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1. Intro

Dit document analyseert wat culturele organisaties van januari 2019 tot en met december 2021
invulden in de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit. Daarnaast zoomen we specifiek in op de
collectiebeherende cultureel-erfgoedinstellingen door de bevindingen uit de Zelfevaluatietool te
toetsen aan een rapport dat Eva Coudyzer en Céline Vermeire maakten in het kader van hun
opleiding Digital Humanities aan de KU Leuven.

We bekijken eerst de onderlinge verschillen tussen de verschillende types organisaties op basis van
hun gemiddelde totaalscore. Vervolgens kijken we wat de hoogst en de laagst scorende stellingen
zijn. Nadien bekijken we of de grootte van de organisatie een impact heeft, en we zoomen daarbij
specifiek in op tijd en middelen voor zowel innovatie, verbetering van werkprocessen als het
managen van digitale veranderingen binnen een organisatie.

Eva Coudyzer en Céline Vermeire hebben in hun onderzoek ook gebruik gemaakt van vragen uit
onze Zelfevaluatietool, maar hebben de vragen los van de tool aan de respondenten voorgelegd.
Door hun onderzoek mee te nemen in deze analyse kunnen we op basis van een ruimere dataset
tendensen ontdekken en nagaan of de verschillende manieren van aanpak tot gelijkaardige dan
wel verschillende inzichten leiden.

Alhoewel dat het de culturele organisaties zelf (en dus geen onafhankelijke beoordelaars) zijn die
hun digitale maturiteit beoordelen, hopen we dat deze analyse bijdraagt aan een beter zicht op
hoe het met de digitale maturiteit gesteld is in het culturele veld.

2. Opzet en structuur van de zelfevaluatietool digitale maturiteit

Sinds einde januari 2019 kunnen organisaties uit het brede culturele veld hun digitale maturiteit
inschatten met behulp van de zelfevaluatietool digitale maturiteit. Ze krijgen 47 stellingen in 5
categorieën voorgeschoteld. Die moeten ze telkens beoordelen met een score van 0 tot 100.
Optioneel kunnen ze hierbij ook toelichtingen noteren of indien nodig een stelling als niet relevant
bestempelen. Een niet-relevante stelling wordt niet meegenomen in de score van die organisatie.
Ze heeft dus noch een negatieve, noch een positieve invloed.

De vijf categorieën waarin de stellingen zijn onderverdeeld zijn:

• Beleid en aansturing;
• Aanbod;
• Interactie met doelgroepen;
• Organisatie en competenties;
• Processen.

Naast een totaalscore op 100 krijgen organisaties ook op elk van deze categorieën een deelscore
op 100. De subscores van de 5 categorieën tellen elk voor een vijfde mee in de totaalscore. Binnen
elke categorie hebben de stellingen wel een verschillend gewicht. Een representatieve
afvaardiging uit de brede culturele sector bepaalde de weging van de stellingen.

Organisaties kunnen zowel anoniem als niet-anoniem de Zelfevaluatietool gebruiken. Zij beslissen
zelf over het delen van de gegevens met andere gebruikers van de tool. De standaardinstelling is
daarbij dat gegevens enkel geanonimiseerd worden vrijgegeven. Organisaties kunnen zich op
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basis van de opgeslagen gegevens ook benchmarken met de rest van de sector. Hoe meer
organisaties een profiel aanmaken, hoe fijnmaziger de benchmarking mogelijk wordt.

Meemoo heeft als beheerder van de Zelfevaluatietool als enige toegang tot de volledige ruwe
data in de tool, en kan als overkoepelende dienstverlenende organisatie analyses maken met
betrekking tot de digitale maturiteit in de cultuursector.

3. Algemene analyse

3.1. Algemene score en subscores: welke parameters maken een
verschil?

Tussen einde januari 2019 en einde december 2021 doorliepen 52 unieke organisaties minstens één
volledige invulsessie na het aanmaken van een profiel. Sommige organisaties behoren tot
meerdere sectoren. De organisaties zijn als volgt over de sectoren gespreid:

Het aantal respondenten is (zeker in sommige deelsectoren) te beperkt om algemeen geldende
uitspraken over de digitale maturiteit van de cultuursector te doen. Wel wijst deze analyse trends
en richtingen aan.

De gemiddelde totaalscore voor de 52 organisaties bedraagt 57. De mediaan bedraagt 59.

Aantal Gemiddelde totaalscore -
mediane totaalscore
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Bibliotheken (openbare en andere) 7 69 - 68

Kunsten (ontwikkeling, participatie,
reflectie)

4 67 – 69

Kunsten (presentatie) 7 62 - 64

Kunsten (productie) 3 68 - 67

Sociaal-culturele organisaties 1 64 – 64

Dienstverlenende
cultureel-erfgoedorganisaties

22 (veel erfgoedcellen) 57 - 58

Cultuurcentra en
gemeenschapscentra

3 59 - 59

Steunpunten en ondersteunende
organisaties

6 56 - 62

Collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisaties

11 49 - 50

TOTAAL 52 57 - 59

Bibliotheken (7 organisaties) en kunstenorganisaties (alle functies samen 10 organisaties) scoren
zich bovengemiddeld hoog, terwijl collectiebeherende cultureel- erfgoedorganisaties zich eerder
laag scoren. De andere deelsectoren zitten in het tussensegment.

