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1.1 Research Services/Collectie Informatie

Research Services
Directie

Development & Media Collecties Zakelijk

Communicatie & Marketing Beeldende Kunst Automatisering

Development Bureau Collecties Facilitair Bedrijf

Conservation & Science Financiele Zaken

Geschiedenis

Publiek & Educatie

Research Services

Rijksprentenkabinet

Personeel & Organisatie

Veiligheidszaken

Research Services: o.a. verantwoordelijk voor alle informatie en data van en over 
de collectie binnen het Rijksmuseum



Waar bevindt zich Collectie Documentatie?
Research Services

Bibliotheek administratie Collectie Informatie Collectie Automatisering

• Hoofd Bibliotheek
administratie

• Bibliotheek informatie
specialisten

• Project assistenten

• Hoofd Collectie
Informatie

• Informatie
specialisten

• Project assistenten

• Hoofd Collectie
Automatisering

• Data manager

• Applicatie Manager 
Collectie

• Applicatie Manager 
Bibliotheek

Studie- en Leeszaal

• Hoofd Studie- en
Leeszaal

• Informatie
specialisten

• Depot assistenten

Depot

• Hoofd Depot

• Depot assistenten

• On-call Depot 
assistenten

Collectie Informatie: Zorg voor het beheer van de verschillende soorten collectie informatie, waaronder 
documentatie, onderzoeksdata en collectiedata 

Conservator Boeken

1.1 Research Services/Collectie Informatie



Kerntaken Collectie Informatie

Kerntaken

• Verzamelen
• Beheren
• Verbinden
• Ontsluiten
• en bewaren van alle data 
en informatie

‘Collection information lifecycle’

1.1 Research Services/Collectie Informatie



Processen

3 kernprocessen Collectie Informatie

• Informatiebeheer voor de aandachtsgebieden collectiedata, documentatie 
en onderzoeksdata;

• Functioneel beheer collectie management systeem;

• Informatiedienstverlening naar interne en externe gebruikers.

1.1 Research Services/Collectie Informatie



Wat is documentatie in het RMA?
Rijksmuseum Documentatie
• Heterogene verzamelingen documenten over 

objecten, actoren en thema’s, gegenereerd 
en verzameld tijdens de uitvoering van de beheers-, 
onderzoeks- en presentatie taken aan de collectie 
van het Rijksmuseum

Hoeveelheid Documentatie

• Ca. 800 meter papier (bij Research Services)
• Ca. ??? GB digital-born: ±2000 dossiers 

in Sharepoint en op het Research Netwerk

Publicaties

Juridische en 
financiele
informatie

Beeld

Registratie

Herkomst

Restauratie

Correspon-
dentie

Tentoon-
stellingen

Relaties met 
andere

objecten

Conditie-
check

Interne 
bronnen en 
archieven

Technisch
onderzoek

1.2 Wat is documentatie

Educatie

Object



Documentatie: van decentraal naar centraal

Rijksmuseum Documentatie
1800-1885 Den Haag –

Amsterdam
Conservatoren beginnen informatie te verzamelen over de collectie.

1885-2003 Rijksmuseum -
gebouw

Verzamelafdelingen (conservatoren, wetenschappelijk medewerkers en 
documentalisten) verzamelen systematisch informatie over de collectie, 
inclusief iconografisch materiaal (‘apparaten’, ‘platenkamer’).

2004-2013 Frans van 
Mierisstraat

Professionalisering collectieregistratie binnen nieuwe afdeling Bureau 
Collecties. Focus verschuift van klassieke documentatie naar object 
informatie en het verrijken van de objectrecords (Adlib) met referenties 
naar documentatie.

2013-2018 Rijksmuseum Analoge documentatie is versnipperd, beleid digitale documentatie 
ontbreekt.
Centralisering documentatie bij nieuwe afdeling Research Services 
(decentraal bij de verzamelafdelingen naar centraal bij collectie 
informatie)

1.2 Wat is documentatie



Rijksmuseum documentatie



Conservator Wouter Kloek bij het apparaat 
Schilderijen in de Villa, gefotografeerd door Ernst 
van Alphen (1993)

Registrator René Blekman gebruikt de 
gedigitaliseerde inventarisboeken in het depot in 
Lelystad, gefotografeerd door Saskia Scheltjens 
(2017)

1.2 Wat is documentatie



Inventarisatie objectdocumentatie 

Overzicht van alle door Research Services beheerde objectdossiers

Eerste gestructureerde ingang op de objectdocumentatie > basis voor de 
inrichting van een digitaal documentatiesysteem
• Objectnummer en naam objectdossier

• Gedocumenteerde objecten per dossier

• Categorieën documenten per dossier:
– publicaties, aantekeningen, foto's, archiefstukken, dia's en fotonegatieven, conditierapporten, 

correspondentie, digitale dragers, restauratierapporten en oorspronkelijk materiaal

• Ruim 14.000 objectdossiers (± 200 meter)

