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Inleiding 

De oprichting van een Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van het 

Audiovisueel erfgoed1 (afgekort VIAA) werd al aangekondigd in het Vlaamse Regeerakkoord 

2009-2014. Bedoeling was om in nauw overleg met de mediasector, de archief- en 

erfgoedorganisaties en op basis van de kennis die ter zake is verworven in iMinds, het 

Vlaamse wetenschappelijke en culturele patrimonium te digitaliseren o.m. met het oog op de 

bewaring en ontsluiting ervan, om uiteindelijk een duurzaam Digitaal Archief Vlaanderen 

(DAV) mogelijk te maken.  

Om deze doelstelling te realiseren, keurde de Vlaamse Regering op 21 december 20122 de 

oprichting goed van het VIAA en dit als een eerste concrete en noodzakelijke stap in de 

realisatie van het DAV.   

 

De operationalisering van het VIAA werd toegewezen aan iMinds en de strategische 

aansturing ervan aan de vzw Waalse Krook (zie verder). Deze tijdelijke opdracht aan iMinds 

werd geregeld via een addendum (2013-2014) aan het convenant 2012-2016 tussen de 

Vlaamse overheid en iMinds. In dit addendum wordt o.a. gesteld dat iMinds optreedt als 

facilitator voor de opstart van het VIAA haar opdracht dient uit te voeren in samenwerking 

met vzw Waalse Krook en hiertoe binnen de drie maanden na ondertekening van dit 

addendum een samenwerkingsovereenkomst met vzw de Waalse Krook dient af te sluiten.  

 

Plan van aanpak van de evaluatie van VIAA 

 

1. Aanleiding voor de evaluatie 

 

In het addendum aan het convenant met iMinds betreffende de realisatie van VIAA 

(hierna “het addendum” genoemd) wordt nergens gewag gemaakt van een evaluatie 

van VIAA. In het convenant zelf is er een evaluatie voorzien maar dit m.b.t. de 

werking van iMinds in de periode 2012-2016 en dus niet specifiek voor VIAA.  

Het addendum voorziet echter dat voor 15 maart 2014 alle noodzakelijke stappen 

(o.m. juridisch en budgettair) in kaart zijn gebracht voor de eventuele 

verzelfstandiging van het VIAA en dat de opdracht van iMinds ter facilitering van de 

opstart van het VIAA tegen eind 2014 afgerond is.  

Hoewel iMinds voor 15 maart 2014 een strategisch plan met het oog op de 

voorbereiding van de eventuele verzelfstandiging van het VIAA (cf. artikel 4 van het 

addendum aan het convenant met iMinds) aan de Vlaamse Regering heeft 

overgemaakt, stelt de deadline van het addendum toch problemen, aangezien de 

                                                 
1 In de beleidsdocumenten worden respectievelijk deze naam, maar ook volgende namen gebruikt: Vlaams 

Instituut voor de Archivering en Vlaams Instituut voor de Audiovisuele Archivering.  
2 VR 2012 2112 DOC.1460-1 (en bijlagen). 
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(huidige) Vlaamse Regering geen beslissing heeft genomen over de continuïteit van 

VIAA.  

Om de al bereikte resultaten te vrijwaren en de digitalisering niet te onderbreken, werd 

recent (d.d. 09.05.2014) aan de Vlaamse Regering gevraagd om het mandaat van 

iMinds (i.e. het addendum aan het convenant) te verlengen tot 15 maart 20153. In het 

kader van deze verlenging wordt geen extra financiering gevraagd, maar wordt wel de 

mogelijkheid voorzien om de nog resterende middelen optimaal in te zetten in functie 

van de continuïteit na 2013-2014. Deze verlenging zou de nieuwe Vlaamse Regering 

in principe ook moeten toelaten om in de loop van 2014 te beslissen over een 

structurele verderzetting van VIAA.  

De Vlaamse Regering keurde de gevraagde verlenging d.d. 09.05.2014 inderdaad 

goed, maar onder de voorwaarde – cf. het verleende begrotingsakkoord ter zake - dat 

een verderzetting van de werking (van VIAA) “slechts overwogen kan worden na een 

grondige evaluatie van de meerwaarde van een Vlaams Instituut voor de Archivering. 

Deze evaluatie zal samen met het strategisch plan 2015-2019 aan de volgende 

Vlaamse Regering voorgelegd dienen te worden” 4.  

 

Voorliggend (ontwerp van) plan van aanpak heeft betrekking op de evaluatie gevraagd 

bij het verlenen van het begrotingsakkoord (cf. supra) aangaande de verlenging van het 

mandaat van iMinds betreffende het VIAA en dit tot 15 maart 2015.  

 

2. Beleidscontext  

 

Aanleiding voor het initiatief  

 

Zoals in de inleiding al werd aangegeven, kadert de oprichting van VIAA in het 

Regeerakkoord 2009-2014, waar onder de doorbraak “Innovatiecentrum Vlaanderen” 

ook een specifieke doelstelling betreffende digitalisering werd opgenomen.  

 

In 2011 gaf de Vlaamse Regering aan vzw Waalse Krook de opdracht om een 

strategisch en operationeel plan te ontwikkelen m.b.t. de mogelijke oprichting van een 

Vlaams Instituut voor de Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed 

(VIAA). Het strategische onderzoekscentrum iMinds nam de projectleiding voor het 

schrijven van dit plan op zich en bij de uitwerking ervan werd een beroep gedaan op 

de brede media-, erfgoed- en cultuursector. 

 

Betreffend plan werd op 1 juli 2011 meegedeeld aan de Vlaamse Regering5 en omvat 

volgende uitgangspunten: 

• Het VIAA stelt zich tot missie om het digitale erfgoed van Vlaanderen 

toegankelijk te maken en te houden voor iedereen. In een eerste fase is het de 

bedoeling zich te concentreren op de historische audiovisuele archieven van de 

cultuur- en erfgoedinstellingen en van de audiovisuele sector. Er zal verder 

voorrang gegeven worden aan het materiaal dat onmiddellijk bedreigd is, hetzij 

door de staat van de drager zelf dan wel door de staat van de afspeelapparatuur.  

