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Achtergrond, doelen en aanpak van de evaluatie 

Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel 

materiaal, foto's, documenten, etc., samen met haar partners. Dit rapport presenteert de 

resultaten van de evaluatie van de meerwaarde van het VIAA in de periode 2012/2013 – 

2014 met inbegrip van de wijze waarop het VIAA haar missie, doelstellingen, opdrachten 

en taken heeft vervuld, zowel in het kader van de overeenkomsten (met de Vlaamse 

overheid, met de vzw Waalse Krook1) als tegen de achtergrond van de beleidscontext en 

welke resultaten dit heeft opgeleverd.  

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse Regering de oprichting van het VIAA goed. De 

opstart van het VIAA werd toevertrouwd aan iMinds2 en de strategische sturing ervan aan 

de vzw Waalse Krook. De opdracht van iMinds ter facilitering van de opstart van het VIAA 

is tegen eind 2014 afgerond. Voor die tijd (15 maart 2014) is door iMinds een strategisch 

plan met het oog op de voorbereiding van de eventuele verzelfstandiging van het VIAA aan 

de Vlaamse Regering overgemaakt. Dit stelt echter toch problemen, aangezien de vorige 

Vlaamse Regering (Peeters II) de beslissing over de continuïteit van het VIAA wou 

overlaten aan de nieuwe regering. Om de al bereikte resultaten echter te vrijwaren en de 

digitalisering niet te onderbreken, heeft de vorige Vlaamse Regering (d.d. 9 mei 2014) dan 

ook beslist om het mandaat van iMinds (i.e. het addendum aan het convenant) te 

verlengen tot 15 maart 2015. Dit werd goedgekeurd onder de voorwaarde dat een 

verderzetting van de werking (van het 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”. Het departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid heeft na een aanbestedingsprocedure de firma 

Dialogic de opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren van het VIAA. De aanpak 

bestaat uit vijf elementen: 

 In de deskstudie is een analyse gemaakt van de werking, de beleidscontext en de 

evolutie van het VIAA. 

 In interviews werd aan betrokkenen gevraagd naar de prestaties en de werking 

van het VIAA en hoe zij het VIAA positioneren in het Vlaamse landschap. 

 In een internationale benchmark is het VIAA vergeleken met drie buitenlandse 

initiatieven: INA3, NIBG4 en NFSA5. Het resultaat omvat een beknopte kwalitatieve 

beschrijving van elk buitenlands initiatief, scores op een aantal overeengekomen 

criteria inclusief een onderlinge vergelijking en wat geleerd kan worden van deze 

analyse. 

 Het VIAA heeft een zelfevaluatie (ex post en ex ante) opgesteld. Een expertenpanel 

is samengebracht om de ex ante zelfevaluatie te beoordelen. 

                                                

1 De vzw Waalse Krook is een vereniging zonder winstoogmerk. Haar raad van bestuur bestaat uit 

verschillende stakeholders van de Vlaamse overheid, lokale overheid en vertegenwoordigers van de 

media en culturele erfgoedsector. De vzw Waalse Krook neemt een toezichthoudende en strategische 

rol op zich richting VIAA. 

2 iMinds is een strategisch onderzoekscentrum van de Vlaamse overheid, gericht op ICT. De oprichting 

van VIAA was toegekend aan iMinds, dat momenteel als gastheer fungeert voor VIAA’s activiteiten. 

3 Institut national de l'audiovisuel - in het Frans afgekort tot INA - is een Franse equivalent van VIAA. 

4 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid ( NIBG) - is een Nederlandse equivalent van VIAA. 

5 National Film and Sound Archive – in het Engels afgekort tot NFSA - is een Australische equivalent 

van VIAA. 
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 Bevindingen uit bovenstaande onderzoekstappen zijn gecombineerd in een SWOT-

analyse (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen), resulterend in een 

verzameling conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. 

De evaluatie werd begeleid door een stuurgroep, samengesteld en voorgezeten door het 

departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).6 

Doelstellingen, inrichting en activiteiten 

Het VIAA stelt zich de volgende missie: “Het digitale erfgoed van Vlaanderen toegankelijk 

maken en houden voor iedereen.” Via een addendum is de opdracht van iMinds aangevuld 

met de opdracht tot de opstart van het VIAA die specifiek luidde: “iMinds zal in 

samenwerking met de vzw Waalse Krook de opstart realiseren van een Vlaams Instituut 

voor de Archivering”. In dit addendum staat ook dat binnen drie maanden na 

ondertekening een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Waalse Krook moet worden 

gesloten en dat moet worden samengewerkt met bestaande initiatieven zoals het digitaal 

archiveringsplatform van het FelixArchief, KU Leuven/LIAS en het Vlaams Parlement, en 

met educatieve platformen inzake ontsluiting naar het onderwijs. Met de VRT diende 

tevens een overeenkomst te worden afgesloten. 

