Database Incidenten Cultureel Erfgoed | DICE
Vanaf 1 januari 2012 is het vernieuwde Museumregister een feit. Musea dienen aan diverse nieuwe
normen te voldoen. Eén van de nieuwe normen is dat zij een incidentenregistratie moeten bijhouden.
In de Museumnorm staat het als volgt:
“De incidentenregistratie dient te voldoen aan de invulvelden die in DICE
(Database Incidenten Cultureel Erfgoed) gebruikt worden’’
Wat is DICE?
DICE is een registratiesysteem voor incidenten die zich in de erfgoedsector voordoen. De definitie van
incident is: elk plotseling voorkomend voorval met gevolgen of dat gevolgen had kunnen hebben. De
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is beheerder van DICE. Voor de zomer van dit jaar wordt een
update van de huidige versie van DICE gerealiseerd. Het systeem biedt dan veel meer
functionaliteiten.
Wanneer u consequent incidenten registreert, krijgt u een beeld van de incidenten die voorkomen in
uw organisatie. De Rijksdienst biedt u de mogelijkheid DICE kosteloos te gebruiken voor uw eigen
incidentenregistratie. De voordelen van het invoeren van incidenten in het centrale systeem DICE
liggen vooral op het gebied van kennisdeling.
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Naast het creëren van een
eigen
overzichtelijke
geschiedenis van incidenten
die in uw museum hebben
plaatsgevonden, draagt u
ook bij aan een landelijk
overzicht van de incidenten
in de erfgoedsector. Het
systeem
geeft
de
Rijksdienst de mogelijkheid
incidenten en risico’s in
kaart te brengen voor de
erfgoedsector.
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Voorbeeld van een overzicht van
incidenten geregistreerd in DICE

De informatie die DICE genereert, zoals inzichten in oorzaken van incidenten en schades en inzicht in
het functioneren van maatregelen, kan de Rijksdienst aan u teruggeven voor het verbeteren van de
veiligheidssituatie van uw eigen organisatie. Deze bevindingen kunnen met tussenkomst van de
Rijksdienst anoniem gedeeld worden met de erfgoedbeheerders. Zo kunnen we elkaar helpen de
veiligheidszorg verder te professionaliseren.
Veilig
Anonimiteit is gegarandeerd. Het invoeren van incidenten gebeurt achter een beveiligde laag. Andere
erfgoedbeheerders kunnen uw incidenten niet inzien. De Rijksdienst heeft als beheerder van het
systeem toegang tot alle gegevens, maar zal in geen geval deze gegevens verspreiden. Wel vertellen
wij u wat er allemaal gebeurt in de erfgoedsector zodat u zich (beter) kan voorbereiden om zo het
erfgoed optimaal en voor de volgende generaties te kunnen behouden.
Meer informatie
Hanna Pennock, Senior specialist Veilig Erfgoed, h.pennock@cultureelerfgoed.nl, 033 421 73 64.
Renate van Leijen, Specialist Veilig Erfgoed, r.van.leijen@cultureelerfgoed.nl, 033 421 73 56.
Kijk ook op www.erfgoedincidenten.nl.
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