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Contactdag 
Erfgoedplus / Donnet

26/9/2018

Merijn Versyp
delaware

› Wie zijn wij?

› Wat is onze opdracht?

› Hoe gaan we aan de slag?

› Vragen & antwoorden
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Wie zijn wij?

3

2000 professionals
28 kantoren in 14 landen
€ 200 mio omzet

Operational Excellence

Business Insights

Customer Connect

Over delawareVision
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wat we doen

ORGANISATIES DUURZAAM LATEN GROEIEN

In de hedendaagse data-gedreven samenleving zetten organsaties hun

activiteiten kracht bij door maximaal gebruik te maken van 

geavanceerde inzichten en deze te vertalen naar actiegerichte

strategieën met een meetbare impact, waardoor een betere werking

wordt omgezet in verhoogde maatschappelijke meerwaarde.
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DESIGN &
CONSULT

BUILD & 
INTEGRATE

TRAIN &
TRANSFORM

Wat is onze opdracht?
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wiki for kids

“papa, wat is dat barok”

social media

Dank je wel 
Tripadvisor!

verhalen

Welke verborgen boodschappen 
zitten achter dit doek?

toerisme Antwerpen

Via tram 2 kunnen we naar nog schilderijen van 
Rubens kijken.

virtuele realiteit

“wauw, een VR app die me in het 
atelier van de schilder brengt.

context

“Wist je dat het schilderij op 
bestelling werd gemaakt? 

objecten

“Wil je het zwaard in het echt zien, ga dan 
naar de collectie van de schuttersgilde. Klik 
hier

genealogie

“Rubens, wat weten we nog over 
hem en zijn nakomelingen?”
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onderzoek

“Die bron uit Limburg is echt 
handig geweest”

“Geweldige vondst uit de kerk 
van Riemst! Nu in onze collectie”

verzamel

bewaar

Gelukkig dat we dat unieke stuk uit die 
schoolcollectie hebben kunnen kopen & redden

Er zijn 5 vergelijkbare objecten, echter in betere 
staat. Moeten we de onze wel houden?

stoot af

zoek

Makkelijk, die nieuwe zoekfunctie. En snel ☺

ontsluit

Wauw, we kunnen het publiek zo veel 
meer inspireren en vertellen over onze collectie

beheer

Alle processen om onze collectie op onze maat te beheren, geborgen 
in een technische oplossing 

10

DONNET

<
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Voor jullie:

� Duidelijkheid omtrent bewaring van data van jullie collecties in een databank.

� Duidelijkheid omtrent dienstverlening erfgoedconsulenten, gebaseerd op 

verwachtingspatronen van de gebruikers van databanken & websites.

� Duidelijkheid omtrent systeemtechnische ondersteuning van de databank & de 

websites.

� Plan ter integratie van de 3 provinciale erfgoeddatabanken naar een open systeem, 

zichtbaar & consulteerbaar voor velen.

Hoe gaan we aan de slag?
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ONDERLING 
AFGESTEMD

Open data
Efficiënt
Klant gericht

11 EVALUATIE

Erfgoed ecosystemen
Verwachtingen dataproducent & dataconsument
Ruimte voor verbetering

22 STRATEGIE

Missie
Strategie van de toekomstige structuur
Rollen & verantwoordelijkheden

33 INTEGRATIE

Technische
Organisatorische

44 FACILITATIE

Referentie architectuur
Hergebruik van erfgoeddata
Brede culturele sector

Erfgoed

Objecten

Verhaal Video

Foto

Digital bornCollectie

Context

Social media

Heem
kundige 
kring

Grote musea

Kleine musea

Kerken

Erfgoedcellen

Expertise centra

Depots

Bedrijven

ontsluiten

afstoten

inventariseren waarderen

behouden

beheren

verzamelen

registratie

digitaliseren

bewaren

publiceren

Steden 

Gemeenten
Personae

Consulenten

Overheid

adlib

TMS

Collective
acces

consulenten
noden & wensen
profielen
obstructies
capaciteiten

Instrumenten /systemen
standaarden
functionaliteiten
architectuur
opbouw

Data

Waarde creatie
Open
Gelinkt
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“Think

Big”

“Start 
small”

“Act Fst”

Projectstappen & Milestones

Doelstelling

• Project & opdracht 
governance

• Klankbordgroep 
samenstellen

• Administratieve 
ondersteuning 
inplannen 
interviews/validatie-
momenten

• Planning voorbereiden
• Projectcharter 
opstellen

• Belanghebbenden  en 
eindgebruikers 
identificeren 

• Beschrijven van de 
huidige toestand per 
erfgoed databank / 
organisatie

• Belanghebbenden 
interviewen

• Achterhalen van 
verwachtingen en 
behoeften

• Stuurgroep beslist 
rond doelgroepen

• Verwachtingen van de 
belanghebbenden 
vertalen naar een 
gedeelde strategie

• Behoeften vertalen 
naar 
opdrachtbeschrijving.

• Opdrachtbeschrijving 
toetsen aan realiteit en 
veranderingstraject 
opzetten

• In kaart brengen van 
technische IT 
architectuur.

• Mogelijkheden data 
migratie begrijpen

• Definitie 3 mogelijke 
integratie-trajecten

• Definiëren van de 
benodigde middelen 
(data, applicaties, 
resources)

• Definiëren van de 
concrete werven (acties) 
en kritische 
succesfactoren

• Belangrijkste 
uitvoeringsstappen 
opmaken

• Overdracht ovv 
eindrapport

Resultaat

• Projectcharter 
opgesteld

• Projectcharter 
gevalideerd

• Interviews en 
workshop ingepland

• Huidige toestand in 
kaart

• Beoordeling/ toetsing 
tegenover visienota

• Workshop met de 
werkgroep voor de 
ontwikkeling van: de 
strategie, sleutel 
perfomantie-
indicatoren & 
verandertraject.