Het VIAA werkt volgens drie sporen: audiovisueel materiaal wordt gedigitaliseerd, een 

archiefinfrastructuur wordt opgebouwd en archiefmateriaal wordt ontsloten naar de 

doelgroepen onderwijs, bibliotheken en onderzoeksinstellingen. Het VIAA beoogt een sterk 

aansturende rol in te nemen in een digitaal erfgoednetwerk. Het digitaliseringsprogramma 

van het VIAA richt zich in eerste instantie op de omroepen en de collectiebeherende 

instellingen. Als eerste uitgangspunt hierbij geldt dat het VIAA voorrang geeft aan de 

meest bedreigde dragers. Ook wordt zo veel mogelijk aan massadigitalisering gedaan om 

kosten te besparen. 

Inrichting en (samen)werking van het VIAA 

In 2013 werd in ‘de schoot van’ iMinds een team opgebouwd om de ambities omtrent het 

VIAA te realiseren. Het VIAA vormt binnen iMinds een onafhankelijk departement met het 

oog op een latere verzelfstandiging. In korte tijd (ruim 20 maanden) is het VIAA 

uitgegroeid tot een jonge organisatie bestaande uit 14 VTE. Wanneer we ook de tijdelijke 

contracten en externe krachten bij de VRT meerekenen, zijn er ongeveer 30 personen 

(koppen) actief voor het VIAA. Omstanders spreken over een kundig en ambitieus team. 

Volgens de meeste gesprekspartners bieden de voorbereidende werkzaamheden van haar 

opstartfase het VIAA straks een goede doorstartpositie. 

De samenwerking tussen het VIAA en iMinds verloopt goed. De lijnen zijn kort. iMinds 

brengt haar faciliteiten en expertise in. De meeste gesprekspartners vinden het een 

logische keuze dat iMinds is geselecteerd om de incubatie van het VIAA te faciliteren. Wat 

de toekomst betreft, bestaan er bedenkingen over voortzetting van de huidige constructie 

                                                

6 De rol van de stuurgroep was zowel het bewaken van de kwaliteit als de voortgang van de evaluatie, 

evenals er op toe te zien dat de uitvoering van de opdracht resulteert in concrete aanbevelingen die 

inpasbaar zijn in de regelgeving. Gedurende de evaluatie heeft Dialogic verschillende keren de aanpak 

en de voortgang besproken met de stuurgroep en heeft de stuurgroep zowel commentaar geleverd op 

de ontwerprapportage als deze tussentijds gevalideerd. Conform de evaluatiepraktijk die het 

departement EWI hanteert, heeft het VIAA ook de mogelijkheid gekregen om het (door de stuurgroep 

gevalideerde ontwerp van) eindrapport na te kijken met het oog op de verbetering van materiële 

fouten. In voorliggend rapport zijn de vastgestelde materiële fouten verbeterd. 
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vanwege uiteenlopende doelstellingen en stakeholders van iMinds als strategisch 

onderzoekscentrum. 

Ook tussen het VIAA en de vzw Waalse Krook verloopt de samenwerking goed. De raad 

van bestuur van vzw De Waalse Krook wordt goed geïnformeerd en biedt op haar beurt 

draagvlak voor de plannen van het VIAA t.a.v. politiek en stakeholders.  

De samenwerking tussen het VIAA en PACKED 7  is constructief en wederkerig. Het 

expertisecentrum vormde een belangrijke toegangspoort voor het VIAA naar de culturele 

erfgoedsector. Het VIAA biedt PACKED een podium voor haar richtlijnen. Ook met de VRT 

is er sprake van een productieve samenwerking. De VRT voorziet het VIAA van expertise 

en mankracht. Maandelijks factureert de VRT hun inzet. 

Het VIAA heeft een netwerk met ruim 40 content providers opgezet. Met een beperkt 

aantal is er reeds een formele samenwerkingsovereenkomst gesloten. Content providers 

zijn sterk vragende partij (legitimatie). Men geeft aan dat het tempo van het VIAA lastig is 

bij te benen. De tijd en capaciteit die content providers nodig hebben om hun materiaal te 

annoteren, wordt onderschat door het VIAA, aldus meerdere gesprekspartners. 

De huidige governance met iMinds als ‘host’ en de vzw Waalse Krook als ‘toezichthouder’ 

verloopt effectief. Er is sprake van een duidelijke taakverdeling, maar men pleit ervoor 

deze tweeledige aansturing anders te organiseren bij verzelfstandiging. Daarbij zijn er ook 

wensen geuit om de huidige samenstelling van vzw de Waalse Krook te herzien en de 

invloed van iedere stakeholder daarbinnen. 

