
Resultaten 
sectorbevraging 

over 
virtueel museum



POPULATIE: BETROKKENEN ERFGOEDSECTOR VLAANDEREN
◢ Bevragingsmethode: 

§ 5’ survey 
§ Via mailing en open link
§ N=223 waarvan 

§ 175 volledig ingevulde vragenlijsten
§ 48 gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten (minstens eerste inhoudsvraag beantwoord)

VELDWERK
◢ Onderzoeksperiode: 19 november – 31 december 2021.

Onderzoeksmethode



STEEKPROEF
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5%
3%
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2%
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1%
1%
0.4%
0.4%
8%

Museum, bezoekerscentrum

Overheid

Erfgoedcel

Archief, documentatiecentrum

Expertisecentrum

Erfgoedbibliotheek

Universiteit, hogeschool of…

Immaterieel-erfgoedpraktijk

Beheerder van erfgoed

Bedrijf (dienstverlener)

Heemkundige kring, historische…

Pers

Monument, landschap

Erfgoedeigenaar of -beheerder

Andere

Steekproefbeschrijving N=223

Hoedanigheid Bestuurlijk niveau (N=29, overheid)

45%
31%

10%
7%

3%
3%

Gewestelijk
Gemeentelijk

Intergemeentelijk
Provinciaal

Europees of internationaal
Andere

44%

14%

10%

8%

2%

1%

0.4%

20%

Management,
directie

Collectiebeheer

Onderzoek

Publiekswerking

Communicatie,
marketing

Administratie,
zakelijk beheer

Conservatie

Andere

Functie

Type erfgoed

77%

49%

38%

6%

1%

Roerend erfgoed

Immaterieel
erfgoed

Onroerend
erfgoed

Andere

Niet van
toepassing



POSITIONERING VIRTUEEL MUSEUM & 
MEERWAARDE VOOR ERFGOEDSECTOR



75%

65%

62%

54%

44%

43%

34%

25%

Het virtuele museum moet mensen zin geven om erfgoed
verder te verkennen en hen de weg wijzen naar  de

instellingen, momenten en plekken waar ze het kunnen…

De verhalen in het vi rtuele museum moeten meerstemmig
zijn om zo een inclusieve en diverse kijk te bieden op de

geschiedenis en cultuur van Vlaanderen.

De verhalen in het vi rtuele museum moeten verder gaan dan
het iconische erfgoed en ook verborgen parels in verhalen

opnemen.

Het virtuele museum moet de unieke mogelijkheden van
digitale technologie gebruiken om mensen te boeien met

verhalen en erfgoed. Het wil en kan de fysieke beleving niet…

Het virtuele museum moet nieuwe digitale mogelijkheden
blijven verkennen, maar steeds de toegankelijkheid voor een

breed publ iek  en de herbruikbaarheid voor andere…

Het virtuele museum moet met zijn verhalen een breed
publiek bereiken.

Het virtuele museum moet erfgoed dat binnen en buiten
Vlaanderen verspreid is, verbinden in digitale verhalen.

Het virtuele museum moet mensen bli jven aanspreken door
steeds nieuwe verhalen te brengen.

◢ De drie belangrijkste van de 
huidige kernprincipes voor de 
sector zijn: 
1° inspireren en doorverwijzen,
2° een inclusieve en diverse kijk 
bieden op de geschiedenis en 
cultuur van Vlaanderen via 
meerstemmige verhalen en 
3° verborgen parels zichtbaar 
maken. 

◢ Ook in de focus op het digitale 
kan 54% zich vinden. 

◢ Toch zijn er zeer relevante en 
zeer grote verschillen in deze 
doelstellingen tussen de 
verschillende hoedanigheden. 

Hieronder sommen we de kernprincipes op voor het virtueel museum. Welke zijn voor jou de 
belangrijkste vanuit het standpunt van jouw functie?

