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Niet alleen bibliotheken, maar alle instellingen van het lokaal cultuurbeleid — 
ook cultuur- en gemeenschapscentra — zijn of voelen zich vandaag te weinig 
ondersteund om de digitale ontwikkelingen in hun werkgebied daadkrachtig 
genoeg op te kunnen nemen. Voor hen is er sinds begin dit jaar Cultuurconnect, 
het resultaat van de samenvoeging van de steunpunten Bibnet en LOCuS.

Cultuurconnect is een project- en dien-
stenorganisatie die samen met lokale 
besturen en culturele instellingen op 
zoek gaat naar antwoorden op sector-
specifieke en sectorverbindende digitale 
uitdagingen. Niet alleen door te den-
ken, maar vooral door te doen. Daarom 

lanceerde Cultuurconnect als slot van 
de participatiecampagne naar het ont-
staan van de organisatie, een projectop-
roep. Gemeenten, bibliotheken, cultuur- 
en gemeenschapscentra bepalen op die 
manier zélf hoe hun digitale toekomst er 
uit kan zien.

DIGITAlE 
EVOlUTIE
Cultuurconnect is 
het antwoord van 
minister Sven Gatz 
op de technologi-
sche vlucht voor-
uit die steeds meer 
impact heeft op het 
dagelijkse leven van 
mensen én op hun 
cultuur beleving. 
Lokale culturele 
instellingen — de 
bib, het cultuur- of 
gemeen schaps  cen-
trum — kunnen als 
publieke dienstver-
leners niet achter 
blijven op vragen 
en behoeften die bij 
publiek, lezers en 
gebruikers, … ont-
staan, op basis van 
digitale mogelijk-
heden. De digitale 
evolutie heeft de 
samenleving veran-
derd. Mensen com-
municeren anders, 
leren anders, creëren 
anders, zoeken op 
andere plekken naar 
kennis en cultuur. En 
steeds vaker is die 
plek digitaal, online 
en ad hoc.

De bestendige 
groei van digitaal 

cultuuraanbod, -participatie en -bele-
ving raakt de lokale cultuurinstellingen 
in hun essentie: het is immers hun 
opdracht om kennis en educatie, kunst 
en cultuur beleving te faciliteren en aan 
te bieden aan zo veel mogelijk mensen. 
Het digitale schept extra mogelijkhe-
den maar ook extra moeilijkheden. Het 
aanbod brengen waar de gebruiker ver-
toeft, veronderstelt in digitale termen 
een andere aanpak, het omdenken van 
werkprocessen en verwachtingspatro-
nen, het durven herdenken van de eigen 
rol. 

Met hun jarenlange — soms eeuwen-
oude — ervaring staan lokale cultuur-
huizen vandaag op een keerpunt in hun 
traditie. De noodzaak om te transfor-
meren wordt sterk aangevoeld, maar de 
aanpak en de keuzes zijn niet evident. 
Cultuurconnect is er om op basis van 
vragen uit het werkveld en door mid-
del van gedeelde en samen gedragen 
experimenten nieuwe digitale bakens uit 
te zetten waar de instellingen zelf, maar 
vooral hun publiek beter en sterker van 
worden. Empowerment is en blijft de 
opdracht van de cultuurhuizen, ook 
— zeker — in de digitale samenleving.

In de voorbije periode werd een partici-
patieproces opgezet, waaraan openbare 
bibliotheken met enthousiasme heb-
ben deelgenomen. De urgentie voor een 
digitale aanpak werd scherp aange-
voeld, en de vraag naar ondersteuning 
bleek hoog. De bereidheid om ook wer-
kelijk de handen uit de mouwen te ste-
ken en voluit de digitale weg in te slaan 
werd vooral tijdens de werksessies dui-
delijk: in het Vlaams parlement regende 
het op 12 november ll. projectideeën. 
Van een collect-&-go voor boeken tot 
een altijd-kunnen-lezen-app op de bus. 
Met die creativiteit wil Cultuurconnect 
samen met de bedenkers verder aan 
de slag in de Projectoproep. Hoe Foto: © Cultuurconnect.
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Digitaliseringsplannen 
archief Museum voor 
Moderne Kunsten Brussel
In het kader van een programma voor digitalisering van het 
patrimonium in de Federale Wetenschappelijke Instellingen, 
dat gecoördineerd en gefinancierd wordt door de verant-
woordelijke administratie, zullen weldra een aantal projecten 
starten in de archieven van de koninklijke Musea voor Schone 
kunsten van België in Brussel (kMSkB). De kMSkB huist 
twee aparte archiefdiensten. Het museumarchief (AkMSkB) 
beheert archiefbescheiden opgemaakt of ontvangen door de 
instelling in de uitoefening van haar taken sinds haar ontstaan 
(collectiebeheer, tentoonstellingen, onderzoek, …). Het archief 
voor hedendaagse kunst in België (AHkB) is gegroeid uit 
een documentatiecentrum over de beeldende kunst in België 
vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en beheert een collec-
tie archiefbestanden van kunstenaars en andere actoren in de 
kunstwereld van deze periode.