• Het audiovisuele erfgoed wordt “voor de eeuwigheid” bewaard, wat hoge eisen 

stelt aan de technische infrastructuur en de te hanteren normen en standaarden.  

                                                 
3 VR 2014 0905 DOC.0647-1BIS (en bijlagen).  
4 Een nagenoeg gelijklopende voorwaarde is opgenomen in het begrotingsakkoord dat werd verleend n.a.v. de 

beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 21.12.2012 betreffende de opstart van VIAA.  
5 VR 2011 2406 MED 320.  
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• Het materiaal dat in het archief van VIAA zal worden opgeslagen, is 

beschikbaar voor gebruik door andere actoren en dit op basis van afspraken 

gemaakt tussen die actoren. In een eerste fase zal VIAA het materiaal effectief 

ontsluiten naar bv. onderwijs- en onderzoeksinstellingen en wetenschappelijke 

en openbare bibliotheken. 

• Het voorzien van een “fysieke” ontsluiting naast de digitale ontsluiting.  

  

N.a.v. deze mededeling besliste de Vlaamse Regering tot de oprichting van een 

stuurgroep6 die de vervolgaanpak m.b.t. het VIAA moest begeleiden.  

 

Ook werd beslist een werkgroep samen te stellen7 die als opdracht kreeg om voor 30 

november 2011 de financieringsmogelijkheden voor de operationalisering van het 

VIAA verder uit te werken en daarin zowel mogelijke overheidsfinanciering als 

mogelijke private financieringsmogelijkheden na te gaan. De uitgewerkte scenario’s 

dienden de Vlaamse Regering ook inzicht te beiden in de wenselijke juridische 

structuur van het VIAA.  

 

Het eindrapport van deze werkgroep werd d.d. 16.12.2011 meegedeeld aan de 

Vlaamse Regering8.  

De belangrijkste elementen van dit rapport waren: 

1. De ontwikkeling van een aangepaste ontwerpbegroting waarin wordt uitgegaan 

van een veel meer gespreid groeiritme voor het VIAA dan initieel in het plan 

van de vzw Waalse Krook aangegeven (cf. supra). Bovendien geeft de 

werkgroep aan dat de voorgestelde ontwerpbegroting volgens haar de 

budgettaire ondergrens is voor een werkbaar en werkzaam VIAA.  

2. Er wordt aangetoond dat als juridische structuur een CVBA met sociaal 

oogmerk de beste mogelijkheden biedt om de complexe organisatie van de 

diverse sectoren te vertalen in een werkbare bestuurlijke vorm. Gelet verder op 

de centrale rol van de overheid is het volgens de werkgroep aangewezen dat 

deze CVBA SO de vorm aanneemt van een EVA.  

3. Het feit dat er consensus groeit dat de oprichting van het VIAA niet alleen 

essentieel is voor de vrijwaring van de Vlaamse audiovisuele archieven, maar 

ook dat het VIAA een belangrijke katalysator kan worden voor het volledige 

digitaliserings- en bewaringsproces in Vlaanderen.  

 

Op basis van deze voorbereidende werkzaamheden besliste de Vlaamse Regering d.d. 

21.12.2012 (cf. supra) tot de opstart van een dergelijk Vlaams Instituut voor de 

Archivering om op middellange termijn een duurzaam Digitaal Archief Vlaanderen 

(DAV) mogelijk te maken.  

 

De context waarin deze beslissing werd genomen, vroeg immers om een efficiënte en 

duurzame aanpak. Gerichte digitalisering en het creëren van digitale platformen en 

diensten moeten toelaten om erfgoed, kennis en geschiedenis niet alleen te vrijwaren 

voor huidige en toekomstige generaties, maar ook om het beschikbaar te maken voor 

diverse toepassingen.  

 

                                                 
6 Bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers Peeters, Lieten, Bourgeois, Schauvliege en Smet.  
7 Bestaande uit o.m. een afgevaardigde van de vzw Waalse Krook, iMinds, het departement Cultuur, Jeugd, 

Sport en Media en het departement Financiën en Begroting.  
8 VR 2011 1612 MED.0585-1 (en bijlage).  
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Het op te richten VIAA wordt hierbij als een eerste concrete stap in de richting van 

een genetwerkt DAV gezien. Diverse sectoren, overheden en andere organisaties 

worden immers geconfronteerd met de nood aan het duurzaam toegankelijk maken en 

houden van digitale informatie. Deze nood is deels generiek en het VIAA moet dan 

ook alle partners toelaten zich toe te spitsen op de eigen diensten en verder hun eigen 

toegevoegde waarde te ontwikkelen, maar tegelijkertijd mogelijk maken dat alle 

betrokkenen, waar nodig, een beroep kunnen doen op de infrastructuur en knowhow 

van VIAA. Het bundelen van de dragersoorten door de aanpak van het VIAA levert 

bv. grote budgettaire en efficiëntievoordelen op omdat het stroomlijnen van 

digitaliseringsprojecten per dragertype met omvangrijke loten tot schaalvoordelen leidt 

wat zowel doorlooptijd als prijs betreft. Deze laatste “winsten” zijn vooral voor de 

bedreigde dragers erg belangrijk.  

De digitaliseringsstrategie van VIAA is daarom in eerste instantie gericht op het 

vrijwaren van het meest bedreigde analoge erfgoed, waarbij de staat van de drager in 

combinatie van de beschikbaarheid van de benodigde afspeelapparatuur als 

belangrijkste criteria worden gehanteerd.  

 

Hoewel diverse instanties inderdaad al gestart waren met digitalisering van dit 

bedreigde materiaal, was de kans reëel dat bij gelijkblijvend beleid deze digitalisering 

voor erg bedreigde dragers te laat zou komen en dit in het bijzonder in Vlaanderen, 

waar nog veel filmmateriaal op pellicule of op magneetdragers niet is gedigitaliseerd. 