N=223

Virtueel Museum
Kernprincipes
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82%
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86%

72%

45%

83%

57% 55%
52%

79%

57%

71%

50%

82%

71%

43%

54%

85%

69%

62%

85%

54%

82%

71%

43%

62%

85%

54%

46%

Het virtuele museum moet mensen zin geven om erfgoed
verder te verkennen en hen de weg wijzen naar de instellingen,

momenten en plekken waar ze het kunnen beleven

De verhalen in het virtuele museum moet meerstemmig zijn om
zo een inclusieve en diverse kijk te bieden op de geschiedenis

en cultuur van Vlaanderen

De verhalen in het virtuele museum moeten verder gaan dan
het iconische erfgoed en ook verborgen parels in verhalen

opnemen

Het virtuele museum moet de unieke mogelijkheden van
digitale technologie gebruiken om mensen te boeien met

verhalen en erfgoed  Het wil en kan de fysieke beleving niet
vervangen

Totaal Overheid Erfgoedcel
Museum, bezoekerscentrum Beheerder/eigenaar erfgoed/monument, immaterieel erfgoedpraktijk Archief
Erfgoedbibliotheek Expertisecentrum, wetenschappelijke instelling Andere (Pers, Bedrijf, Heemkundige kring, . ..)

◢ De doelstellingen zijn voor de verschillende stakeholders erg divers. 

Kernprincipes Naar
hoedanigheid

Hieronder sommen we de kernprincipes op voor het virtueel museum. Welke zijn voor 
jou de belangrijkste vanuit het standpunt van jouw functie?

N=223

Virtueel Museum



90%

86%

76%

89%

53%

77%

70%

In welke mate ben je het, vanuit jouw functie, eens of oneens met volgende stellingen? Het 
virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen ...

N=204

Virtueel Museum
Stellingen (1/2)

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

2%

5%

1%

9%

4%

6%

8%

12%

18%

9%

27%

18%

23%

46%

48%

39%

52%

35%

49%

45%

44%

38%

37%

37%

28%

28%

25%

moet zorgen voor een verbreding van het publiek dat

met erfgoed in contact komt

moet bijdragen aan de bekendheid van Vlaamse

erfgoedactoren bij het publiek

moet bijdragen aan internationale uitstraling van ons

erfgoed

moet het publiek aanspreken met verhalen

moet vooral een wegwijzer zijn naar andere sites en

instellingen

moet complementair zijn aan de verhalen van andere

erfgoedactoren

moet de kennis betreffende digitale innovatie binnen

het erfgoeddomein actief delen met de sector rol, bv.

via stageplaatsen, een rotatiesysteem voor…

Helemaal oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens

◢ Het virtueel museum moet 

eveneens

◢ zorgen voor een verbreding van het 

publiek (90% (helemaal) eens);

◢ dit publiek aanspreken met verhalen 

(89%);

◢ bijdragen aan de bekendheid van 

Vlaamse erfgoedactoren bij het 

publiek (86%).

◢ De complementariteit aan de 

verhalen van andere erfgoedactoren 

(77%), bijdragen aan de 

internationale uitstraling (76%) en 

het delen van  kennis over digitale 

innovaties (70%) krijgen eveneens 

een grotere instemming



◢ Minder uitgesproken, maar toch 
met een instemming van meer 
dan 70% van de sector zijn “het 
inzetten op experimentele 
digitale formats” (71%) en “het 
zijn van een kanaal voor de 
verhalen van de andere 
erfgoedactoren” (73%). 

◢ Er is (heel) weinig draagvlak 
voor het uitbouwen van een 
eigen verdienmodel noch voor 
een eigen branding, 
communicatie en promotie. 

In welke mate ben je het, vanuit jouw functie, eens of oneens met volgende stellingen? Het 
virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen ...

N=204

Virtueel Museum
Stellingen (2/2)

1%

0%

0%

2%

3%

12%

5%

4%

4%

6%

9%

17%

22%

15%

24%

22%

27%

29%

29%

39%

34%

49%

51%

46%

42%

34%

16%

36%

22%

22%

21%

19%

16%

11%

10%

moet voor de beleving van erfgoed met nieuwe
digitale formats experimenteren

moet een kanaal zijn voor de verhalen van andere
erfgoedactoren

moet een voortrekkersrol opnemen op vlak van
digitale belevingen binnen het erfgoeddomein

moet een eigen team van digitale curatoren en
productieleiders hebben die samen werken met
erfgoedactoren en andere partners om nieuwe…

moet een hybride beleving creëren die voor het
publiek de fysieke werkelijkheid met het virtuele

vermengt

moet een eigen verdienmodel uitbouwen (dat niet
concurreert met andere erfgoedactoren)

moet een relatie met bezoekers bouwen door een
eigen branding, communicatie en promotie

Helemaal oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Helemaal eens

71%

73%

67%

61%

50%

27%

46%



Hoe kan het virtueel museum tot de belangrijkste doelstellingen of ambities van jouw 
organisatie bijdragen? Wat zou jouw organisatie graag gerealiseerd zien? 

