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1 januari 2018
transitie naar Vlaanderen

provinciale databanken worden

Vlaamse erfgoeddatabanken

Maar!
Indeling blijft. 
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Reden: praktisch & operationeelReden: praktisch & operationeelReden: praktisch & operationeelReden: praktisch & operationeel

• voortzetting lopende werking
• stabiliteit en continuïteit
• duidelijkheid
• (!) overgangsperiode
• doel: stapsgewijze integratie

Actuele situatieActuele situatieActuele situatieActuele situatie

• 3 erfgoeddatabanken
• provinciale aanwezigheid blijft
• één aanspreekpunt:

----> ERFGOEDCONSULENTEN> ERFGOEDCONSULENTEN> ERFGOEDCONSULENTEN> ERFGOEDCONSULENTEN
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en MediaDepartement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Waarborgen & Beheren Waarborgen & Beheren Waarborgen & Beheren Waarborgen & Beheren –––– team Cultuurgoederenteam Cultuurgoederenteam Cultuurgoederenteam Cultuurgoederen
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ErfgoedconsulentenErfgoedconsulentenErfgoedconsulentenErfgoedconsulenten

• advies en begeleiding voor het 
cultureel-erfgoedveld

• vorming & uitleendienst materialen
• (!) in nauw overleg met FARO
• Erfgoeddatabanken zijn onderdeel van 

consulentschap

Erfgoedplus.be?Erfgoedplus.be?Erfgoedplus.be?Erfgoedplus.be?

• gestart 2000-2002
• toekomstgerichte structuur
• introductie nieuwe technologieën
• geheel in eigen beheer
• onafhankelijk commerciële spelers
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Voor wie? Voor wie? Voor wie? Voor wie? ---- doelgroependoelgroependoelgroependoelgroepen

• brede erfgoedveld
• alle erfgoedcollecties
• inclusieve aanpak

• professioneel & niet-professioneel
• klein & groot

Van & voor het erfgoedveldVan & voor het erfgoedveldVan & voor het erfgoedveldVan & voor het erfgoedveld

• brede participatie aan basis
• vergroot draagvlak erfgoed
• lokaal erfgoed Europees gedeeld
• provider Europeana.eu
• uitwisseling cruciaal



1/10/2018

uitwisseling & verrijkinguitwisseling & verrijkinguitwisseling & verrijkinguitwisseling & verrijking

• belang van koppelingen
• AAT Getty (LOD)
• ODIS, KIK, VIOE, ID-DOC
• Archiefbank Vlaanderen
• samenbrengen -> totaalbeeld

2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers
Totaal 562 deelnemende collecties

• 399 collecties Limburg
• 162 collecties Vlaams-Brabant
• 1    collectie Antwerpen

(Momenteel een 10-tal 
potentiële nieuwe collecties)
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2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers

• 3 kloostercollecties
• 8 bibliotheken / archieven
• 13 projectgroepen
• 18 particulieren
• 27 verenigingen
• 28 heemkundige collecties
• 37 musea
• 81 (lokale) overheden
• 347 kerkfabrieken

2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers2018 in cijfers

• 199.662 objecten in databank
waarvan

• 161.372 online ontsloten
• 93.320 via conversies
• 68.052 via het Erfgoedregister

-> 42% van de online objecten 
ingevoerd met het Erfgoedregister
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Recente aanpassingenRecente aanpassingenRecente aanpassingenRecente aanpassingen
-> kleine ingrepen

• optimalisatie servers
• verbetering Erfgoedregister 

(zoekfuncties, Flash, fiches)
• Verbeterde spamfilter 

Erfgoedplus.be

Toekomst?Toekomst?Toekomst?Toekomst?

• Verdere uitwerking thesauri 
plaatsen, bouwwerken & 
personen

• Evalueren ondersteuning
• (?) integratietraject provinciale 

erfgoeddatabanken
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DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 
Erfgoedconsulenten – Erfgoeddatabanken

erfgoeddatabanken@vlaanderen.be

Meer informatie:


