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conclusie

Inhaalbeweging? Check: impulssubsidies

Doel? Waarderen als basis voor duurzame  
cultureelerfgoedwerking

Niet meer projectmatig maar ingebed in 

dagelijkse werking

intro deel 1 deel 2 deel 3 conclusie



Waarderingstraject

FARO

Where are we now? 

BBasiscursus waarderen, mei 2018, Brussel Kapellekerk copyright FARO



Where do we 
come from? 

• Plenaire Werkgroep waardering (°2012, 2015: 
FARO): nodenanalyse

• Vorming/ Begeleiding/coaching

• Basisnormen kwaliteitsvol waarderingstraject

• Expertisedeling: toolbox

Particpatieve waardering agrarisch erfgoed Texture, met CAG en FARO copyright 
FARO



Where do we 
come from? 

• Plenaire werkgroep waarderen : Uitdagingen
waarderen 2017:

• Twijfels, controverse wegwerken

• Noden en struikelblokken oplossen

Basiscursus waarderen , waarderen Manneken Pis copyright FARO



Where do we 
come from? 

• Pilootprojecten: gerichte keuze op basis van 
vragen, noden: kennis delen met hele veld

• 2 rondes: 

• 2017-2018: landelijk erkende musea en
dienstverlenende organisaties

• 2018-2019: landelijk erkende en regionale
dienstverleners

Participatieve waardering Poppen figurentheater Mechelen, Het Firmament copyright 
FARO



2017-2019: pilootprojecten 
waarderen
• gebrek aan expertise in Vlaanderen

• Twijfels over nut van waarderen oplossen

• Oplossing zoeken voor noden, struikelblokken 

• 2 rondes: 
2017-2018: landelijke actoren
2018-2019: ook regionale actoren

Waardering collectie figurentheater, Mechelen, 
expertisecentrum Het Firmament copyright FARO



2019 -

• Subsidies voor waarderingstrajecten nog steeds 
mogelijk: projectsubsidie voor cultureelerfgoedwerking
op landelijk en internationaal niveau

• https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-
erfgoed/subsidies/projectsubsidies/cultureel-
erfgoedprojecten-op-landelijk-en-internationaal-niveau

Waardering collectie figurentheater, Mechelen, 
expertisecentrum Het Firmament copyright FARO



Waarderingstraject 
FARO

• Begeleiding pilootprojecten waarderen

• Begeleiding veld

Masterclass waardegebaseerd collectierisicomanagement met Agnes Brokerhof
copyright FARO



VORMING 
FARO 

• Vorming op verschillende niveaus:

• Basiscursus leren waarderen in drie dagen: 
waarderen op objectniveau, op 
deelcollectieniveau, communicatie en participatie
bij een waardering

• Volgende reeks 8, 15 en 22 oktober 2021

Basiscursus waarderen copyright FARO



VORMING FARO 

• Vorming op verschillende
niveaus:

• Summerschool Veronica Bullock 
2017

• Masterclasses met experten: 
2017-2019 

• Intervisie pilootprojecten

• Verderzetten
intervisie?/collegagroep
waarderen?

Masterclas Op de museale weegschaal 
met Tessa Luger copyright FARO



Intervisie en masterclass Op de museale weegschaal met Tessa Luger copyright FARO



VORMING FARO 

• 2020: webinars met 
piloten

• Waarderen met 
vrijwilligers

• Participatief waarderen

Masterclass waarderen religieus erfgoed met 
Annemie Van DIJck en Bert van der Veken 
copyright FARO



VORMING FARO 

• Toekomst?

• Basiscursus in voor-en najaar

• coaching: meer op maat

• Masterclasses op vraag

Masterclass waardegebaseerd
collectierisicomanagement met 
Agnes Brokerhof copyright 
FARO



Masterclass waardegebaseerd collectierisicomanagement copyright FARO



Masterclass waarderen religieus erfgoed copyright FARO



Participatief 
waarderen

• Dialoog met Nederland: 8 juli

• Rijksdienst cultureel erfgoed, 
erfgoedparticipatielabs Erfgoedacademie 
Nederland

• Zoeken naar hiaten en tools ontwikkelen 
samen met Nederlandse collega’s



Toolbox 
erfgoed 
waarderen

• Actualisering en integratie in 
www.erfgoedwijzer.be

http://www.erfgoedwijzer.be/


Ontzamelen

• Studiedag waarderen 2019: debatten: nood aan
ondersteuning in verband met herbestemmen

• Strategische visienota cultureel erfgoed minister 
Jan Jambon: ontzamelen: FARO: zelfde traject als
ondersteuning veld waarderen

Deel collectie Kruithof Copyright MAS, Philip Boël



Collegagroep 
herbestemmen

• Oktober 2020 start

• 30-tal leden: snel gegroeid

• Nele Coene: stage adFARO: 

• Nodenanalyse met collegagroep en met het veld

• Nodenanalyse voor musea en voor landelijke
dienstverleners en erfgoedcellen

Deel collectie Kruithof copyright MAS, Philip Boël



Nodenanalyse 
ontzamelen

• Bundelen praktijkvoorbeelden in toolbox

• Afstemmen collectieprofielen

• Ontwikkeling thesaurus deelcollecties

• Ontwikkeling gids met procedure 

• Oplossen juridische en ethische vraagstukken

Deel collectie Kruithof, copyright MAS Philip Boël



Eerste 
stappen: 
najaar 2021

• Subwerkgroep collegagroep herbestemmen: 
thesaurus deelcollecties/afstemmen
collectieprofielen

• Subwerkgroep toolbox: ontwikkelen gids met 
procedures ontzamelen

Deel collectie Kruithof copyright MAS Philip Boël
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