N=190

Bijdrage organisatie
Virtueel Museum



Hoe kan het virtueel museum tot de belangrijkste doelstellingen of ambities van jouw 
organisatie bijdragen? Wat zou jouw organisatie graag gerealiseerd zien? 

N=190

Analyse open antwoorden
Bijdrage organisatie

12%

12%

10%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

Digitale innovatie

Bekendheid vergroten

Divers en breed publiek bereiken

Sensibiliseren

Nieuwe verhalen vertellen

Samenwerking bevorderen

Beter ontsluiten erfgoed

Erfgoed linken

aandacht voor een specifiek thema vergroten

Verborgen parels zichtbaar maken

Expertisedeling

Aandacht voor kleinere erfgoedspelers

Ondersteuning in de eigen werking

Centraal ontsluitingsplatform

Internationale uistraling vergroten

Delen (digitale) infrastructuur

Educatie verbeteren

Topstukken in de kijker zetten

Inspiratie voor de e igen werking

Niet ten koste gaan van e igen werking

◢ De gepercipieerde meerwaarde 
van het museum voor de eigen 
organisatie zit op:
◢ de mogelijkheden inzake digitale 

innovaties, 
◢ het vergroten van de bekendheid 

van de eigen organisatie, 
◢ het aantrekken van een breder en 

meer divers publiek
◢ het sensibiliseren van dat publiek 

over de waarde van ons erfgoed
◢ het kunnen vertellen van nieuwe 

verhalen
◢ de samenwerking bevorderen 

met andere actoren 



63%

61%

48%

42%

41%

35%

32%

29%

25%

15%

14%

2%

Hoe er beslist zal worden over de inhoud van het
virtuele museum

De afbakening van termen als “Vlaanderen”, 
“geschiedenis,” en “cultuur ”

Een te oppervlakkige invulling van de erfgoedbeleving

Een te commerciële  invulling van de erfgoedbeleving

De kosten voor het virtuele museum op korte en lange
termijn

De uitsluiting van mensen die niet digitaal geletterd zijn

Hoe het virtuele museum in de praktijk digitale tools of
formats zal delen met andere erfgoedactoren

Of en welke werklast een samenwerking met dit
initiatief betekent

De benaming “museum” voor een platform dat zich in 
de eerste plaats richt op (digitale) ontsluiting

Het potentieel van het virtuele museum als
publieksverbreder

De mogelijke concurrentie van het virtuele museum
met de eigen werking

Geen van bovenstaande

◢ De sector is bezorgd over de 
manier waarop er beslist zal 
worden over de inhoud van het 
virtueel museum (63%) en de 
afbakening van kerntermen van 
het virtueel museum (61%).

◢ Op de derde plaats komt de 
angst voor een te oppervlakkige 
invulling (48%).

◢ Tot slot zijn ook de te 
commerciële invulling (42%) en 
de kosten voor het virtueel 
museum (41%) een bron van 
bezorgdheden. 

Wat zijn vanuit jouw functie de grootste bezorgdheden in verband met het virtueel museum?

N=190

Virtueel Museum
Bezorgdheden
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79% 79%

57%
54%

39% 39%

71%

53%

42% 40%

55%

33%
27%

45%

36%

27%

18%

45%

67%
58%

42%

29% 29%
25%

58%
50%

58%

42%

17%

33%

81%

67%

57%

33%

52%

43%45%

82%

45% 45%

9%

27%

Hoe er beslist zal worden over de inhoud
van het virtuele museum

De afbakening van termen als 
“Vlaanderen”, “geschiedenis,” en 

“cultuur ”

Een te oppervlakkige invulling van de
erfgoedbeleving

Een te commerciële invulling van de
erfgoedbeleving

De kosten voor het virtuele museum op
korte en lange termijn

De uitsluiting van mensen die niet digitaal
geletterd zijn

Totaal Overheid
Erfgoedcel Museum, bezoekerscentrum
Beheerder/eigenaar erfgoed/monument, immaterieel erfgoedpraktijk Archief
Erfgoedbibliotheek Expertisecentrum, wetenschappelijke instelling
Andere (Pers, Bedrijf, Heemkundige kring, ...)