De best scorende categorie bij bibliotheken is “Processen” (gemiddeld 77). Dat is dan weer de
laagst scorende categorie bij kunstenorganisaties, die “Organisatie en competenties” als hoogst
scorende categorie hebben (gemiddeld 74). Zowel bij bibliotheken als bij kunstenorganisaties is er
een vrij groot verschil van 18% tussen de hoogst- en laagstscorende categorie. Bij
collectiebeherende erfgoedorganisaties, die gemiddeld de laagste totaalscore laten optekenen,
is het verschil tussen de hoogstscorende categorie (“Processen”) en de laagstscorende categorie
(“Interactie met doelgroepen”) met 4% veel kleiner.

3.2. Inzoomen op specifieke stellingen

3.2.1. Hoogst scorende stellingen
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Er komen 4 stellingen bovendrijven die met enige voorsprong een hogere mediane score halen (74
en meer) dan de andere. Wie ze na elkaar leest zou ze kunnen beschouwen als een soort van
basisset, zonder dewelke je vandaag moeilijk professioneel kan werken. Aan sommige aspecten
besteden organisaties wellicht (meer) aandacht omdat er een dwingend wettelijk kader is (bv.
privacy), andere aspecten zijn eerder het laaghangend fruit binnen een steeds digitalere
samenleving. Op die vlakken hebben dus heel wat organisaties al stappen gezet, al betekent dat
zeker niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor verbetering.

24. Wanneer dat een meerwaarde heeft, maakt mijn organisatie haar aanbod en
dienstverlening altijd maximaal beschikbaar via digitale communicatiemiddelen.

25. Mijn organisatie maakt haar kernactiviteit zichtbaar met behulp van haar eigen online
kanalen.

37. Mijn organisatie stelt haar werknemers de benodigde werkinstrumenten ter beschikking
om digitaal te werken.

38. Mijn organisatie zorgt voor een vlotte en efficiënte omgang met interne informatie en
houdt daarbij rekening met de privacygevoeligheid van onder andere
personeelsadministratie of persoonsgegevens van derden.

3.2.2. Laagst scorende stellingen

Ook de laagst scorende stellingen zijn interessant om naar te kijken. 33 van de 47 stellingen zitten in
een ruime middenmoot met mediane scores tussen 54 en 70. 8 stellingen hebben een mediane
score van 50 of 51 en twee stellingen duiken daar onder.

De stelling met de laagste score is:

20. Mijn organisatie biedt digitale tools aan die haar doelgroepen in staat stellen om op een
gebruikersvriendelijke manier digitale inhoud te creëren. De doelgroepen participeren zo
digitaal, en worden co-creator. (mediaan: 35)

De toelichtingen bij deze laagst scorende stellingen geven wat meer inkijk in de redenen waarop
organisaties zich hier eerder laag op scoren. De organisaties die zich 65 of hoger scoren op deze
stelling schreven geen toelichtingen. Uit heel wat toelichtingen van andere organisaties blijkt dat ze
dit aspect zelden als een absolute kerntaak zien. Het is eerder een domein waarin men in het beste
geval een aantal zaken heeft uitgeprobeerd. Sociale media worden daarbij het vaakst genoemd.
Daarnaast komen ook aan bod: eigen digitale expo’s creëren, publicaties op een blog en het
gebruik van Wikimedia-platformen. Verschillende organisaties vermelden crowdsourcing als een
ambitie, maar veelal is men er nog niet toe gekomen of bevinden plannen zich nog in het absolute
beginstadium. Een aantal organisaties geeft ook simpelweg aan op dit vlak geen enkel beleid of
geen plannen te hebben.

De stelling met de één op na laagste score is:

27. Mijn organisatie geeft duidelijk aan of de online inhoud die ze ter beschikking stelt
hergebruikt mag worden, en onder welke voorwaarden. (mediaan: 46)

Dit bevestigt de indruk uit de online realiteit dat nog steeds erg veel cultuurorganisaties
onvoldoende aandacht besteden aan correcte informatie over de hergebruiksvoorwaarden van
hun online inhoud. De organisaties die zich er het hoogst op scoren (60 of meer) geven hier geen
of erg beknopte toelichtingen bij. Organisaties die zich lager scoren geven wel regelmatig context
mee. Zo komt bv. meermaals naar boven dat de rechtenstatus nog niet consequent wordt
weergegeven op alle kanalen waarop men content beschikbaar stelt. Een reden hiervoor ligt soms
ook bij derde partijen, bv. omdat men de metadata zelf niet beheert of omdat de
metadatavelden in de gebruikte software het niet toelaat. Soms ligt het ook aan een gebrek aan
in deze materie onderlegd personeel dat men hier ondermaats op scoort. Aan sommige
toelichtingen merken we ook dat het feit dat deze vraag gesteld wordt in de context van een
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zelfevaluatie van hun digitale maturiteit een kleine wake-up call is voor organisaties die dit aspect
nog niet of nauwelijks op hun radar hebben staan.

Net boven de twee laagst scorende stellingen zijn er 8 stellingen met een mediaan van 50 of 51. Uit
toelichtingen bij deze stellingen valt het één en ander af te leiden.