De kwaliteit en frequentie van rapporteren van het VIAA is voldoende t.a.v. bestuurders en 

beleid. Naast boekhoudkundige verantwoording biedt het VIAA goed inzicht in haar 

plannen. Deze zijn soms te technisch voor de vzw Waalse Krook waarbij men externe 

experts moet inschakelen. Ook rapporteert het VIAA ieder kwartaal haar voortgang aan 

content providers middels haar ‘Via VIAA’ bijeenkomsten. 

Positie, meerwaarde en additionaliteit 

Hoewel er formeel sprake is van een ‘instituut in wording’ heeft het VIAA een belangrijk 

fundament gelegd voor haar werkvelden digitalisering, archivering en interactie. Deze 

profilering wordt door haar omgeving waargenomen en men ziet ook een rol voor het VIAA 

weggelegd binnen deze werkgebieden.  

Het VIAA positioneert zich als een genetwerkte dienstenorganisatie en (bewust) niet als 

een klassieke archiefdienst. Het VIAA wil daarbij aansluiten bij de dynamiek van andere 

spelers in het landschap en hun ondersteunen met haar dienstverlening. In eerste instantie 

zal daarbij soms sprake zijn van een dubbele archiefwerking (overlap). Op termijn hoopt ze 

ook de digitale opslag over te mogen nemen van haar content providers. De toekomst 

moet uitwijzen of het VIAA deze rol van katalysator kan waarmaken. Met name het DAV-

project8 oogt hiervoor een belangrijke testcase. 

De belangrijkste meerwaarde van het VIAA op maatschappelijk vlak is het veiligstellen van 

het Vlaams patrimonium door bedreigde analoge dragers te digitaliseren alsmede de 

ontsluiting daarvan t.a.v. de verschillende doelgroepen mogelijk te maken. Op economisch 

vlak behaalt men schaalvoordelen door de digitaliseringsprojecten te bundelen. Voor de 

                                                

7 PACKED is een Vlaams expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed. 

8  Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) is een project wat geïnitieerd is door het departement 

Bestuurszaken van de Vlaamse overheid eind 2012. Dit project beoogt een shared service center 

voor digitale archivering te ontwikkelen voor bestuursinstanties. 
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meeste dragers leidt dit tot minstens 50% lagere prijs die men bij externe service 

providers weet te bedingen. Met name de kleinere content providers profiteren hiervan. De 

VRT heeft van zichzelf al volume qua te digitaliseren dragers en kan ook zonder het VIAA 

een gunstige prijs bedingen bij service providers. 

Zonder komst van het VIAA zou er ‘ieder voor zich’ (gefragmenteerd) en op ‘projectbasis’ 

worden gedigitaliseerd door de verschillende content providers, met tot gevolg decentrale 

ontsluiting, afwijkende formaten, geen of beperkte kennisopbouw en een hogere 

prijsstelling bij service providers. Met name de kleine content providers bezitten niet de 

middelen om een dergelijke taak intern op te pakken. Hierdoor gaat hun materiaal op 

termijn verloren. In het geval van de VRT is er dankzij het VIAA sprake van een andere 

financieringsroute van haar digitaliseringsactiviteiten door de Vlaamse overheid.9 Het VIAA 

profiteert van de schaal en expertise van de Vlaamse openbare omroep. De VRT beoogt 

met het VIAA vooral haar ontsluitingstaak waar te maken richting onderwijs, onderzoekers 

en het brede publiek. 

Er is sprake van een beperkte overlap tussen het VIAA en de andere spelers binnen het 

landschap van digitalisering en archivering. Enerzijds overlapt in sommige gevallen haar 

archieffunctie, anderzijds haar beoogde ontsluiting en publiekswerking. Het VIAA 

onderneemt stappen om dit op te lossen door het sluiten van partnerships, waaronder met 

het DAV-project. Verder maakt ze afspraken over haar bevoegdheden in de 

samenwerkingsovereenkomsten met content providers. 

Op het vlak van financiën heeft het VIAA haar subsidie van 11,8 mln euro tot op heden 

correct aangewend. Een deel van het (onderbenutte) budget van 2013 en 2014 is 

doorgeschoven naar opeenvolgende jaren. De verdeling van de subsidie over de drie 

categorieën zoals benoemd in het addendum bij het convenant iMinds is gebeurd conform 

de afgesproken verdeelsleutel. Op dit moment (oktober 2014) is er sprake van 

onderbenutting van 38%, maar de opstartfase van het VIAA kent nog 2 kwartalen. Via het 

departement O&V zijn een tweetal aanvullende subsidies verleend. In de toekomst hoopt 

het VIAA ongeveer 12% van haar inkomsten op te halen buiten de subsidiestroom van de 

Vlaamse overheid om, via onder andere Europese projecten, een bijdrage van content 

providers en haar locatie De Waalse Krook. 