• Documenten over 37.000 objecten

• Elk dossier gematched met object record(s) Adlib

1.3 Documentatie project I



Voorbereiding op duurzaam beheer, ontsluiting en integratie

Uitgangspunten:
• Opslagruimte voor documentatie Prentenkabinet valt weg > inpassen in Tunnel Depot
• In Tunnel Depot kan ruim 100 meter plankruimte worden gewonnen door om te pakken en 

(beperkt) te selecteren voor digitalisering, overdracht of verwijdering
• Kans om Tunnel Depot nu efficiënter in te richten, te standplaatsen en op archiefdoosniveau 

te beschrijven

Huidige stand van zaken:
• Ruim 50 meter vrijgemaakt door ompakken in zuurvrije dozen
• Inhoud documentatie Prentenkabinet verhuisd naar Tunnel
• Bezig met ontsluiting van Tunnel Depot op archiefdoos niveau
• Materiaal gereedgemaakt voor overdracht naar het Noord-Hollands Archief>

• (12.000 inventariskaarten, inventarisboeken al gedigitaliseerd en ontsloten (in Adlib en 
sharepoint)

Inventarisatie en herinrichting Tunnel Depot

1.3 Documentatie project II



1.3 Documentatie project III

Ontsluiten van analoge objectdossiers en overige documentatie 
via bibliotheekcatalogus Koha

• Gestructureerde 
ingang op analoge 
documentatie via 
Koha

• Op aanvraag in te 
zien in de 
Studiezaal

• Filtermogelijkheid 
op nieuwe 
zoekingang ('item 
type'): 
Documentation



2.1 Van analoog naar digitaal

Rijksmuseum
Amsterdam

CCNL
Amersfoort

(2020)

Depot 
Lelystad

Hoofd
gebouw

Villa

Atelier
Wat is het probleem?

• Beperkt ontsloten

• Plaatsgebonden

• Instroom van nieuwe 
documentatie

• Versnippering van informatie

Documentatie in de 21e eeuw



2.1 Van analoog naar digitaal

Om de collectiedocumentatie duurzaam en kostenefficiënt te beheren, 
classificeren, verrijken, ontsluiten en (her)gebruiken, is het noodzakelijk 
om deze onder te brengen in een digitale omgeving waarin digitale en 
analoge documentatie samen kunnen worden gebracht. 

Deze omgeving kan op termijn worden geïntegreerd met een organisatie-
brede informatiearchitectuur, waarin documentatie, collectiedata, 
onderzoekdata en de bibliotheek worden samengebracht, om 
vernieuwend interdisciplinair onderzoek te ondersteunen.

Inrichting van een digitaal documentatiesysteem

De toekomst van documentatie



Uitgangspunt Automatisering:

Geen nieuwe applicaties naar binnen 
rollen, tenzij het echt niet anders kan.

Bij de selectie van het systeem is het 
Pakket van Eisen leidend, maar we kijken 
pas verder als geen van de interne 
systemen voldoet aan onze 
minimumeisen.

Uitgangspunt Research Services:

2.1 Van analoog naar digitaal



-SSA-F-08234-1-00

Plan van Aanpak

2.2 Aanpak

• Fase 1: vooronderzoek
• Systemen en key users in kaart brengen
• Lessons learned

• Fase 2: Opstellen Pakket van Eisen
• Interviews met stakeholders
• Resultaten vertalen naar een meetbaar 

overzicht
• Fase 3: Toetsing en selectie

• PvE voorleggen aan product Owners en 
leveranciers.

• Fase 4: Implementatie

NG-2012-61-48

RMA-SSA-F-08234-1



2.3 Aanpak

Fase 3: toetsing en selectie



2.3 Aanpak

Adlib
Object data

Documentatie 
systeem
Object 

documentatie

Koha
Bibliotheek

Join
Archief

Netwerkschijf
Research data

MediaBin
Beeldbank

Het probleem van de silo’s



2.3 Aanpak



2.3 Aanpak

Adlib
Object data

Documentatie 
systeem
Object 

documentatie

Koha
Bibliotheek

Join
Archief

Harmonisatie laag

Netwerkschijf
Research data

MediaBin
Beeldbank



Fase 3: Selectie van Join

2.3 Resultaat

• Plaats onafhankelijk
• Persistente identifiers en links 
• Geen doubleringen
• Metadata
• Duurzame bestandstypen
• Zoekfunctionaliteit
• Authorisatie model
• Bonus: Het objectboek



2.3 Resultaat

Fase 4: Implementatie

https://rijksmuseum-acc.decosasp.com/aspx/PendingItems.aspx


Join start bij uitrol met:

2.3 Resultaat

• Objectdocumentatie

• Ca. 14250 dossiers

• Ca. 17500 bestanden

• Na digitalisering van de analoge 
documentatie komen daar ca. 
175.000 bestanden bij. 

• Documentatie bij 27000-44000* 
objecten.

*BK-1960-130: Servies met boeketten en strooibloemen 
(124-delen)



En verder…. 

Op weg naar de toekomst!

• Alle silo’s onder 1 zoekmachine 
(harmonisatie laag).

• Collectiedocumentatie toegankelijk 
maken voor externe onderzoekers. 
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