4. In mijn organisatie begrijpt iedereen die er professioneel werkzaam is het beleid rond de
digitale werking van de organisatie.

De gerapporteerde spreidstand tussen verschillende medewerkers binnen de organisaties valt op.
Vaak zijn er wel inspanningen om een groot deel van het team of (naargelang van de grootte van
de organisatie) zelfs iedereen te betrekken bij het uitwerken van een digitaal beleid, maar dat
resulteert niet steeds in een brede gedragenheid.

De vijf categorieën waarin de stellingen zijn onderverdeeld zijn:

• “Er worden zeker inspanningen gedaan om iedereen te betrekken en mee
te krijgen. Toch voelen een aantal collega's de veranderde noodzaak niet
en blijft het digitale hen afschrikken.”

• “Binnen het personeel […] heb je zowel medewerkers die de nieuwste
digitale toepassingen onder de knie hebben als medewerkers die deels de
digitale boot gemist hebben.”

• “De digitale mindshift bij elke medewerker is ingezet, maar er is nog werk
aan de winkel om het belang en de urgentie van digitalisering te
verduidelijken.”

• “Hier ligt nog een grote uitdaging te wachten!”
• “Grote discrepantie tussen de staf - vooral behoud en beheer,

communicatie en publiekswerking en de andere geledingen binnen het
museum.”

• “Bij het uitrollen van bepaalde processen of de introductie van bv. een
nieuwe applicatie is het opvallend hoe groot en hardnekkig de weerstand
binnen de organisatie kan zijn. Vaak zijn het slechts de rechtstreeks
betrokkenen (enkele beleidsmedewerkers en directie) die het digitale beleid
uitschrijven en dus uitdragen in de organisatie. Belangrijke oorzaken voor
deze kloof zijn beperkte of geen communicatie, beperkt of geen draagvlak,
generatie- en achtergrondverschillen etc.”

• “Onder meer de leeftijdspiramide van onze organisatie maakt dat nog niet
iedereen de noodzaak of het belang van een beleid rond alles wat met een
digitale werking van de organisatie te maken heeft begrijpt, laat staan [het]
eigenlijke beleid hieromtrent.”

• “Slechts een klein percentage medewerkers is zich vandaag bewust van de
digitale noden en vooruitgang die essentieel zal zijn voor de toekomst van
[de organisatie]. Opleiding en coaching van collega's wordt een belangrijk
aandachtspunt.”

5. Mijn organisatie heeft een actieve digitale bewaarstrategie die vertaald is in acties om
belangrijke digitale documenten voor een lange termijn te bewaren en toegankelijk te
maken.

De organisaties die zich 70 of meer scoren zijn overwegend eerder beknopt in hun toelichting bij
deze stelling en verwijzen vooral naar gebruikte clouddiensten (o.a. Google Drive en Dropbox) en
hun aandacht voor backups. Collectiebeherende instellingen lijken in grote mate hun digitale
collectie als maatstaf te nemen om zich een score toe te kennen op deze stelling. De vraag is of ze
ook in voldoende mate hun dagdagelijks document- en informatiebeheer in ogenschouw hebben
genomen. In het middensegment (40-70) zitten zowel organisaties die aangeven dat ze bepaalde

meemoo vzw | Kleindokkaai 9a | B-9000 Gent | BTW BE 0644.450.380 | RPR Gent, afdeling Gent
www.meemoo.be | info@meemoo.be | T: +32 9 298 05 01

7



meemoo document

stappen hebben gezet zonder een vooraf uitgedachte strategie als organisaties die wel een plan
van aanpak hebben, zonder dat dit ook al helemaal is geïmplementeerd. De organisaties die zich
het laagste scoren op deze stelling geven vooral aan dat ze in een zeer vroeg stadium zitten op
vlak van intern documentbeheer:

De vijf categorieën waarin de stellingen zijn onderverdeeld zijn:

• “Intern archief - in kinderschoenen.”
• “Nog veel werk aan! Bv. gebruik van Dropbox is nog erg rommelig. Digitaal

zakelijk archief is wel OK.”
• “De organisatie startte met de implementatie van een digitaal

documentenbeheersysteem, maar zit daarmee nog in een vroeg stadium.”
• “Wat onze inhoudelijke werking betreft is er op dit moment een

lappendeken van digitale bewaaroplossingen. Conceptueel hebben we
een zicht op hoe de gewenste situatie er uit ziet. Dit is echter nog in de
praktijk om te zetten.”

12. Mijn organisatie heeft een goed zicht op de (veranderende) digitale noden, wensen en
behoeften van haar doelpubliek met betrekking tot haar kernactiviteiten.

De toelichtingen die de hoogst scorende organisaties meegeven wijzen zowel op de manieren
waarop zij zicht krijgen op de noden (bevragingen, overleg met stakeholders) als op concrete
realisaties die op deze noden inspelen (e-ticketing, e-shops, apps, meer online content).
Organisaties die zich iets lager scoren beseffen dat hun zicht op de noden nog beter moet om op
basis daarvan gerichte acties te kunnen opstarten:

• “Medewerkers volgen trends op, nemen deel aan inspiratiedagen, hebben
contacten met het doelpubliek. Een verbeterpunt zou zijn om onze klanten
vaker te bevragen, specifieke cijfers te analyseren, …”

• “Is volop bezig, onderzoek is opgestart waarna op basis van de resultaten
acties kunnen opgesteld worden.”

