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Documentatieplanning

Definitie
Een continu proces met als doel het verbeteren van uw collectie-
informatiesystemen en het uitbreiden van de informatie die erin is opgeslagen.

Reikwijdte
Deze procedure is algemener dan veel andere procedures. De focus ligt op 
het plannen en beheren van elk soort documentatieproject: definiëren van 
doelstellingen, een plan schrijven, voortgang in de gaten houden en reageren op 
problemen die gaandeweg ontstaan. 

Als uw organisatie nog niet voldoet aan de minimumstandaard voor de 
inventarisprocedure, dient dit de eerste prioriteit te zijn die u in uw plan opneemt.

Niet alle documentatieprojecten zijn 'retrospectief ' in de zin dat informatie wordt 
vastgelegd die had moeten worden geregistreerd op het moment dat de objecten 
werden verworven. Registratie en documentatie is een doorlopend proces. 
Definieer liever afzonderlijke onderzoeksprojecten dan alle achterstand als één 
groot project te zien. 

Het plannen van verbeteringen in uw documentatie moet deel uitmaken van een 
breder planningsproces binnen uw organisatie. De doelstelling om bijvoorbeeld 
afbeeldingen van collecties online te plaatsen, kan ertoe leiden dat er een project 
wordt gestart om auteursrechtelijke informatie te verbeteren. Een ander voorbeeld 
is een geplande tentoonstelling waarvoor het onderzoek leidt tot aanvullingen in 
uw objectrecords. Als u het einde van een bepaald documentatieplan hebt bereikt, 
moet u uw behoeften opnieuw bekijken en dat kan vervolgens tot een nieuw plan 
leiden. Dit proces maakt deel uit van uw meerjarenplanning.

Dit is een primaire procedure. Nederlandse en Vlaamse musea die willen 
voldoen aan de eisen van respectievelijk het Nederlands Museumregister en het 
kwaliteitslabel wordt aangeraden Spectrum als leidraad te gebruiken voor het 
implementeren van deze primaire procedures. De voorgestelde procedure is een 
manier om aan de standaard te voldoen, maar het is niet meer dan een suggestie.
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De Spectrumstandaard
Uw organisatie dient een beleid te hebben (dat soms een collectie-
informatiebeleid wordt genoemd). Idealiter dient dit een onderdeel te vormen 
van een geïntegreerd kader voor collectiemanagement - een coherent geheel 
van beleidslijnen, plannen en procedures waartoe ook de ontwikkeling, toegang 
en zorg voor uw collecties behoren. Uw beleid moet rekening houden met de 
volgende vragen:

 • Wat zijn de verschillende elementen van uw collectie-informatiesysteem (bijv. 
verwervingsregisters, formulieren, bestanden, computersystemen)?

 • Aan welke ethische verplichtingen en andere standaarden (bijv. uw missie, 
de Ethische Code voor Musea, Museumregister (Nederland), kwaliteitslabel 
(Vlaanderen), wilt u voldoen en hoe denkt u dit te bereiken?

 • Welke wettelijke verplichtingen gelden er voor uw collectie-informatie en hoe 
kunt u hieraan voldoen (bijv. gegevensbescherming, vrijheid van informatie)?

 • Hoe zorgt u ervoor dat uw systeem up-to-date en veilig blijft, met betrouwbare 
back-ups, en voldoet aan de behoeften van uw organisatie en de gebruikers?

 • Welke prioriteiten heeft u vastgesteld voor het verbeteren van uw collectie-
informatie en hoe gaat u dit bewerkstelligen?

Uw organisatie dient tevens een schriftelijke procedure te hebben met daarin 
de te volgen stappen voor het plannen en beheren van documentatieprojecten. 
Deze Spectrumprocedure is een bruikbaar vertrekpunt om uw eigen procedure te 
ontwikkelen. De door uw organisatie gebruikte procedure dient in elk geval aan de 
volgende eisen te voldoen:

Minimumstandaard Waarom is dit belangrijk?