Doelrealisatie en impact 

Bij de opdrachtverlening zijn (vrij) algemene doelstellingen opgesteld zonder KPI’s. De 

meeste gesprekspartners zijn positief over het tot dusver geboekte resultaat. Wanneer we 

de doelstellingen van het Strategisch plan uit 2011 centraal stellen dan vallen de volgende 

zaken op: 

 Het VIAA heeft een belangrijke stap gezet door een inventarisatie te maken van 

(bedreigde) analoge dragers. Dit brengt de omvang van het probleem in kaart 

(agendering) en heeft mede de prioriteit bepaald van haar digitaliseringsbeleid. 

Hierbij past men massadigitalisatie toe, zonder de inhoud te bestuderen. Hier 

ontstaat mogelijk verspilling van middelen, maar uit oogpunt van behoud is dit een 

logische keuze.10 Verder heeft het VIAA haar ambitie voor film moeten bijstellen. Dit 

blijkt onder meer uit het feit dat er (vooralsnog) geen digitaliseringsprojecten voor 

film zijn opgestart. Het VIAA heeft vastgesteld dat dit type content zich niet leent 

                                                

9 Beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT (22 juli 2011). 

10 Het VIAA meldt dat het maken van selectie bij video en audio duurder is dan het in zijn geheel te 

digitaliseren. Bij film is deze selectie wel van tel, daar gelden andere kostenmodellen, aldus het 

VIAA. 
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voor massadigitalisatie vanwege andere kostenmodellen. Men heeft hiervoor een 

apart plan opgesteld. 

 Hoewel ook benoemd als nevendoelstelling ontbreekt er een concrete aanpak voor 

de verwerking van ‘born-digital’-content. Het VIAA onderkent de urgentie en rekent 

born-digital content tot haar takenpakket in de samenwerkingsovereenkomst met 

content providers. Echter een grondige aanpak is nog niet opgesteld. Vanuit de 

gesprekspartners en het expertenpanel komen signalen dat het VIAA dit 

onderschat.  

 De werkzaamheden van de eerste digitaliseringsgolf zijn opgestart (na een 

Europese aanbesteding). Het VIAA is pas in het voorjaar van 2014 begonnen met 

digitalisering. Dit kan verklaard worden door de tijd nodig voor de aanbesteding en 

implementatie van haar digitale archief. Het VIAA pakt veel 

digitaliseringsactiviteiten tegelijk aan. Hierbij loopt ze op tegen de grenzen van 

content providers en de capaciteit van service providers aan wie de werkzaamheden 

worden uitbesteed. Haar eigen middelen vormen vooralsnog geen beperking. De 

gunning van golf 2 en 3 is op handen. Het VIAA benadrukt dat ondanks het feit dat 

ze diverse digitaliseringsprojecten heeft opgestart, een groot deel van bijbehorende 

werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd. 

 Het VIAA heeft een (redundant) archiefsysteem aangekocht na het doorlopen van 

meerdere aanbestedingsprocedures. Men heeft hiervoor externe kennis en expertise 

ingeschakeld om de bestekken te toetsen om te voldoen aan internationale 

standaarden. Geraadpleegde content partners geven aan dat ze nog niet hebben 

kunnen testen wat de kwaliteit is van hun gedigitaliseerde content binnen het 

digitale archief van het VIAA en hoe deze daar opgevraagd kan worden. 

 Ten aanzien van ontsluiting zijn vooral voorbereidende werkzaamheden opgestart 

middels diverse proeftuinprojecten, in het bijzonder voor de doelgroep onderwijs. 

Voor het bedienen van onderzoekinstellingen hebben we nog geen concrete 

activiteiten kunnen waarnemen. Bij de ontsluiting worstelt het VIAA enerzijds met 

de auteursrechten en anderzijds met de commerciële motieven van content 

providers. Er zijn nog geen diensten gefinaliseerd naar de doelgroepen onderwijs, 

bibliotheken (brede publiek) en onderzoeksinstellingen11. 

Over de impact van het VIAA en haar activiteiten kunnen we weinig uitspraken doen. 

Vanwege de opstartfase en een incubatietijd van enkele jaren zal een nadere analyse van 

effecten in de toekomst herhaald moeten worden. Hieronder behandelen we de eerste 

observaties ten aanzien van impact: 

 Door samenwerking ontstaat er een gezamenlijke aanpak bij digitalisering. Dit biedt 

een voedingsbodem voor kennisopbouw. Het VIAA slaat daarbij een brug tussen de 

omroep- en erfgoedsector. Men verschilt wel van inzicht over te gebruiken 

standaarden. 

 Binnen de erfgoed- en mediasector is het VIAA inmiddels bekend. T.a.v. de 

doelgroepen heeft het VIAA (bewust) nog geen campagne gevoerd aangezien haar 

diensten(platform) nog geen volwassen status kent.  