◢ Ook hier zijn er zeer sterke verschillen tussen de meningen van de verschillende spelers in het veld. 

Virtueel Museum
Bezorgdheden

Naar
hoedanigheid

Wat zijn vanuit jouw functie de grootste bezorgdheden in verband met het virtueel 
museum?

N=190



32%
29%

25%

15% 14%

2%

32%
29%

14%

7% 7%

0%

46%

21%
25%

7%
11%

0%

29%
33%

36%

22%
24%

0%

45%

36%

9% 9% 9%

18%

29%

21%
25%

21%

8%

0%

8%

25%

17% 17%

0%

8%

33%
38%

24%

10%

19%

0%

18%

27%

18% 18%

9%

0%

Hoe het virtuele museum in de praktijk

digitale tools of formats zal delen met

andere erfgoedactoren

Of en welke werklast een samenwerking

met dit initiatief betekent

De benaming “museum” voor een 

platform dat zich in de eerste plaats richt 

op (digitale) ontsluiting

Het potentieel van het virtuele museum

als publieksverbreder

De mogelijke concurrentie van het

virtuele museum met de eigen werking

Geen van bovenstaande

Totaal Overheid

Erfgoedcel Museum, bezoekerscentrum

Beheerder/eigenaar erfgoed/monument, immaterieel erfgoedpraktijk Archief

Erfgoedbibliotheek Expertisecentrum, wetenschappelijke instelling

Andere (Pers, Bedrijf, Heemkundige kring, ...)

Virtueel Museum
Bezorgdheden

Naar
hoedanigheid

Wat zijn vanuit jouw functie de grootste bezorgdheden in verband met het virtueel 
museum?

N=190



1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Stille dood

Onvoldoende koppeling met…

Betuttel ing

Belasting op de sector

Juridische obstakels

Gebrek aan inclusiviteit

Connectie Wallonië en Brussel

Conservatief

Toegankelijkheid

Kwaliteit

Verwarr ing

Openheid

Communicatie uitdaging

Aandacht voort educatie

Nood aan echte verbinding

Heb je nog andere bezorgdheden?

N=190

Analyse open antwoorden

Andere bezorgdheden
10%

9%

8%

8%

7%

5%

5%

5%

5%

5%

4%
4%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Onvoldoende participatie sector

Interne concurrentie met al bestaande initiatieven vergroot

Onvoldoende meerwaarde

Onrealistisch - vragen bij de overlevingskansen van het initiatief

Enkel focus op topstukken

Te ideologisch kader

Politi ser ing

Visie lange termijn

Afbakening canon

Onvoldoende middelen

Focus op topinstel lingen

Voldoende aandacht voor kleine spelers

Connectie buitenland

Focus op bepaalde vormen van erfgoed

Meerstemmigheid

Te Vlaams-nationalistisch kader

Inclusie

Verkleuter ing

Onvoldoende zichtbaarheid

Open speelveld



80%

45%

24%

33%

5%

De inhoud van het virtueel museum (wat vertellen we
of welke keuze van erfgoedelementen maken we voor

het museum)

De beleving in het virtueel museum (hoe vertellen we
het verhaal van de geschiedenis en cultuur van

Vlaanderen)

De technologie van het virtueel museum (op welk
platform bouwen we het museum)

De organisatie van het virtueel museum (hoe beheren
we het museum)

Andere

◢ Inhoud (80%), veel verder 
gevolgd door beleving (45%) en 
tot slot de organisatie (33%) zijn 
de werven die het meeste 
aandacht vragen. 

Om te komen tot een concept voor het virtueel museum werken we rond 4 werven. Die 
vertrekken vanuit 4 centrale vragen: (1) Wat vertellen we? (2) Hoe vertellen we dat digitaal 
op een boeiende manier (3) Op welk platform bouwen we het museum? En (4) hoe beheren 
we het museum? 

Wat zijn vanuit jouw functie de meest relevante vragen/werven? 

