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Thema's 

• Collectie management 

• Informatie management 

• Internationale professional 

• Standaard Spectrum 

• Roi van boeken in musea 

• K waliteitszorg en risicobeheer 

• Dataconservering 
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Maar eerst 

• Korte introductie 

• Fries Museum - nieuw Fries Museum 

• Princessehof 

Collectiemanagement 

• Nieuwbouw musea, centrale depots 

• Erfgoedbrede samenwerking 

• Standaarden, normen, bandbreedtes 

• Voorbeeld: Luchtspiegelingen: de mens en 
het museale binnenklimaat 
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Informatie - kennis - museum 

'Our mission is all about collections acces and 
preservation- and in today's world, online 
collections information is central to both. 
LACMA's Collections Online program is vital to 
so much that we do - from scholarship and 
exhibitions to education and development. It's 
central to our mission, and a priority for our 
museum'. 

(Los Angeles County Museum of Art, LACMA) 

Registratie en digitalisering in 
muse a 

Enkele dilemma's 

• Bulk versus individuele inhoud 

• Beheer versus publiek 

• Kosten versus baten 

• Alles versus selecteren 

• Wie is 'de baas'? 
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Collectie informatie 

Welke rol speelt de museumprofessional in 'the 
wisdom of crowds': 

• YouTube 
• Second Life 
• Wikipedia 
• Web 2.0 
Maar: 
• Stand van zaken ICT 
• Zorg voor data (la ter meer) 
• Innovatie (Catch) versus achterstanden 

Uitstap standaard 

Spectrum: intem en extem belang 

• V an beleid naar praktijk 

• Inzicht infrastructuur ondersteuning sector 

• Bedrijfsprocessen 

• Draagvlak 
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Wat is Spectrum? 

• Definitie van procedure 

• Minimum vereisten voor uitvoering 
procedure 

• Wat moet in het museale beleid zijn 
vastgelegd 

Dus: set van best practices 

Spectrum: schaalbaarheid 

• Zowel Rijksmuseum Amsterdam 

Ais 

• Wielermuseum Roeselaere 
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Best practices: rafelrand 

• Onderzoek Erfgoedinspectie naar boeken in 
musea 

Boeken in musea 

Meer dan een dubbelrol: 

• Boek als abject 

• Boek als onderdeel (hand)bibliotheek 

• Boek als individueel naslagwerk 

Wat zijn de gevolgen hiervan? 
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Aanbevelingen 

• Opstellen waarderingskader scheiding 
museale boeken en naslagwerken 

• Taakverdeling en verantwoordelijkheden 
voor zorg boeken vastleggen 

• Collectieplan en bibliotheekplan in 1 
beleidsdocument 

lets over kosten en baten 

• Doorrekeningen in Nederland: Beelden 
voorde toekomst 

• Onderzoek Museums and galleries in 
Britain. Economie, social and creative 
impacts (Tony Traver, London School of 
Economies) 
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Best practices: kwaliteitszorg en 
risicobeheer 

• N og regelmatig incidenten in musea 

• Rijksmusea verplicht tot calamiteitenplan 

• V erzekeringsbeleid (Lending to Europe) 

• (Inter)nationale database gestolen kunst 

Dataconservering 

Nieuwe functie museum, verantwoordelijkheden: 
• Verzamelen, vastleggen, ordenen en duurzaam 

toegankelijk maken 
• Opschonen terminologie en andere informatie 
• Niet de applicatie maar de data zelf 
• Digitale hygiene 
• Opzet strategie datahotels voor kleine( re) musea 
• Opzet landelijke infrastructuur voor vocabulaires 

(AAT) 
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Best practices in Friesland 

• Masterplan digitalisering regionale 
kemcollecties 

• Digitaliseren met beleid 

• Informatieplan 

• Collectie hulpverleningsplan 

Dus: dromen en daden ... 

Slotopmerkingen 

Dank voor uw aandacht, 

w .helmus@friesmuseum.nl 

w .helmus@princessehof.nl 
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