Kijk goed naar de collectie-
informatie die u al bezit en benoem 
verbeterpunten die passen bij 
uw prioriteiten op het gebied van 
collectiemanagement.

U spendeert geen tijd en middelen aan 
het werken aan zaken die u weliswaar 
interesseren maar verder niets 
bijdragen aan de bredere doelstellingen 
van uw organisatie.

U beschikt over een schriftelijk 
documentatieplan waarin specifieke 
doelstellingen staan die gezien de 
beschikbare middelen binnen een 
realistisch tijdsbestek kunnen worden 
bereikt.

De achterstand wordt opgesplitst in 
beheersbare projecten die voldoen aan 
uw bredere doelstellingen.

U kijkt regelmatig of er voortgang 
wordt geboekt om de doelstellingen 
van uw plan te bereiken.

U kunt snelle successen vieren.

U kunt problemen aanpakken die ertoe 
kunnen leiden dat het plan mislukt.
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Voorgestelde procedure

Analyse van de bestaande collectie-informatie

Evalueer of uw bestaande collectie-informatie aan uw behoeften 
voldoet.

Als u niet voldoet aan de vereisten uit de procedure Inventaris, maak hiervan dan 
uw topprioriteit voor uw documentatieplan, uitgaande van de specifieke stappen 
die worden voorgesteld in die procedure.

Andere procedures kunnen ook aanleiding zijn voor het opstellen van een 
documentatieplan. Zo kan bijvoorbeeld een Collectie-evaluatie of Audit hiaten in 
uw collectie-informatie aan het licht brengen. Of voor een plan om gedigitaliseerde 
beelden online beschikbaar te maken, kan een Rechtenbeheer-project nodig zijn 
om de verschillende licentie-kwesties te regelen, die daarbij kunnen spelen. 

Controleer het beleid en de plannen van uw organisatie ten aanzien van 
collectiebeleid, toegankelijkheid van de collectie en zorg voor de collectie. Is uw 
bestaande collectie-informatie voldoende compleet, en voldoende doorzoekbaar 
om tegemoet te komen aan de prioriteiten die in deze documenten worden 
uiteengezet? Zo niet, welke verbeteringen zijn dan nodig? Hoe prioriteert u deze? 
Zijn er 'quick wins' die tamelijk eenvoudig nuttige resultaten opleveren?

Schrijven van uw documentatieplan

Stel een documentatieplan op.

Op basis van uw analyse stelt u een schriftelijk documentatieplan op om de 
verbeteringen binnen het gedefinieerde tijdsbestek te realiseren. Dit plan moet het 
volgende omvatten: 

 • Doelstellingen die u wilt bereiken, waarbij verwezen wordt naar relevante 
standaarden die belangrijk zijn om de kwaliteit te waarborgen (bijv. registratie 
van specifieke onderwerpen, terminologiebronnen, specificaties voor 
afbeeldingen).

 • Acties die uw organisatie onderneemt om aan die doelstellingen te voldoen 
(bijv. foto's van de objecten nemen, standaardterminologie gebruiken voor het 
beschrijven van objecten, onderzoek naar rechten op de collectie uitvoeren).

 • Middelen (bijv. personeel en tijd) die worden gebruikt.

 • Meetbare resultaten die zijn gebaseerd op uw doelstellingen.

 • Mijlpalen die kunnen worden gebruikt om de voortgang op gespecificeerde 
data te beoordelen.

In elk geval moeten de doelstellingen uit het plan binnen het tijdsbestek met 
de beschikbare middelen te realiseren zijn. Als dit niet haalbaar is, moet u 
prioriteiten stellen en het plan herzien. Vergeet niet dat als er eenmaal aan de 
minimumstandaard van de inventarisprocedure is voldaan, het aan uw organisatie 
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is om prioriteiten te stellen. Uw documentatieplan is geen doel op zich, maar een 
middel om de door u gestelde doelen te bereiken.

Leg de Document - Locatie van dit plan vast, zodat het gemakkelijk terug te 
vinden is.