 Uit een eerste bevraging van leerkrachten en bibliotheekmedewerkers, uitgevoerd 

door het VIAA eind 2013, valt af te leiden dat men de meerwaarde van het VIAA 

                                                

11 Rond de periode van het opstellen van deze evaluatie (oktober 2014) heeft VIAA een groep van 300 

leerkrachten toegang geboden tot haar online platform Testbeeld. Deze pilootleerkrachten zijn 

gevraagd om het VIAA onderwijsplatform te gebruiken in hun lessen en constructief mee te bouwen 

aan dit platform (in ontwikkeling). Zie: http://www.vrt.be/nieuws/2014/10/300-leerkrachten-aan-

de-slag-met-vrt-beeldarchief 



Dialogic innovatie ● interactie 8 

onderkent. Hoewel het platform Testbeeld nog niet gereed is, zien leerkrachten veel 

toegevoegde waarde voor het verrijken van hun lesmateriaal met AV-content. Bij de 

bibliotheken valt op dat slechts 40% van de bibliotheekmedewerkers aangeeft dat 

hun bibliotheek over apparatuur beschikt om AV-materiaal te bekijken en 

beluisteren. Dit vormt een beperking voor de plannen van het VIAA om bibliotheken 

in te zetten voor ontsluiting van content t.a.v. het brede publiek. Er zijn nog geen 

metingen gehouden onder onderzoekers. 

 Over het terugdringen van de urgentie om bepaald erfgoed te digitaliseren, wordt 

wisselend gedacht. Enerzijds is er een groep gesprekspartners die benadrukt dat 

het VIAA een permanente nooit-eindigende opdracht heeft (in lijn met initiële 

doelstelling). Hier staat een groep van gesprekspartners tegenover die onderkennen 

dat de urgentie zal afnemen na digitalisering van de (geïnventariseerde) analoge 

dragers. Men voorziet echter (in de toekomst) dat ‘born-digital’ veel effort gaat 

vragen. Verder merkt men op dat archivering en ontsluiting blijvende aandacht 

vragen. 

Een internationale vergelijking 

Op basis van de internationale benchmark kunnen we vaststellen dat het VIAA een brede 

ambitie nastreeft, kijkend naar alle doelgroepen, type content en content providers die ze 

wil (gaan) bedienen in vergelijking met de geraadpleegde buitenlandse instituten (INA, 

NIBG en NFSA). Wanneer we deze ambitie afzetten tegen het aantal VTE en het budget 

wat het VIAA tot haar beschikking heeft gekregen in de opstartfase, dan moeten we 

concluderen dat men veel oppakt voor relatief weinig middelen. In vergelijking met 

buitenlandse equivalenten beschikt het VIAA over een beperkter budget (gelet op de 

indicator budget per 1.000 inwoners). 

Doordat het VIAA later is opgericht dan de andere instellingen, is er onvermijdelijk een 

achterstand in digitaliseringswerkzaamheden en archiefvorming ten opzichte van de 

geraadpleegde buitenlandse equivalenten. Het VIAA heeft volgens eigen zeggen door haar 

latere opstart geen nadeel van de ‘wet van de remmende voorsprong’. Vanwege haar 

brede focus kan ze mogelijk zelfs een voorsprong opbouwen. 

In vergelijking met de geraadpleegde buitenlandse instituten valt op dat de 

overheidsbijdrage van het VIAA momenteel hoger is12. In 2013 was dit voor het VIAA 

100%, terwijl NIBG en NFSA uitkwamen op een overheidsbijdrage van gemiddeld 85%. Het 

Franse INA toont hier een afwijkend patroon doordat zij sterk inzet op commercialisatie 

van content en diensten.  

Uit de inventarisatie komt naar voren dat de andere instituten – net als het VIAA - ook 

born-digital als pijler hebben binnen hun taakstelling. We hebben niet kunnen vaststellen 

welke voortgang de instituten hebben geboekt op dit punt. 

Beoordeling Strategisch plan 2015-2019 

Het VIAA wordt door de experten beoordeeld als een geschikte organisatie om de plannen 

uit te voeren. Daarbij vermelden de experten dat het VIAA het commitment van de 

belangrijkste content providers heeft verworven en gesprekspartner is van beoogde 

gebruikers van het gedigitaliseerd materiaal. Tegelijkertijd constateren de experten dat het 

werkterrein van het VIAA omvangrijk en complex is, mede gelet op het aantal en de 

                                                

12  In de toekomst hoopt het VIAA ongeveer 12% van haar inkomsten op te halen buiten de 

subsidiestroom van de Vlaamse overheid om. 
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diversiteit van haar samenwerkingspartners. Dat zou de spankracht van een relatieve 

kleine organisatie als het VIAA te boven kunnen gaan.  

