fase stellen we zoveel mogelijk collectiebeheerders in staat om zelf hun oude beschrij-
vingen te actualiseren, te verfijnen en aan te vullen. Onder meer via infosessies en een presentatie op
Informatie aan zee zullen we collectiebeheerders laten kennis maken met de Collectiewijzer, hen en-
thousiasmeren voor het opmaken van deelcollectiebeschrijvingen en hun de nodige praktische en
technische ondersteuning bieden.

➜ collectiewijzer.be
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GOVPUB

➜ BP 2.4 Collectieafspraken ➜ BO 1.2 Versterken
➜ BP 1.5 Kennis en expertisedeling

GovPub is een platform voor collectieafspraken rond de bewaring van seriële overheidspublicaties, via een
databank die collectiemobiliteit stimuleert. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is samen met FARO
promotor van dit initiatief en deelt binnen de werkgroep haar expertise over de registratie van seriële
publicaties.

Collectiemobiliteit voor overheidspublicaties
Op het online platform kunnen archieven en bibliotheken hun bezit van gedrukte seriële overheids-
publicaties in kaart brengen. Zo wil het project het maken van onderlinge afspraken over depot-
houderschap stimuleren en collectiemobiliteit faciliteren. Eind 2020 waren er dertien deelnemende
instellingen die gegevens hebben ingevoerd over 104 vaak zeer omvangrijke reeksen. Collectie-
beheerders en andere geïnteresseerden kunnen de databank sinds 2017 vrij online raadplegen.

Onderzoek naar noden en draagvlak
Wegens besparingen bleek eind 2019 dat de toekomst van GovPub onzeker was. De werkgroep GovPub
kwam om die reden in 2020 niet samen. In plaats daarvan brachten we dit jaar het draagvlak en de
noden en behoeften rond GovPub in kaart.

De expert collectiebeleid voerde hiervoor gesprekken in het najaar van 2020. De reeds betrokken
partnerbibliotheken (KU Leuven Bibliotheken, Universiteitsbibliotheek Gent, Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience) vroegen we naar hun huidige ervaringen en hun visie op GovPub (meerwaarde,
knelpunten, evt. uitbreiding van scope). Onder de nog niet betrokken partnerbibliotheken (Openbare
Bibliotheek Brugge, Bibliotheek Hasselt Limburg, Universiteitsbibliotheek Antwerpen) polsten we naar
de interesse en de noodzakelijke voorwaarden om eventueel aan te sluiten bij GovPub.

Daarnaast spraken we met technische partner Anet om zicht te krijgen op de concrete werking van de
GovPub-depottoepassing, die werd afgezet tegenover de werkwijze en lessons learnt van twee andere
depottoepassingen, Biomed en Bioding. Tot slot analyseerde de expert de gebruikscijfers van zowel de
depottoepassing als de publieke ontsluitingscomponent.

Een toekomstperspectief voor GovPub
De bevindingen van dit onderzoek vormen de basis voor een doorstart van GovPub. In 2021 nemen we
het platform over van FARO binnen onze opdracht rond het stimuleren van een gecoördineerd collec-
tiebeleid. De ervaringen van GovPub zullen we bovendien verduurzamen in een blauwdruk voor
collectieafspraken en -mobiliteit, die we aan de sector ter beschikking stellen. Later in de beleids-
periode kunnen we op basis van deze blauwdruk nieuwe trajecten opstarten rond andere materialen of
themagebieden.

➜ govpub.be
➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/govpub
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TOPSTUKKEN

➜ BP 2.5 Topstukken ➜ BO 2.3 Topstukken
➜ BP 4.1 Flandrica.be

We ondersteunen het topstukkenbeleid van de Vlaamse overheid door expertisedeling en het aanbieden van
goede bewaaromgevingen voor Vlaamse topstukken.

In 2020 kwam dit documentair erfgoed op de topstukkenlijst:

― Een selectie zeventiende-eeuwse tekeningen, waaronder het schetsboek van Pieter Paul
Rubens uit de collectie Museum Plantin-Moretus

― Het zeventiende-eeuws manuscript Logica met collegenotities van Jan Wouters (collectie
Museum M)

― Het embleemschrift Emblemate de fide, spe, charitate van de zeventiende-eeuwse jezuïet
Guilielmus Hesius (collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

― Het manuscript Encronologium episcorporum van kanunnik Petrus Henricus Goos uit de
zeventiende eeuw met levensverhalen van de Antwerpse clerus (collectie Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience)

― Het manuscript van de dichtbundel Bezette stad van Paul Van Ostaijen uit 1917 (collectie
Vlaamse Gemeenschap)

― Het register van de broederschap van Sint-Rombout uit 1652-1715 (collectie Aartsbisschoppelijk
Archief te Mechelen)

― Het register van het ambacht van de
houtbrekers en timmerlieden van Gent
uit 1685-1772 (collectie Archief Gent)

We moedigen erfgoedbibliotheken aan om
hun Vlaamse topstukken te digitaliseren, vrij
toegankelijk beschikbaar te maken en te
publiceren op Flandrica.be. Intussen zijn er in
totaal 87 integraal gedigitaliseerde top-
stukken te vinden via Flandrica.be, maar dat
zijn ze zeker niet allemaal. In 2021 zetten we
daarom in op een inhaalbeweging om nog
ontbrekende topstukken in Vlaamse biblio-
theken op Flandrica.be te plaatsen.

➜ flandrica.be

Het manuscript van Bezette stad werd gedigitaliseerd
door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
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COLLECTIEAFSPRAKEN EN -MOBILITEIT

➜ BP 2.4 Collectieafspraken ➜ BO 1.2 Versterken

We stimuleren het maken van collectieafspraken en collectiemobiliteit rond specifieke deelgebieden, en delen
expertise en kennis rond dit thema met de sector. We adviseren organisaties die een geschikte plek zoeken
voor te herbestemmen collecties.

Collegagroep Herbestemmen van erfgoed
In het najaar van 2020 startte FARO met een collegagroep waarin collectiebeheerders en vertegen-
woordigers van intermediairen, zoals erfgoedcellen en landelijke dienstverlenende organisaties, samen
nadenken over de noden rond het herbestemmen van (on)roerend erfgoed.

De collegagroep buigt zich onder andere over het scheppen van terminologische helderheid rond her-
bestemmen/ontzamelen/afstoten, het verzamelen van bestaande tools en best practices op één plaats
en het uitklaren van juridische en ethische aspecten van herbestemmen. De expert collectiebeleid volgt
deze collegagroep op en analyseert de implicaties en consequenties van de nieuwe inzichten voor de
sector van de erfgoedbibliotheken. Ten gepaste tijde koppelt de expert terug naar de sector.

In 2020 vonden twee bijeenkomsten plaats, waarbij de belangrijkste knelpunten rond het thema
werden geïnventariseerd en naar de kennis en praktijk rond herbestemmen werd gepeild. In 2021 staat
alvast een bijeenkomst rond de juridische struikelblokken en een bevraging van de brede erfgoed-
sector door FARO op het programma. De inzichten uit de collegagroep zullen in het najaar van 2021 op
een studiedag aan de sector gecommuniceerd worden.

Ook nog
Met GovPub, het platform voor seriële overheidspublicaties, en het protocol buitenlandse kranten
beheren we collectieafspraken rond twee deelgebieden van bibliothecair erfgoed.

In 2020 adviseerden we Cemper bij het zoeken naar een nieuwe bewaarlocatie voor een collectie fan-
zines uit de muziekwereld uit de alternatieve scène in de jaren 1990. Ze zouden naar Amsab-ISG gaan.

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 29



3  ZICHTBAAR EN VINDBAAR

We zorgen voor de internationale zichtbaarheid en
vindbaarheid van Vlaams bibliothecair erfgoed.
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STCV. DE BIBLIOGRAFIE VAN HET HANDGEDRUKTE BOEK

➜ BP 3.1 Vlaamse oude drukken ➜ BO 3.1 Vlaamse oude drukken
➜ BO 4.1 Opendatahub

De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) bevat bibliografische beschrijvingen van boeken gedrukt in
Vlaanderen vóór 1801. We maken de beschrijvingen op basis van exemplaren die bewaard worden in onze
erfgoedbibliotheken. Zo brengen we de vroegmoderne boekproductie in kaart.

Feestjaar
In 2020 mocht STCV twintig kaarsjes uitblazen. Het feestjaar werd in
maart afgetrapt met een feestversie van het STCV-logo, de vliegende
schildpad. We hadden plannen voor meerdere activiteiten gericht op
verschillende doelgroepen (collectiebeheerders, STCV-catalografen,
onderzoekers en liefhebbers), waaronder een ‘STCV-Plantin hackathon’,
omdat ook Christoffel Plantijn een feestjaar te vieren had. De corona-
maatregelen staken er een stokje voor. We kijken in de loop van 2021
hoe we het feest alsnog écht kunnen vieren.

Om dit kroonjaar niet helemaal ongemerkt voorbij
te laten gaan hebben we onze huidige en vroegere
projectpartners verrast met STCV-merchandising en
trakteerden we de bredere sector op een uitgebreid
interview over STCV in het tijdschrift META.

Groei
Verschillende partijen voeden de STCV-databank:
naast de samenwerking tussen de Vlaamse Erfgoed-
bibliotheken en haar partnerbibliotheken groeit de
databank verder aan in andere erfgoedinstellingen
en door crowdsourcing (via voormalige STCV-mede-
werkers). Samen verwerkten zij dit jaar oude druk-
ken in veertien instellingen (tien in België en vier in
het buitenland).

In 2020 rondde STCV de kaap van 26.000 editiebeschrijvingen. Momenteel zijn er 26.013 (+594) be-
schrijvingen op basis van 50.528 onderzochte exemplaren (+1.169). De jaarlijkse doelstelling van STCV
is 2.400 verwerkte exemplaren. Er zijn twee grote oorzaken waardoor de cijfers van 2020 lager liggen
dan normaal. Enerzijds hadden de coronamaatregelen een groot effect op de invoer. Anderzijds zijn we
nog steeds op zoek naar een nieuwe grotere samenwerkingspartner. Dat verklaart waarom de
zelfstandige invoer door projectpartners relatief klein is.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Het STVC-project wordt geleid en uitgevoerd door een voltijdse projectleider. In januari ging er een
nieuwe projectfase van start in de Universiteitsbibliotheek Gent. Het was de bedoeling om daar het
hele kalenderjaar actief te zijn. Door de coronamaatregelen kon dit echter maar gedeeltelijk ingelost
worden en werd er tussen de lockdowns door aan een lagere frequentie gewerkt dan normaal.
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Desalniettemin konden we toch 788 exemplaren toevoegen aan de databank. Het gaat over 17de-
eeuwse drukken, voornamelijk uit de collectie ‘Gentenaars’. Een kleine helft hiervan resulteerde in
volledig nieuwe beschrijvingen in STCV, het andere deel bestond uit exemplaren waarvan de editie al
was beschreven in de databank.

Vanaf juni werkten we wanneer mogelijk één
dag per week in de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience. Daar voerden we 111
exemplaren in uit de 16de eeuw, waarvan
81% tot nieuwe beschrijvingen leidde in
STCV. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken
stonden daarmee in voor 67% van de totale
aanwas in 2020.

Partnerbibliotheken
Onze partnerbibliotheken voeren elk jaar zelf
heel wat titels in. De Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience en de Universiteits-
bibliotheek Gent voegden in 2020 samen 172
exemplaren toe (15%).

Andere projectpartners
Binnen langlopende samenwerkingen voegen sommige erfgoedinstellingen zelf alle Vlaamse oude
drukken uit hun collectie toe aan STCV, onder begeleiding van de STCV-projectleider die ook de
kwaliteitscontrole uitvoert. We zetten de samenwerking met het Museum Plantin-Moretus voort. Ook
enkele exemplaren van het Cultura Fonds in Dilbeek vonden zo hun weg naar de databank.

Eind vorig jaar leek het alsof de collectie van Turnhout (Stadsarchief en Begijnhofmuseum) volledig
verwerkt was. Toch kon deze projectpartner in 2020 nog een 70-tal exemplaren beschrijven in STCV en
bovendien ook scans maken en uploaden van de titelpagina van zo’n 1.500 exemplaren. Begin 2021
waren de collecties in Turnhout volledig verwerkt en kwam deze samenwerking, die begonnen was in
2012, tot een succesvol einde. In totaal voegden deze projectpartners dit jaar 145 exemplaren toe
(12%).

Crowdsourcing
4% van de aangroei in 2020 danken we aan het enthousiasme van enkele oud-projectmedewerkers die,
wanneer de mogelijkheid zich voordoet, Vlaamse drukken uit andere, vaak buitenlandse collecties
aanvullen.

Thuiswerk
De periodes van thuiswerk hebben we nuttig ingevuld met onderhoudstaken (het opschonen van de
authority records voor de Vlaamse drukkers, gerichte foutopsporing in de databank en het oplossen
van de gevonden fouten), het verbeteren van de online documentatie, het verwerken en toevoegen van
zo’n 1.500 foto’s, en het upgraden van de tool die gebruikt wordt om de beschrijvingsworkflow te
ondersteunen.

Weduwen-drukkers
Het vele thuiswerk liet ook toe om een plan uitvoeren dat al lang op de wishlist stond: de vele Vlaamse
weduwen-drukkers identificeren. In de wereld van het oude gedrukte boek nemen weduwen een plaats
in die tot nu toe in het wetenschappelijk onderzoek weinig aandacht heeft gekregen. STCV telt momen-
teel 173 authority records van boekdrukkers waarin melding gemaakt wordt van een weduwe. In totaal
gaat het over 149 individuen.
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In de boeken zelf worden de vrouwen steevast aangeduid als ‘weduwe van’ en daarom worden ze in
indexen en authoritybestanden meestal alleen zo vermeld. Nochtans verdienen deze vrouwen het om
bij hun eigen naam te worden genoemd. Bovendien leren we daaruit vaak over de familiebanden
binnen de drukkerswereld. Met het doorploegen van secundaire literatuur en belangrijke bronnen
zoals parochieregisters zijn we er samen met experten in geslaagd om 136 weduwen opnieuw hun
eigen naam te geven. Voor de overige dertien blijft onze zoektocht lopen.

We communiceerden over dit initiatief op International Widows’ Day (23 juni), een dag waarop de Ver-
enigde Naties aandacht willen geven aan het lot van weduwen en hun kinderen.

Open data
We stellen alle gegevens in onze databanken zo open mogelijk ter beschikking. Voor STCV is dat onder
onder een Public Domain Declaration. Downloads in diverse formaten zijn beschikbaar via data.stcv.be
en worden maandelijks automatisch geüpdatet op basis van de databank. In 2020 maakten we werk
van een betere documentatie van de MARCXML-export van STCV om het hergebruik van de gegevens te
vergemakkelijken.

Communicatie
Nieuwsberichten over STCV publiceren we op onze website en verschijnen ook op de homepage van de
onlinecatalogus. STCV heeft ook een eigen Facebook-pagina, met momenteel 569 volgers. Omdat STCV
een internationaal publiek van bibliotheekmedewerkers en onderzoekers aantrekt, communiceren we
op de pagina in het Engels. Het voorbije jaar plaatsten we 78 berichten met een gemiddeld bereik van
269 mensen.

➜ stcv.be
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ABRAHAM. CATALOGUS VAN BELGISCHE KRANTEN

➜ BP 3.4 Belgische kranten ➜ BO 3.2 Belgische kranten
➜ BP 4.4 Digitaliseringsprogramma ➜ BO 4.2 Digitaliseringsprogramma

➜ BO 4.1 Opendatahub

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken beheert Abraham, een online databank van Belgische kranten bewaard
in Vlaamse bibliotheken en erfgoed instellingen. In 2019-2020 is de catalogus uitgebreid en verbeterd binnen
het project ‘Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws’.