In het bijzonder deze twee dragers zijn onderhevig aan snel verval en dienen dringend 

gedigitaliseerd te worden. Het zal niet mogelijk zijn dit tijdig te doen, zonder een 

bijkomende inspanning op het vlak van digitalisering (o.m. t.a.v. deze twee genoemde 

dragers). In die zin is de oprichting van het VIAA het antwoord van de Vlaamse 

Regering op deze dreiging.  

 

Het VIAA zou – zoals aangegeven in het rapport van de werkgroep (cf. supra) – in 

principe als een aparte entiteit vorm moeten krijgen, maar omdat het opzetten van een 

dergelijke structuur echter nog heel wat voorbereiding en onderzoek zal vergen, wordt 

– en dit gelet op de hoogdringendheid en de omvang van de taak - ervoor geopteerd 

een snelle opstart mogelijk te maken door een specifieke opdracht toe te kennen aan 

een bestaande organisatie, die de nodige garanties biedt op het vlak van neutraliteit en 

toezicht door de Vlaamse overheid.  

 

De operationalisering van VIAA werd dan ook toegewezen aan iMinds en de 

strategische aansturing ervan aan de vzw Waalse Krook waarin de betrokkenheid van 

de Vlaamse overheid is gegarandeerd via de raad van bestuur (zie infra). De 

opdrachtbeschrijving van iMinds betreffende VIAA wordt geregeld via een addendum 

(2013-2014) aan het convenant 2012-2016 tussen iMinds en de Vlaamse overheid en 

voorziet in een eenmalige subsidie voor de uitvoering van betreffende opdracht (zie 

verder).  

 

De vzw Waalse Krook9 vermeldt in haar statuten van maart 2011 dat de vereniging als 

doel heeft “de oprichting van het Vlaamse Instituut voor de Archivering en ontsluiting 

van het Audiovisueel erfgoed voor te bereiden en te begeleiden”. De vzw heeft zich in 

de periode 2011-2012 gepositioneerd als strategische denktank en stuurgroep rond de 

oprichting van een archiveringsinstituut in Vlaanderen.  

                                                 
9 Opgericht in 2007 en initieel met als doel een plan te ontwikkelen door de site Waalse Krook in Gent.  
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De totale financieringsbehoefte (in euro) voor VIAA (en te financieren via het 

addendum en voor de periode 2013-2014 ) werd als volgt ingeschat: 

 

 2013 2014 TOTAAL 

Investering in 

basisinfrastructuur 

2.500.000 1.500.000 4.000.000 

Operationele 

werkingskosten 

1.800.000 1.800.000  

 

7.800.000 Digitaliseringprojecten  1.000.000 3.200.000 

TOTAAL 5.300.000 6.500.000 11.800.000 

 

De investeringsmiddelen in infrastructuur (4 miljoen euro) werden voor elk de helft 

gedragen door de ministers bevoegd voor Media en Cultuur (respectievelijk uit de 

FFEU en de FOCI-middelen). De subsidie van 7,8 miljoen euro aan te wenden voor de 

operationele werking en de digitaliseringsprojecten, werden toegekend aan iMinds 

onder de vorm van een eenmalige subsidie afkomstig van de onderbenutting van 

begrotingskredieten in het beleidsdomein EWI.  

 

Evolutie in de beleidscontext (sinds opstart/goedkeuring initiatief) 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Waalse Krook en iMinds, dat instaat 

voor de operationele uitwerking van VIAA, werd afgesloten op 20 maart 2013, m.a.w. 

binnen de termijn die in de beslissing d.d. 21.12.2012 van de Vlaamse Regering 

betreffende de oprichting van VIAA werd voorzien.  

Volgens dit samenwerkingsakkoord krijgt de raad van bestuur van de vzw Waalse 

Krook een strategische en inhoudelijk rol, aangezien de raad van bestuur is 

samengesteld als vertegenwoordiging van de verschillende stakeholders (waaronder de 

Vlaamse overheid) in VIAA. De RvB van de vzw Waalse Krook bewaakt de 

inhoudelijke focus, de strategische keuzes en de vorderingen van VIAA en geeft 

(bindend) advies in alle grote beslissingen.  

Uit voorgaande is duidelijk dat hoewel iMinds de middelen ontvangt voor haar 

opdracht betreffende VIAA en dienaangaande de operationele verantwoordelijkheid 

draagt, de vzw Waalse Krook de inhoudelijke en strategische verantwoordelijkheid 

heeft.  

 

Zoals ook al eerder in deze nota werd aangegeven, noopte de beleidscontext recent tot 

het verlengen van het addendum met iMinds betreffende VIAA. De noodzaak werd nl. 

gevoeld om op korte termijn enige duidelijkheid te scheppen over de continuïteit van 

VIAA, met name enige tijd voor het aflopen van het addendum (eind 2014), en dit om 

de substantiële investeringen die al werden gedaan en de concrete realisaties die 

ondertussen werden opgeleverd niet onder druk te zetten.  

De (huidige) Vlaamse Regering kan – gelet op de timing - nl. geen beslissing meer 

nemen over de toekomst van VIAA, en de vrees bestaat ook dat de nieuwe Vlaamse 

Regering een dergelijke beslissing ook niet tijdig zal kunnen nemen.  

Daarom heeft de Vlaamse Regering d.d. 09.05.2014 beslist om een beperkte 

verlenging (tot 15 maart 2015) van het mandaat van iMinds goed te keuren, echter 

zonder budgettaire weerslag en dit om de continuïteit van de werking van VIAA te 

garanderen tot de nieuwe Vlaamse Regering een beslissing ter zake kan nemen. De 
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resterende toegekende middelen kunnen ingezet worden in functie van de continuïteit 

t.o.v. de periode 2013-2014.  

 

 

Te verwachten evoluties in de beleidscontext 

 

Zoals hoger al aangegeven, zal binnenkort een nieuwe Vlaamse Regering aantreden 

die vervolgens een beslissing zal moeten nemen over de (al dan niet) structurele 

verderzetting van VIAA.  