Alle experten oordelen positief over de mate waarin de ex ante zelfevaluatie aansluit bij de 

SWOT (uit het strategisch plan). Wel worden enkele kanttekeningen geplaatst, zoals: 

 Onvoldoende aandacht en voorbereiding voor de noodzaak tot het organiseren, 

plannen, bouwen en financieren van een robuuste infrastructuur voor het archiveren 

van born-digital materialen. 

 Realiteitsgehalte van een overkoepelend samenwerkingsakkoord met de 

auteursrechtelijke beheersorganisaties waarin rechten worden overgedragen aan 

het VIAA. 

 De mate waarin efficiëntie gerealiseerd kan worden door schaalgrootte en 

massadigitalisering, omdat het type te digitaliseren materiaal, 

gebruiksmogelijkheden en doelgroepen telkens verschillen.  

Volgens de experten zijn de gekozen performantie-indicatoren logisch, maar niet bijzonder 

creatief of innovatief. Ter illustratie, veel indicatoren leggen nadruk op toegang en minder 

op gebruik onder of impact op doelgroepen. Daarnaast pleit men voor meer kwalitatieve 

indicatoren, bijvoorbeeld over de samenstelling, opbouw en balans van de collectie 

gedigitaliseerde materialen en/of de afspiegeling van het aantal content providers dat 

materiaal aanlevert. 

SWOT 

De belangrijkste sterkten van het VIAA is het feit dat het een slagvaardige organisatie is 

met eigen kennis & expertise en een groot draagvlak heeft in diverse sectoren. Het VIAA is 

doelgroepgericht, er zijn samenwerkingen opgestart met onderwijs, bibliotheken en 

onderzoek.  

De belangrijkste zwaktes van het VIAA zijn de huidige korte termijn opdracht en (VIAA’s 

afhankelijkheid van) de tijdelijke financiering. Dit is lastig te matchen met de lange termijn 

aard van het werk en de partnerrelaties die ervoor nodig zijn. Een andere gevoelige zwakte 

is de huidige governance structuur met aansturing vanuit zowel iMinds als vzw De Waalse 

Krook. Tot slot wordt de huidige onduidelijkheid rondom auteursrechten gezien als zwakte. 

De belangrijkste opportuniteit van het VIAA betreft het uitbouwen van haar 

dienstverlening richting andere sectoren (bv. bestuurszaken of de kunstensector). Verder is 

er sprake van een aantoonbare vraag van gebruikers naar het interactieplatform van het 

VIAA. Daarnaast ontstaan er kansen door de verdergaande medialisering van de 

samenleving. 

De belangrijkste bedreiging van het VIAA betreft de onzekerheid over de besluitvorming 

van de Vlaamse Regering over toekomstig beleid en beschikbare middelen. Een andere 

bedreiging vormt het digitaal uitrustingsniveau van scholen en bibliotheken om AV-

materiaal af te kunnen spelen. Verder geldt dat een grote toename aan (gedifferentieerde) 

partners een bedreiging vormt voor het efficiënt functioneren van de organisatie en diens 

klantentevredenheid. 

Aanbevelingen voor het VIAA 

1. Het VIAA heeft in de afgelopen 2 jaar haar positie verbreed richting niet-

audiovisuele content (in het bijzonder documenten) en andere sectoren (m.n. de 

openbare sector en kunstensector). In vergelijking met haar buitenlandse 

equivalenten valt op dat het VIAA veel zaken tegelijk oppakt. Verbreding impliceert 

rekening houden met extra stakeholders en uitbreiding van werkroutines. Uit het 
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oogpunt van haalbaarheid adviseren we het VIAA om eerst een stevige niche op te 

bouwen rondom de digitalisering en archivering van AV-content (inclusief born-

digital) en projectmatig te werken voor andere zaken. Hierbij adviseren we het 

VIAA om in eerste instantie haar content partners uit te bouwen binnen het 

cultuur- en mediadomein. Hierbij zien we ook toegevoegde waarde voor aansluiting 

van commerciële content partners bij het VIAA. Vanuit het DAV-project zal 

aangetoond moeten worden in hoeverre er ook positie ingenomen kan worden ten 

aanzien van documenten en de openbare sector. Ook een toekomstige evaluatie 

van het project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ kan hierbij worden gebruikt. 

2. De investering in de fysieke locatie VIAA De Krook bestaat uit twee componenten, 

namelijk huisvesting van het VIAA en haar medewerkers (kantoorgebouw) en een 

expositie- en ontvangstruimte (publiekswerking). Eerstgenoemde kosten lijken 

onvermijdelijk aangezien de huidige huisvesting bij iMinds tijdelijk is. De nut en 

noodzaak van de tweede activiteit wordt door het VIAA onderbouwd in de studie 

van firma Handelsreizigers in ideeën (aug. 2013). De vijf buitenlandse cases en vijf 

focusgroepen die centraal staan binnen deze studie, bieden een eerste legitimatie 

‘op papier’. We pleiten voor een bredere verkenning van noden en opportuniteiten 

via een grootschalige enquête onder de verschillende doelgroepen (incl. bezoekers) 

die men wil bedienen op de fysieke locatie. Verder lijkt een fasering op zijn plaats 

voor de bekostiging van deze publiekswerkingsactiviteiten. Vermoedelijk kunnen 

deze kosten in een later stadium wellicht makkelijk opgebracht worden dan nu. 