Sommige organisaties zijn wel bewust bezig met het innoveren van hun aanbod, maar beseffen
dat ze hun gebruikers daarbij te weinig betrekken:

• “We proberen dat zo goed mogelijk in te schatten door trends te volgen,
maar niet door ons doelpubliek te bevragen.”

• “We ontwikkelen voortdurend nieuwe vormen geïnspireerd op digitale
ontwikkelingen en voorbeelden elders, maar keuzes wat we doen en hoe zijn
niet direct gebaseerd op onderzoek naar behoefte bij doelgroepen. Daar zit
ruimte voor verbetering. Niet om gebruikers te laten bepalen wat we doen,
maar om gebruikers meer te betrekken bij onze missie door ze vanaf het
begin mee te nemen in de realisatie van nieuwe vormen van digitale
dienstverlening.”

Uit toelichtingen van organisaties die zichzelf op deze stelling een score van minder dan 50 geven,
blijkt dat het een aspect is dat vaak simpelweg onvoldoende tot niet op de radar staat.
Veronderstellingen en buikgevoel primeren:

• “Geen onderzoek, wel buikgevoel.”
• “Zoals gezegd, werd en wordt hieromtrent nauwelijks onderzoek verricht.”
• “Hiernaar is onvoldoende onderzoek verricht.”
• “Er is een eerste begin gemaakt, en vooral een vaststelling dat we

momenteel heel weinig weten, en dus een voornemen om hier verder werk
van te maken.”

• “Een echt onderzoek is nog niet gebeurd. Nu wordt vooral vanuit een
buikgevoel ingespeeld op noden.”
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• “Geen duidelijk zicht op de noden; wel veronderstellingen.”

De beperkingen die door COVID-19 werden opgelegd waren voor sommige organisaties die
zichzelf laag scoren wel een trigger om hier stappen in te zetten. Streaming wordt hierbij het vaakst
aangehaald:

• “[...] In de lockdown werd voor het eerst wel een streaming opgezet van
publieksactiviteiten.”

• “N.a.v. corona: eerste stappen in streaming…”

13. Mijn organisatie gebruikt de evaluatiegegevens van de digitale interactie met haar
doelgroepen om haar digitale strategie vorm te geven.

Organisaties die hoog scoren op deze stelling geven als toelichting vaak de instrumenten mee die
ze hiervoor inzetten (o.a. analyse websitebezoek, Google Grants, nieuwsbriefstatistieken en sociale
media). Naarmate organisaties zich iets lager scoren, vermelden de toelichtingen vaker wat beter
kan. Zo beseffen sommige organisaties dat het hebben van websitestatistieken daarom nog niet
per definitie resulteert in nuttige kennis of een bijgestuurd beleid:

• “Voor het websitebezoek en het volgen van de sociale media is dit eerder
beperkt tot automatische rapporten dan wel doelgericht analyseren.”

• “De bibliotheek verzamelt enorm veel data en informatie die nuttig kan zijn
voor het uitwerken van een beleid. Toch wordt hier amper op ingezet wat
een gemiste kans is. Elk jaar wordt er een jaarverslag opgesteld waarin een
aantal cijfers van de werking worden opgenomen. Dit onderzoek is
interessant, maar gaat niet genoeg in de diepte van de data.”

• “Deze cijfers worden verzameld in oa het jaarverslag, maar worden weinig
gebruikt in de vormgeving van de digitale strategie.”

• “We analyseren onvoldoende de beschikbare cijfers. We maken veelal
assumpties ipv ons te baseren op statistische gegevens.”

Vaak is er heel wat data beschikbaar, maar schort het aan tijd om voldoende diep in de
beschikbare gegevens te duiken om ze maximaal nuttig in te zetten. Een aantal organisaties die
zich eerder laag scoren geven dat ook expliciet aan:

• “De analyse van andere gegevens gebeurt stilletjes aan, maar de ruimte om
hier echt op te sturen ontbreekt.”

• “Momenteel wordt vooral de data van Instagram nauwkeurig opgevolgd.
Terwijl onze Shopify ook veel info biedt die we nog niet echt vaak hebben
ingezet.”

• “Net begonnen met het gebruik van sociale media - nog niet toegekomen
aan het analyseren van de gegevens.”

• “Cijfers van het gebruik van onze website en consultatie van onze online
collectie worden bijgehouden, maar daarom niet geëvalueerd of
bestudeerd.”

• “De cijfers zijn beschikbaar maar hier wordt niet actief op ingezet.”
Enkele van de laagst scorende organisaties (score van 25 of minder) geven aan dat dit tot op
heden helemaal niet op de radar staat:

• “Giswerk.”
• “Het wordt niet actief gebruikt.”