In 2020 rondden we het tweejarige project Abraham 2020 af. Met dit project
brachten we het volledige bezit aan Belgische kranten in Vlaamse erfgoed-
collecties in kaart, van 1800 tot vandaag. Voorheen bevatte de databank alleen
de periode 1830-1950. We zetten ook in op de opname van meer historische
gegevens per krant. Op die manier gaven we een belangrijke impuls aan de
ontwikkeling van Abraham tot hét repertorium van de Belgische pers in
Vlaamse erfgoedcollecties.

Eind 2020 bevatte Abraham 9.617 records op basis van 20.743 holdings in erfgoedinstellingen. In febru-
ari 2021 stond de teller al op 11.187 krantentitels en we verwachten er als uitloper van het project nog
zeker duizend te kunnen toevoegen.

Er werden in de databank maar liefst 52.000 zoekacties uitgevoerd en 137.000 webpagina’s weerge-
geven. Dat is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2019.

Projectteam
Voor de uitvoering van het project namen we in 2019 een tijdelijke projectleider in dienst, in 2020 aan-
gevuld met een drietal beroepsinlevingstagiairs, waarvan we er één een half jaar in dienst namen om
de continuïteit en de kwaliteit van het project te garanderen tijdens de lockdowns. Daarnaast werkte
een tijdelijke medewerker databeheer deeltijds aan het project om grote datasets te verwerken. De
dataverwerking voor het project was namelijk veel arbeidsintensiever dan verwacht.

Registratie
In 2020 konden we rekenen op een groot engagement van collectiebeheerders om hun kranten-
collecties te registreren en te actualiseren in Abraham. Maar liefst 77 instellingen, waarvan negen
nieuwe Abraham-deelnemers, hebben
ons gedetailleerde informatie over hun
krantencollecties bezorgd. Aan het einde
van het jaar waren ze - op vier na -
allemaal geregistreerd in de catalogus.

Dankzij het engagement van de collectie-
beheerders en bijkomend onderzoek van
de stagiairs kende de krantencatalogus
een opmerkelijke groei. In 2020 zijn
1.556 nieuwe krantentitels toegevoegd,
2.702 nieuwe holdings geregistreerd en
185 bijkomende links gelegd naar gedigi-
taliseerde edities. Na de uitbreiding van
het gegevensmodel in 2019 kon in 2020
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ook bijkomende historische informatie worden opgenomen. Dat resulteerde onder andere in de
toevoeging van de namen van uitgevers aan 1.523 records en de opname van frequenties van 1.225
kranten. Dit is een grote groei ten opzichte van 2019: toen waren 390 records voorzien van namen van
uitgevers en was bij 208 krantentitels de verschijningsfrequentie vermeld.

Trefwoorden
Als deel van de uitbreiding van het ge-
gevensmodel in 2019 verruimden we
de typologie van krantentypes met
zeventien bijkomende trefwoorden om
de kranten beter te kunnen contextu-
aliseren en vindbaar te maken. In 2020
hebben we veel voortgang geboekt
met de toekenning van deze nieuwe
trefwoorden aan bestaande en nieuwe
records. Zo zijn er in 2020 3.469
bijkomende trefwoorden toegekend
aan krantenrecords.

Spreiding van de plaatsen van uitgave in Abraham

Referenties en koppelingen
Door het uitgebreide gegevensmodel konden we in 2020 inzetten op de toevoeging van externe refe-
renties in Abraham. Zo werden plaatskenmerken en catalogusnummers van collectiebeherende
instellingen opgenomen en links gelegd naar online bibliotheekcatalogi en andere online bronnen. Om
dit te kunnen realiseren diende eerst een matching plaats te vinden tussen de Abraham-ID’s en de
aangeleverde externe ID’s, die in het verleden niet opgenomen waren in de catalogus. De handmatige
matching van records in grote datasets is echter een omslachtig proces. Daarom hebben we in 2020
gewerkt aan de ontwikkeling van een efficiënte applicatie voor intern gebruik: Verhoeven (net als de
databank vernoemd naar krantenpionier Abraham Verhoeven). Verhoeven vergemakkelijkt het proces
door een aanpasbaar script om matches te vinden en een gebruiksvriendelijke interface. Daarnaast
hebben enkele deelnemende organisaties zelf mappings gemaakt (onder andere KU Leuven
Bibliotheken Bijzondere Collecties) die bijdroegen tot de opname van referenties.

Liefst 78% procent van de holdings in Abraham heeft vandaag een stabiele referentie van de bewaar-
instelling en 87% daarvan bevatten een link naar de online bibliotheekcatalogus. De opname van deze
referenties en links faciliteert de raadpleging van historische kranten en maakt de catalogus klaar voor
toekomstige updates. In 7.439 records hebben we bovendien referenties geregistreerd naar Antilope,
de collectieve catalogus van periodieken in Belgische wetenschappelijke bibliotheken. Deze interbiblio-
thecaire referenties zullen helpen bij toekomstige updates.

Naast deze catalogusreferenties hebben we in 2020 nieuwe verwijzingen opgenomen naar externe
bronnen die informatie bevatten over specifieke krantentitels: 2.318 records kregen links naar ODIS
(Online Database voor Intermediaire Structuren), 217 naar NEVB (Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse
Beweging), 71 naar Wikipedia en 66 naar de ICON-catalogus (International Coalition on Newspapers).

Voorpagina’s
In het najaar van 2020 maakte technische partner Anet het mogelijk om afbeeldingen van kranten op te
nemen in Abraham. We hebben meer dan 1.400 voorpagina’s toegevoegd aan de catalogus ter illustra-
tie van 1.346 krantentitels. Daarbij maakten we dankbaar gebruik van de diverse digitale krantencollec-
ties in Vlaanderen. De voorpagina’s verschijnen als thumbnails bij zoekresultaten en op een groter
formaat in de individuele records.
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Open data
De opendatasets van Abraham zijn in
2020 verder aangevuld en verbeterd.
De diverse exportprofielen zijn opge-
schoond om ze volledig en conse-
quent te maken. Voor het MARCXML-
formaat hebben we gedetailleerde
documentatie gepubliceerd in de
Abraham- handleiding. Sinds eind
2020 is het mogelijk om de data te
downloaden in een bijkomend
formaat, MARC-in-JSON. De down-
loads zijn beschikbaar via Abraham
(data.krantencatalogus.be) en worden
wekelijks automatisch geüpdatet op
basis van de databank.

De datasets zijn geregistreerd op de open data registry van het Impact Center of Competence
(digitisation.eu). Verder hebben we de Abraham-metadata aangeleverd aan het Center for Research
Libraries voor opname in de wereldwijde databank van de International Coalition on Newspapers
(icon.crl.edu). Initieel bevatte de ICON-databank 110 Belgische kranten. In het begin van 2021 is hier
een eerste set van meer dan 9.500 records geïmporteerd. Alle in 2020 toegevoegde en geüpdatete
gegevens stroomden in januari 2020 ook door naar Unicat, de overkoepelende wetenschappelijke
catalogus voor België (unicat.be).

Communicatie
In 2020 hebben we regelmatig over het project Abraham 2020 gecommuniceerd met partnerinstel-
lingen, andere belanghebbenden en het brede publiek via nieuwsberichten op onze website en project-
nieuwsbrieven. De projectnieuwsbrieven werden gemiddeld naar 268 stakeholders en andere geïnte-
resseerden verzonden. Daarnaast hebben we voor het tijdschrift META artikelen geschreven over het
project, over de collegagroep digitalisering van periodieken en over best practices voor het behoud van
krantenerfgoed. In november heeft de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience onze Abraham-zoektips
gepubliceerd op hun blog ‘Slimmer zoeken op het web’. Eind 2020 berichtten we zeven keer over
historische kranten via de Facebook-pagina van Flandrica.be.

Digitalisering
Een van de oorspronkelijke doelstellingen van Abraham 2020 was om een selectie historische Vlaamse
kranten te digitaliseren. Met de ontvangen subsidie konden we echter niet zo ver springen. Begin 2020
keurde de Vlaamse overheid een projectwijziging goed waarin we het digitaliseringsluik van het project
heroriënteerden naar de ontwikkeling van een visie voor een grootschalig en duurzaam Vlaamse digita-
liseringsprogramma voor historische kranten. Dat houdt in dat we een visie en een plan voor een
massadigitaliseringsprogramma hebben opgesteld, samen met meemoo en in nauwe samenwerking
met collectiebeheerders en experts.

De eerste stap die we ondernamen was een grondig onderzoek naar dergelijke programma’s in het
buitenland en naar afgeronde en lopende digitaliseringsinitiatieven in Vlaanderen. Daarnaast voerden
we individuele gesprekken met collectiebeheerders en experts in Vlaanderen en daarbuiten. Hierna
stelden we een uitgebreide matrix op van mogelijke benaderingen voor het programma. Na een gron-
dige analyse kwamen we uit op enkele voorkeursscenario's.

Deze scenario’s presenteerden we tijdens twee verkenningsmomenten rond krantendigitalisering,
georganiseerd met meemoo. Zevenendertig erfgoedprofessionals van 33 collectiebeherende

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 36

https://data.krantencatalogus.be
https://digitisation.eu/knowledge/digitisation-registries/digitisation-datasets
http://icon.crl.edu/
https://unicat.be


instellingen en erfgoedcellen namen deel aan deze verkenningsmomenten en de bijbehorende inter-
actieve enquête. Uit deze interactie bleek dat de vraag naar een gecentraliseerd programma voor de
digitalisering en online ontsluiting van kranten heel concreet aanwezig is.

Dit traject resulteerde in een subsidieaanvraag voor het project Nieuwe Tijdingen, dat dient als voor-
bereidingstraject voor een grootschalig digitaliseringsprogramma. Het driejarige project (2021-2023)
moet de concrete voorwaarden scheppen voor een massadigitaliseringsprogramma voor historische
kranten, zodat Vlaanderen op dit vlak een inhaalbeweging kan beginnen maken. Begin 2021 heeft de
Vlaamse overheid een subsidie van 90.000 euro toegekend voor het eerste jaar van het project.

➜ krantencatalogus.be

Medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken op de Anet Gebruikersdag
(Universiteitsbibliotheek Antwerpen)
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MMFC. MEDIEVAL MANUSCRIPTS IN FLEMISH COLLECTIONS

➜ BP 3.5 Middeleeuwse handschriften ➜ BO 3.3 Middeleeuwse handschriften

MMFC brengt alle middeleeuwse handschriften in Vlaams bezit in kaart. Het doel van dit sectorbrede project
is een online databank met bibliografische en codicologische gegevens over alle middeleeuwse handschriften
(tot 1600) die zich in Vlaamse openbare collecties bevinden.

In 2019 richtten we ons vooral op het voorbereidende werk. In het voor-
bije jaar bouwden we daarop verder en rondden we het project af. We
implementeerden het datamodel in het CMS, ontwikkelden de dataont-
sluiting naar de gebruikers toe en documenteerden de beschrijvings-
methode. We beschreven en fotografeerden de handschriften van een
aantal collecties en vulden de databank met gegevens over bijna 3.400
handschriften.

Projectteam en klankbordgroep
Voor de uitvoering van het project namen we in 2019 een tijdelijke projectleider in dienst, in 2020 aan-
gevuld met een viertal beroepsinlevingsstagiairs, van wie we er één een half jaar in dienst namen om
de continuïteit en de kwaliteit van het project te garanderen tijdens de lockdowns. Ze ondersteunden
de projectleider bij het opstarten van de databank, het verzamelen van basismetadata betreffende de
handschriften, het aanleggen van projectdocumentatie en het ter plaatse beschrijven en fotograferen
van handschriften. Daarnaast werkte een tijdelijke medewerker databeheer deeltijds aan het project
om bestaande datasets te verwerken en de import in de databank voor te bereiden. Het projectteam
werd versterkt door experts van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en enkele partnerbibliotheken.

De klankbordgroep voor het project bestond uit vertegenwoordigers van de drie projectpartners/
expertisecentra en een dertigtal experten uit universiteiten, onderzoeksinstituten en de erfgoed/biblio-
theeksector. In januari 20202 kwam deze groep voor het eerst samen in Museum Plantin-Moretus in
Antwerpen. Op die gelegenheid konden de leden van de klankbordgroep kennismaken met elkaar en
met het projectteam. Hier werd ook het metadataschema voor de databank voorgesteld en besproken.
In de loop van januari en februari overlegden we persoonlijk met klankbordgroepleden die niet op deze
bijeenkomst aanwezig konden zijn. In de loop van 2020 schreven we de klankbordgroep driemaal aan
voor feedback op belangrijke methodologische beslissingen.

Datamodel en beschrijvingsmethode
In 2019 ontwikkelden we in overleg met de leden van het projectteam, de klankbordgroep en externe
experts een methodologisch onderbouwd metadataschema dat toelaat om middeleeuwse handschrif-
ten op een efficiënte, relevante en gestandaardiseerde manier in een databank te beschrijven. In 2020
werkten we dit datamodel verder uit en documenteerden we het in de vrij consulteerbare online
projectdocumentatie (manual.mmfc.be). Naast zes algemene methodologische hoofdstukken schreven
we gedetailleerde documentatie voor de 180 datavelden in het MMFC-model, met duidelijke definities
en instructies voor het correct registreren van handschriften in de databank. We verzamelden bijna 250
afbeeldingen ter illustratie van alle kunsthistorische, paleografische en boektechnische termen die
worden gebruikt in de beschrijvingsmethode. Hiervoor haalden we zoveel mogelijk voorbeelden uit de
collecties die beschreven worden in de MMFC-databank. Daardoor geeft ook de documentatie van de
methode een kijk op de rijkdom en de variëteit van de Vlaamse collecties.
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Databank
Op basis van de documentatie over het theoretische datamodel implementeerden we de databank met
behulp van CollectiveAccess. We realiseerden een module voor datainvoer en voerden de gegevens
over een aantal handschriften en bewaarinstellingen rechtstreeks in via deze module. Daarnaast
creëerden we authority records voor persoonsnamen, namen van instellingen, plaatsnamen, werken
en datasources.

Gegevensinvoer en registratie in-situ
Hoewel de coronamaatregelen vanaf het voorjaar van 2020 zware beperkingen oplegden aan het con-
sulteren en beschrijven van handschriftencollecties ter plaatse, waren we toch in staat om in zestien
erfgoedinstellingen basisbeschrijvingen aan te maken van (een deel van) de handschriften. Prospectie-
onderzoek in deze collecties liet ons toe om de informatie die we in 2019 hadden verzameld te contro-
leren en uit te breiden en om volledige selectielijsten op te stellen voor deze bewaarinstellingen.
Vervolgens vulden we voor de geselecteerde items de basismetadata aan.

In augustus testten we de data-invoermodule uit in het Grootseminarie Ten Duinen (Brugge), waar we
veertig handschriften rechtstreeks registreerden in de databank. Dit stelde ons in staat om de metho-
dologie bij sturen en om technische problemen uit te klaren. Op thuiswerkdagen verwerkten we
recente secundaire bibliografie over de handschriften in de databank. We namen 277 bibliografische
items op die goed zijn voor in totaal 4.208 individuele verwijzingen naar handschriften.

Dataconversie en import
In 2019 was het al duidelijk dat zowel het aantal collectiestukken, als het aantal collecties gevoelig
hoger lag dan aanvankelijk geschat (4000 à 5000 items, eerder dan 2500 à 3000 en 102 collecties in
plaats van circa 50). Daardoor was het niet haalbaar om alle stukken en collecties ter plaatse te
beschrijven binnen de looptijd van het project. De coronamaatregelen hebben in 2020 de mogelijk-
heden tot registratie ter plaatse bovendien nog verder ingeperkt.

Om toch van zoveel mogelijk items basisgegevens te kunnen opnemen in de MMFC-databank hebben
we er voor gekozen om in 2020 in de eerste plaats bestaande metadata te converteren en te verifiëren.
Voor 3.397 handschriften hebben we basisgegevens verzameld uit gedrukte en elektronische bronnen
en die geïmporteerd in CollectiveAccess. Voor nog eens 425 items beschikken we over onvolledige
gegevens die we na verdere controle later zullen importeren. Voor zeven instellingen waarvoor we de
basisgegevens van 2.298 collectie-items
hebben geïmporteerd, hebben we ook
de metadata uit de instellingscatalogi
toegevoegd. We realiseerden hiervoor
(vaak complexe) conversies en de
gegevensimport.