• Gevalideerde strategie 
& opdrachtbeschrijving

• Interviews met IT 
departementen van de 
erfgoeddatabanken

• Technische gap-fit 

• Kosten/baten analyse 
(high level)

• Kritische succesfactoren
• Tijdspad voor mogelijke 
implementatie

• Gevalideerd scenario

• Uitgewerkt plan voor de 
uitvoering van de 
gevalideerde strategie 
rond integratie en 
verandering

• Ovv eindrapport
• Geleerde aspecten voor 
verdere stappen

Relatieve 
tijdsbesteding

Plannen
Strategie & 
verandering

IT beschrijving Plan

Juni – Juli – Augustus- September Oktober – December December- Januari

3 Scenario’s

Intern Extern Intern Extern Intern Extern Intern Extern Intern ExternIntern Extern

Evaluatie

Belanghebbenden 
Analyse

� 24 Interviews
� 75 mensen input

� Systeemevaluatie 
� Verwachtingspatronen
� Werkingsevaluatie
� Haalbaarheid toekomstige perspectieven
� Risico’s

� Werkgroep bepaald & uitgenodigd
� Technisch IT team bepaald

VANDAAG hebben we dit al gedaan:VANDAAG hebben we dit al gedaan:VANDAAG hebben we dit al gedaan:VANDAAG hebben we dit al gedaan:

Stuurgroep rond EVALUATIE: begin oktoberStuurgroep rond EVALUATIE: begin oktoberStuurgroep rond EVALUATIE: begin oktoberStuurgroep rond EVALUATIE: begin oktober
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Doelstelling

• Project & opdracht 
governance

• Klankbordgroep 
samenstellen

• Administratieve 
ondersteuning 
inplannen 
interviews/validatie-
momenten

• Planning voorbereiden
• Projectcharter 
opstellen

• Belanghebbenden  en 
eindgebruikers 
identificeren 

• Beschrijven van de 
huidige toestand per 
erfgoed databank / 
organisatie

• Belanghebbenden 
interviewen

• Achterhalen van 
verwachtingen en 
behoeften

• Stuurgroep beslist 
rond doelgroepen

• Verwachtingen van de 
belanghebbenden 
vertalen naar een 
gedeelde strategie

• Behoeften vertalen 
naar 
opdrachtbeschrijving.

• Opdrachtbeschrijving 
toetsen aan realiteit en 
veranderingstraject 
opzetten

• In kaart brengen van 
technische IT 
architectuur.

• Mogelijkheden data 
migratie begrijpen

• Definitie 3 mogelijke 
integratie-trajecten

• Definiëren van de 
benodigde middelen 
(data, applicaties, 
resources)

• Definiëren van de 
concrete werven (acties) 
en kritische 
succesfactoren

• Belangrijkste 
uitvoeringsstappen 
opmaken

• Overdracht ovv 
eindrapport

Resultaat

• Projectcharter 
opgesteld

• Projectcharter 
gevalideerd

• Interviews en 
workshop ingepland

• Huidige toestand in 
kaart

• Beoordeling/ toetsing 
tegenover

• Workshop met de 
werkgroep voor de 
ontwikkeling van: de 
strategie, sleutel 
perfomantie-
indicatoren & 
verandertraject.

• Gevalideerde strategie 
& opdrachtbeschrijving

• Interviews met IT 
departementen van de 
erfgoeddatabanken

• Technische gap-fit 

• Kosten/baten analyse 
(high level)

• Kritische succesfactoren
• Tijdspad voor mogelijke 
implementatie

• Gevalideerd scenario

• Uitgewerkt plan voor de 
uitvoering van de 
gevalideerde strategie 
rond integratie en 
verandering

• Ovv eindrapport
• Geleerde aspecten voor 
verdere stappen

Relatieve 
tijdsbesteding

Plannen
Belanghebbenden 

Analyse
Strategie & 
verandering

IT beschrijving Plan

Juni – Juli – Augustus- September Oktober – December December- Januari

3 Scenario’s

Intern Extern Intern Extern Intern Extern Intern Extern Intern ExternIntern Extern

Evaluatie

Werkgroep (3 workshops)Werkgroep (3 workshops)Werkgroep (3 workshops)Werkgroep (3 workshops)

& & & & 

Stuurgroep (3 Stuurgroep (3 Stuurgroep (3 Stuurgroep (3 steerco’ssteerco’ssteerco’ssteerco’s))))
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Stuurgroep

Departement 
M. Laureys (sponsor)

H. Van der Linden 
E. Cuisinier 
G. Willems 
L. Driesen

Ex prov. consulenten
J. Malliet
L. Snauwaert
M. Cornelis

Extern advies
J. Mijs – Cultuurconnect
N. Verplancke - VIAA
B. Wiercx - Faro
R. Vissers - Packed

delaware
M.Versyp
F. Borloo

Werkgroep

Departement 
H. Van der Linden 

E. Cuisinier

Ex prov. consulenten
J. Malliet
L. Snauwaert

M. Cornelis
C. Coevoet
B. Bosmans

Externe adviseurs

Antwerpse musea (linked open data perspectief)
Gents musea (dataconsument/ producent perspectief)
Waarderingsstrategie & implementatie
Expertisecentrum (linked open data perspectief)
End –to –end erfgoed proces expertise

Waarderingsproces expertise
Expertise rond veranderingsmanagement in de culturele context
Depot management expertise
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ABOUT US

CONTACT

Ineke De Lange

› Email : ineke.delange@delaware.pro
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MerijnVersyp

› Email : Merijn.versyp@delaware.pro

› GSM : + 32 495 44 22 30

20


