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Projectdoelstellingen



Projectdoelstellingen

• Een waarderingskader ontwikkelen als gemeenschappelijke tool 
binnen en buiten de organisatie

• Gemeenschappelijk vocabularium
• Duidelijke rolverdeling in het veld van partners

• Het waarderingskader toepassen op de eigen collectie:
• Verrijkte beschrijvingen
• Basis voor het toekomstige collectiebeleid



Definities over waardering

• Waarderen in de archiefwereld:
“Activiteit binnen de selectie waarbij door bestudering van de context van 
archiefbescheiden wordt bepaald welke categorieën archiefbescheiden voor 
tijdelijke dan wel blijvende bewaring in aanmerking komen, al dan niet onder 
toekenning van bewaartermijnen”
(Bron: Archiefwiki, https://archiefwiki.org/wiki/Waardering) 

https://archiefwiki.org/wiki/Waardering


Definities over waardering

• Waarderen in de archiefwereld:
“Toelichting
• ...
• De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische 

waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep 
gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het 
historisch onderzoek en de historie in het algemeen.

• Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en 
democratische controle.

• Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder 
archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. 
Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken.”

(Bron: Archiefwiki, https://archiefwiki.org/wiki/Waardering) 

https://archiefwiki.org/wiki/Waardering


Waarderingsmethodieken

• Waarderen in de erfgoedwereld:
“‘Significance’ refers to the values and meanings that items and collections have for people and 
communities. Significance helps unlock the potential of collections, creating opportunities for 
communities to access and enjoy collections, and to understand the history, cultures and 
environments of Australia.”
(Bron: Significance 2.0) 



Waarderingsmethodieken

• Op de museale weegschaal. (Anne 
Versloot red.)

• Zes stappen:
1. Waarom waarderen?
2. Wat waarderen voor wie?
3. Volgens welke criteria?
4. Quoteren en beargumenteren
5. Verwerken
6. Besluit nemen



Waarderingsmethodieken

• Op de museale weegschaal. (Anne 
Versloot red.)

• Modelkader:
• Kenmerken (zeldzaamheid, herkomst, 

ensemble, toestand)
• Cultuurhistorisch (historisch, artistiek, 

informatief)
• Sociaal-maatschappelijk 

(maatschappelijk, beleving)
• Gebruik (Museaal, Economisch)
• Ontwikkelingspotentieel





Waarderingsmethodieken
• Reviewing Significance. (Caroline 

Reed red.)
• Opgevat als tool voor collectiebeheer
• Collection review

• Gaat uit van “review units”
• Methode om gebruik of bruikbaarheid te 

meten
• Methode om huidige staat van beheer te 

meten
• Significance assessment

• 5 critera: Herkomst, zeldzaamheid, visuele 
of emotionele impact, conditie en 
volledigheid, cultuurhistorische betekenis, 
exploiteerbaarheid

• Gebruik van “hulpvragen”



Waarderingsmethodieken

• Basisnormen voor een kwaliteitsvol 
waarderingstraject (FARO)

• Voor de Vlaamse erfgoedsector
• Klemtonen:

• Projectmatig
• Methodisch
• Participatief



Waarderingsmethodieken
• Waarderingsformulier 

architectuurarchieven (VAi)
• In eerste instantie voor de eigen archieven
• Vier secties:

• Kenmerken (Afmetingen, datering...)
• Betekenis van de archiefvormer 

(Architectuurvisie, receptie, constructie en 
materialen...)

• Betekenis van het archief (Getuigeniswaarde, 
artistieke waarde, sociaal-maatschappelijke 
waarde, volledigheid)

• Gebruikswaarde van het archief = gebaseerd 
op onze gebruikers (historici, 
monumentzorgers, publiekswerking...)

https://www.architectuurarchiefvlaanderen.be/nl/artikel/demoversie-waarderingsformulier-vai


Definities van waarderen

• Waarderen in de archiefwereld:
“Toelichting
• ...
• De waarde van archiefbescheiden wordt onderscheiden in: de administratieve en juridische 

waarde voor de archiefvormer of archiefvormers binnen één organisatie of een groep 
gelijksoortige organisaties, de waarde voor recht- en bewijszoekenden en de waarde voor het 
historisch onderzoek en de historie in het algemeen.

• Onder administratieve waarde valt ook het belang van archiefbescheiden voor verantwoording en 
democratische controle.

• Onder de waarde voor de historie in het algemeen valt ook de waarde van een bijzonder 
archiefstuk als document op zich, wel omschreven als emotionele of symbolische waarde. 
Voorbeelden hiervan zijn bijzonder oude stukken of stukken met bijzondere kenmerken.”

(Bron: Archiefwiki, https://archiefwiki.org/wiki/Waardering) 

https://archiefwiki.org/wiki/Waardering


Uitvoering
• Uitdagingen:

• 120 archieven
• Een archief is geen parochiekerk, of een brandweerwagen, of een 

hooischudder...
• Het hele team betrekken



Uitvoering
• Stap 1: Informatie vergaren

• Archieven verdelen
• Waarderingsmaand vastleggen
• Steekproeven, foto’s...
• Ruim op voorhand communiceren

• Stap 2: Collectief waarderen
• Waarderingsdagen vastleggen
• Quoteren en aanvullen
• Ruim op voorhand communiceren



Resultaten
• Een basis voor het 

collectiebeleid
• Toegangen kunnen worden 

verrijkt
• Meer kennis over de archieven...
• ... Beter verdeeld onder de 

medewerkers
• Ervaring met dergelijke 

projecten



Lessons learned
• Voldoende doorlooptijd nemen en ruim op voorhand 

communiceren
• Durf prioriteiten stellen
• Dé methodiek bestaat niet. Iedere situatie is weer 

anders.
• Procesopvolging en –evaluatie belangrijk



To be continued
• Project waarderen fase II
• 3 cases:

• 1 statisch architectenarchief, lokaal beheerd
• 1 dynamisch architectenarchief, bij het architectenbureau
• 1 digitaal archief, collectie VAi



Vragen en info

• www.vai.be
• www.architectuurarchiefvlaanderen.be

Wim Lowet
wim.lowet@vai.be

http://www.vai.be/
http://www.architectuurarchiefvlaanderen.be/
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