3. Het VIAA moet actief aansturen op een verdere verzelfstandiging van de 

organisatie, dat wil zeggen fysiek en juridisch los van iMinds. Hierbij heeft ons 

inziens een ‘VZW’ de voorkeur boven een ‘EVA’. Een agentschap (EVA) hindert het 

VIAA in het werven van breed draagvlak en financiering. Een vzw heeft als 

voordeel dat het VIAA meer vrijheid heeft om haar eigen personeelsbeleid te 

voeren en meer haar eigen koers kan varen. De Vlaamse overheid kan daarbij 

invloed uitoefenen op de samenstelling van de bijbehorende raad van bestuur. 

Daarbij pleiten we ervoor om een klankbordgroep in te richten zodat de 

samenstelling van de raad van bestuur tot enkel de belangrijkste stakeholders 

beperkt kan blijven. 

4. Het VIAA moet de ingeslagen weg van formalisering van samenwerking met 

content providers voortzetten en gefaseerd verbreden (zie eerste aanbeveling). Dit 

geeft een blijvende legitimatie van haar werk. Momenteel worden er in 

samenwerkingsovereenkomsten afspraken gemaakt over aspecten als 

auteursrechten, eigen bijdrage, tempo van digitalisering en de mate waarin het 

VIAA specifiek digitale content via eigen kanalen mag ontsluiten om ‘concurrentie’ 

met de digitale kanalen van de content providers te voorkomen. Voorkom dat er 

‘maatwerkafspraken’ ontstaan en probeer zo veel mogelijk collecties te 

identificeren die ‘rechtenvrij’ ontsloten kunnen worden. Verder moet het VIAA 

richting de toekomst ervoor blijven waken om geen tweesporen beleid te voeren 

ten aanzien van standaarden en kwaliteitsnormen die men oplegt aan content 

providers uit de media- en cultuursector. Aangezien het een duurzame preservatie 

betreft kan ‘de lat’ hierbij eenduidig hoog gelegd worden. 

5. Het VIAA moet een plan van aanpak voor de archivering en ontsluiting van ‘born-

digital’ content opstellen. Deze vorm van content maakt een snelle opmars door en 

kan het VIAA een onderscheid maken. Let bij het opstellen van dit plan – evenals 

bij de andere ambities – op of de opgedane kennis en ervaring van processen en 
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techniek eenvoudig te vertalen zijn naar aanpalende domeinen. De aannames van 

het VIAA daarover zijn erg optimistisch.  

6. Het VIAA moet een plan van aanpak voor de samenwerking met 

onderzoeksinstellingen opstellen. De focus van het VIAA richt zich thans (terecht) 

sterk op onderwijs en bibliotheken. Op de langere termijn is het echter 

noodzakelijk dat het VIAA zich beter inschakelt in de Vlaamse kenniseconomie en 

onderzoeksweefsel. Het digitale archief van het VIAA biedt een bron voor 

wetenschappelijk onderzoek, zowel taal en -geschiedkundigen als meer ICT-

gerelateerde onderzoeken (technieken als ‘speech-to-tekst’, Big Data, enz.). 

7. Het VIAA moet nagaan welke rol en functie zij op middellange termijn kan en moet 

vervullen in het Vlaams landschap van digitale archivering. Steeds meer bedreigd 

erfgoed zal straks (door het VIAA) gedigitaliseerd zijn, steeds meer erfgoed zal 

door content providers ‘born-digital’ aangeleverd worden. Op het vlak van 

digitalisering is het niet vanzelfsprekend dat het VIAA een permanente en ‘nooit 

eindigende’ opdracht heeft.  

8. Het VIAA – geheel afhankelijk van publieke financiering afkomstig van de Vlaamse 

overheid – moet nagaan welke andere financieringsbronnen aangeboord kunnen 

worden. Over verschillende business modellen wordt al nagedacht, maar de 

onzekere publieke financiering maakt dit extra urgent.  