Fotografie
Als onderdeel van de MMFC-registratie-
methode nemen we hoogwaardige en
gestandaardiseerde foto’s op in de
databank om de basisbeschrijvingen
van de handschriften te verrijken. Voor
collecties waar nog geen digitalisering
heeft plaatsgevonden, gebruiken we
hiervoor onze eigen gespecialiseerde
mobiele fotostudio.

Fotografie van middeleeuwse handschriftfragmenten in Rijksarchief in Gent
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We volgen daarbij het protocol dat we opstelden in overleg met leden van de klankbordgroep.

In drie collecties konden we in de loop van 2020 fotografiesessies inplannen: het archief van de Abdij
van Park, het Rijksarchief te Gent en het archief van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot. In de
Bijzondere Collecties en de Maurits Sabbebibliotheken van KU Leuven Bibliotheken selecteerden we
items voor fotografie en werden de foto’s aangeleverd door de bewaarinstelling. Voor vijf collecties die
geheel of gedeeltelijk gedigitaliseerd zijn selecteerden we relevante afbeeldingen die de
handschriftbeschrijvingen in de databank zullen illustreren.

Ontsluiting
Ter voorbereiding van het ontwerp van de front-end van de databank deden we een internationaal
onderzoek van vergelijkbare handschriftdatabanken en voerden we gebruikersonderzoek uit in de
vorm van gestructureerde gesprekken met voorbeeldgebruikers. Op basis daarvan bepaalden we de
benodigde functionaliteit van de gebruikersinterface. We ontwierpen de lay-out en configureerden de
gegevensmapping. De technische implementatie en configuratie van de gebruikersontsluiting gebeurt
in Omeka S en wordt gerealiseerd door LIBIS. Een testversie van de onlinecatalogus is sinds februari
2021 online.

Communicatie en overleg
Om het project brede draagkracht te geven binnen het veld en naar de vele soorten eindgebruikers toe,
heeft het projectteam dikwijls rechtstreeks overlegd met collectiebeheerders, leden van de
klankbordgroep en andere externe experten. We communiceerden over het project naar diverse
doelgroepen via verschillende kanalen. In de loop van 2020 verstuurden we drie nieuwsbrieven naar
projectpartners en belangstellenden. In februari 2020 creëerden we een Twitter-account die nu 472
followers heeft en waarlangs we via 485 tweets hebben gecommuniceerd met internationale experts.
Naar een breed publiek toe gebruikten we de Facebookpagina van Flandrica.be, waarop we acht maal
berichtten over bijzondere Vlaamse handschriften. We schreven over aspecten van het project in het
tijdschrift META en in de nieuwsbrieven van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en het Réseau
des médiévistes belges de langue française. De projectleider werd over het project geïnterviewd voor
de website van de Erfgoedsite Abdij van Park.

Toekomst
Het MMFC-project bracht aan het licht dat Vlaamse handschriften zelfs nog minder goed ontsloten zijn
dan eerst gedacht. Twee deelgroepen vielen daarbij op: kerkelijke collecties en losse handschrift-
fragmenten. Om dit te verhelpen formuleerden we een subsidieaanvraag voor een nieuw driejarig
project, ‘Comites latentes’, dat we in 2020 indienden om deze collecties grondiger te beschrijven in de
MMFC-databank. Begin 2021 heeft de Vlaamse overheid een subsidie van 99.000 euro toegekend voor
het eerste jaar van het project.

➜ mmfc.be
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UNICAT

➜ BP 3.1 Vlaamse oude drukken ➜ BO 3.1 Vlaamse oude drukken
➜ BP 3.4 Belgische kranten ➜ BO 3.2 Belgische kranten
➜ BP 3.5 Middeleeuwse handschriften ➜ BO 3.2 Middeleeuwse handschriften
➜ BP 4.5 Gezamenlijke toegang

UniCat is de overkoepelende onlinecatalogus voor wetenschappelijk onderzoek en het hoger onderwijs in
België. Met de databank doorzoek je in één beweging de bibliotheekcatalogi van universiteiten, hogescholen,
onderzoekscentra, musea, erfgoedinstellingen, overheidsinstanties en de Koninklijke Bibliotheek van België.

We zorgen ervoor dat de gegevens uit de STCV- en Abraham-databanken beschikbaar zijn in UniCat.
Unieke historische boeken en kranten uit tientallen erfgoedinstellingen die anders niet in UniCat
zouden zijn opgenomen, zijn daardoor makkelijker te vinden voor onderzoekers en studenten. Alle
aanvullingen en wijzigingen die we in 2020 deden in STCV en Abraham stroomden in januari 2021 door
naar UniCat. We voegen in de loop van 2021 ook de gegevens aan de MMFC-databank toe.

➜ unicat.be

Titels uit Abraham in UniCat
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4   DIGITALE TOEGANG

We bouwen binnen een breder netwerk mee aan de
internationale toegang tot gedigitaliseerde collecties en
born digital publicaties uit Vlaanderen.
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OPENDATAHUB

➜ BP 4.5 Gezamenlijke toegang ➜ BO 4.1 Opendatahub

We ontwikkelen een opendatahub zodat onze databanken vindbaar, toegankelijk, interoperabel en
herbruikbaar zijn voor de internationale cultureel-erfgoedgemeenschap.

We willen onze databanken duurzaam inzetten als centrale toegang op Vlaamse deelcollecties en
collectiestukken: oude drukken, historische kranten en middeleeuwse handschriften. Ze moeten dé
autoritatieve bron zijn voor informatie over deze collecties en items binnen de wereldwijde linked open
data cloud. Om dat mogelijk te maken rollen we in de beleidsperiode 2019-2023 een verbeterde
ICT-infrastructuur uit.

Nieuwe componenten
In 2019-2020 lag de nadruk vooral op bijkomende componenten voor de nieuwe handschriften-
databank MMFC en een nieuwe versie van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. In de geest van de
opendatahub worden deze databanken gerealiseerd binnen een gedeeld systeem op basis van
CollectiveAccess en Omeka S.

De databanken voor MMFC en de Collectiewijzer werden in 2020 voltooid. Het gelaagde en gedetail-
leerde datamodel van MMFC was daarbij een serieuze uitdaging. CollectiveAccess stelt MMFC- en
Collectiewijzer-catalografen vandaag in staat om beschrijvingen en flankerende records aan te maken
in de databanken en om die modulair uit te breiden, afhankelijk van het gewenste (of haalbare)
beschrijvingsniveau. Beschrijvingen van handschriften in MMFC kunnen aan de relevante collectie-
beschrijvingen in de Collectiewijzer worden gekoppeld. Momenteel gebeurt invoer alleen door onze
eigen medewerkers, maar het is de bedoeling dat ter zake kundige en hiervoor opgeleide collectie-
beheerders zelf de beschrijvingen van hun handschriften en deelcollecties gaan kunnen verfijnen.

De bijbehorende onlinecatalogi en opendatafunctionaliteit voor MMFC en Collectiewijzer moesten
wachten tot 2021. De grote hoeveelheid complexe dataverwerkingsopdrachten voor de projecten
Abraham 2020 en MMFC was daarvan mee de oorzaak.

Downloads van open datasets
De data van onze STCV- en Abraham-databanken kunnen sinds 2019 worden gedownload voor her-
gebruik in verschillende formaten. In 2020 brachten we daar nog de nodige verbeteringen aan aan.
Ook de documentatie bij de exportformaten is verder uitgewerkt. Voor beide databanken staat de
volledige beschrijvingsmethode online — informatie die uiteraard ook van nut is voor gebruikers van
deze datasets. In afwachting van de onlinecatalogus voor de MMFC-databank publiceren we de be-
schikbare basisgegevens over middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties al via een XML-
bestand.

DATASET RECORDS HOLDINGS LOCATIE

Abraham ~ 11.000 ~ 22.000 data.krantencatalogus.be

MMFC ~ 3.400 ~ 3.400 data.mmfc.be

STCV ~ 26.000 ~ 50.000 data.stcv.be
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FLANDRICA.BE. ERFGOEDBIBLIOTHEKEN ONLINE

➜ BP 4.1 Flandrica.be ➜ BO 4.1 Opendatahub
➜ BO 2.1 Topstukken

Via Flandrica.be kan het brede publiek kennismaken met de rijkdom van de Vlaamse bibliotheekcollecties. Als
portaal bundelt de website Flandrica.be gedigitaliseerd erfgoedmateriaal. We bouwen die online erfgoed-
bibliotheek elk jaar verder uit. Daarnaast nemen we onder de vlag van Flandrica.be andere online
communicatie-initiatieven om Vlaams bibliothecair erfgoed onder de aandacht te brengen.

Online collectie
De collectie van Flandrica.be is in negen jaar
aangegroeid tot 788 werken. Dat is maar een
fractie van het Vlaamse bibliothecaire erfgoed
dat is gedigitaliseerd, maar Flandrica.be biedt
daaruit een aantrekkelijke selectie van top-
stukken en exemplarische werken die allemaal
worden gepresenteerd aan de hand van
enkele voorbeeldpagina’s en een begeleidende
tekst die het werk in zijn context plaatst en het
belang ervan schetst.

Flandrica.be biedt bezoekers daardoor een
laagdrempelige en informatieve kennismaking
met onze rijke bibliotheekcollecties. De aan-
winsten in 2020 illustreren nog maar eens de
grote verscheidenheid van de Vlaamse erf-
goedbibliotheekcollecties. De nieuwe bijdragen
passen in de koers die we momenteel varen
met Flandrica.be: we zetten vooral in op de
opname van toppers en veel gevraagde
stukken.

In 2020 kwamen 13.551 bezoekers 17.261 keer
naar Flandrica.be. Ze bekeken er samen
43.264 pagina’s. Bezoekers bleven gemiddeld
1,2 minuten en bekeken 2,5 pagina. Van de
bezoekers die op Flandrica.be belandden
bekeek 32% meer dan één pagina. Dat is naar
internetbegrippen relatief hoog.

Vanaf 2021 zullen we jaarlijks in het voorjaar een oproep doen aan de deelnemende erfgoedbiblio-
theken om nieuwe collectiestukken naar Flandrica.be te brengen. Zo hopen we in de toekomst nog
meer toperfgoed via Flandrica.be te kunnen aanbieden en de diversiteit van het erfgoed te vergroten,
ook door nieuwe partners aan te trekken. In 2021 maken we ook werk van het opnemen van werken op
de Vlaamse topstukkenlijst die eigenlijk niet mogen ontbreken op het platform.

Meer zichtbaarheid op sociale media
Tijdens de lockdown in het voorjaar sloten veel erfgoedbibliotheken noodgedwongen hun deuren.
Hierdoor werd het bibliothecaire erfgoed ontoegankelijk voor het publiek. Daarom besloten we dit
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waardevolle erfgoed via de sociale media in de kijker te zetten en via deze weg onze letterschatten tot
bij geïnteresseerden te brengen. Met de reeks #hetdagelijksboek op Facebook lieten we het brede
publiek elke week kennismaken met een aantal pareltjes op Flandrica.be.

Niet alleen de integraal gedigitaliseerde topstukken van Flandrica.be hebben intrigerende verhalen te
vertellen. Ook minder gekend bibliothecair erfgoed verdient zichtbaarheid. Daarom belichten we sinds
eind 2020 via de sociale media van Flandrica.be ook collectiestukken die niet op de website van
Flandrica.be zijn opgenomen. Zo bieden we een brede staalkaart aan bibliothecair erfgoed in al haar
diversiteit aan. Onze eigen databanken en de collectiestukken die onze medewerkers in handen krijgen
zijn daarbij een bron van inspiratie.

In de begeleidende teksten leggen we de link tussen het erfgoed en actuele thema’s, zoals duurzaam-
heid en epidemieën in het verleden. We spelen ook in op evenementen (zoals de Week van het
Nederlands), internationale trends (#titlepagetuesday) en de datum van die dag (#OpDezeDag). Tijdens
de lockdown lieten we onze volgers met de reeks #OpReisMetDBNL virtueel op reis gaan via citaten uit
de Nederlandstalige literatuur. De werken waaruit deze citaten afkomstig waren konden integraal
worden gelezen via dbnl.org.

Toekomst
De website Flandrica.be is al enkele jaren toe aan een make-over. Het potentieel van de inhoud is hoog,
maar de presentatie laat naar huidige normen te wensen over. Zo is de website slecht toegankelijk met
mobiele toestellen. De hostingkosten van de huidige setup zijn aanzienlijk. Bij de voorstudies voor de
vernieuwing van onze informatie-infrastructuur in 2019-2023 is gekeken hoe we onze databanken en
websites beter kunnen integreren en onderling versterken. Integratie tussen de Collectiewijzer Erfgoed-
bibliotheken en Flandrica.be ligt voor de hand. Die is voorzien voor 2022, na de lancering van de
nieuwe Collectiewijzer in 2021.

De gegevens voor beide platformen zullen worden beheerd in één systeem, maar beschikbaar zijn via
twee websites: elk met een eigen blik op de collecties van erfgoed- bibliotheken. De werken in
Flandrica.be dienen als illustraties bij de collecties en omgekeerd kan Flandrica.be via de Collectiewijzer
gebruikers helpen toeleiden naar de fysieke en virtuele collecties van erfgoedbibliotheken.

Collectiebeheerders zullen zelf op een gemakkelijke manier gedigitaliseerde werken aan Collectie-
wijzer en Flandrica.be kunnen toevoegen. Op die manier hopen we meer erfgoedinstellingen warm te
kunnen maken om de collectie van Flandrica.be te versterken.

➜ flandrica.be

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 45

https://dbnl.org
http://flandrica.be


DBNL. DIGITALE BIBLIOTHEEK VOOR DE NEDERLANDSE LETTEREN

➜ BP 4.2 DBNL ➜ BO 1.1 Verbinden
➜ BP 1.4 Internationale wisselwerking ➜ BO 4.2 Digitaliseringsprogramma
➜ BP 4.5 Gezamenlijke toegang

We bouwen samen met de Taalunie en de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek in Den Haag aan de Digitale
Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). De DBNL is een digitale collectie van teksten die behoren tot
de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie
representeert het hele Nederlandse taalgebied en kent jaarlijks wereldwijd miljoenen bezoekers. De DBNL is al
20 jaar een gevestigde waarde in het digitale bibliotheeklandschap in Vlaanderen en is van groot belang voor
onderzoek en onderwijs.

Beleid en organisatie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
coördineert de werkzaamheden van DBNL
in Vlaanderen. Hiervoor hebben we een
voltijdse DBNL-projectleider in dienst. Die is
de onmisbare evenknie van de DBNL-
dienstcoördinator bij de Koninklijke Biblio-
theek van Nederland (KB). Ze werkt onder
andere aan de uitbouw en promotie van de
digitale bibliotheek vanuit Vlaams perspec-
tief en is secretaris van de werkgroep
Content.

Als samenwerkingspartner van de DBNL
zetelt de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
in de commissie DBNL, het sturend orgaan
van het project. Via het Overleg Vlaanderen
organiseren we de inbreng van andere
Vlaamse stakeholders in het project: de
KANTL, Literatuur Vlaanderen, het Letteren-
huis, Cultuurconnect en vertegenwoor-
digers uit de onderzoeks- en bibliotheek-
wereld. In 2020 werd besloten om vanaf
2021 ook leden van VAV en de KBR uit te
nodigen voor het Overleg Vlaanderen.