Deze beslissing zal o.a. gebaseerd worden op de resultaten van een evaluatie over de 

meerwaarde van VIAA en het strategisch plan dat voor de periode 2015-2019 werd 

uitgewerkt (cf. supra: bepalingen begrotingsakkoord bij de beslissing van de Vlaamse 

Regering d.d. 09.05.2014).  

 

Welke beleidsintenties de nieuwe Vlaamse Regering op het vlak van digitalisering van 

erfgoed in het algemeen en t.a.v. VIAA zal hebben, is op dit ogenblik uiteraard niet 

bekend, maar verwacht mag worden dat er in het najaar van 2014 hieromtrent enige 

duidelijkheid zal zijn.  

 

3.  Doelstelling(en) van de evaluatie en beoogde resultaten 

 

Zoals al gesteld in deel 2 is deze evaluatie als voorwaarde gesteld bij het verlenen van 

het begrotingsakkoord aangaande de verlenging van het mandaat van iMinds met 

betrekking tot het VIAA.  

De bedoeling van de evaluatie is om de meerwaarde van het VIAA te bepalen. Er is 

evenwel in het begrotingsakkoord niet aangegeven over welke meerwaarde het gaat en 

voor wie. In voorliggend plan van aanpak wordt – op basis van de hoger vermelde 

doelstelling van de verwachte evaluatie – dan ook een meer gedetailleerde en 

mogelijke aanpak van de evaluatie van VIAA uitgewerkt.  

De evaluatie zal in ieder geval ruimer worden opgevat dan wat is vermeld in het 

begrotingsakkoord en ook rekening houden met bv. de beleidscontext.  

 

De (minimale) resultaten die in het kader van deze evaluatie worden verwacht, worden 

hierna verder toegelicht, en in deel 5 ook meer precies omschreven a.d.h.v. een aantal 

evaluatieluiken/-vragen: 

• Analyse en beoordeling van de werking en het functioneren van VIAA over de 

periode 2012-2014. Hierbij wordt o.m. een analyse en beoordeling verwacht 

van zowel de inhoudelijke, operationele als functionele invulling van de 

opdracht van iMinds respectievelijk de vzw Waalse Krook (cf. deel 2) met 

betrekking tot VIAA, evenals een analyse en beoordeling van de aanwending 

van de ter beschikking gestelde middelen. In het bijzonder dient aandacht 

besteed aan de rol van zowel iMinds als de vzw Waalse Krook bij de realisatie 

van VIAA, de onderlinge relaties en samenwerking, transparantie aangaande 

rapportering en verantwoording, efficiëntie, effectiviteit, governance, enz.  

• Analyse en beoordeling van de resultaten – gelet op de maatschappelijke 

opdracht van VIAA – die de financiering van VIAA tot nu toe heeft 

opgeleverd. 

• Analyse en beoordeling van de meerwaarde (incl. additionaliteit) van VIAA 

voor de stakeholders en de gebruikersgroepen en dit vanuit zowel een 

economische als maatschappelijke invalshoek.  
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• Analyse en beoordeling van doelstellingen en opzet van VIAA en dit op basis 

van een benchmark met vergelijkbare initiatieven in het buitenland.  

• SWOT-analyse van VIAA.  

• Analyse en beoordeling van (het ontwerp van) strategisch plan betreffende 

VIAA voor de periode 2015-2019.  

• Conclusies en aanbevelingen betreffende de meerwaarde, de (verbeterde) 

werking, de rol en positie, de toekomst, enz. van het VIAA en het VIAA-

concept van het VIAA en dit rekening houdend met de uitdagingen en 

bedreigingen waarmee VIAA in de toekomst zal worden geconfronteerd. Dit 

omvat aanbevelingen voor het opstellen van een samenwerkingsrelatie, missie 

en opdrachten, doelstellingen, performantie-indicatoren, doelstellingen, … (Cf. 

(ontwerp) strategisch plan 2015-2019). 

 

De evaluatie zal mee de basis vormen voor een beslissing over de toekomst van het 

VIAA en moet resulteren in een rapport dat aanbevelingen bevat betreffende de 

toekomst van het VIAA-concept.  

 

 

4. Krijtlijnen/draagwijdte van de evaluatie 

 

De evaluatie dient, zoals in deel 3 al werd uiteengezet, ruimer te worden opgevat dan 

wat strikt genomen is aangegeven in het begrotingsakkoord. De draagwijdte en de 

krijtlijnen van de verwachte evaluatie worden verder verduidelijkt a.d.h.v. de 

evaluatieluiken/-vragen (zie punt 5).  

 

De evaluatie dient tegen 31 oktober 201410 te zijn voltooid. Voor de evaluatie zal een 

beroep gedaan worden op een externe consultant die wordt aangeduid via een 

openbare procedure.  

 

De evaluatie zal ook gebruik maken van een (beperkte) zelfevaluatie betreffende 

VIAA11. Deze zelfevaluatie zal enerzijds bestaan uit een ex post luik en een ex ante 

luik. Dit laatste luik bestaat in essentie uit een ontwerp van strategisch plan voor de 

periode 2015-2019. Een dergelijk plan werd al opgesteld en ter informatie aan de 

Vlaamse Regering bezorgd.  

 

De nog verwachte zelfevaluatie zal m.a.w. in principe enkel dienen te bestaan uit een 

ex post luik dat betreffende VIAA moet worden opgesteld (door de vzw Waalse Krook 

en in samenwerking met iMinds).  

 

Gelet op de timing voor de uitvoering van de evaluatie, zal de (ex post) zelfevaluatie 

die in deze context wordt verwacht, beperkt worden tot het essentiële en op een hoog 

aggregatieniveau moeten worden uitgewerkt. Deze zelfevaluatie die betreffende VIAA 

moet worden opgesteld, zal dan ook gebaseerd zijn op een beperkt aantal hoofdvragen 

die betrekking hebben op het verleden (ex post luik).  