Het verschil in focus tussen de twee archieven laat zich ook 
voelen in het materiaal dat ze gaan digitaliseren. Het AkMSkB 
zal het gros van de stukken aanleveren. Meer bepaald zullen 
de institutionele archiefdossiers van de 19e eeuw de hoofd-
moot van deze digitaliseringscampagne vormen. Daarnaast 
zullen registers met processen-verbaal van vergaderingen 

en resoluties van verschillende 
institutionele commissies en 
comités gescand worden (19e 
en 20e eeuw). Het AHkB zal 
kleinere kwantiteiten maar meer 
kostbare en diverse materi-
alen aanleveren. Hier komen 
een aantal topstukken aan bod 
zoals (soms geïllustreerde) 
geschriften van James Ensor, 
René Magritte, Henri Evenepoel, 
Camille Van Camp, ... Ook fra-
giele documenten zoals de 
albums met persknipsels van 
les XX et la Libre Esthétique zijn 
gepland. Interviews en foto’s 
van kunstenaars zullen het sluit-
stuk vormen.

Het scannen werd volledig uitbesteed aan externe firma’s, 
maar voor de realisatie van het meest omvangrijke lot, los 
papier tot A3, zal een mobiel labo in de instelling worden 
geïnstalleerd (juni – december 2016). Parallel aan deze digi-
taliseringsactiviteiten, wordt er bij BELSPO aan de uitrol van 
een gemeenschappelijk platform voor langetermijnbewa-
ring van digitale bestanden gewerkt. De valorisatie ten slotte, 
wordt op dit moment aan het initiatief van de individuele 
instellingen en betrokken diensten gelaten. Met het oog op 
een geactualiseerde ontsluiting van archief in de kMSkB meer 
algemeen, willen de twee archiefdiensten samen ook een 
nieuw archiefsysteem implementeren. Het zullen drukke maar 
opwindende tijden worden.
 
Ellen Van Keer

maak je van een wild idee een uitvoer-
baar plan waar je ook middelen kan 
voor binnenhalen? Wie inschrijft, volgt 
Masterclasses die dat traject door-
lopen. Aan het einde van de rit oor-
deelt een expertenjury welke projec-
ten daadwerkelijk worden weerhouden 
én gefinancierd. En dan gaan we voluit 
voor gedeelde verantwoordelijkheid en 
co-creatie: elk weerhouden project is 
een gedeeld initiatief van de indienende 
gemeente, Cultuurconnect en mogelijk 
andere, noodzakelijke partners. Elk pro-
ject heeft ook de kans om bij welslagen 
te worden opgeschaald en aangeboden 
aan andere lokale cultuurinstellingen, als 
een dienst waarvan de mogelijkheden 
werden getest en aangetoond in een 
reële lokale context. Zo biedt een lokaal 
project kansen voor àlle collega’s, en 
inspireert de sector van het lokaal cul-
tuurbeleid eigenlijk zichzelf.

Cultuurconnect is een project- én een 
dienstenorganisatie. De bibliotheekser-
vices die eerder door Bibnet werden 
aangeboden, worden gecontinueerd. De 
projecten die tot diensten kunnen wor-
den ontwikkeld zullen dat aanbod ver-
sterken en uitbreiden. Zo ontstaat een 
wisselwerking tussen de behoefte uit 
het werkveld en de inzet van expertise 
en middelen die nodig zijn om aan de 
vraag te voldoen. 

DOE MEE!
Cultuurconnect is de bemiddelaar om 
lokale cultuurinstellingen organisch en 
volgens eigen behoefte naar een nieuwe 
digitale toekomst te helpen groeien. 
Alleen de tijd tikt. Op 4 september in 
kortrijk waren de aanwezige bibliothe-
ken het er over eens dat er maar beter 
meteen uit de startblokken kon worden 
geschoten. Dat doet Cultuurconnect 
formeel op 9 mei in Brussel: dan worden 
de projecten bekendgemaakt waarmee 
het werkveld de digitale snelweg inslaat. 
Noteer de datum, of meer nog: schrijf je 
in voor de projectgroep en ding mee. 

> over de projectoproep: 

 www.cultuurconnect.be

 hannes.vanhaverbeke@cultuurconnect.be

 maike.somers@cultuurconnect.be
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