Collectiebeleid
Een werkgroep Content adviseert de commissie DBNL over het collectiebeleid van de digitale biblio-
theek. In 2020 heeft de werkgroep Content onder meer advies gegeven over de selectie jeugdliteratuur,
selectiecriteria voor werk van vrouwelijke auteurs en de opname van secundaire literatuur (mono-
grafieën), almanakken en misdaadliteratuur. Door deze adviezen en door het regelmatig aanscherpen
van de selectiecriteria voor verschillende genres en deelcollecties krijgt de collectie-aangroei meer
focus. De werkgroep Content kan een beroep doen op een pool van deskundigen die hen in hun
adviezen kunnen bijstaan. In het licht van het nieuwe beleidsplan heeft de commissie in 2020 besloten
om de samenstelling van de werkgroep Content te veranderen om zo expertise binnen te halen die
aansluit bij de noden van de nieuwe beleidsdoelen.
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Aangroei Collectie
In 2020 bracht de DBNL 209.746 hoogwaardig gedigitaliseerde pagina’s online, waarvan 206.957 met
financiering van de Taalunie. Dat is een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar. In 2020 kwam de
productie even volledig stil te liggen door de coronamaatregelen. Het digitaliseringsbedrijf sloot tijdelijk
zijn deuren. Vervolgens moest vanwege het thuiswerken het werkproces van de DBNL-digitalisering
worden aangepast. Dit heeft geleid tot een achterstand in de inproductiename, die niet meer volledig
kon worden ingelopen. Ook de beschikbaarstelling van teksten op dbnl.org heeft hieronder geleden.

Gebruiksgegevens
Het gebruik van de DBNL kende echter een
stijging in 2020. Vooral het tweede kwartaal van
2020 was bijzonder, met een toename van meer
dan 20% van het bezoek ten opzichte van het-
zelfde kwartaal in 2019. Het aantal bezoeken
vanuit Vlaanderen nam zelfs toe met meer dan
50% ten opzichte van het tweede kwartaal van
2019. In de tweede helft van het jaar normali-
seerde de situatie enigszins. In 2020 kende
dbnl.org 5,2 miljoen bezoeken, een toename van
11% ten opzichte van 2019. In Vlaanderen steeg
het aantal bezoeken zelfs met 32,5% en het
aantal bezoekers met 29%. Het stijgend gebruik
in Vlaanderen van afgelopen jaren zette zich dus
ook in 2020 voort. De doelstelling ‘meer DBNL in
Vlaanderen’ maken we dus zeker waar.

Beleidsplan 2021-2023
In 2020 schreven we samen met de Koninklijke Bibliotheek en de Taalunie een nieuw beleidsplan voor
DBNL. We vroegen daarbij belangrijke stakeholders in Vlaanderen en Nederland om input en feedback.
In Vlaanderen hebben we het nieuwe meerjarenbeleid van de DBNL voorgesteld en besproken met de
leden van Overleg Vlaanderen.

In december 2020 keurde het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie het Beleidsplan
2021-2023 goed. In deze nieuwe beleidsperiode staan twee krachtlijnen centraal:

― Optimale beschikbaarheid en toegankelijkheid: De DBNL-collectie is zo goed mogelijk
beschikbaar en toegankelijk.

― Representativiteit en meerstemmigheid: De DBNL-collectie wordt waar mogelijk
meerstemmiger en representatiever voor de Nederlandse letterkunde, taalkunde en
cultuurgeschiedenis.

➜ Beleidsplan DBNL 2021-2023

Communicatie en marketing
Tijdens de beleidsperiode 2018-2020 hebben we sterk ingezet op een hoger gebruik van de DBNL.
Zeker in Vlaanderen, waar de DBNL minder bekendheid genoot, was dat nodig. Daarvoor hebben we
DBNL gepromoot via diverse communicatie- en marketingacties, waaronder deelname aan de Week
van het Nederlands en de ontwikkeling van een derde animatiefilm rond de DBNL-collectie die begin
2021 wordt gelanceerd. We werkten voor Vlaanderen ook een social-mediacampagne uit. Er
verschijnen nu wekelijks via de kanalen van Flandrica.be berichten over werken in collectie die de
spanwijdte van de DBNL laten zien.
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Normaal zetten we ook sterk in op infosessies en de aanwezigheid van de DBNL op conferenties. Door
de coronamaatregelen konden de geplande initiatieven niet doorgaan. Daarnaast zijn enkele acties
verschoven naar 2021. Zo ontwikkelden we een informatieve bannercampagne voor Vlaamse biblio-
theken. De lancering ervan was in 2020 niet zinvol en werd tijdelijk on hold gezet.

Ook de geplande DBNL-gebruikersdag in Vlaanderen kon niet doorgaan. Die werd echter omgevormd
tot een online gebruikersdag in 2021 waarin we zullen focussen op de internationale neerlandistiek. Op
1 april wordt een reeks filmpjes over dit thema op dbnl.org gelanceerd. De inhoudelijke voorbereiding
van dit evenement vond plaats in 2020.

We waren ook dit jaar actief in de DBNL-nieuwsbriefredactie. In 2020 werd de succesvolle rubriek ‘De
schatkamer van…’ verdergezet. Daarin vertellen bekende Vlamingen en Nederlanders over hun parel in
de DBNL. Daarnaast ontwikkelde de redactie een nieuwe rubriek over de DBNL en onderzoek, die in
2021 geïntroduceerd wordt.

Aanleveren Vlaamse titels en auteursrechten
In de beleidsperiode 2018-2020 realiseerden we een inhaalbeweging op het vlak van Vlaamse teksten
in de DBNL. De Nederlandse KB bezit niet alle belangrijke Vlaamse letterkundige werken en doet voor
het vervolledigen van de DBNL-collectie een beroep op bruikleengevers. Daarom ontwikkelde de
Vlaamse Erfgoedbibliotheken een bruikleenprocedure vanuit de Vlaamse collecties. In februari 2020
vertrokken er ruim honderd monografieën en 34 tijdschrifttitels van de Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience richting de KB. Al deze werken werden in 2020 ingescand en zullen de komende jaren
online beschikbaar worden gesteld.

De belangrijkste hindernis voor het online beschikbaar stellen van het Vlaamse materiaal op dbnl.org
blijft de problematiek van auteursrechtenklaring. Een collectieve regeling zoals die voor Nederlandse
werken bestaat, is door de complexiteit van het Belgisch auteursrechtelijke landschap momenteel niet
mogelijk. We volgen de implementatie op van de Europese richtlijn voor Auteursrecht in de Digital
Single Market (de ‘DSM-richtlijn’) in de Belgische wetgeving en gaan in 2021 met de KBR in gesprek om
verdere mogelijkheden te onderzoeken.

Bij gebrek aan collectieve oplossing hebben we in 2020 opnieuw ingezet op individuele rechtenklaring
(een tijdrovend proces). Binnen een pilootproject voor Vlaamse tijdschriften probeerden we met
uitgevers afspraken te maken over het online beschikbaar maken van gedigitaliseerde nummers met
auteursrechtelijke beperkingen.

Functionaliteitsverbeteringen en toegankelijkheid
In 2020 zijn verbeteringen aan de website uitgevoerd als antwoord op de belangrijkste verbeterpunten
die bij het gebruikersonderzoek in 2019 naar voren waren kwamen. Het ging daarbij vooral om de
zoekmogelijkheden. Ook werden aanpassingen gedaan om de homepage en het navigatiemenu over-
zichtelijker te maken en werd een pagina met veelgestelde vragen toegevoegd.

Digitale toegankelijkheid blijft steeds een aandachtspunt bij de verdere doorontwikkeling van de web-
site. In de afgelopen beleidsperiode zijn dan ook verbeteringen doorgevoerd voor mensen met een
functiebeperking. Daarbij wordt gewerkt volgens de internationale toegankelijkheidsrichtlijnen Web
Content Accessibility Guidelines.

In 2020 zijn stappen gezet om de gehele collectie zo veel mogelijk in hoogwaardige bestandsformaten
aan te bieden. Rechtenvrije teksten worden nu in XML- en tekstformaat beschikbaar gesteld voor
gebruik door (data)wetenschappers.

➜ dbnl.org
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5   BEHOUD EN BEHEER

We stimuleren een beter behoud en beheer van Vlaams
bibliothecair erfgoed.
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COLLEGAGROEP ‘BEHOUD EN BEHEER’

➜ BP 5.3 Conserveringsplan ➜ BP 1.2 Versterken
➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling

In 2020 ging de Collegagroep ‘Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed’ van start. In deze
collegagroep staat het uitwisselen van praktijkgerichte kennis en ervaringen centraal rond alles wat met het
behoud en beheer in erfgoedbibliotheken en andere documentaire erfgoedcollecties te maken heeft. We
nemen samen met FARO de coördinatie van de groep op ons.

Kick-off in januari
Op 31 januari vond de kick-off van de collegagroep plaats in de Maurits Sabbebibliotheek in Leuven.
Zevenentwintig collega’s uit erfgoedbibliotheken, archieven en documentatiecentra bogen zich over de
uitdagingen die het behoud en beheer van hun rijke collecties met zich meebrengt. Dat er dat heel wat
zijn, was al duidelijk uit de bevraging vooraf. Zowat iedereen bleek immers ervaring te hebben met
schimmel, beestjes, plaatsgebrek en problemen rond klimaatbeheersing.

Tijdens de collegagroep inventariseerden de collega’s de thema’s voor volgende bijeenkomsten.
Schimmel, klimaatmonitoring, insecten en het hoofd koel houden bij calamiteiten kwamen als grootste
prioriteiten uit de bus. Ze maakten ook afspraken over hoe ze de collegagroep vorm wilden geven. De
groep zal twee keer per jaar bijeenkomen, op een wisselende locatie in Vlaanderen. Kennis uitwisselen,
onderlinge solidariteit en in alle vertrouwen verhalen en tips delen staan centraal. Iedere collega krijgt
toegang tot de gedeelde drive en de
groep heeft een eigen mailinglijst.

Vervolgens getuigden twee collega’s
over de aanpak van een schimmel-
uitbraak in hun collectie. Ze gaven
praktische tips voor het bestrijden van
schimmel en wezen op het belang van
een goede nazorg, voortdurende
waakzaamheid en voldoende
bewustzijn van de problematiek in alle
lagen van de instelling. Tot slot
bezochten we het Book Heritage Lab
van de KU Leuven.

Ideeën spuien tijdens de eerste bijeenkomst van de collegagroep

Bevraging klimaatmonitoring
Tijdens de lockdown in het voorjaar sloten heel wat erfgoedorganisaties noodgedwongen de deuren en
werkten de collega’s grotendeels van thuis uit. In mei polsten we bij de sector hoe ze in volle lockdown
op de hoogte bleef van de staat van het erfgoed in het depot. Goede bewaaromstandigheden zijn
cruciaal om ons waardevolle erfgoed door te kunnen geven aan de volgende generaties. Negentien
bibliotheken en archieven reageerden op de online bevraging. Hieruit bleek dat monitoring duidelijk
hoog op de agenda van de erfgoedsector staat, en terecht, al monitort niet iedereen even systematisch.
Gelukkig gaf de meerderheid van de bevraagden aan de klimaatgegevens vanop afstand te kunnen
raadplegen. Adequaat reageren op afwijkende meetresultaten blijkt minder evident. De mogelijkheden
om snel in te grijpen zijn vaak beperkt en slechts enkele organisaties beschikken over een protocol.
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Een volledig overzicht van de
resultaten van de bevraging werd
op de website van Vlaamse
Erfgoedbibliotheken gepubliceerd.
De bevindingen vormden boven-
dien het vertrekpunt voor de
tweede bijeenkomst van de
collegagroep.

Tweede bijeenkomst
Op dinsdag 6 oktober ontmoetten
vijfentwintig collega’s elkaar voor
de tweede maal in de collegagroep
Behoud en beheer. Samen ontdek-
ten ze via tools, projecten en prak-

tijkvoorbeelden hoe klimaatbeheersing en -monitoring er anno 2020 kunnen uitzien. Door de corona-
maatregelen verliep de bijeenkomst digitaal, waardoor enkele, meer interactieve onderdelen van het
programma helaas noodgedwongen uitgesteld werden tot een later moment.

Tijdens de bijeenkomst stelden we de resultaten van de bevraging aan de collega’s voor. Bovendien
vernamen de collega’s hoe een depot met passieve klimaatbeheersing naar Deens model precies werkt
en wat de doelstellingen van het nieuwe project Resilient Storage zijn. Ze maakten ook kennis met
Easylog Cloud, een online opvolgsysteem van klimaatgegevens, en met het CHARP-platform, waarop je
je klimaatgegevens kan analyseren en waarop je een klimaatlogboek kan bijhouden. Ook het innova-
tieve partnerproject LoRaWan Museum Logger kwam aan bod. Dit project verkent de mogelijkheden
om zelf met opensource hardware en software dataloggers te maken, waarvan je de metingen vanop
afstand kan volgen.

Derde bijeenkomst gepland
Op 16 maart 2021 organiseren we de derde bijeenkomst van de collegagroep, opnieuw digitaal. Op het
programma staan deze keer allerlei vervelende beestjes die zich wel eens durven ophouden in collec-
ties erfgoed, zoals papier- en zilvervisjes, houtwormkevers en muizen. Ook aan deze bijeenkomst is een
online quiz en bevraging gekoppeld, zodat we een beeld krijgen van de huidige situatie en hier tijdens
de collegagroep verder op in kunnen spelen.

Nood aan blijvende ondersteuning
Intussen zijn niet minder dan vijfenveertig collega’s over heel Vlaanderen aangesloten bij de mailinglijst
om zo op de hoogte te blijven van de activiteiten van de collegagroep. Dit grote aantal is een duidelijk
signaal dat de vraag naar ondersteuning rond behoud en beheer sterk leeft in de sector.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-behoud-en-beheer
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EXPERTISEDELING

➜ BP 5.5 Adviesverlening ➜ BP 1.2 Versterken
➜ BP 1.5 Kennisopbouw en expertisedeling

We verbeteren het behoud en beheer van collecties door het inzetten van experten.

Schadeatlas bibliotheken
We blijven inzetten op de promotie van de Schadeatlas bibliotheken, onder meer via communicatie in
vakliteratuur en de collegagroep Behoud en beheer. Via de collegagroep deelden we ook schadeatlas-
sen uit aan wie nog geen exemplaar had. Schaderegistratie kwam als thema voorlopig nog niet aan bod
in de collegagroep, maar aangezien het wel hoog scoorde in de rangschikking van prioritaire thema’s
zal het ongetwijfeld in de nabije toekomst op het programma staan.

Eerste hulp bij kwetsbare kranten
Een van de meest urgente noden van bibliothecair erfgoed is de verzuring van historische kranten. Om
collectiebeheerders te ondersteunen in de zorg voor dit fragiele erfgoed gingen we te rade bij vijf ex-
perten die hun ervaringen en tips deelden met ons. Wij bundelden die en deelden ze in een artikel dat
in juni verscheen in META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief.

Routineonderhoud
We adviseerden erfgoedcel k.Erf over het onderhoud van een erfgoedbibliotheek waarmee de erfgoed-
cel een begeleidingstraject doorloopt. Omdat er in feite amper richtlijnen bestaan rond routineonder-
houd polsten we bij een aantal erfgoedbibliotheken naar hun ervaringen en advies. Naast concrete tips
zoals ‘leg nooit een dweil te drogen in de bibliotheek’ leverde dit de algemene stelregel op dat bij
onderhoud kwaliteit boven kwantiteit gaat. Een haalbare, maar grondige onderhoudsroutine aange-
past aan de specifieke situatie is belangrijker dan het opleggen van een vast aantal schoonmaakbeur-
ten per maand als die dan slechts oppervlakkig worden uitgevoerd.

Fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’
Onze reizende fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’ ging ook dit jaar weer op pad. Aan de hand
van zesentwintig foto's uit de Schadeatlas bibliotheken sensibiliseert de tentoonstelling het brede
publiek rond het behoud en beheer van bibliothecair erfgoed. Naast enkele zeer ernstige gevallen,
zoals brandschade of schimmel, tonen we ook meer herkenbare kwalen zoals een kapotte boekband of
verzuurd papier. Geïnteresseerde organisaties kunnen de expo huren. Bij de expo hoort een publieks-
gids, die ook tips bevat die bezoekers helpen zorg te dragen voor hun eigen boekencollectie. Daarnaast
voegt de Erfgoedapp van FARO een extra laag toe aan de tentoonstelling om de bijschriften bij de foto's
te kunnen raadplegen. In de periode 2017-2019 was de expo al op elf plaatsen te zien, voornamelijk in
openbare bibliotheken.