Wat betreft het ex ante luik (i.e. ontwerp van strategisch plan 2015-2019) volstaat in 

principe het al opgestelde plan (cf. supra). Toch zal het departement EWI ook een 

                                                 
10 Ontwerp van eindrapport klaar.  
11 Opgesteld op basis van een vragenlijst aangereikt door EWI en toegespitst op een (beperkt) aantal 

hoofdvragen. 
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aantal vragen meegeven die betrekking hebben op de toekomst en die standaard deel 

uitmaken van een ex ante zelfevaluatie. Dit moet de betrokkenen toelaten het ontwerp 

van strategisch plan 2015-2019 te toetsen en eventueel – waar nodig en nuttig – aan te 

vullen.  

 

Er zal aan de vzw Waalse Krook/iMinds gevraagd worden om de verwachte 

zelfevaluatie zo snel mogelijk te finaliseren. De voorziene timing ter zake wordt 

weergegeven in de delen hierna.  

 

 

5. Evaluatieluiken/-vragen 

 

Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en de beoogde resultaten van 

deze evaluatie, worden volgende evaluatieluiken/evaluatievragen naar voor 

geschoven:  

 

5.1. Evaluatie van de werking en het functioneren van het VIAA 

 

De bedoeling van dit onderdeel van de evaluatie is na te gaan hoe en in welke mate 

VIAA in de periode 2012-2014 haar missie, doelstellingen en opdrachten heeft 

vervuld. In het bijzonder dient in het kader van dit onderdeel van de evaluatie aandacht 

besteed te worden aan de structuur die momenteel invulling geeft aan het VIAA, met 

name met opdrachten en taken zowel toebedeeld aan iMinds als aan de vzw Waalse 

Krook, de onderlinge samenwerking die werd geregeld, enz. en dit met het oog op 

efficiëntie, effectiviteit en governance.  

Een ander aandachtspunt betreft de mate waarin de urgentie in het digitaliseringproces 

inmiddels al of niet is verminderd (zie ook deel 5.2 “Resultaten en prestaties”) nu 

VIAA al sinds anderhalf jaar werkzaam is, en de mogelijkheid zich aldus aanbiedt om 

over te gaan tot een nieuwe structuur en dit gelet op de aanbevelingen die ter zake al 

zijn gedaan.  

 

De analyse en beoordeling bedoeld in dit luik dient op een voldoende hoog 

aggregatieniveau te gebeuren. Zo is het bijvoorbeeld niet de bedoeling om een 

diepgaande financiële analyse (audit) te maken maar eerder na te gaan welke 

inkomsten en uitgaven in het kader van het VIAA werden gegenereerd in de periode 

2013-2014 (en eventueel 2012, voor zover mogelijk/van toepassing), welke en hoeveel 

externe financiering of middelen er eventueel konden worden aangetrokken, hoe de 

middelen (en in het bijzonder de bijdrage van de Vlaamse overheid) werden 

aangewend.  

 

Rekening houdend met de hoger vermelde doelstellingen en beoogde resultaten van de 

evaluatie, evenals de elementen eerder genoemd, worden in dit luik o.m. volgende 

evaluatievragen/-onderdelen naar voor geschoven: 

• Een organisatorische/administratieve analyse en beoordeling (bedrijfsvoering 

in al haar aspecten) van VIAA (interne organisatie, governance, 

personeelsbeleid, financieel beleid, communicatiebeleid, transparantie en 

kostenefficiëntie van de structuur en organisatie van VIAA, …).  

 

I.h.b. komen hierin volgende vragen aan bod:  

o Hoe verloopt de samenwerking tussen beide/alle betrokken partijen?  
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o Is de onderlinge taakverdeling duidelijk, relevant, effectief en efficiënt?  

o Hoe verloopt de rapportering en dit zowel t.a.v. de verschillende 

bestuursorganen als t.a.v. de belangrijkste stakeholders (i.h.b. de 

Vlaamse overheid)?  

o Is deze rapportering voldoende transparant en onderbouwd en laat ze 

toe om VIAA op te volgen?  

o Welke aanpassingen zijn eventueel nodig voor een eventuele nieuwe 

relatie (bv. in termen van samenwerking, opvolging, indicatoren)?  

• Een financiële analyse en beoordeling (aanwending middelen, verantwoording, 

mate van externe fondsenwerving, …) van de inzet van de middelen en de 

planning en verantwoording ter zake door VIAA (jaarlijkse werkplannen, 

rapporten,…). Analyse en beoordeling van de effectieve en efficiënte inzet van 

de middelen.  

 

I.h.b. komen hierin volgende vragen aan bod: 

o Welke middelen worden ingezet voor de realisatie van VIAA en hoe 

worden deze aangewend?  

o Welke zijn de inkomsten en uitgaven?  

o Hoe verloopt de financiële verantwoording en is deze voldoende 

transparant? 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin VIAA rekening houdt met andere 

actoren/projecten/acties in het veld (zowel in Vlaanderen als daarbuiten) bij de 

uitwerking van haar eigen activiteiten en de mate waarin er wordt gestreefd 

naar samenwerking, synergie, complementariteit en op welke manier (actief, 

eerder afwachtend, …). 

• Analyse en beoordeling van andere nuttige elementen. 

 

5.2. Een evaluatie van de resultaten en prestaties 

 

In dit luik is het de bedoeling om na te gaan welke resultaten en prestaties VIAA kan 

voorleggen in de beschouwde periode. In het bijzonder dient te worden nagegaan in 

welke mate de vooropgestelde doelstellingen al of niet werden gehaald en welke 

belangrijke verwezenlijkingen er al zijn en dit ook gelet op de urgentie die zich o.a. 

stelde op het vlak van de digitalisering van erfgoed en die de oprichting van het VIAA 

mee heeft bespoedigd.  