Het documentatieplan in praktijk brengen

Zorg dat het plan wordt goedgekeurd.

U dient ervoor te zorgen dat uw bestuursorgaan en management het plan steunen 
en de benodigde middelen beschikbaar stellen om de doelstellingen te bereiken.

Voer het plan uit.

Als uw documentatieplan als doel heeft om een achterstand in de inventaris weg 
te werken, ga dan terug naar Inventaris.

Als het plan andere procedures betreft, volg dan de stappen uit die betreffende 
procedures.

Beoordeel regelmatig de voortgang op basis van de mijlpalen uit het 
plan.

Beoordeel regelmatig de voortgang op basis van de mijlpalen uit het plan. Pas het 
plan zo nodig aan op basis van de resultaten van de tussentijdse evaluatie en zorg 
dat de aanpassingen worden goedgekeurd.

Rond het werk af en evalueer het plan.

Evalueer aan het einde van de periode die in het plan is vastgelegd hoe effectief 
het plan was en noteer verbeterpunten.

Voortdurende verbetering

Herhaal de procedure.

Het doel van deze procedure is om collectie-informatie voortdurend te verbeteren. 
Dit vormt een onderdeel van uw meerjarenplanning. Zodra u het ene plan 
geëvalueerd hebt, begint u na te denken over het volgende plan.
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Evalueer uw bestaande collectie-informatie 

Schrijf uw documentatieplan

Voldoet uw collectie-informatie 
aan uw behoeften?

Maak een documentatieplan met 
daarin:

 • Aan te brengen 
verbeteringen

 • De prioriteiten voor 
verbeteringen

 • ‘Quick wins’ geeft relatief 
eenvoudig bruikbare 
resultaten.

Inventaris of andere 
procedure waarvoor 
informatie lijkt te 
ontbreken 

Collectiebeleid en 
-plan

Beleid en plan voor 
toegang tot collecties

Beleid en plan voor 
zorg voor collectie

Documentatiebeleid 
(of collectie-
informatiebeleid)

 Ja
?

Geen verbeteringen 
nodig.

Documentatieplan 
met doelstellingen, 
acties, middelen, 
meetbare resultaten 
en mijlpalen

Gebaseerd op

Gebaseerd op

Gebaseerd op
Bewaar  

en sla op

Gebaseerd op

Voortvloeiend uit

 Nee
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Evalueer uw bestaande collectie-informatie 

Schrijf uw documentatieplan

Voldoet uw collectie-informatie 
aan uw behoeften?

Maak een documentatieplan met 
daarin:

 • Aan te brengen 
verbeteringen

 • De prioriteiten voor 
verbeteringen

 • ‘Quick wins’ geeft relatief 
eenvoudig bruikbare 
resultaten.

Inventaris of andere 
procedure waarvoor 
informatie lijkt te 
ontbreken 

Collectiebeleid en 
-plan

Beleid en plan voor 
toegang tot collecties

Beleid en plan voor 
zorg voor collectie

Documentatiebeleid 
(of collectie-
informatiebeleid)

 Ja
?

Geen verbeteringen 
nodig.

Documentatieplan 
met doelstellingen, 
acties, middelen, 
meetbare resultaten 
en mijlpalen

Gebaseerd op

Gebaseerd op

Gebaseerd op
Bewaar  

en sla op

Gebaseerd op

Voortvloeiend uit

 Nee
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Herzien 
documentatieplan

 Controleer regelmatig de 
voortgang.

Herzie het plan.

Voltooi het werk en evalueer het 
plan.

 Evalueer uw collectie-informatie 
opnieuw en herhaal de 

procedure.

Zijn er veranderingen nodig in 
het plan?

Voortdurende verbetering

 Ja

 Nee
?

Breng uw documentatieplan in praktijk 

Keur het plan goed.

Breng het plan in praktijk.

Documentatieplan

Inventaris of andere 
procedures die 
onder het plan vallen

Ga naar, of  
ga terug naar

Gebaseerd op

Wijzig  
en sla op