De reizende tentoonstelling bezocht begin 2020 de openbare bibliotheek van Boom en de mediatheek
van de FOD Financiën in Brussel. Door de coronamaatregelen moest de opstelling van de expo in de
Faculteitsbibliotheek Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent en de openbare bibliotheek van
Asse worden afgelast.
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6   SAMENLEVING

We helpen erfgoedbibliotheken om zich beter te
verankeren in de hedendaagse samenleving.
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PARTICIPATIE

➜ BP 6.1 Participatie ➜ BO 3.3 Verankeren

We stimuleren een meer participatieve werking door zelf een voorbeeld te stellen en collega's en experten
rond dit thema samen te brengen.

De erfgoedgemeenschap betrekken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelt haar dienstverlening steeds in samenspraak met de
sector. Op die manier kunnen we optimaal op de noden en behoeften van de erfgoedbibliotheken
inspelen en ontwikkelen we de beste zorg voor het waardevolle bibliothecair erfgoed. Het diensten-
aanbod van Vlaamse Erfgoedbibliotheken staat vanzelfsprekend open voor alle erfgoedprofessionals
die met bibliothecair erfgoed in aanraking komen. Als netwerkorganisatie zoeken we bovendien altijd
naar partnerschappen met organisaties uit de brede cultureel-erfgoedsector om onze projecten te
versterken met expertise die we zelf niet in huis hebben.

Op organisatieniveau zitten vertegenwoordigers van erfgoedbibliotheken en externe adviseurs in onze
bestuursorganen. In onze projecten realiseren we inspraak via brede klankbordgroepen. Dat maakt het
mogelijk om uiteenlopende perspectieven bij elkaar te brengen. Bovendien vormt zo’n klankbordgroep
een mini-netwerk van Vlaamse en (inter)nationale actoren rond een project. Hierdoor bevorderen we
tegelijk de onderlinge uitwisseling en versterken we de sector als geheel.

Ook de focus op collegagroepen tijdens deze beleidsperiode kadert in deze strategie van verbreding,
participatie en inzet op draagvlak en mede-eigenaarschap bij zowel de projectpartners als bij de brede-
re cultureel-erfgoedgemeenschap.

Onze activiteiten zijn zowel vraag- als aanbodgestuurd. Het eerste realiseren we onder andere door
vanuit de collega- en klankbordgroepen in te spelen op de dynamiek. Tegelijkertijd stimuleren we de
professionalisering binnen de brede sector van erfgoedbibliotheken door een gericht aanbod, commu-
nicatie en sensibilisering.

Groeipad voor erfgoedbibliotheken
Onze projecten en initiatieven staan steeds open voor alle organisaties die bibliothecair erfgoed behe-
ren. We willen daarbij zoveel mogelijk drempels wegwerken. We zijn daarom begonnen om een groei-
pad uit te tekenen om (nog) niet-erkende erfgoedbibliotheken te ondersteunen bij verdere profes-
sionalisering. We ontwerpen een stappenplan waarbij we kijken hoe ons eigen dienstenaanbod en dat
van anderen deze organisaties kan helpen zich verder te ontwikkelen. Het sluitstuk is een begeleidings-
traject voor erfgoedbibliotheken die een kwaliteitslabel willen aanvragen. We vertrekken vanuit de
behoeften van de bibliotheken die zo’n traject willen ingaan. In de eerste helft van 2021 zullen we
prospecteren onder mogelijke geïnteresseerden.

Sensibiliseren binnen waarderen
Sensibilisering rond erfgoedparticipatie deden we in de afgelopen jaren vooral via onze waarderings-
trajecten. Participatie van belanghebbenden is immers een essentieel aspect van waarderen. We bie-
den een apart inspiratiedossier rond participatie aan binnen de toolbox Wijzer Waarderen, waarin oog
is voor zowel de voordelen als de hinderpalen bij participatief waarderen. Het was de bedoeling om dat
dossier nog aan te scherpen na een praktijkoefening binnen het waarderingstraject rond wiskundige
oude drukken. Die kwam helaas te vervallen door de coronamaatregelen.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/dossier/waarderen/participatief-waarderen

JAARVERSLAG 2020 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 54

https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/dossier/waarderen/participatief-waarderen


DIVERSITEIT

➜ BP 6.2 Diversiteit ➜ BO 3.3 Verankeren

We stimuleren de aandacht voor diversiteit binnen het beleid en de collectie door zelf een voorbeeld te stellen
en collega's en experten rond dit thema samen te brengen.

Organisatie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken streeft ernaar een diverse organisatie te zijn, waarin iedereen
zonder onderscheid gelijk wordt behandeld en waarin stemmen uit allerlei hoeken en lagen vertegen-
woordigd zijn. We besteden daarom bijzondere aandacht aan een maatschappelijk en cultureel diverse
samenstelling van het personeelsbestand en van onze bestuursorganen. De recente verbreding van de
algemene vergadering kadert in deze visie.

Vacatureteksten formuleren we steeds genderneutraal, waarbij we elke m/v/x aanmoedigen te sollici-
teren, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking. Op vlak van gender en leeftijd zijn we erin
geslaagd een goede mix te bereiken. We blijven inspanningen leveren om ook een meer multiculturele
organisatie te worden.

Deze aandacht voor meerstemmigheid vertalen we ook in onze werking. Bij het samenstellen van onze
klankbordgroepen en projectteams trachten we steeds diverse profielen samen te brengen, die elk
vanuit hun unieke kijk het project versterken en meer diepgang geven.

Initiatieven
In 2020 liep binnen het STCV-project een initiatief om alle weduwen-drukkers in de catalogus te benoe-
men bij hun eigen naam in plaats van die van hun overleden man. Op die manier maakten we deze
vrouwen beter zichtbaar in de geschiedenis van het gedrukte boek.

Een van de zes centrale boeken in de webexpo Vive l’arithmétique! Het verhaal van zes wiskundige boeken
uit de tijd van Simon Stevin is een Arabische vertaling van Euclides’ Elementa, die in 1594 in Rome gedrukt
werd. Ook bij de thematische uitbreidingen besteedden we bijzondere aandacht aan het belang van de
Arabische wereld als kenniscentrum en
doorgeefluik van wiskundige kennis. Als
voorbeeld diende de negende-eeuwse
Perzische geleerde Al-Khwarizmi, wiens
naam in zijn verlatijnste vorm aan de basis
lag van het woord ‘algoritme’. De bezoek-
cijfers van de webexpo tonen een
bijzondere interesse in de pagina over
Al-Khwarizmi. Ook op Flandrica trok de
Arabische vertaling van Euclides’ hand-
boek meer aandacht dan de overige
werken. Meer aandacht voor niet-Westers
erfgoed kan dus op appreciatie van het
publiek rekenen en loont zeker.

Euclides, ألقلیدساألصولتحریركتاب . (Rome, 1594)
Collectie Museum Plantin-Moretus
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DUURZAAMHEID

➜ BP 6.3 Diversiteit ➜ BO 3.3 Verankeren

We stimuleren een duurzamere manier van werken door zelf een voorbeeld te stellen en collega's en experten
rond dit thema samen te brengen.

Ecologisch verantwoorde keuzes maken
Als vzw zet Vlaamse Erfgoedbibliotheken zo veel mogelijk in op ecologisch verantwoorde alternatieven.
We printen nog minimaal en als we het toch doen doen we het recto verso op zuurvrij, gerecycleerd
papier. We gaan bewust om met energiegebruik voor verwarming, verlichting en apparatuur. Zo gebrui-
ken we automatische timers op stopcontacten om het sluipverbruik van apparaten ’s nachts te minima-
liseren. Onze fruitleverancier Fruitsnacks biedt zoveel mogelijk seizoensfruit aan dat duurzaam geteeld
is. We zorgen voor gefilterd kraanwater als alternatief voor flessenwater, kiezen voor koffie zonder cups
en grootverpakkingen voor zaken als suiker en melk. Het hele team komt met het openbaar vervoer of
de fiets naar het werk en ook alle dienstverplaatsingen gebeuren met trein, tram en bus.

Duurzaam werken
Duurzaamheid gaat verder dan enkel ecologie. Ook het inzetten op langetermijnoplossingen en het
borgen van kennis zijn essentiële bouwstenen voor een duurzame samenleving. Binnen onze eigen
organisatie realiseren we dit via een interne website (VEB Intranet), waarop alle medewerkers kennis
vastleggen en uitwisselen. Toekomstige projecten kunnen zo voordeel halen uit de ervaring en voor
-beelden van vroegere initiatieven en hoeven niet telkens van nul af aan te beginnen. Maar het is vooral
bij onze projecten en initiatieven dat we investeren in duurzame documentatie, via onze handleidingen,
toolboxen en samenwerkingsplatformen. We brengen en houden verzamelde en opgedane expertise
zo veel mogelijk online, waar die permanent beschikbaar blijft voor gebruik binnen de sector.

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert bovendien de duurzame omgang met cultureel erf-
goed, zowel fysiek als digitaal, in de sector van erfgoedbibliotheken. Ook de vernieuwde Collectiewijzer
Erfgoedbibliotheken speelt hier een rol in. Het nieuwe datamodel zal het mogelijk maken om de resul-
taten van collectie-evaluaties, zoals een waardering of een UPLA-doorlichting, duurzaam te bewaren.

Ook nog
Ook waardig werk, welzijn en het bevorderen van gelijkheid vormen belangrijke Duurzame Ontwikke-
lingsdoelstellingen (SDG’s) waaraan de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken haar steentje bijdraagt. Deze
engagementen nemen we mee binnen ons diversiteits- en personeelsbeleid.
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7   BELEID

We voeren een doordacht en kwaliteitsvol beleid.
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BESTUUR

➜ BP 7.1 Goed bestuur ➜ BO 5.1 Goed bestuur

We handelen volgens de principes van goed bestuur door een evenwichtige samenstelling en regelmatige
evaluatie van onze bestuursorganen en transparante besluitvorming.

Leden
De vereniging heeft vandaag elf leden. Zes ervan zijn stedelijke en universitaire rechtspersonen: de stad
Antwerpen, de Universiteit Antwerpen, de stad Brugge, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de de
stad Hasselt. Daarnaast zijn zeven natuurlijke personen lid. Die zijn als expert aangezocht of geven
leiding aan een erfgoedbibliotheek. Deze natuurlijke personen plus twee vertegenwoordigers van elke
rechtspersoon zetelen in de algemene ledenvergadering van de vzw, die tenminste twee keer per jaar
samenkomt.

Bestuursorgaan
De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit de managers van de partner-
bibliotheken die optreden als vertegenwoordiger van hun inrichtende overheid en enkele door de
algemene ledenvergadering verkozen personen. Het bestuursorgaan bepaalt het beleid van de vzw: ze
zorgt voor de afstemming van de initiatieven en waakt erover dat projecten binnen het algemene
beleid van de organisatie passen. Het bestuursorgaan duidt ook de vertegenwoordigers aan die
namens de vzw deel uitmaken van externe advies-, bestuurs- of overlegorganen. Het bestuursorgaan
komt vijf keer per jaar samen.

Dagelijks bestuur
De bestuursvergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter,
de ondervoorzitter en de penningmeester. Ze vergaderen maandelijks met de coördinator. Het dage-
lijks bestuur is belast met de lopende zaken en is onder meer verantwoordelijk voor het financieel
beheer, het personeelsbeleid, de voorbereiding van beleidsbeslissingen en de opvolging van beslissin-
gen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Coördinator
De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van de coördinator, die samen met de voorzitter optreedt
als aanspreekpunt en gezicht van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. De coördinator is de leidinggevende
van de andere medewerkers van de vzw en rapporteert over hun werkzaamheden aan het bestuur en
de algemene vergadering.

Werkkader
De belangrijkste procedures en de bevoegdheden zijn vastgelegd in documenten die formeel zijn goed-
gekeurd door het bestuursorgaan of de algemene vergadering, waaronder de statuten, het huishoude-
lijk reglement en de nodige teksten over interne organisatie.

Transparantie
Alle leden en hun vertegenwoordigers kunnen de notulen en beslissingen van de algemene vergade-
ring en het bestuursorgaan raadplegen, evenals de nodige financiële rapportage. De leden van het
bestuursorgaan kunnen ook de notulen en beslissingen van het dagelijks bestuur inzien. Om dit te
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faciliteren maken we gebruik van een gesloten website om courante en gearchiveerde bestuurs-
documenten beschikbaar te maken.

Planning en evaluatie
Elk jaar vertalen we de doelstellingen uit ons beleidsplan en de beheersovereenkomst met de Vlaamse
overheid in een actieplan met concrete acties en prioriteiten, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan
het bestuursorgaan en de algemene vergadering. Met de algemene vergadering overlopen we twee-
maal per jaar onze werking via het actieplan en het jaarverslag. Daarnaast maken we plannen van aan-
pak op voor elk initiatief. Die worden goedgekeurd en opgevolgd door het bestuursorgaan.

Statutenwijziging
In september 2020 keurde de algemene vergadering een grondige wijziging van de statuten goed. Die
was ingegeven door vier redenen:

― Omwille van de nieuwe decretale rol die we verwacht worden op te nemen ten aanzien van het
brede veld van erfgoedbibliotheken, besloot het bestuur om de naam van de vzw te wijzigen in
‘Vlaamse Erfgoedbibliotheken’ en het aantal leden van zowel het bestuursorgaan als van de
algemene vergadering te verhogen.

― De kantoren van de vzw waren verhuisd naar Statiestraat 179, 2600 Berchem (Antwerpen) en
de maatschappelijke zetel is verplaatst naar dit adres.

― De gewijzigde taakstelling van de provincies verhinderde sinds 2018 dat de Provincie Limburg
lid is van de vzw. Om in regel te zijn met het cultureel-erfgoeddecreet van 2017 moest de
provincie als lid worden vervangen door de stad Hasselt.

― De statuten moesten worden afgestemd op de invoering van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.

De noodzakelijke wijzigingen grepen we aan om een aantal andere zaken te wijzigen of verduidelijken:

― Wijziging van de duurtijd van bestuursmandaten van vertegenwoordigers van de participerende
overheden van 5 jaar naar onbepaalde duur.

― Beperking in tijd van de mandaten van andere bestuurders tot drie jaar, met maximaal één
herverkiezing.

― Beperking in tijd van de mandaten van de dagelijkse bestuurders tot drie jaar, met maximaal
één herverkiezing.

― Voorzien in de mogelijkheid dat de twee vaste vertegenwoordigers van de participerende
overheden zich via een volmacht kunnen laten vertegenwoordigen door een derde
medewerker van de betrokken overheid.

― Vereenvoudiging van de functie van secretaris-penningmeester tot penningmeester, omdat de
coördinator de taken van secretaris op zich neemt.

― Wijziging in de externe vertegenwoordiging van de vzw (ook inzake dagelijks bestuur), waarbij
straks twee dagelijkse bestuurders gezamenlijk moeten optreden, waaronder de voorzitter of
de ondervoorzitter, in plaats van altijd de voorzitter plus een tweede bestuurslid.