30. Mijn organisatie volgt en evalueert de impact van de media die ze voor haar
dienstverlening inzet.
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De meeste organisaties die zich op deze stelling hoog scoren, doen dat zonder toelichting.
Wanneer er wel toelichtingen zijn, gaan die onder meer over de evaluatie van de impact van
acties op sociale media (toelichting van een producerende kunstenorganisatie) of over de
evaluatie van het gebruik van een online betaalsysteem, een digitaal kranten- en
tijdschriftenarchief, e-readers of e-books (toelichting van een bibliotheek). Lager scorende
organisaties geven aan dat er wel iets gebeurt of is gebeurd, maar dat het is verwaterd, dat het
weinig systematisch gebeurt of slecht wordt opgevolgd. Het volgen van de impact van de
ingezette media is dus één zaak, maar de evaluatie of het bijsturen komt bij deze organisaties dus
maar moeizaam van de grond:

• “Worden ze gevolgd ? Ja. Worden ze geëvalueerd ? Nauwelijks.”

44. Mijn organisatie gebruikt – waar relevant – standaarden, externe thesauri, linked (open)
data …

De hoogste scores zijn hier zoals te verwachten valt weggelegd voor (zowel collectiebeherende als
dienstverlenende) cultureel-erfgoedorganisaties en bibliotheken. De standaarden waartoe
organisaties zich verhouden lopen zeer sterk uiteen als we naar het brede plaatje van culturele
organisaties kijkt. Voor een sociaal-culturele organisatie betekent het gebruik van standaarden iets
helemaal anders dan voor bv. een museum of een archief. Toch blijken alle organisaties in staat
om zich in te schatten op deze stelling. Wel gebeurt dat vaak zonder toelichting, waardoor de
score moeilijk te interpreteren is. Toelichtingen focussen vaak op collectiebeheer. Daarnaast
brengen een aantal organisaties hun website ter sprake, vaak om aan te geven dat er nog heel
wat verbeteringsmarge is:

• “We hebben ons hier maximaal in laten bijstaan om te kiezen voor open
source, standaard talen zodat we duurzaam kunnen verder bouwen en
goed kunnen koppelen. Maar we zijn zelf geen experts. En onze website is op
dat vlak geen voltreffer.”

Opvallend bij deze stelling is dat maar liefst 11 op 50 organisaties zichzelf een nulscore geven op
deze stelling. In de sector is er dus een grote spreidstand tussen enerzijds organisaties die zich op dit
aspect hoog inschatten en anderzijds organisaties voor wie dit onontgonnen of zelfs onbekend
terrein is. Dit wordt bevestigd door de standaarddeviatie bij deze stelling, die met 32,3 het hoogste
is van alle stellingen. Bij geen enkele stelling liggen de resultaten dus verder van beide kanten van
de mediaan verspreid dan bij deze.

45. Mijn organisatie waakt over de betrouwbaarheid en duurzaamheid van haar digitale
informatie.

Ook deze stelling heeft met 25,5 een eerder hoge standaarddeviatie. 8 van de 52 organisaties
scoren zich met 80 of meer hoog. Dan volgt een breed tussensegment met scores die
uiteengespreid liggen tussen 10 en 80. 5 organisaties geven zich ook op deze stelling een nulscore.
De hoogste scores blijven zonder toelichting, bij lagere scores verhelderen sommige organisaties
waar het beter kan. Elementen waar men naar verwijst zijn o.a. backups en cybersecurity. Het valt
daarbij op dat veel organisaties aangeven om hiervoor een beroep te doen op ofwel externe
bedrijven ofwel overkoepelende ICT-diensten (bv. op stedelijk niveau). Een aantal
collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties formuleren het ontbreken van een e-depot als
een manco om zich op deze stelling hoger te (kunnen) scoren. Uit sommige toelichtingen blijkt een
gezonde scepsis, omdat men beseft dat men misschien niet voldoende kennis en/of middelen in
huis heeft om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van informatie te verzekeren:

• “We gaan er wat naïef vanuit dat digibonzen als Google, maar ook andere
tools een betrouwbare partner zijn op security & back-ups. We zijn geen
experts. Maar alles is wel geback-upt, en we hebben wel afspraken rond
beveiliging (wachtwoordenbeleid,...).”
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• “Duurzame digitale opslag is vandaag nog problematisch, te versnipperd,
geen duidelijk beleid rond. Te weinig expertise in huis en te weinig middelen
om hier actief op in te zetten, niettemin zou het een prioriteit moeten zijn....”

• “Hiervoor vertrouwen we momenteel op verschillende externe partners. Dit is
echter zelden in concrete richtlijnen of afspraken geëxpliciteerd en wij
beschikken zelf niet over de tools/processen om betrouwbaarheid en
duurzaamheid te controleren. Ook dit wordt een belangrijk aandachtspunt
voor toekomstige  samenwerkingen en maakt deel uit van de digitale
strategie.”

42. Mijn organisatie gebruikt duurzame technologie of software die goed op elkaar aansluit.

Heel wat organisaties, doorheen alle subsectoren, scoren zich laag op de stelling. Uit de
toelichtingen die geschreven zijn, kunnen we afleiden dat een lage score soms volgt uit het besef
dat dit een pijnpunt is binnen de organisatie en soms uit het besef dat dit aspect van digitale
maturiteit zelfs niet of nauwelijks op de radar van de organisatie staat.

• “Dit is een van de voornaamste pijnpunten. Duurzaamheid en afstemming
komt in het gedrang door versnippering, projectmatigheid en de
ontransparante afhankelijkheid van verschillende externe partners voor
allerhande websites en databases.”