N=184

Virtueel Museum
Relevante vragen/werven



80%

45%
33%

24%

5%

78%

63%

33% 30%

15%

96%

48%

33%

19%

4%

75%

40%
31%

24%

2%

67%

44%
33%

44%

0%

83%

50%

29% 25%

0%

64%

18%

45%

18% 18%

95%

25%
35%

30%

5%

73%
64%

36%

9% 9%

De inhoud van het virtueel museum (wat
vertellen we of welke keuze van

erfgoedelementen maken we voor het museum)

De beleving in het virtueel museum (hoe vertellen
we het verhaal van de geschiedenis en cultuur

van Vlaanderen)

De organisatie van het virtueel museum (hoe
beheren we het museum)

De technologie van het virtueel museum (op welk
platform bouwen we het museum)

Andere

Totaal Overheid

Erfgoedcel Museum, bezoekerscentrum

Beheerder/eigenaar erfgoed/monument, immaterieel erfgoedpraktijk Archief

Erfgoedbibliotheek Expertisecentrum, wetenschappelijke instelling

Andere (Pers,  Bedrijf, Heemkundige kring, .. .)

Om te komen tot een concept voor het virtueel museum werken we rond 4 werven. Die 
vertrekken vanuit 4 centrale vragen: (1) Wat vertellen we? (2) Hoe vertellen we dat 
digitaal op een boeiende manier (3) Op welk platform bouwen we het museum? En (4) 
hoe beheren we het museum? 

Wat zijn vanuit jouw functie de meest relevant vragen/werven? 

Virtueel Museum
Relevante vragen/werven

N=184

Naar
hoedanigheid



Wat zijn voor jouw organisatie de belangrijkste aandachtspunten waar we op moeten letten 
bij de verdere uitwerking van het virtueel museum? Waar wil je afspraken over maken? 

N=175

Aandachtspunten

◢ Ook in de open vraag over de 
belangrijkste aandachtspunten 
komen al eerder aangehaalde 
punten terug aan bod: 
◢ het gaat over de inhoud van het 

museum, 
◢ de (nieuwe / andere) verhalen 

die verteld kunnen worden, 
◢ de aandacht voor het digitale 
◢ en de mogelijkheden voor 

samenwerking tussen 
verschillende actoren.  

Virtueel Museum



◢ De drie belangrijkste van de huidige kernprincipes voor de sector zijn 
1° inspireren en doorverwijzen
2° een inclusieve en diverse kijk bieden op de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen via meerstemmige 
verhalen
3° verborgen parels zichtbaar maken. 

◢ Het virtueel museum moet eveneens
◢ zorgen voor een verbreding van het publiek (90% (helemaal) eens)
◢ dit publiek aanspreken met verhalen (89%)
◢ bijdragen aan de bekendheid van Vlaamse erfgoedactoren bij het publiek (86%).
◢ complementariteit (77%) realiseren met de verhalen van andere erfgoedactoren
◢ bijdragen aan de internationale uitstraling van ons erfgoed (76%) 
◢ delen van kennis over digitale innovaties (70%)
◢ In de open antwoorden komt extra aan bod dat het moet bijdragen aan het beter linken van erfgoed(verhalen, 

-stukken) uit verschillende collecties of disciplines
◢ Er zijn grote verschillen in deze doelstellingen tussen de verschillende hoedanigheden. Er is dus niet 

één dominante doelstelling, maar een verzameling van doelstellingen.  

Conclusies



◢ Er is (heel) weinig draagvlak voor het uitbouwen van een eigen verdienmodel noch voor een eigen 
branding, communicatie en promotie. 

◢ De sector is bezorgd over de manier waarop er beslist zal worden over de inhoud van het virtueel 
museum  (63%) en de afbakening van kerntermen van het virtueel museum (61%). Op de derde plaats 
komt de angst voor een te oppervlakkige invulling (48%). Tot slot zijn ook de te commerciële invulling 
(42%) en de kosten voor het virtueel museum (41%) een bron van bezorgdheden. 

◢ In de open antwoorden komt dit aan bod als de bezorgdheid dat er onvoldoende aandacht is of zal zijn 
voor participatie van de sector, dat het museum de interne concurrentie met al bestaande initiatieven 
vergroot (ook financieel) en aldus als onrealistisch wordt beschouwd. Ook wordt er aangehaald dat het 
project an sich onvoldoende meerwaarde biedt.   

◢ 80% van de ondervraagden wil betrokken worden in de inhoud van het virtueel museum (wat vertellen 
we of welke keuze van erfgoedelementen maken we voor het museum?)

Conclusies
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POLITIEK EN MEDIA