Om al deze wijzigingen in goede banen te leiden hebben we juridisch advies ingewonnen bij het Vlaams
Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC). De publicatie van de statuten is voorzien voor
begin 2021.
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Bestuurssamenstelling

PERSOON N/Vº ORGANISATIE LID VANºº OPMERKINGEN

Mel Collier N KU Leuven DB BO AV voorzitter

Martine Balcer V Bibliotheek Hasselt Limburg DB BO AV ondervoorzitter

An Renard V Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience - Antwerpen DB BO AV penningmeester

Trudi Noordermeer V Universiteitsbibliotheek
Antwerpen BO AV

Koen Calis V Openbare Bibliotheek Brugge BO AV

Sylvia Van Peteghem V Universiteitsbibliotheek Gent BO AV tot 1 april 2020

Dries Moreels V Universiteitsbibliotheek Gent BO AV vanaf 1 april 2020

Hilde Van Kiel V KU Leuven Bibliotheken BO AV

Pierre Delsaerdt N Universiteit Antwerpen BO AV OB tot 3 september 2020

Jessica Jacobs N VVBAD BO AV

Johan Eeckeloo N Koninklijk Conservatorium
Brussel BO AV

kandidaat-lid tot 3
september 2019, daarna lid
en bestuurder

Steven Van Impe V Erfgoedbibliotheek Hendrik
Conscience - Antwerpen AV

Marleen Vandenreyt V Bibliotheek Hasselt Limburg AV

Ludo Vandamme V Openbare Bibliotheek Brugge AV

Ward De Pril V KU Leuven Bibliotheken AV

Hendrik Defoort V Universiteitsbibliotheek Gent AV

Katrien Weyns N KADOC AV kandidaat-lid tot 3
september 2019, daarna lid

Jeroen Walterus N FARO AV

Lieve Watteeuw N KU Leuven AV

º V = Vertegenwoordiger van lid-rechtspersoon, N = natuurlijke persoon
ºº DB = dagelijks bestuur, BO = raad van bestuur, AV = algemene ledenvergadering
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FINANCIEEL

➜ BP 7.3. Financieel beleid ➜ BP 5.2 Sterk beleid

We voeren een gezond financieel beleid door binnen duidelijke kaders een accurate boekhouding te voeren en
kostenbewust te handelen.

Structurele middelen
De vzw is voor haar basisfinanciering afhankelijk van de Vlaamse overheid. Dit wordt in natura aange-
vuld door de partnerbibliotheken, onder andere via hun inzet in het bestuur van de vzw, hun vertegen-
woordiging namens de vzw in diverse bestuur- en overlegorganen, hun advies aan de sector, de deel-
name van hun medewerkers in en de uitvoering van projecten, hun logistieke steun, etc. Daarnaast
ontvangt de vzw beperkte bijkomende financiering via de Vlaamse Intersectorale Akkoorden.

Projectmiddelen
Om het ambitieuze beleidsplan dat we in 2018 schreven te kunnen uitvoeren is aanvullende financie-
ring nodig. We zoeken daar dan ook actief naar. In 2020 waren er bijkomende middelen van de
Vlaamse overheid voor onze projecten MMFC en Abraham 2020. Tenslotte was er in 2020 een bijdrage
van de Vlaamse overheid en de Taalunie voor onze participatie in het DBNL-project.

In oktober 2020 hebben we twee subsidieaanvragen ingediend voor vervolgprojecten rond historische
kranten en middeleeuwse handschriften. In het ‘Nieuwe Tijdingen’ werken we samen met meemoo
gedurende drie jaar aan de ontwikkeling van een grootschalig krantendigitaliseringsprogramma, dat in
2024 op stoom moet komen. Het project ‘Comites latentes’ zet de methode- en de databank van het
MMFC-project in om slecht ontsloten handschriftencollecties (met name kerkelijke collecties en collec-
ties fragmenten) grondig te beschrijven en beschikbaar te maken voor een internationaal publiek van
onderzoekers en liefhebbers. In beide projecten werken we samen met vele tientallen collectiebehe-
rende instellingen in Vlaanderen en Brussel. De aanvragen werden in februari 2021 alletwee gehono-
reerd voor het volledige gevraagde bedrag.

Kostenstructuur
Onze werkingssubsidie gaat grotendeels op aan onze kleine vaste staf (de coördinator plus drie ex-
perten) en structurele uitgaven zoals huisvesting en het onderhoud van verschillende websites en
databanken. Het projectbudget binnen de structurele middelen is bescheiden. Voor grotere projecten
zijn we in belangrijke mate afhankelijk van projectsubsidies.

Dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Het schrijven van goede projectsubsidieaanvragen is tijdsinten-
sief – tijd die ten koste gaat van projecten en initiatieven. We moeten bij elk project met tijdelijk perso-
neel werken dat na afloop van het project meestal afvloeit, samen met veel van de opgedane kennis en
ervaring. Elk gesubsidieerd project is voor de vzw ook een extra kostenpost doordat niet alle kosten
subsidieerbaar zijn en door de noodzakelijke inzet van het vaste personeel. De verduurzaming van de
projectresultaten in de organisatie is telkens opnieuw een bijkomende structurele post op de begro-
ting, zeker wanneer het gaat om projecten die afhankelijk zijn van ICT-infrastructuur. Daardoor blijft
van de werkingssubsidie steeds minder geld over om los van projectsubsidies nieuwe initiatieven te
ontwikkelen.
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Begroting
De vzw stelt jaarlijks een begroting op die wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. Halver-
wege het jaar rapporteert de penningmeester over de financiële stand van zaken aan het bestuurs-
orgaan en wordt de begroting zo nodig bijgesteld.

Controle
De firma Fiskodata doet onze boekhouding. De financiële toestand van de vereniging, de jaarrekening
en de balans, en de regelmatigheid van onze financiële operaties wordt jaarlijks gecontroleerd door
een extern accountant. De jaarrekening en het verslag van een externe accountant leggen we elk jaar
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Over betalingen zijn er in het huishoudelijk reglement afspraken gemaakt. Betalingen tot vijfduizend
euro worden door de coördinator gedaan, alles daarboven door twee leden van het dagelijks bestuur.
Kashandelingen worden tot een minimum beperkt. Sinds begin 2020 hebben we voor kleine betalingen
een afzonderlijke rekening en bankpas.

We hanteren de principes van de wet op de overheidsopdrachten. Ook bij kleinere opdrachten vragen
we offertes aan verschillende partijen. Die worden dan afgewogen tegen elkaar en tegenover voorop-
gestelde criteria. Kleinere opdrachten worden gegund door het dagelijks bestuur of de coördinator.
Voor grote opdrachten maken we een uitgebreid bestek op en is er een beoordelingscommissie met
personeels- en bestuursleden en een externe expert. Ze brengen een advies uit aan het bestuurs-
orgaan, dat de opdracht vervolgens toewijst.

Impact coronamaatregelen
In de begroting voor 2020 namen we eind maart extra middelen op om zo nodig de coronasituatie te
remediëren, waaronder een ‘voorziening garantie dienstverlening i.f.v. Corona-crisis’ van 20.000 euro.
Voor MMFC voorzagen we bovendien 19.880 euro extra voor personeelskosten, zodat we zo nodig een
bijkomende projectmedewerker in dienst konden nemen. Een deel van het ‘noodfonds’ werd gespen-
deerd aan het in dienst nemen van een extra projectmedewerker voor Abraham 2020. De ‘huishoude-
lijke kosten’ van de maatregelen waren beperkt en werden gecompenseerd door dat andere posten op
de begroting niet of minder werden aangesproken. Zo werden OV-abonnementen in de loop van het
jaar stopgezet of niet meer verlengd. Qua inkomsten was er eigenlijk geen impact.
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PERSONEEL

➜ BP 7.2. Personeelsbeleid ➜ BP 5.2 Sterk beleid

We voeren een kwaliteitsvol personeelsbeleid door in te zetten op competentiemanagement en welzijnsbeleid.

Beleid
De vzw valt onder PC 329.01 en volgt deze regelgeving, met uitzondering van de verloning en de func-
tionele loopbaan die de barema's van het gemeentepersoneel volgen. De vzw vult het loon aan met
enkele sociale voordelen: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een sociaal abonnement voor
woon- werkverkeer of een fietsvergoeding. Voor wat betreft preventie zijn we aangesloten bij de
Gemeenschappelijke Preventiedienst van de stad Antwerpen. Ons sociaal secretariaat is SCWITCH, een
samenwerkingsverband van Sociare en SdWorx dat aan socioculturele instellingen een betaalbare
dienstverlening biedt.

Het personeel van de vzw is ons menselijk kapitaal. De kracht van onze organisatie schuilt in de
mensen die er werken en die willen we koesteren. Daartoe voeren we een competentiegericht perso-
neelsbeleid. Voor de nieuwe medewerkers die in 2020 werden aangenomen stelden we functiepro-
fielen op die als basis voor de aanwervingsprocedure dienden. Voor de aanwerving van een nieuwe
coördinator werd het functieprofiel licht herzien. We hebben nu een functieprofiel voor alle functies.

De coördinator voerde in 2020 geen formele functioneringsgesprekken maar bleef via regelmatige
updategesprekken op de hoogte van de voortgang van projecten en taken en coacht de medewerkers
bij de uitvoering ervan. Zo nodig werden ook het algemeen functioneren en vormingsbehoeften
besproken. In 2021 maken we werk van halfjaarlijkse functioneringsgesprekken.

Het team in februari (nog) aan de slag in het kantoor van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Ons team
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken heeft een klein, sterk team met medewerkers die dienstverlening
en samenwerking hoog in het vaandel dragen. In 2020 was ons team als volgt samengesteld:
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PERSOON
OVEREEN-
KOMSTº

FUNCTIE STARTDATUM EINDDATUM

David Coppoolse O

Expert datamanagement
Projectleider opendatahub

2009-10-01 2020-12-01

Coördinator a.i. 2019-11-12 2020-12-01

Coördinator 2020-12-02

Susanna De Schepper O
Expert analytische bibliografie

Projectleider STCV
2012-01-01 2021-03-07

Sarah Fierens O Projectleider DBNL Vlaanderen 2018-04-03

Sara Moens O
Expert collectiebeleid

Projectleider Collectiewijzer 2020
2019-06-24

Sophia Rochmes B Projectleider Abraham 2020 2019-06-17 2021-06-16

Godfried Croenen B Projectleider MMFC 2019-08-01 2021-07-31

Anton Raath B Medewerker databeheer 2020-04-16 2021-04-15

Jorn Hubo B Projectmedewerker MMFC 2020-04-26 2020-12-31

Pernille De Wilde B Projectmedewerker Abraham 2020 2020-06-22 2020-12-31

º O = Onbepaalde duur; B = Bepaalde duur

Wijzigingen

Nieuwe coördinator
In 2019 kwam uit de aanwervingsprocedure om de uitgaande coördinator te vervangen geen geschikte
kandidaat naar voren. Om niet direct een nieuwe procedure te hoeven starten en om voor stabiliteit te
zorgen vroeg het bestuur aan David Coppoolse om de functie voor een half jaar waar te nemen. Bedoe-
ling was om eind maart 2020 een tweede procedure te starten om een definitieve vervanger te vinden.
Dit werd vanwege de coronamaatregelen uitgesteld tot september 2020. David bleef onder- tussen
waarnemend coördinator. Bij een open selectieprocedure kwam hij als beste uit de bus. Het bestuur
stelde hem op 2 december 2020 aan als coördinator. David Coppoolse dubbelde het hele jaar als
coördinator en expert datamanagement, wat bij sommige projecten knelpunten veroorzaakte.

Junior projectmedewerkers
De projecten MMFC en Abraham 2020 steunden voor een goede uitvoering op de inzet van een aantal
beroepsinlevingsstagiairs gedurende het jaar. Deze stagiairs werken maximaal 5,5 maanden mee aan
een project. Door de coronamaatregelen vanaf maart werd het vervangen en inwerken van stagiairs
een probleem. We besloten daarom twee stagiairs tijdelijk in dienst te nemen als junior projectmede-
werkers: Jorn Hubo voor het MMFC-project (vanaf april) en Pernille De Wilde voor Abraham 2020 (vanaf
juni). Beiden bleven in dienst tot het eind van 2020. Deze versterking zorgde voor continuïteit en een
kwaliteitsvolle uitvoering van de beide projecten. Het bracht wel extra kosten met zich mee.

Medewerker databeheer
Bij zowel het MMFC-project als bij Abraham 2020 bleek al snel dat er een behoorlijke workload voor
dataverwerking en ICT-taken ging zijn, net als voor de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken. Vanwege de
verminderde beschikbaarheid van de expert databeheer besloten we hiervoor een tijdelijke mede-
werker aan te trekken. Anton Raath kwam in april voor een jaar in dienst als medewerker databeheer.
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Tijdelijke projectleiders
Sophia Rochmes en Godfried Croenen kwamen in 2019 in dienst als projectleiders voor de projecten
Abraham 2020 en MMFC tot eind 2020. We wilden hen graag aan boord houden voor nieuwe projecten
waarvoor eind 2020 subsidieaanvragen liepen. We besloten hen een half jaar langer in dienst te
houden om een overbrugging te voorzien naar de nieuwe projecten en om hen de kans te geven de
lopende projecten op een goede manier af te ronden. In februari 2021 werden de aangevraagde
subsidies toegekend. Hun expertise en ervaring versterken onze dienstverlening in de komende jaren
aanzienlijk.

De functie van Sarah Fierens als projectleider DBNL Vlaanderen wordt gefinancierd uit bijkomende
middelen die jaarlijks moeten worden verworven. Omdat ze in 2020 twee jaar bij ons in dienst was
kreeg ze per 1 april een contract van onbepaalde duur, met de kanttekening dat haar functie afhan-
kelijk is van het verkrijgen van voldoende bijkomende financiering.

Vacature Expert analytische bibliografie / Projectleider STCV
Susanna De Schepper koos eind 2019 voor een nieuwe uitdaging, na negen jaar bij de vzw in dienst te
zijn geweest als expert analytische bibliografie en projectleider STCV. Hierdoor ontstond een vacature
waarvoor we eind december een selectieprocedure opstartten. Zanna Van Loon werd in januari 2021
geselecteerd als opvolger. Na een grondige handover verliet Susanna begin maart 2021 de organisatie.

Vacature Expert datamanagement
Door de benoeming van David Coppoolse als coördinator ontstond een vacature voor de functie van
expert datamanagement. Vanwege lopende subsidieaanvragen was het de vraag of we het team op
dezelfde sterkte zouden kunnen houden in 2021 en daarna. Omdat de competenties van de nieuwe
medewerker complementair moeten zijn met de rest van het team besloten we nog te wachten met het
starten van een selectieprocedure.

Stagiairs
Sinds september 2015 werkt de vzw – deels uit overtuiging, deels uit noodzaak – met beroepsinlevings-
stagiairs die bij ons tegen een beperkte vergoeding 24 weken aan de slag gaan. We geven de voorkeur
aan langdurige engagement op de werkvloer in plaats van kortstondige opdrachten in het kader van
opleidingen. Om de balans tussen geven en nemen in evenwicht te houden gaan we met zorg te werk.
We schrijven vacatures uit waarna kandidaten bevraagd worden over hun motieven, hun opleidings-
wensen en hun eigen competenties. Op basis van vraag en aanbod kiezen we dan een geschikte kandi-
daat uit. Deze langdurige stages blijken zowel voor de stagiair als voor onze organisatie een goede
investering te zijn. De meeste van onze stagiairs zijn na hun stage vlot aan een job geraakt, meestal in
de erfgoed- of bibliotheeksector.

In 2020 waren deze elf stagiairs bij ons aan de slag:

PERSOON PROJECT / ASPECT STARTDATUM EINDDATUM

Ward de Wit
Zakelijke ondersteuning

Abraham 2020
2019-08-22 2020-02-05

Jorn Hubo MMFC 2019-11-13 2020-04-27

Yannick Ascoop MMFC, Abraham 2020 2019-11-13 2020-04-27

Pernille De Wilde Abraham 2020 2020-01-06 2020-06-21

Ine Calmeyn
Zakelijke ondersteuning

Collectiebeleid
2020-01-27 2020-07-13

Karolien De Roos DBNL, STCV, Communicatie 2020-07-01 2020-12-15
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Astrid Berwouts Abraham 2020 2020-07-01 2020-12-15

Alice De Coster MMFC 2020-08-17 2021-03-01

Diana Goodwin MMFC 2020-08-16 2021-05-07

Montaine Denys Abraham 2020 2020-11-25 2021-05-12

Kaat Somers
Zakelijke ondersteuning

Communicatie
2020-12-07 2021-05-24

Vorming
In onze innovatieve, projectgedreven organisatie zijn vaak nieuwe competenties nodig die opgebouwd
of aangeleerd moeten worden. Alle medewerkers, ook tijdelijk personeel en stagiairs die via beroeps-
inlevingsovereenkomsten werken, krijgen de kans om zich bij te scholen en te ontwikkelen. Dat kan via
een intensieve opleiding, maar evengoed via coaching door een collega of deelname aan overleg,
studiedagen, collegagroepen of studiebezoeken. Omwille van de coronamaatregelen vonden er in 2020
slechts weinig evenementen plaats in de bibliotheek- en erfgoedsector. Gelukkig gingen veel vormingen
wel door als webinar.

