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(Digitale)
collectieregistratie:
vrijwilligerswerking
getrokken door
Erfgoedcel Brugge
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Korte inhoud
• Over welke projecten praten we? Hoe lang lopen ze?
• Welke rollen vervullen vrijwilligers binnen deze projecten?
• Hoe en waar zoeken en vinden we vrijwilligers?
• Voor welke aanpak kiezen we, hoe organiseren we de
vrijwilligerswerking?
• Contact bij vragen
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Drie projecten/meerdere collecties
• Inventarisatie religieus erfgoed in Brugse kerken
• Inventarisatie hulpmiddelen voor mensen met een beperking in het
Spermalie-instituut
• Inventarisatie spellenarchief Vives
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Inventarisatie religieus erfgoed in Brugse
kerken
• Sinds 2015, inventarisatie van alle erfgoedobjecten in Brugse kerken
• 12 kerken, meer dan 3000 voorwerpen geïnventariseerd én ontsloten
(erfgoedinzicht en erfgoedbrugge)
• Opzet: in 2026 alle 27 parochiekerken geïnventariseerd en ontsloten, er wordt
nog verder gewerkt rond de collecties
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Inventarisatie collectie hulpmiddelen in
Spermalie
• 2017, inventarisatie hulpmiddelen voor mensen met een
visuele/auditieve beperking in het Spermalie-instituut
• 500 objecten geïnventariseerd en ontsloten (erfgoedinzicht en
erfgoedbrugge)
• Hoofdbrok is geïnventariseerd, er wordt op verschillende manieren
wel nog verder gewerkt rond Collectie Spermalie
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Inventarisatie Vives-spellenarchief
• Grootste spellencollectie ter wereld, 20.000 titels, reeds bestaande
database
• Sinds 2019 inventarisatie deelcollectie bordspellen, 250
geïnventariseerd en ontsloten (erfgoedinzicht en erfgoedbrugge)
• Opzet: in 2022 deelcollecties oude bordspellen en speeldozen
geïnventariseerd, ontsluiting
• Er wordt nog verder gewerkt rond de collectie
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Wat doen de vrijwilligers?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manipuleren van objecten
Identificeren (al dan niet met hulp van specialist, consulent) van objecten
Opzoeken van informatie (al dan niet met hulp)
Nummeren van objecten
Opmeten van objecten
Verpakken van objecten
Invoegen gegevens in Excell
Fotograferen van objecten
…
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Vacatures voor vrijwilligers
• Bovenlokale erfgoedmedia (bv Faro, CRKC…)
• Lokale (al dan niet strikt erfgoedgebonden) media
(gidsenverenigingen, personeelsverenigingen, erfgoedinstellingen,
spellenclubs…)
• Vrijwilligerscentrale Brugge
• Lokale burger ook via stadsmagazine, cultuurkrant…
• Eigen erfgoedcel-kanalen (al dan niet digitaal, bv sociale media)
• Spermalie: vooral binnenskamers bij hen zelf
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Voldoende aandacht, opleiding en duidelijk
kader
• Persoonlijk gesprek met kandidaten: voorstelling opzet, polsen naar
vaardigheden, algemene inhoudelijke interesses en talenten,
voorkennis, …
• Opleiding: inhoudelijk (al dan niet met ‘huiswerk’), over omgaan met
erfgoedobjecten en invoeren registratie-software (Departement
Cultuur, Jeugd en Media)
• Logistieke voorbereidingen samen met kerkfabrieken, scholen,
departement (technisch materiaal, hulpmiddelen, lokalen en
meubilair, een natje en een droogje…)
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Vrijwilligersstatuut
• Afsprakennota vrijwilligers
• Verzekering woon- werkverkeer en omgang met goederen
• Onkostenvergoeding woon- werkverkeer
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Verdere organisatie vanuit erfgoedcel per
project
• Religieus erfgoed: er wordt nauw samengewerkt met de consulent
religieus erfgoed, aanwezig bij elke sessie (4 x per week)
• Spermalie: er was één vrijwilliger die duidelijk de leiding had (1 x per
week)
• Spellenarchief: medewerker erfgoedcel bij elke sessie aanwezig (2 X
per week)
• Rol erfgoedcel: algemene coördinatie, aanspreekpunt, nakijken en
doorsturen materiaal, communicatie, presentatie en zorg voor sociale
aspect
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Tips en mogelijke valkuilen
• Ken je vrijwilligers, volg hen goed op maar geef ook voldoende vertrouwen
• Heb oog voor hun kwaliteiten én minder sterke kanten
• Onderschat het belang van het groepsgebeuren niet, mogelijkheden
uitwisseling tussen verschillende groepen?
• Bespreek eventuele problemen tijdig
• Zorg dat materiaal en omkadering tijdens het hele traject goed verzorgd
blijven
• Betrek de vrijwilligers bij de verschillende stappen van het traject, zowel
voor als achter de schermen
• Deel je enthousiasme en dankbaarheid, motiveer
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Contact
• Religieus erfgoed: lothar.casteleyn@erfgoedcelbrugge.be
• 050/44 50 46
• Spermalie: ina.verrept@erfgoedcelbrugge.be
• 050/44 50 47
• Vives-spellenarchief: anje.timmerman@erfgoedcelbrugge.be
• 050/44 50 48
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