• “We zijn al blij dat we de juiste mensen kunnen vinden die voor ons kunnen
doen wat we nodig hebben, op maat van de financiële slagkracht van onze
organisatie.”

In het middensegment (scores vanaf 30) zitten organisaties die beseffen dat er werk aan de winkel
is, maar ook dat het een kwestie is die je niet van vandaag op morgen oplost:

• “Hier wordt op ingezet bij nieuwe trajecten, maar lopende projecten zijn
vaak vrij moeilijk op dat vlak.”

Organisaties die zichzelf eerder hoog scoren op deze stelling noemen vaak specifieke koppelingen
tussen systemen.
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3.3. Impact van de grootte van de organisatie

3.3.1. Algemeen

Aantal
organisaties

Gemiddelde
score

Mediane
score

Minimum
score

Maximum
score

Kleine
organisaties
(max. 8 VTE):

28 60 64 30 83

Grote
organisaties
(>8 VTE):

24 54 58 19 77

TOTAAL 52 57 59 19 83

Wat hierbij het meeste opvalt is dat kleine organisaties zich bovengemiddeld digitaal matuur
inschatten.

We zoomen in op de deelscores om na te gaan of dat verschil waarneembaar is doorheen alle
categorieën.

Kleine organisaties (t.e.m. 8 VTE) Grote organisaties (> 8 VTE)

Gemiddelde
score

Mediane score Gemiddelde
score

Mediane score

Beleid en
aansturing

60 64 51 53

Aanbod 61 62 56 59

Interactie met
doelgroepen

56 58 52 51

Organisatie en
competenties

67 69 56 56
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Processen 56 57 56 55

Op 4 van de 5 categorieën scoren de kleine organisaties gemiddeld significant hoger dan grote
organisaties, met gemiddelden die 4 tot 11% uit elkaar liggen. Enkel in de categorie ‘Processen’
heeft de grootte van de organisatie geen impact op de score.

3.3.2. Beschikbare tijd

Twee stellingen binnen de categorie ‘Beleid en aansturing’ peilen expliciet naar de tijd en
middelen die de organisatie ter beschikking stelt voor innovatie, verbetering van werkprocessen en
het managen van digitale veranderingen. We onderzoeken of uit de antwoorden op deze
stellingen een significant verschil waarneembaar is naargelang de grootte van organisatie?

7. Mijn organisatie stelt haar medewerkers tijd en middelen ter beschikking om nieuwe
ideeën te ontwikkelen over digitale transformatie die haar werking of bepaalde
werkprocessen kunnen verbeteren

Gemiddelde score Mediaan

Kleine organisaties (max. 8 VTE) 68 72

Grote organisaties (>8 VTE) 51 55

TOTAAL 60 65

10. Mijn organisatie maakt de nodige tijd en middelen beschikbaar om digitale
veranderingen binnen de organisatie te managen.

 

Gemiddelde score Mediaan

Kleine organisaties (max. 8 VTE) 60 60

Grote organisaties (>8 VTE) 49 50

TOTAAL 55 59

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat vooral grote organisaties het moeilijk hebben om hun
medewerkers tijd en middelen ter beschikking te stellen om nieuwe ideeën te ontwikkelen over
digitale transformatie die hun werking of bepaalde werkprocessen kunnen verbeteren. Het zijn
tevens vooral de grote organisaties die rapporteren dat ze het moeilijk hebben om de nodige tijd
en middelen beschikbaar te maken om digitale veranderingen binnen de organisatie te managen.
Tijd en middelen om innovatieve ideeën te ontwikkelen blijkt echter een (iets) minder groot
probleem dan tijd en middelen om digitale veranderingen binnen een organisatie te managen.
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Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen grote en kleine organisaties kan zijn dat de digitale
werkprocessen in grote organisaties een stuk uitdagender en minder wendbaar zijn dan bij kleine
organisaties.

De grootte van organisaties bepalen aan de hand van aantal VTE of aan de hand van
werkingsbudget geeft geen significant verschil.

4. Inzoomen op collectiebeherende erfgoedorganisaties

4.1. De collectiebeherende instellingen

De Zelfevaluatietool bevatte einde december 2021 van 11 Belgische collectiebeherende
instellingen een niet-anonieme en volledige invulsessie:

• Design Museum Gent
• KOERS. Museum van de Wielersport
• Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
• Letterenhuis
• M HKA
• Middelheimmuseum
• Mu.ZEE vzw ( Mu.ZEE en Permekemuseum)
• Musea Brugge
• SPORTIMONIUM
• Stad Leuven - Erfgoed en Archief
• TAMAT

Het betreft 10 organisaties uit Vlaanderen en 1 uit Wallonië (TAMAT = Musée de la Tapisserie et des
arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Doornik).

4.2. Categorieën van stellingen

Met een gemiddelde totaalscore van 49 schatten collectiebeherende
cultureel-erfgoedinstellingen die de Zelfevaluatietool invulden zich beduidend lager in dan het
geheel van de sector (gemiddeld 57). Dat uit zich uiteraard ook in de gemiddelde scores per
categorie:
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Gemiddelde score
collectiebeherende
instellingen

Gemiddelde score alle
respondenten

Beleid en aansturing 48 57

Aanbod 50 60

Interactie met doelgroepen 49 55

Organisatie en competenties 53 64

Processen 50 56

Het verschil is met 11% het grootst binnen ‘Organisaties en competenties’ en met 6% het kleinst
binnen de categorieën ‘Interactie met doelgroepen’ en ‘Processen’.