 

In dit luik dienen m.a.w. minstens volgende aspecten te worden onderzocht/de 

volgende vragen te worden beantwoord: 

• Analyse en beoordeling van de mate waarin en de wijze waarop VIAA haar 

doelstellingen zoals neergeschreven in strategisch en operationeel plan (van 

2011 en dat aan VIAA ten grondslag ligt) heeft gehaald en van de wijze 

waarop VIAA invulling heeft gegeven aan haar belangrijkste opdrachten en 

taken (bv. in termen van uitgevoerde activiteiten). I.h.b. dient te worden 

nagegaan in welke mate het strategisch en operationeel plan dat aan VIAA ten 

grondslag ligt, gerealiseerd werd of zal het gerealiseerd zijn tegen het eind van 

de opdracht (eind 2014).  

• Mate waarin de voorziene acties effectief werden gerealiseerd, mate waarin 

deze acties een concrete en onderbouwde vertaling van de doelstellingen zijn 

en ze hebben bijgedragen tot de realisatie van deze laatsten. 
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• Welke realisaties kan het VIAA op dit ogenblik al voorleggen en welke impact 

hebben deze realisaties al gegenereerd en dit o.a. t.a.v. de stakeholders, de 

gebruikersgroepen en de maatschappij?  

• In welke mate heeft de ondersteuning van VIAA al of niet geleid of kunnen 

leiden tot een (eventuele) vermindering van de urgentie om bepaald erfgoed te 

digitaliseren? Waarom (niet)? Welke acties moeten ter zake in ieder geval en in 

de nabije toekomst worden ondernomen?  

• In welke mate is het VIAA of de bedoeling ervan bekend bij bepaalde 

doelgroepen (bv. onderwijsveld, bibliotheken)?  

• Op welke wijze zouden de realisaties van VIAA in de toekomst kunnen 

opgevolgd, gemonitord worden (bv. onder de vorm van een set van prestatie-

indicatoren) en waarom (niet)?  

• Eventuele andere nuttige elementen.  

 

 

5.3. Een analyse en beoordeling van de positie, de meerwaarde en additionaliteit 

van het VIAA 

  

In dit luik is het de bedoeling na te gaan wat de positie is van VIAA in het landschap 

van de digitale archivering, wat haar meerwaarde al of niet is t.o.v. andere spelers en 

welke addionaliteit het VIAA al dan niet betekent.  

 

In dit luik dienen dan ook volgende aspecten te worden onderzocht: 

• Hoe verhoudt het VIAA zich tot andere spelers in het landschap van digitale 

archivering? Welke samenwerkingsverbanden werden er aangegaan? Welke 

ontbreken er mogelijk nog (en waarom)?  

• Welke meerwaarde (bv. maatschappelijk en economisch) betekent het VIAA 

gezien vanuit de problematiek om bepaald erfgoed dringend te digitaliseren? 

Welke meerwaarde verbinden de stakeholders en gebruikersgroepen aan het 

bestaan van VIAA en waarom? Welke meerwaarde betekent VIAA vanuit het 

perspectief van de andere spelers (bv. in termen van de mogelijkheid om VIAA 

in te schakelen vs. zelf digitaliseren volgens eigen inzicht en middelen)? 

• Welke rol kan en moet VIAA in de toekomst spelen in het landschap van de 

digitale archivering en waarom?  

• Wat is de additionaliteit van VIAA? Wat zou er nl. gebeurd zijn indien het 

VIAA eind 2012 niet werd opgestart?  

• Andere nuttige elementen.  

 

5.4. Benchmark van het VIAA en SWOT-analyse 

 

In dit luik is het enerzijds de bedoeling om het VIAA te vergelijken met analoge 

initiatieven in het buitenland. Aspecten als structuur van de organisatie, betrokkenheid 

van stakeholders, financiering, resultaten, enz. komen hierbij minimaal aan bod.  

Bij de opstart van het VIAA werd trouwens aangegeven dat op basis van voorbeelden 

uit Nederland en Denemarken bleek dat het centraal onderbrengen van digitalisering 

schaalvoordelen zowel wat doorlooptijd als wat prijs betreft, oplevert.  

Daarnaast is het ook de bedoeling dat van (de werking van) VIAA een SWOT-analyse 

wordt opgesteld.  
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In dit luik dienen m.a.w. volgende elementen/vragen onderzocht/beantwoord te 

worden: 

• Een benchmark van VIAA met vergelijkbare initiatieven en betreffende zo veel 

mogelijk aspecten (governance, organisatie, financiering, doelstellingen en 

resultaten, kostenefficiëntie, enz.).  

• Wat zijn de sterke/zwakke punten van VIAA?  

• Wat zijn de opportuniteiten en bedreigingen waar VIAA voor staat en hoe zal 

VIAA hierop inspelen?  

• Aansluitend op het voorgaande: in welke mate is VIAA klaar voor de toekomst, 

rekening houdend met de (te verwachten) ontwikkelingen/uitdagingen en dit zowel 

in de beleidscontext (Vlaanderen, Europees, ruimer) als in het landschap? 

 

5.5. Een zelfevaluatie betreffende VIAA 

 

Betreffende VIAA zal worden gevraagd om – als bijkomende bron van informatie 

voor de evaluatie - een (beperkte) zelfevaluatie op te stellen, en dit hoofdzakelijk 

bestaande uit een ex post luik. Een ex ante luik, dat in essentie het opstellen van een 

(ontwerp van) strategisch plan voor de periode 2015-2019 betreft, dient in principe 

niet extra te worden opgesteld, aangezien dit recent al is gebeurd en betreffend 

ontwerp ook ter informatie werd voorgelegd aan de Vlaamse Regering.  

 

Gelet ook op de timing van deze evaluatie, de beperkte periode waarop ze betrekking 

heeft, zal in het kader van deze evaluatie een zelfevaluatie gevraagd worden die ingaat 

op een beperkt aantal hoofdvragen. Deze vragen hebben zowel betrekking op het 

verleden (ex post luik) als op de toekomst (ex ante luik) en worden in detail 

weergegeven in bijlage 1. De vragen betreffende het ex ante luik zijn enkel bedoeld 

om betrokkenen de kans te geven af te toetsen of het strategisch plan 2015-2019 alle 

elementen bevat die standaard in een dergelijk plan moeten zijn opgenomen en zo niet, 

het document waar nodig aan te vullen.  