Onze medewerkers volgden de ontwikkelingen binnen ons expertiseveld op via deelname aan (inter-
nationale) studiedagen en congressen, zoals Waarderen met vrijwilligers (FARO), Van eenstemmig naar
meerstemmig erfgoed? (FARO), FARO Verkenner (FARO), de Anet gebruikersdag (Anet), Workshop
gebruikers Diplomata Belgica (UGent), Les p’tits déj’ ‘Humanités numériques’ (l’IRHT), Medieval Manu-
scripts Seminar (University of London School of Advanced Studies), IIIF Fridays (meemoo, Vlaamse
Kunstcollectie, Openbare Bibliotheek Brugge & UGent), Digital Heritage Seminar (KBR, ULB & UGent),
The Stanford Data Practices Webinar (Center for Spatial and Textual Analysis, Stanford Data Science
Institute & Stanford Libraries), Auteursrechten en gebruiksbeperkingen (meemoo) en Europeana 2020.
Ze ontwikkelen zich ook op andere vlakken, zoals communicatie, leiderschap en projectmanagement
via de opleidingen Efficiënt vergaderen (VVBAD) en Organiseren van interactieve webinars (FARO).

Bovendien bezitten de medewerkers van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken zelf heel wat expertise.
Daarom zetten we ook in op interne kennisdeling, zoals een kennismaking met XML en een opleiding in
het gebruik van de mobiele fotostudio.

Selectie en onthaal
Voor elke vacature, ook die voor stagiairs, doen we een aanwervingsprocedure met brede verspreiding
van de vacaturetekst. Daarin staat telkens dat we gelijke kansen en diversiteit stimuleren en dat we
aanwerven op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functie-
beperking. Elk profiel wordt genderneutraal geschreven. De invulling verloopt op een integere, trans-
parante en professionele wijze, op basis van een zorgvuldige afweging van individuele competenties
ten opzichte van een vooropgesteld functieprofiel. Voor stagiairs gebeurt dat door een jury van perso-
neelsleden. Bij aanwerving van personeel wordt de jury gevormd door tenminste één bestuurslid, de
coördinator en een externe adviseur, meestal een collega uit de sector met een gelijkaardige expertise
als gevraagd voor de functie.

Nieuwe medewerkers, en tot op zekere hoogte ook stagiairs, maken normaal gezien kennis met de
verschillende diensten van een erfgoedbibliotheek bij onze partners. Door de coronamaatregelen was
dit in 2020 geen optie. Nieuwe medewerkers krijgen interne vorming van collega’s, bijvoorbeeld rond
het werken met de verschillende digitale tools. We hebben ook het VEB Intranet: een uitgebreide wiki
waarop we de belangrijkste procedures en afspraken die in onze organisatie van toepassing zijn
hebben gedocumenteerd. Op die manier kunnen nieuwe mensen sneller en zelfstandiger starten en
verzekeren we er ons ook van dat kennis niet verloren gaat. Daarnaast helpt de cloudtoepassing Trello
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ons om de vele taken en projecten op te volgen en goed over te dragen bij wissels van personeel en
stagiairs.

Coronamaatregelen
Uiteraard hadden de coronamaatregelen in 2020 een stevige impact op het team en de manier van
werken. De vzw is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Preventiedienst (GPD) Antwerpen. De GPD
ondersteunde de organisatie tijdens de maatregelen door het leveren van informatie, voorbeeld-
plannen en het beantwoorden van vragen. Ook was psychosociale ondersteuning beschikbaar. We
kregen duidelijke informatie van ons sociaal secretariaat (SD Worx) en de werkgeversorganisatie
(Sociare).

Eerste lockdown
Begin maart 2020 heeft het team de eerste coronamaatregelen getroffen, toen nog enkel rond hand-
hygiëne. Vanaf midden maart zijn we op verplicht thuiswerk overgeschakeld en staakten we alle
werkgerelateerde verplaatsingen. Ondertussen konden we ook niet meer terecht in de erfgoed-
instellingen om met de collecties te werken en werkte het hele team dus van thuis. We zochten voor
sommige medewerkers gedeeltelijk vervangende taken.

Digitale werkplek
Bij onze verhuizing in 2019 zorgden we ervoor dat onze ICT-oplossingen helemaal future proof waren.
We beschikken over een stabiele digitale werkomgeving, die niet alleen vanaf een laptop op kantoor
kan worden gebruikt maar ook van thuis of onderweg en met mobiele toestellen. Dat heeft ertoe
bijgedragen dat we technisch gezien naadloos konden overschakelen op thuiswerk. Zoals in andere
organisaties vroeg werken op afstand wel wat oefening en gewenning, vooral op het vlak van communi-
catie. Binnen ons Google Workspace-abonnement hadden we hiervoor gelukkig de meeste faciliteiten
al voorhanden, waaronder de mogelijkheid voor videogesprekken. Onze virtuele kantoor- ruimte
vulden we na enkele weken wel aan met Slack, een cloudtoepassing die het mogelijk maakt om meer
interactief te werken via chatkanalen en direct messaging. Voor interne schriftelijke communicatie heeft
Slack e-mail al snel volledig verdrongen.

Aan de medewerkers hebben we aangeboden om desgevraagd te zorgen voor materiaal om hun
thuiswerkplek ergonomischer in te richten (toetsenbord, monitor, headset, etc.), bijvoorbeeld door het
opsturen van ‘werkloos materiaal’ op kantoor of door aankoop van nieuw materiaal. We hebben
werkgerelateerde kosten voor internet en telefonie terugbetaald als die buiten het bedrag vielen dat
medewerkers normaal gezien voor hun abonnementen betalen.

Werkorganisatie
Vanaf het begin van het ver-
plichte thuiswerk hebben we
elke ochtend om negen uur
een korte bijeenkomst
(‘wake-up call’) gehouden
waarin iedereen even aan het
woord komt. Het bleek een
goede manier om het team
betrokken te houden bij
elkaar. Het gaat bewust niet
altijd over het werk in deze
bijeenkomsten: op maandag
vertelt iedereen iets over zijn

Ook afscheid nemen ging virtueel, met thuisgestuurde cadeaus en een online kwis
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weekend, vrijdag hebben we een eerder ludieke call. We gebruikten deze momenten ook om samen te
wennen aan het thuiswerken, door te spreken over de persoonlijke impact en manieren om hiermee
om te gaan.

Daarnaast was er voor elk project op maandagochtend een kort wekelijks video-overleg waaraan alle
betrokken medewerkers deelnemen. Daar werden vooral voortgang en planning besproken. Mede-
werkers maakten veel gebruik van Slack en video-calls om rechtstreeks samen te werken rond speci-
fieke projectonderdelen. Omdat onze medewerkers veel zelfstandig of in kleine teams werken verliep
alles doorgaans vlot. Na een wat aarzelende start bij veel organisaties merkten we dat externe samen-
werking ook goed op gang kwam via digitale kanalen. We waren bij momenten erg onder de indruk van
de moeite die collega’s in de sector zich getroosten om zo goed mogelijk verder te werken, ook aan
onze projecten. De impact op de voortgang van onze initiatieven bleef mede daardoor relatief beperkt.

Exitstrategie
In mei stelden we een plan op voor een exitstrategie voor een geleidelijke terugkeer naar kantoor. Het
kantoor werd gedeeltelijk heringericht om aan de hygiëne- en social distancing-richtlijnen te kunnen
voldoen. Er werd ook het nodige materiaal aangekocht en geïnstalleerd (zoals houders voor papieren
handdoeken voor de toiletten en de keuken). Er werd signalisatie aangebracht en opleiding gegeven
aan het team over de regels die in acht moeten worden genomen.

Vanaf 1 juli werkte iedereen ongeveer twee dagen per week op kantoor. Aanwezigheid op kantoor
stond in eerste plaats in functie van concrete samenwerking met collega’s. We probeerden ervoor te
zorgen dat alle projectteams één dag per week samen op kantoor konden zijn. We stelden ons flexibel
op qua werktijden, zodat mensen de rustigste momenten op het openbaar vervoer konden kiezen.
Voor het STCV-project gingen we ook gradueel over op werk in situ. Eén medewerker was sinds het
begin van de lockdown bij zijn gezin in Groot-Brittannië en kon pas in augustus terugkeren.

De coronasituatie loste zowaar ook een probleem op:
onder normale omstandigheden zou ons kantoor een
groot deel van 2020 te klein zijn geweest om alle perso-
neel en stagiairs een plek te geven.

Lockdown Antwerpen
Omdat ons kantoor in Berchem onder de bijzondere
maatregelen in de provincie Antwerpen viel, moesten we
eind juli weer volledig van thuis werken. Doordat woon-
werkverkeer tussen Antwerpen en de rest van Vlaan-
deren niet toegelaten was, kwam het werk in situ voor
STCV opnieuw volledig stil te liggen. Het werk op locatie
voor MMFC kon wel gedeeltelijk doorgaan omdat de
projectleider in Gent woonde. Eind augustus gingen we
weer over op het regime van twee dagen per week op
kantoor en noodzakelijk werk in situ.

Herinrichting van het kantoor om veilig kunnen werken
Tweede nationale lockdown
Medio oktober startte de tweede nationale lockdown, met verplicht telewerk. Vooral om het woon-
werkverkeer te beperken hebben we werk in situ opnieuw sterk teruggeschroefd. Deze situatie duurde
voor de rest van het jaar.

Afwezigheden wegens corona
In de loop van het jaar bleek dat een medewerker eind februari geen griep had gehad maar corona.
Een stagiair liep begin december corona op. Bij geen van beiden was het ziekteverloop ernstig. Er lijken
geen besmettingen te hebben plaatsgevonden op de werkvloer.
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Consumptiecheques
Als kleine compensatie voor alle ongemakken in 2020 gaven we elk personeelslid voor 100 euro aan
consumptiecheques.

Om voldoende veilige werkplekken te creëren werd de vergaderzaal omgevormd tot kantoorruimte.
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KWALITEITSZORG EN PROJECTMANAGEMENT

➜ BP 7.4 Kwaliteitszorg en projectmanagement ➜ BO 5.4 Kwaliteitsvolle werking

We bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening door solide projectmanagement en door processen en
procedures goed uit te denken, helder te omschrijven en regelmatig kritisch te evalueren.

Documentatie

Bij de uitvoering van structurele projecten en initiatieven is het documenteren van processen en proce-
dures noodzakelijk om continuïteit en consistentie te garanderen binnen onze organisatie, waar vaak
met tijdelijk personeel wordt gewerkt. Ook de projecten waarin we samenwerken met (wisselende)
externe partijen hebben hier voordeel bij.

Bij projecten die beperkt zijn in tijd leggen we de nadruk meer op het documenteren van de opgedane
kennis en ervaringen, in functie van mogelijk hergebruik binnen de sector.

De dagelijkse werking van het team wordt ondersteund door het VEB Intranet, een interne wiki waarop
we zaken rond de dagelijkse werking van de organisatie documenteren.

De werking rond onze databanken is beschreven in projectdossiers op onze website en wiki’s waarin de
beschrijvingsregels in detail zijn uitgewerkt. Bij het inwerken van nieuw personeel of nieuwe samen-
werkingspartners merken we steeds weer hoe de beschikbaarheid van die documentatie de leercurve
verkort.

We hanteren duidelijke archiefregels voor het correct klasseren van (project)documenten. Op kleine
uitzonderingen na werken we daarbij volledig digitaal.

Projectmatig werken
Voor projecten en initiatieven maken we altijd een plan van aanpak op, inclusief doelstellingen, budget,
financiën, engagementen, resultaten en timing, dat wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.
Afhankelijk van de omvang van het initiatief kan het gaan om een zeer uitgebreid plan of om een nota
van enkele pagina’s.

Over projecten wordt regelmatig verslag gedaan op de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het
bestuursorgaan, zodat bijsturing mogelijk is. We proberen op elke bestuursvergadering ten minste één
project uitvoerig te bespreken. Na afronding van initiatieven wordt een eindrapport opgemaakt dat
terugkoppelt naar het oorspronkelijke plan van aanpak.

Projectorganisatie
Het bestuursorgaan van de vzw blijft de eigenaar en opdrachtgever van elk project. Het bestuur neemt
kennis van de (tussentijdse) projectresultaten en keurt deze goed of af. Ze verantwoordt bij de Vlaamse
overheid of andere financiers de resultaten in functie van verkregen middelen. Wijzigingen aan het
projectplan moeten door het bestuursorgaan worden goedgekeurd.

Het dagelijks bestuur bewaakt namens het bestuursorgaan en samen met de coördinator de dagelijkse
voortgang van het project en stuurt zonodig in overleg met de projectleider de uitvoering ervan bij.

De projectleider is een personeelslid dat zorgt voor het efficiënte en effectieve verloop van het project
conform het projectplan. De projectleider legt hierover verantwoording af aan het bestuursorgaan en
rapporteert op regelmatige basis over de projectvoortgang aan de coördinator en het dagelijks be-
stuur. De projectleider stuurt het projectteam aan en zit de klankbordgroep voor.
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Het projectteam staat in voor de uitvoering van de taken binnen het project en de realisatie van de
vooropgezette doelen. Het bestaat uit specifiek projectpersoneel en ander (toegevoegd) personeel van
de vzw. Zo nodig kunnen ook personeelsleden van formele projectpartners aan dit team worden
toegevoegd. De samenstelling ervan kan wijzigen in functie van de voorliggende taken en de expertise
die op een bepaald moment nodig is.

Een klankbordgroep ondersteunt het projectteam bij het formuleren van antwoorden op project-
inhoudelijke vragen. Hij bestaat uit mensen die vanuit hun functie of expertise belangrijke input en
feedback leveren die bijdragen tot een kwaliteitsvolle realisatie van de verschillende projectonderdelen.
Via de klankbordgroep verzekert het project zich ook van draagvlak voor het project bij de project-
partners en de cultureel-erfgoedsector.
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COMMUNICATIE

➜ BP 7.5 Communicatie ➜ BO 5.3 Transparante communicatie

We communiceren op een wervende en heldere manier over ons aanbod en onze diensten.

Activiteitenfiches
Al onze activiteiten door de jaren heen zijn beschreven in zogenaamde
‘activiteitenfiches’ op onze website. In 2020 voegden we daar een aantal
nieuwe initiatieven aan toe. Bovendien zorgen we voor de regelmatige
actualisering van de fiches, zodat ze steeds de meest recente informatie
bevatten. In totaal zijn er nu 69 beschrijvingen.

➜ vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteiten

Nieuws
Via onze website, sociale media en nieuwsbrief houden we collectie-
beheerders en andere stakeholders op de hoogte van onze activiteiten.
We communiceren regelmatig over de voortgang en tussentijdse
realisaties van onze grotere projecten via nieuwsberichten en project-
nieuwsbrieven.

In 2020 bakenden we de opzet van de nieuwsbrief duidelijker af. Die
bevat nu een aantal vaste categorieën. Zo bundelen we nu informatie
over vormingen en evenementen onder de kop ‘agenda’ en lijsten we
ook vacatures afzonderlijk op. Deze bijsturing ondersteunden we met
een nieuwe layout. Het nieuwe format is bovendien veel beter leesbaar
op mobiele toestellen.

