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VOORTRAJECT COLLECTIE

• Inhaalbeweging digitale collectieregistratie mei 2020 tot mei 2021 
=> instapproject 
• Projectresultaten:
• Gedeeltelijk opgeschoonde en gereconcilieerde thesauri van schoen- en 

borstelcollectie 
• Opgeschoonde data in vrije Adlibvelden van de schoenencollectie
• Ontsluiting via Erfgoedinzicht van schoenencollectie met nieuwe foto's van 

de objecten

Oud Nieuw



VOORTRAJECT 
SCHOENFABRIEKEN
• Info schoenfabrieken verzameld per fysieke map 
• Lijst met Izegemse schoenfabrieken
• Lijst in opbouw van Belgische schoenfabrieken
• Fiches in opbouw per bedrijf 
• Ingescande documenten en foto’s per bedrijf 
• Start digitaal publieksluik schoenfabrieken (ePub)





CONCEPT

Belgische schoenfabrieken en bijhorende 
schoenencollecties als LOD en ontsluiting via 

Wiki-platformen
Maatschappelijke valorisering van het Belgisch schoenenerfgoed 



DOELGROEPEN
• Voor het brede publiek 
• Onderzoekers musea (nationaal, internationaal bv. van andere schoenmusea 

zoals schoenmuseum in Waalwijk, in Romans, Northampton, Toronto of 
musea met Belgische schoenen in de collectie zoals V&A museum, 
Rijksmuseum Nederland, Modemusea in binnen en buitenland, …)
• Studenten en lectoren opleidingen schoenontwerp (zoals in Vlaanderen: 

HoGent, Dacademie van Sint-Niklaas, Syntra West Roeselare, …) 
• Heemkundigen en historici
• Nazaten van de ontwerpers of vervaardigers 
• Hedendaagse schoenontwerpers en schoenfabrieken => levende community 
• Verschillende commerciële doelgroepen: softwaredesign, modeontwerp, 

productdesign, …



GEBRUIK SUBSIDIE

• Projectmedewerker voor 1 jaar 
(start 1 september 2022) 

• Kosten voor 3D scans topstukken 



PLAN VAN AANPAK
STAP 1: Voorbereiding data
• Opstellen van een dataprofiel voor collectie schoenen en 

schoenfabrieken 
• Toevoegen van rechten en herkomst metadata 
• Opschonen en verrijken van de dataset schoenfabrieken (personen 

en instellingen) in Adlib
• Selecteren van lijst van schoenfabrieken (100 à 150) die betekenisvol 

kunnen ontsloten worden als LOD en aanvullend wetenschappelijke 
onderzoek naar Belgische schoenencentra / fabrieken (ook via 
publieksparticipatie) 



PLAN VAN AANPAK
STAP 2 Onderzoek naar 3D toepassingen 
• Onderzoek naar 3D-scans van geselecteerde topstukken en mogelijkheden 

voor ontsluiting en duurzame bewaring als LOD op Wikimedia Commons of 
ander platform (gelinkt aan Wikipedia artikels van de fabrikant)

STAP 3 voorbereidingsfase publicatie  
• Voorbereiding publicatie beelddonaties op Wikimedia Commons (500 2D-

foto’s en 50 3D-scans van topstukken), data schoenfabrieken en personen 
op Wikidata en artikels op Wikipedia 

STAP 4 publicatiefase en ontsluiting
• Publicatie metadata schoenfabrieken op Wikidata, beelddonaties / 3D scans 

collectiestukken op Wikimedia Commons, ontsluiting schoenfabrieken via 
Wikipedia artikels en linken met afbeeldingen collectiestukken op 
Wikimedia Commons



PLAN VAN AANPAK

STAP 5 verderzetting, rapportage en valorisatie  
• Digitale participatie d.m.v. project via social media, DoeDat.be of 

andere kanalen voor obscure merken/fabrikanten/schoenen zonder 
label (ook in stap 1 bij de de selectie en onderzoek)
• Aanmoedigen gebruik 3D scans in functie van commercieel 

hergebruik of educatief hergebruik (samenwerkingen met 
schoenontwerp opleiding à leerpad / wedstrijd / jaarthema / …)
• Nieuwe Wikipedia artikels over schoenfabrieken via 

Wikischrijfsessies 
• Publicatie verloop, ervaringen en resultaten project op CEST Wiki 



Verwachte resultaten
• Volledig uitgewerkte dataprofielen voor de collectiedataset van de 

schoenencollectie en voor de dataset personen en instellingen 
(inzake de schoenfabrieken).
• Een opgeschoonde en verrijkte dataset ‘personen en instellingen’ 

van de metadata van de schoenfabrieken.
• Opbouwen van expertise en methodieken rond het werken met LOD 

en Wikiplatformen. 
• Maatschappelijke valorisering van de Belgische schoennijverheid en 

haar erfgoed door:
• Publicatie van 150 schoenfabrieken als LOD op Wikidata, hierdoor 

creëren we unieke persistente identificaties van personen en fabrieken 
die gelinkt zijn aan het schoenerfgoed van België 

• Publicatie van 500 2D-objectfoto’s en metadata op Wikimedia 
Commons.

• Publicatie van 50 topstukken in 3D-formaat op Wikimedia Commons en 
andere platformen.

• Ontsluiting van 50 van de belangrijkste schoenfabrieken via Wikipedia-
artikels. Stimulatie van onderzoek naar het Belgische schoenenerfgoed 
en opbouw van een online community die hierrond werkt.

• Eperon d’Or profileert zich als online autoriteit voor schoenenerfgoed.



Verwachte moeilijkheden waarvoor we 
ondersteuning wensen in coachingtraject

• Veel info over Izegemse schoenfabrieken maar beperkt over andere 
Belgische schoenfabrieken => nog verder wetenschappelijk onderzoek 
en vooral publieksparticipatie nodig voor het verzamelen van de nodige 
info voor betekenisvolle ontsluiting => nuttige platformen of ervaringen 
van de collegagroep? 
• Onderzoek naar 3D mogelijkheden: projectgroep van musea die met 

gelijkaardig onderzoek bezig zijn om ervaringen te delen/uit te wisselen?
• OSLO uitwisselingsstandaard => hoe best integreren in dit project? 



Contactgegevens 

• Projectmedewerker – start vanaf 1 september 2022: 
Lie Cauwelier – lie.cauwelier@izegem.be - 051335528

• Wetenschappelijk medewerker: 
Piet Van Coillie – piet.vancoillie@izegem.be - 051335524

• Conservator: 
Gertjan Remmerie – gertjan.remmerie@izegem.be - 051335523
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