9. Op basis van voorliggende evaluatie willen we het VIAA de volgende performantie-

indicatoren meegeven:  

a) Het aantal en soort content providers (en de evolutie daarin) waarmee het 

VIAA een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten; 

b) De betrouwbaarheid van het VIAA als instituut en bekendheidsmeting bij 

het publiek. Hierbij kan onder andere gekeken worden in welke mate het 

VIAA voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de internationale 

standaard voor een Trustworthy Digital Repository; 

c) Het aantal door content providers basis-geannoteerde c.q. verrijkte en/of 

gecontextualiseerde items in de catalogus; 

d) Aantal concrete bijdragen aan beschikbaarstelling van kennis 

(instructiedocumenten, cursussen, …) en onderzoeksprojecten waar het 

VIAA aan deelneemt (en resultaten daarvan in de vorm van papers, enz.); 

e) De hoeveelheid materiaal dat het VIAA heeft gedigitaliseerd en 

gearchiveerd en hoeveel daarvan ontsloten wordt voor doelgroepen en hoe 

dat in de tijd evolueert. Hierbij dient expliciete aandacht te bestaan voor de 

instroom en ontsluiting van het aantal born-digital items; 

f) Het gebruik en de impact van de gedigitaliseerde content op de 

doelgroepen van het VIAA; 

 
Aanbevelingen voor de Vlaamse overheid 

1. Het VIAA wordt momenteel publiek gefinancierd vanuit verschillende 

departementen van de Vlaamse overheid. Gelet op het transversale thema van 

‘digitalisering’ is dit in de nabije toekomst onvermijdelijk (tenzij dit in de toekomst 

aan één departement wordt toegewezen). Om problemen in de besluitvorming en 
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de administratieve last van de VIAA-organisatie te beperken pleiten we voor een 

gedelegeerd opdrachtgeverschap vanuit één departement. 

2. De Vlaamse overheid kan stelliger aanduiden welke functie zij van het VIAA 

verwacht: het digitaliseren, archiveren en ontsluiten van het Vlaams cultureel 

erfgoed en/of het ontsluiten van dat digitaal erfgoed op een fysieke locatie voor 

een breed publiek. Aangezien laatstgenoemde activiteit ook een doelstelling is van 

de afzonderlijke culturele instellingen dient goed vastgesteld te worden of en waar 

de activiteiten van het VIAA complementair zijn.  

3. De Vlaamse overheid moet op korte termijn (voor einde van 2014) duidelijkheid 

geven over de taakstelling en financiering van het VIAA. De onzekerheid daarover 

heeft een negatief effect op de werking en impact van het VIAA, bijvoorbeeld de 

bereidheid van content providers om lange termijn afspraken met het VIAA te 

maken. Daarnaast moet het VIAA duidelijkheid kunnen verschaffen aan haar 

personeel dat binnenkort in opzeg dreigt gezet te worden. 

4. De Vlaamse overheid moet samenwerking tussen (of zelfs integratie van) publieke 

initiatieven gericht op digitalisering blijven stimuleren zodat overlap, dubbele 

financiering en onderlinge concurrentie zo veel mogelijk beperkt worden. Het DAV-

project is hiervan een mooi schoolvoorbeeld waarbij onder leiding van het 

departement Bestuurszaken tussen diverse overlappende actoren (inclusief het 

VIAA) afspraken worden gemaakt over wie welke rol in de praktijk oppakt. Verder 

adviseren we de Vlaamse overheid om een termijn af te spreken met content 

providers (tenminste de publieke omroepen) die zij financiert omtrent hoe lang de 

dubbele archieffunctie - die momenteel tussen hen en het VIAA bestaat - zal 

blijven duren (bijv. medio 2020 overheveling van collecties voor lange 

termijnbewaring richting VIAA). 

5. De Vlaamse overheid moet het VIAA helpen bij het identificeren en verkrijgen van 

content waar geen auteursrechten op rust, aangezien de ‘beperking’ die 

auteursrechten teweegbrengt, bepalend is voor de ontsluitingsmogelijkheden van 

het VIAA. Zij kan dit ook onder de aandacht brengen bij de media en 

cultuurinstellingen die zij subsidieert (als één van de subsidievoorwaarden) of waar 

zij (mede)eigenaar van is (agenderen).  

6. De Vlaamse overheid moet verder investeren in de digitale vaardigheden en het 

digitaal uitrustingsniveau van de doelgroepen (onderwijs, musea, bibliotheken en 

onderzoeksinstellingen) van het VIAA.  

7. In overleg met het VIAA moet voor de periode 2015 – 2019 de huidige set 

performantie-indicatoren worden aangescherpt zodat deze tegemoet komt aan de 

ambities van het VIAA enerzijds en aan de sturingsinformatie en opvolging 

anderzijds. Bij de toewijzing van indicatoren zal het VIAA een duidelijke actor 

moeten specificeren. Immers, content providers zullen het VIAA evalueren op de 

garantie dat al hun materiaal wordt gedigitaliseerd en duurzaam wordt opgeslagen, 

terwijl doelgroepen het VIAA zullen evalueren op de mate van online 

toegankelijkheid en de (her)gebruiksmogelijkheden van de digitale collecties 

middels tussentijdse monitoring, (zelf)evaluatie en bevraging van content providers 

en doelgroepen kan voortgang van het VIAA worden bepaald. 
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