 

Ex post luik 

 

Dit deel van de zelfevaluatie geeft in essentie een antwoord op de volgende vragen: 

• Wat zijn de sterke en de zwakke punten van VIAA? 

• Wat zijn de kansen en bedreigingen met betrekking tot VIAA (gericht op de 

toekomstige situatie 2015-2019)? 

In het kader van het ex post luk van de evaluatie wordt m.a.w. betreffende VIAA 

verwacht dat er een eigen SWOT-analyse wordt opgesteld.  

 

Er wordt verwacht dat VIAA dit luik van de zelfevaluatie tegen uiterlijk eind augustus 

2014 opstelt (en aan het departement bezorgt).  

 

Ex ante luik 
 

Zoals eerder aangegeven is er al een (ontwerp van) strategisch plan betreffende VIAA 

en voor de periode 2015-2019 meegedeeld aan de Vlaamse Regering. 

Het ontwerp van strategisch plan moet minimaal een antwoord geven op de vragen 

opgenomen als bijlage 1 van dit plan van aanpak en ook rekening houden met wat in 

het ex post luik naar voor is gebracht.  
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Aldus zullen de betrokkenen het strategisch plan 2015-2019 mogelijk nog moeten 

bijstellen/aanvullen. Er wordt verwacht dat deze eventuele aanvullingen tegen 15 

september 2014 aan het departement worden bezorgd.  

 

 

5.6. Analyse en beoordeling van het ontwerp van strategisch plan 2015-2019  

 betreffende VIAA 

 

Centrale vragen bij een analyse van het strategisch plan zijn: 

 

• Zijn de door VIAA voorgestelde initiatieven een passend antwoord op de 

(internationale) ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van digitalisering? 

• Zijn de voorstellen/activiteiten/projecten in het strategisch plan vernieuwend en 

zijn zij van belang voor de betrokken sectoren en voor de maatschappij? 

• Is de uitvoering van het strategisch plan realistisch, rekening houdend met de 

middelen en het personeel waar VIAA over beschikt? 

• Is VIAA een geschikte organisatie/structuur om de 

voorstellen/activiteiten/projecten in het strategisch plan uit te voeren? 

 

 

6. Onderdelen van de evaluatie en methodologie 

Onderdelen 

De evaluatie van VIAA zal in ieder geval bestaan uit: 

• Een evaluatie van de prestaties (en i.h.b. de realisatie van het strategisch plan 

2013-2014). 

• Een evaluatie van de effecten en de impact van VIAA (o.m. op het vlak van 

digitalisering) en een impactanalyse op beleid en maatschappij. 

• Een analyse van de positie van VIAA (in het Vlaamse landschap). 

 

Dit wordt aangevuld met: 

• Een zelfevaluatie door VIAA en dit op basis van een aangereikte vragenlijst 

(cf. bijlage 1).  

 

Verder worden onderscheiden:  

• Onderzoek ex-post 

o Deskstudie van alle beschikbare documenten (incl. zelfevaluatie (ex 

post) m.b.t. VIAA). 

o Discussie met en bevraging van een ruime vertegenwoordiging 

stakeholders en klantengroepen. 

o Benchmark met vergelijkbare initiatieven in het buitenland.  

o SWOT-analyse. 

• Onderzoek ex-ante: Analyse ontwerp strategisch plan 2015-2019 betreffende 

VIAA in functie van de (evoluerende) beleidscontext. 

• Formuleren van conclusies en aanbevelingen in een rapport. 

 

Methodologie 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een externe consultant.  
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Van de consultant wordt ook verwacht dat hij de evaluatievragen/evaluatieluiken die 

hierboven werden geïdentificeerd op basis van eigen expertise/inzichten 

invult/aanvult/verder vertaalt naar een samenhangende set van evaluatievragen.  

 

Behalve de zelfevaluatie dient de consultant alle hoger vermelde onderdelen van de 

evaluatie op zich te nemen. Het ontwerp van strategisch plan 2015-2019 zal ook door 

het departement EWI geanalyseerd worden en dit voor zover de timing het toelaat. 

Deze analyse kan door de consultant bij de uitvoering van de opdracht worden 

gebruikt en dit eveneens voor zover de timing van deze uitvoering dit toelaat.  

 

De consultant zal bij de evaluatie in hoge mate een beroep moeten doen op 

verschillende vormen van expertise. 

Het betreft o.m. de expertise om de (huidige een toekomstige) beleidsmatige en 

maatschappelijke impact van VIAA te beoordelen. Van de consultant wordt verwacht 

dat hij hiervoor diverse stakeholders, maar ook klantengroepen raadpleegt.  

 

De evaluatie zal begeleid worden door een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van 

het departement EWI (afdeling Strategie en Coördinatie en afdeling Onderzoek) en 

van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media zijn opgenomen.  

Verder worden vertegenwoordigers van de bevoegde ministers (Innovatie, Media en 

Cultuur) in de hoedanigheid van waarnemer opgenomen in de stuurgroep. 

De externe consultant wordt uitgenodigd deel te nemen aan de stuurgroep maar maakt 

er geen deel van uit.  

 

De stuurgroep ziet toe op het correcte verloop van het evaluatieproces en kan zo nodig 

bijsturen. De rapportering vindt plaats aan de leden van de stuurgroep die de kwaliteit 

van het geleverde werk bewaakt. Ten slotte ziet de stuurgroep erop toe dat de evaluatie 

door de externe consultant resulteert in concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de 

eventuele toekomstige relatie tussen de Vlaamse overheid en VIAA. 

 

Voor de dagdagelijkse opvolging van de opdracht is een operationele werkgroep 

opgericht die bestaat uit twee ambtenaren van het departement EWI12. 

 

De stuurgroepvergaderingen worden voorbereid door deze operationele werkgroep.  

 

Timing: 

• Zelfevaluatie VIAA: eind aug. 2014 voor zowel het gedeelte dat betrekking 

heeft op de afgelopen periode (ex post) als voor het deel dat betrekking heeft 

op eventuele aanvullingen op het (ontwerp van) strategisch plan voor de 

periode 2015-2019. 