Socialemediastrategie
In 2020 nam de vzw haar aanwezigheid op sociale media onder de loep.
We analyseerden niet enkel de huidige gebruikscijfers en impact van de
verschillende kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn), maar herdachten
ook toekomstgericht de manier waarop we sociale media inzetten om
onze initiatieven te promoten, aan kennisdeling te doen met de sector
en het brede publiek met bibliothecair erfgoed bekend te maken. Dit
leidde onder andere tot een duidelijkere afbakening van de doelgroepen
per kanaal en een betere online herkenbaarheid door het ontwerpen
van een aantal sjablonen voor berichten op sociale media.

We besloten bovendien Flandrica.be uit te bouwen tot ‘merk’ waaronder
al onze initiatieven worden uitgedragen die gericht zijn op het sensi-
biliseren van het brede publiek rond bibliothecair erfgoed. Tot voorheen
was de Facebookpagina van Flandrica.be beperkt tot de promotie van
het integraal gedigitaliseerd materiaal van de Flandrica-website. Nu
hanteren we de vlag van Flandrica.be op sociale media ook om biblio-
thecair erfgoed in al zijn diversiteit te promoten. De verschillende pro-
jecten (DBNL, MMFC, STCV, Abraham en Collectiewijzer) voeden deze
sociale mediakanalen. Voor het eerst is de vzw ook actief aanwezig op
Instagram, eveneens onder de vlag van Flandrica.be.
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Naar een communicatieplan
De nieuwe sociale media strategie vormt de eerste bouwsteen van een
communicatieplan voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. In 2021 maken
we werk van een doordacht communicatiebeleid, aangepast aan de
huidige noden en mogelijkheden. Naast een bevraging van de sector
over de communicatie van de vzw staat ook de vernieuwing van de web-
site op het verlanglijstje. Zo willen we in de toekomst nog beter inspelen
op de vraag naar snelle en gerichte communicatie over en voor erfgoed-
bibliotheken.

META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief
Om onze projecten en initiatieven dit jaar extra in de verf te geven zetten
we in op regelmatige publicaties in META. Tijdschrift voor bibliotheek &
archief van de VVBAD. Zowat alle projecten kwamen in de loop van 2020
aan bod en ook onze nieuwe collegagroepen werden in de kijker gezet.
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BIJLAGEN
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1  DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN 2019 – 2023

2019 vormde het startschot voor een nieuwe beleidsperiode, waarin de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
haar ambitieuze beleidsplan 2019-2024 wil realiseren. De doelstellingen die we verwezenlijken met middelen
van de Vlaamse Gemeenschap zijn vastgelegd in een beheersovereenkomst (zie bijlage 2).

1  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verenigt de erfgoedbibliotheken en zet hen nadrukkelijker op
de kaart.

1.1  Samenbrengen
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken brengt erfgoedbibliotheken samen door de organisatie van een
jaarlijks Overlegplatform en het faciliteren van stages en collegagroepen.

1.2  Vertegenwoordiging
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken geeft erfgoedbibliotheken een stem door zelf en met hen te
participeren in diverse gremia en initiatieven.

1.3  Belangenbehartiging
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verdedigt de belangen van erfgoedbibliotheken door te luisteren
naar hun wensen en noden en deze zelf en met hen aan te kaarten op relevante fora.

1.4  Internationale wisselwerking
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verhoogt de Vlaamse aanwezigheid van erfgoedbibliotheken en
hun collecties op het internationale toneel door zelf en met hen te participeren in diverse gremia en
initiatieven.

1.5  Kennisopbouw en expertisedeling
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verbetert de kennisopbouw en expertisedeling onder
erfgoedbibliotheken door het opsporen en bekend maken van goede praktijken in Vlaanderen, het
opvolgen en verspreiden van internationale ontwikkelingen en het aanbieden van advies, vorming en
gedocumenteerde kennis.

2  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een gecoördineerd en welafgewogen collectiebeleid.

2.1  Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken faciliteert de opmaak van geactualiseerde collectiebeschrijvingen
en collectie(vormings) profielen door het verder uitbouwen van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
en de actieve begeleiding bij het gebruik ervan.

2.2  Waarderen
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken promoot waarderen als basis voor erfgoedzorg door het verder
uitbouwen van het instrumentarium hiervoor en de actieve begeleiding bij het gebruik ervan.

2.3  Collectiebeleidsplan
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert het opmaken van een collectiebeleidsplan door het
verder uitbouwen van het instrumentarium hiervoor en de actieve begeleiding bij het gebruik ervan.

2.4  Collectieafspraken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken faciliteert het opmaken van collectieafspraken op deelgebieden
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door het verder uitbouwen van het instrumentarium hiervoor, het samenbrengen van
collectiebeheerders en het formaliseren van onderlinge afspraken.

2.5  Topstukken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt het topstukkenbeleid van de Vlaamse overheid door
expertisedeling en het aanbieden van goede bewaaromgevingen voor Vlaamse topstukken.

3  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken bewerkstelligt de internationale zichtbaarheid en vindbaarheid
van Vlaams bibliothecair erfgoed.

3.1  Vlaamse oude drukken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontsluit Vlaams gedrukt erfgoed t.e.m. de 18de eeuw door het
aanbieden, aanvullen en optimaliseren, in samenwerking met partners, van de Short Title Catalogus
Vlaanderen (STCV).

3.2  Vlaamse incunabelen
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken vergroot de internationale zichtbaarheid van Vlaamse
incunabelen door ontsluiting in STCV en een publieksinitiatief rond het ontstaan van de boekdrukkunst
in Vlaanderen.

3.3  Vlaamse drukkers
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert onderzoek naar Vlaamse drukken en drukkers door
STCV-data aan te bieden als open data aan gebruikers en aan overkoepelende (internationale)
platformen.

3.4  Belgische kranten
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontsluit Belgische kranten uit de collecties van
erfgoedbibliotheken door het aanbieden, aanvullen en optimaliseren, in samenwerking met partners,
van de krantencatalogus Abraham.

3.5  Handschriften in Vlaamse erfgoedbibliotheken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken vergroot de internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van
handschriften in Vlaamse erfgoedbibliotheken door het ontwikkelen, in samenwerking met partners,
van een nieuwe centrale toegang.

4  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken bouwt binnen een breder netwerk mee aan de internationale
toegang tot gedigitaliseerde collecties en born digital publicaties uit Vlaanderen.

4.1  Flandrica.be
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verhoogt de internationale zichtbaarheid van bijzonder Vlaams
erfgoed en topstukken in het bijzonder door de uitbouw van Flandrica.be en de integratie van de data
in een geoptimaliseerde Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken

4.2  Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken zorgt voor een sterkere Vlaamse aanwezigheid in de DBNL en een
grotere zichtbaarheid van dit project in Vlaanderen door een constructieve samenwerking met de
Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek van Nederland en stakeholders in Vlaanderen.

4.3  Digitale strategie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt de gecoördineerde digitalisering van Vlaams
bibliotheekerfgoed door de ontwikkeling, binnen een netwerk, van een digitale strategie en
langetermijnvisie.
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4.4  Digitaliseringsprogramma
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken werkt mee aan het digitaal ontsluiten van Vlaams
bibliotheekerfgoed door de coördinatie, in samenwerking met partners, van een of meerdere
grootschalige, overkoepelende digitaliseringsprojecten en de inzet van bibliotheekexpertise.

4.5  Gezamenlijke toegang
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken bereidt de gezamenlijke ontsluiting van digitale collecties voor
door middel van een gedegen haalbaarheidsonderzoek en het engageren van projectpartners.

4.6  E-depot voor digitale publicaties
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert de beschikbaarstelling in Vlaanderen van digitale
publicaties, door een actieve en deskundige partner te zijn in het e-depot van de KBR.

5  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een beter behoud en beheer van Vlaams
bibliothecair erfgoed.

5.1  UPLA-model voor schaderegistratie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verhoogt de kennis en het bewustzijn over de schade aan
collecties door het verder uitbouwen en begeleid uitrollen van UPLA en de opmaak van een Vlaams
schaderegister.

5.2  Model voor registratie bewaaromstandigheden
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verhoogt de kennis en het bewustzijn m.b.t. depotbeleid door het
ontwikkelen en begeleid aanbieden van een instrumentarium voor het uniform en systematisch in
kaart brengen van de bewaaromstandigheden.

5.3  Conserveringsplan
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een strategische verbetering van de
bewaaromstandigheden van collecties door het door het ontwikkelen en begeleid aanbieden van een
instrumentarium.

5.4  Depotbeleid
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken neemt een stimulerende rol op m.b.t. de creatie van bijkomende
depots voor erfgoedbibliotheken door de coördinatie van beleidsvoorbereidend onderzoek en
dossiervorming.

5.5  Adviesverlening
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verbetert het behoud en beheer van collecties door het inzetten
van experten.

5.6  Urgentieteam
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken beperkt de impact van calamiteiten op de collecties door het
opzetten en coördineren van een urgentienetwerk.
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6  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken helpt erfgoedbibliotheken om zich beter te verankeren in de
hedendaagse samenleving.

6.1  Participatie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een meer participatieve werking door zelf een
voorbeeld te stellen en collega's en experten rond dit thema samen te brengen.

6.2  Diversiteit
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert de aandacht voor diversiteit binnen het beleid en de
collectie door zelf een voorbeeld te stellen en collega's en experten rond dit thema samen te brengen.

6.3  Duurzaamheid
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een duurzamere manier van werken door zelf een
voorbeeld te stellen en collega's en experten rond dit thema samen te brengen.

7  De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken voert een doordacht en kwaliteitsvol beleid.

7.1  Goed bestuur
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken handelt volgens de principes van goed bestuur door een
evenwichtige samenstelling en regelmatige evaluatie van haar bestuursorganen en transparante
besluitvorming.

7.2  Personeelsbeleid
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken voert een kwaliteitsvol personeelsbeleid door in te zetten op
competentiemanagement en welzijnsbeleid.

7.3  Financieel beleid
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken voert een gezond financieel beleid door binnen duidelijke kaders
een accurate boekhouding te voeren en kostenbewust te handelen.

7.4  Kwaliteitszorg en projectmanagement
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken biedt een kwaliteitsvolle dienstverlening door kwaliteitsvol
projectmanagement en door processen en procedures goed uit te denken, helder te omschrijven en
regelmatig kritisch te evalueren.

7.5  Communicatie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken communiceert op een wervende en heldere manier over haar
aanbod en diensten, door de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe communicatiestrategie.
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2  DOELSTELLINGEN BEHEERSOVEREENKOMST 2019 – 2023

Tijdens de beleidsperiode 2019 - 2023 voeren we onderstaande doelstellingen uit met een werkingssubsidie
van de Vlaamse Gemeenschap.

SD 1  PLATFORM

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verbindt, versterkt, verankert en vertegenwoordigt erkende en
niet-erkende erfgoedbibliotheken, zowel in Vlaanderen als internationaal.

OD 1.1  Verbinden
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert kennisopbouw, wisselwerking en synergie door de
coördinatie van ontmoetingsmomenten, overleg en samenwerkingen tussen Vlaamse actoren en met
Belgische en internationale partners.

➜ OVERLEGPLATFORM VOOR ERFGOEDBIBLIOTHEKEN
➜ LIDMAATSCHAPPEN

OD 1.2  Versterken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken versterkt de professionele werking van erfgoedbibliotheken door
het aanbieden, in samenwerking met partners, van vorming en begeleiding rond collectiebeleid,
-behoud en -beheer.

➜ COLLEGAGROEPEN
➜ KLANKBORDGROEPEN
➜ ADVIES
➜ INFORMATIEVOORZIENING
➜ GOVPUB

OD 1.3  Verankeren
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken helpt erfgoedbibliotheken om zich beter te verankeren in de
hedendaagse samenleving door inclusie, duurzaamheid en participatie op de agenda te zetten.

➜ PARTICIPATIE
➜ DIVERSITEIT
➜ DUURZAAMHEID

OD 1.4  Vertegenwoordigen
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken geeft erfgoedbibliotheken een stem door zelf en samen met hen
te participeren in diverse gremia en initiatieven, zowel in Vlaanderen als internationaal.

➜ LIDMAATSCHAPPEN
➜ DBNL

SD 2  COLLECTIEBELEID

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert een wel afgewogen collectiebeleid en
collectieafspraken door het ontwikkelen en aanbieden van een gedeeld instrumentarium en door de
ondersteuning van het Vlaams Topstukkenbeleid.
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OD 2.1  Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken faciliteert de opmaak van geactualiseerde collectiebeschrijvingen
en -profielen door het verder uitbouwen en aanbieden van de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken.

➜ WIJZER WAARDEREN
➜ COLLECTIEWIJZER 2020
➜ OPENDATAHUB

OD 2.2  Waarderen
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken promoot waarderen als basis voor erfgoedzorg door het verder
uitbouwen en aanbieden van het instrumentarium hiervoor.

➜ WIJZER WAARDEREN
➜ COLLECTIEWIJZER 2020

OD 2.3  Topstukken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt het topstukkenbeleid van de Vlaamse overheid door
expertisedeling en door de coördinatie van het aanbieden van goede bewaaromgevingen voor Vlaamse
topstukken door partners.

➜ TOPSTUKKEN
➜ FLANDRICA.BE

SD 3  ONTSLUITING

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken zorgt voor de internationale zichtbaarheid en vindbaarheid van
Vlaams bibliothecair erfgoed door het ontwikkelen, aanbieden en aanvullen, in samenwerking met
partners, van gespecialiseerde databanken.

OD 3.1  Vlaamse oude drukken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontsluit Vlaams gedrukt erfgoed tot en met de 18de eeuw via de
Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV).

➜ STCV
➜ UNICAT
➜ OPENDATAHUB

OD 3.2  Belgische kranten
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontsluit Belgische kranten uit de collecties van
erfgoedbibliotheken via de krantencatalogus Abraham en vult deze verder aan mits extra financiering
gevonden wordt.

➜ ABRAHAM 2020
➜ UNICAT
➜ OPENDATAHUB

OD 3.3  Middeleeuwse handschriften in Vlaamse erfgoedbibliotheken
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontsluit, mits extra financiering gevonden wordt, middeleeuwse
handschriften in Vlaamse erfgoedbibliotheken in de nieuwe databank Medieval Manuscripts in Flemish
Collections.

➜ MMFC
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➜ UNICAT
➜ OPENDATAHUB

SD 4 DIGITALE COLLECTIES

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken versterkt de digitale aanwezigheid en toegankelijkheid van
Vlaams bibliothecair erfgoed door de ontwikkeling van een opendatahub en het meewerken aan
digitaliseringsprojecten in samenwerking en afstemming met relevante actoren.

OD 4.1  Opendatahub
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelt een opendatahub zodat haar databanken vindbaar,
toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn voor de internationale cultureel-erfgoedgemeenschap.

➜ OPENDATAHUB
➜ FLANDRICA.BE

OD 4.2  Digitaliseringsprogramma
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken werkt mee aan het digitaal ontsluiten van Vlaamse bibliothecair
erfgoed door de coördinatie, in samenwerking met partners, van grootschalige, overkoepelende
digitaliseringsprojecten, mits extra financiering gevonden wordt.

➜ DBNL
➜ ABRAHAM 2020

SD 5 BELEID, COMMUNICATIE EN ORGANISATIE

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken voert een doordacht en kwaliteitsvol beleid.

OD 5.1  Goed bestuur
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken handelt volgens de principes van goed bestuur.

➜ BESTUUR

OD 5.2  Sterk beleid
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken voert een kwaliteitsvol personeelsbeleid en een gezond financieel
beleid.

➜ PERSONEEL
➜ FINANCIEEL

OD 5.3  Transparante communicatie
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken communiceert op een wervende en heldere manier over haar
aanbod en diensten.

➜ COMMUNICATIE

OD 5.4  Kwaliteitsvolle werking
De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken hanteert de principes van projectmanagement en evalueert
regelmatig haar werking en procedures.

➜ KWALITEITSZORG EN PROJECTMANAGEMENT
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