4.3. Individuele stellingen

De stellingen die binnen de groep van collectiebeherende instellingen in de Zelfevaluatietool
gemiddeld het hoogste scoren zijn de stellingen 17 (65%) en 24 (64%):

17. Mijn organisatie brengt op een geslaagde manier haar aanbod en dienstverlening bij
haar doelgroepen door verschillende digitale communicatiemiddelen in te zetten.

24. Wanneer dat een meerwaarde heeft, maakt mijn organisatie haar aanbod en
dienstverlening altijd maximaal beschikbaar via digitale communicatiemiddelen.

Binnen diezelfde groep zijn de topscores volgens de mediaan de stellingen 38 en 17 (allebei 67,5%).
Minder organisaties scoren zich dus zeer hoog op stelling 38 (topscore 83 tegenover 92 bij stelling
24), maar meer organisaties schatten er zich wel eerder hoog op in. Mogelijk speelt hier de impact
van de invoering van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens die werd ingevoerd in de
tweede helft van 2018.

38. Mijn organisatie zorgt voor een vlotte en efficiënte omgang met interne informatie en
houdt daarbij rekening met de privacygevoeligheid van onder andere
personeelsadministratie of persoonsgegevens van derden.

De categoriescores liggen zeer dicht bij elkaar. De hoogst scorende categorie “Processen” scoort
gemiddeld 51%, de laagst scorende categorie “Interactie met doelgroepen” 47%. De medianen
liggen vrij dicht bij de gemiddelden.

Bij individuele organisaties zit er wel vaak een groot verschil in hun score op de verschillende
categorieën. Verschillen van 20% en meer tussen de hoogst en laagst scorende categorie zijn geen
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uitzondering. Onder het vrij homogene beeld dat de gemiddelden op categorieniveau laten zien,
gaan dus heterogene cijfers op organisatieniveau schuil.

De gemiddelde totaalscore bij collectiebeherende instellingen ligt op 49%. Het verschil met de
mediaan (50%) is erg klein.

4.4. Analyse Eva Coudyzer en Céline Vermeire (i.h.k.v. hun opleiding
Digital Humanities aan KU Leuven)

De analyse van Eva Coudyzer en Céline Vermeire richt zich op:

• 9 federale wetenschappelijke instellingen:
o Rijksarchief;
o KIK-IRPA;
o Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;
o Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
o Koninklijke Musea voor Schone Kunsten Brussel;
o War Heritage Institute;
o Africamuseum;
o Koninklijke Bibliotheek;
o Cinematek Brussel (met een ander statuut);

• 1 Brusselse organisatie:
o Musea van de Stad Brussel;

• 3 Waalse organisaties:
o Musées de la ville de Mons;
o Musée Félicien Rops Namur;
o Musée de la Photographie Charleroi;

• 12 Vlaamse organisaties:
o KU Leuven ‘Academisch en Historisch Patrimonium’ (= daaronder

vallen de 3 diensten: Kunstpatrimonium, Universiteitsarchief en
Wetenschappelijke collecties en erfgoed);

o Universiteitsbib - ANET van Universiteit Antwerpen;
o Mu.ZEE;
o Musea Antwerpen;
o STAM Gent;
o Speelgoedmuseum Mechelen;
o Industriemuseum;
o Kasteel van Gaasbeek;
o Vlaams Architectuurinstituut;

+ 1 onbekende (het gaat om S.M.A.K., Frans Masereelcentrum, M HKA, Roger
Raveelmuseum, Museum Plantin Moretus, Design Museum, FOMU of MoMu).

Er is slechts 1 overlap tussen de instellingen die zelf de Zelfevaluatietool hebben ingevuld en de
instellingen die hebben deelgenomen aan de bevraging van Eva Coudyzer en Céline Vermeire, nl.
Mu.Zee. De Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit bevat momenteel geen data van federale
instellingen, terwijl in het rapport van Eva Coudyzer en Céline Vermeire 9 op 23 instellingen federale
instellingen zijn.
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Het onderzoek van Eva Coudyzer en Céline Vermeire spitst zich toe op 10 stellingen uit categorie
‘Visie en beleid’ van de Zelfevaluatietool en voegt één extra stelling toe die niet in tool zit (“There is
a lot of internal resistance to implementing or using new digital tools in our organization”).

Drie eerste stellingen rond beleid samengenomen:

• stelling: organisatie heeft visie die rekening houdt met digitale transformatie
o ja: 70%;
o nee: 30%;

• stelling: beleidsdocumenten maken duidelijk dat organisatie open staat voor
digitale veranderingen

o ja: 65%
o nee: 35%;

• stelling: visie geformuleerd in beleidsdocumenten over rol van digitale tools
en processen om doelstellingen te bereiken

o ja: 43%
o nee: 57%;

Een steeds grotere groep antwoordt nee.

Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: geen significant verschil in gemiddelden (52, 54 en 52). Bij de
medianen (50, 53 en 55) zien we zelfs eerder een omgekeerde trend.