• Aanbesteding opdracht: af te ronden tegen eind augustus 2014. 

• Start evaluatie: begin september 2014 

• Eindrapportering: af te ronden tegen begin eind oktober 2014 (ontwerp van 

eindrapport).  

 

 

                                                 
12 Indien noodzakelijk, kan deze werkgroep uitgebreid worden met vertegenwoordigers uit andere 

beleidsdomeinen.  
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Deliverables: 

• Eindrapport. 

 

 

7. Informeren van en communiceren met het voorwerp van de evaluatie en alle 

(betrokken) stakeholders (betreffende de uit te voeren evaluatie) 

 

Er heeft op 8  juli 2014 een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de 

vzw Waalse Krook en iMinds13 m.b.t. VIAA waarbij het plan van aanpak werd 

toegelicht en waarbij feedback werd gevraagd betreffende de voorgestelde timing en 

verwachte deliverables. Onderhavig plan van aanpak werd aangepast op basis van de 

gemaakte afspraken in dit verband. Een overzicht van de gemaakte afspraken wordt 

opgenomen in punt 10 hierna.  

 

 

8. Uitvoering en procedureel verloop van de evaluatie  

 

Voor de evaluatie zal een beroep worden gedaan op een consultant. De consultant zal 

worden aangesteld via een openbare procedure. Het is de bedoeling betreffende 

procedure zo snel mogelijk op te starten. De afdeling Strategie en Coördinatie (ASC) 

van het departement EWI  staat in voor het geheel van (de afhandeling van) de 

aanbestedingsprocedure van de opdracht van de consultant. Dit omvat zowel het 

voortraject, de eigenlijke aanbestedingsprocedure als de opvolging van de uitvoering 

van de opdracht. 

 

Beschikbare documenten: 

Volgende informatie zal ter beschikking worden gesteld aan de consultant, hetzij als 

bijlage bij het bestek, hetzij op de relevante website, hetzij elektronisch op te vragen 

bij het departement: 

 

Voor het opstellen van de offerte: 

• Het convenant 2012-2016 met iMinds, het addendum en de 

samenwerkingsovereenkomst tussen iMinds en de vzw Waalse Krook.  

 

Bij de plaatsing van de opdracht: 

• De relevante beslissingen van en mededelingen aan de Vlaamse Regering; 

• Strategisch plan VIAA 2015-2019; 

• De jaarrapportering 2013 betreffende VIAA; 

• (Beperkte) Zelfevaluatie VIAA; 

• Stakeholder en nodenbevraging - studie Packed en Vlaamse Erfgoedbib; 

• Proeftuinonderzoek door iLab.o : surveys en proeftuin-onderzoeksresultaten 

voor onderwijs en bibliotheken; 

• VIAA as TDR (Trusted Digital Repository) - studie AVPreserve; 

• Inventaris te digitaliseren materiaal; 

• Packed: studie toestand en prioriteiten voor film; 

• Juridische Vorm VIAA: studie Van Olmen en Wynant; 

• VIAA on site: studie Handelsreizigers in Ideeën; 

• Haalbaarheidsstudie Digitaal Archief Vlaanderen (PWC). 

                                                 
13 Nico Verplancke (iMinds) en Stefaan De Ruyck (vzw Waalse Krook).   
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9. Gebruik en verspreiding van de resultaten van de evaluatie 

 

Cf. de communicatiestrategie betreffende beleidsevaluaties (zie http://www.ewi-

vlaanderen.be/ewi/wat-doen-we/beleidsevaluatie).  

 

 

10. Afspraken gemaakt betreffende de evaluatie van VIAA na het overleg van 8 juli 

2014 

 

Tijdens het overleg van 8 juli 2014 werden hierna volgende afspraken gemaakt. Deze 

afspraken werden ook verwerkt in het plan van aanpak en in de bijlage ervan.  

 

Afspraken: 

1. Sabine Borrey van de evaluatiecel van het departement EWI is t/m 10/07/2014 

SPOC14 voor deze evaluatie. Daarna zal collega Els Vermander van de 

evaluatiecel deze taak overnemen. Bij communicatie en/of vragen over deze 

evaluatie is het de bedoeling om zich tot de SPOC te richten, maar het is 

aangewezen om de vermelde college in kopie te zetten.  

2. Bij iMinds en de vzw Waalse Krook zijn de contactpersonen respectievelijk 

Nico Verplancke en Stefaan de Ruyck.  

3. Er wordt afgesproken dat de analyse en beoordeling van het (ontwerp van) 

strategisch plan 2015-2019 beperkt zal worden tot een generieke analyse en 

beoordeling omdat de toekomstige beleidscontext nog niet gekend is en er 

tijdens het evaluatieproces wellicht ook nog geen voldoende zicht zal zijn op 

het beleid van de nieuwe Vlaamse Regering wat betreft digitalisering (van 

erfgoed) in het algemeen en t.a.v. VIAA in het bijzonder, 

4. Het is niet de bedoeling om het al bestaande (ontwerp van) strategisch plan te 

herschrijven conform de vragenlijst ter zake (cf. bijlage 1), maar het te toetsen 

en aan te vullen waar nodig en dit op basis van bijgaande vragenlijst.  

5. Ter vergadering worden door het departement ook een aantal opmerkingen 

betreffende  het ontwerp van strategisch plan van VIAA meegegeven.  

6. De timing voor de oplevering van beide delen van de zelfevaluatie werd 

aangepast op basis van het voorstel dat VIAA ter zake op 09.07.2014 aan het 

departement heeft doorgegeven.  

7. Het overzicht met documenten beschikbaar voor de evaluatie (cf. deel 8) werd 

aangevuld op basis van de lijst die VIAA d.d. 09.07.2014 aan het departement 

heeft bezorgd.   

 

 

 

                                                 
14 Single Point of Contact.  
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Bijlage 1 – (Beperkte) Zelfevaluatie 

 

 