Mogelijke verklaring: de tweede stelling is een ambitie (die op zich erg vaag uitgewerkt kan zijn).
Op zich is het dus niet onlogisch dat die iets hoger scoort. De toelichtingen verwijzen hier
logischerwijs erg vaak naar recente beleidsplannen waarin digitale aspecten een belangrijke rol
spelen.

Stelling: In mijn organisatie begrijpt iedereen die er professioneel werkzaam is het beleid
rond de digitale werking van de organisatie.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 9%;
o nog niet: 39%;
o nee: 52%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: ook hier kennen gebruikers zichzelf
eerder lage scores toe: gemiddeld 32 (mediaan 30). Opvallend is hier ook
dat de hoogste score maar 60 bedraagt en de laagste 10. Beide analyses
tonen aan dat het dus duidelijk een werkpunt is binnen collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisaties.

Stelling: Mijn organisatie heeft een actieve digitale bewaarstrategie die vertaald is in acties
om belangrijke digitale documenten voor een lange termijn te bewaren en toegankelijk te
maken.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 61%;
o nog niet: 26%;
o nee: 13%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: vrij hoge score, niet onlogisch dat de
collectiebeherende cultureel-erfgoedsector een voorloper is op dit vlak,
maar toch eerder een lage mediaan (43) en gemiddelde (48) in de tool zelf.
Opvallend hier is het grote verschil tussen de hoogste (80) en laagste score
(20).
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Stelling: Mijn organisatie past haar digitale strategie aan aan nieuwe technologieën, trends
en veranderende wetgeving en aan de manier waarop die een impact kunnen hebben op
haar digitale werking.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 57%;
o nog niet: 22%;
o nee: 22%..

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: gemiddelde 50, mediaan 51. Vrij groot
verschil tussen minimale score (20) en maximale (75). De organisaties in de
Zelfevaluatietool lijken zich op dit vlak doorgaans iets lager in te schatten
dan de organisaties in de bevraging van Céline en Eva.

Stelling: Mijn organisatie stelt haar medewerkers tijd en middelen ter beschikking om
nieuwe ideeën te ontwikkelen over digitale transformatie die haar werking of bepaalde
werkprocessen kunnen verbeteren.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 61%;
o nog niet: 9%;
o nee: 30%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: gemiddeld 46, mediaan 43. Hoewel het
maximum (75) niet zeer hoog ligt is er toch ook hier een groot verschil tussen
minimum (15) en maximum (75). Respondenten in de tool lijken zich iets lager
in te schatten dan in de bevraging van Céline en Eva. Mogelijk is dit te
verklaren door het type en de grootte van de organisaties.

Stelling: Mijn organisatie gaat met nieuwe ideeën over digitale transformatie aan de slag.
Een selectie ervan wordt concreet gerealiseerd.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 61%;
o nog niet: 17%;
o nee: 22%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: gemiddeld 53, mediaan 55. Groot
verschil tussen minimum (20) en maximum (85). De bevindingen liggen dus in
elkaars lijn.

Stelling: Mijn organisatie verzekert dat ze voldoende deskundigheid bezit (in huis of via
externen) om digitale veranderingen binnen de organisatie te managen.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 35%;,
o nee: 65%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: gemiddeld 52, mediaan 55. Dit punt lijkt
in de bevraging van Céline en Eva als een kritisch werkpunt voor organisaties
naar boven te komen. In de Zelfevaluatietool duikt een gematigder beeld
op. Een eerder hoge minimumscore (25, de hoogste in de categorie ‘Visie en
beleid’) wijst erop dat niemand er zich extreem slecht op scoort, maar een
eveneens bescheiden maximumscore (77) laat ook zien dat de meeste
organisaties op dit punt nog heel wat verbeteringsruimte voor zichzelf zien .
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Stelling: Mijn organisatie maakt de nodige tijd en middelen beschikbaar om digitale
veranderingen binnen de organisatie te managen.

• Respondenten uit onderzoek Eva en Céline:
o ja: 35%;
o nee: 65%.

• Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit: gemiddeld 49, mediaan 47,5. De
bevraging van Céline en Eva toont een identiek beeld als bij de vorige
stelling. De aanwezigheid of het gebrek aan deskundigheid om digitale
veranderingen te managen staan op hetzelfde niveau als de tijd en
middelen ervoor. In de Zelfevaluatietool zien we dat de tijd en middelen
gemiddeld nog als een iets groter probleem worden gezien dan het gebrek
aan expertise. De antwoorden liggen ook een stuk verder uit elkaar
(minimum 10 en maximum 80). Hier zijn dus erg grote verschillen tussen
organisaties.

5. Specifieke onderzoeksvragen

5.1. Hebben organisaties de Zelfevaluatietool al meermaals ingevuld?

4 organisaties vulden de tool al 2x in, 2 daarvan vallen eerder buiten de scope (IDEA Consult en
TAMAT).

• Musea Brugge (13/11/2019 en 25/08/2020): exact dezelfde scores, enkel
extra toelichtingen;

• Zuidwest (08/05/2019 en 12/09/2019): zeer licht verschillende resultaten, 1e
keer toelichtingen, 2e keer niet.

Hier valt weinig of niets uit af te leiden.
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