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erfgoed-in-zicht 
Tien handvaten voor een duurzaam 
lokaal erfgoed
Erfgoed is overal, vaak in veel meer vormen aanwezig dan u zou denken: roerend en onroerend, materieel 
én immaterieel. Steeds meer zaken worden vandaag als erfgoed beschouwd: van monumenten, objec-
ten, documenten en archiefstukken tot streekdialecten, volkssporten en zelfs de gebruiken rond bijvoor-
beeld Sinterklaas of het Suikerfeest.

Voor lokale besturen liggen in de huidige erfgoedbenadering vele kansen om een erfgoedbeleid uit te 
bouwen. Maar zoiets is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een structurele aanpak van inventarisatie, 
behoud en beheer is vaak een hele opdracht. En iedereen heeft de mond vol van cultuurspreiding, -parti-
cipatie en gemeenschapsvorming, maar hoe kan u de gemeenschap nu echt betrekken bij het erfgoed in 
uw gemeente? FARO zette in 2010 samen met LOCUS een traject op om gemeenten te begeleiden bij de 
uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid. De resultaten van dit traject hebben we gebundeld in een rapport 
dat we voor het eerst in 2011 publiceerden. Omdat de erfgoedsector razendsnel evolueert, werken we 
dit basisrapport geregeld bij. Voor u ligt inmiddels de derde, volledig herziene versie. In tien paragrafen 
geven we concrete tips, aandachtspunten en verwijzingen die lokale cultuurprofessionals kunnen helpen 
bij de opstart en uitbouw van een erfgoedbeleid.
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1 Waar gaat het over: wat is erfgoed?
Erfgoed is een vlag die een rijke lading dekt. Het is wat we overerven van vorige generaties. Maar niet al-
les wat we overerven, is natuurlijk erfgoed. We benoemen iets pas als erfgoed als we het zo uitzonderlijk, 
belangrijk of kenmerkend vinden dat we het willen bewaren en doorgeven aan volgende generaties. Bij 
erfgoed gaat het dus niet om de voorwerpen, gebouwen of verhalen an sich, maar eerst en vooral om de 
waarde die al deze zaken vandaag voor ons vertegenwoordigen. Vandaar dat wordt gezegd dat erfgoed 
draait om een hedendaagse omgang met het verleden.

Er bestaan verschillende types van erfgoed: onroerend, roerend en immaterieel erfgoed. Tot het onroe-
rend erfgoed rekenen we monumenten, landschappen en archeologie. Roerend erfgoed is wat we in prin-
cipe gemakkelijker kunnen verplaatsen, zoals schilderijen, meubelstukken, juwelen, werktuigen, maar 
evengoed documenten, archiefstukken of foto’s. Het immaterieel erfgoed is dat wat we niet of moeilijk 
kunnen aanraken, zoals verhalen, liederen, rituelen, ambachten, tradities, volkssporten … Kan u zich niet 
meteen voorstellen wat immaterieel cultureel erfgoed precies inhoudt? Neem dan zeker een kijkje op 
immaterieelerfgoed.be. Deze website toont de rijkdom van dit erfgoed in Vlaanderen en hoe groepen 
mensen dit erfgoed koesteren. U zal er merken dat vrijwel alle vormen van immaterieel erfgoed een sterk 
lokale link hebben en dat dit type erfgoed ook heel wat potentieel biedt voor lokale cultuurprofessionals 
die, via erfgoed, willen werken rond gemeenschapsvorming.

In de praktijk is het natuurlijk niet altijd zinvol of zelfs mogelijk om de drie vormen van erfgoed van elkaar 
te scheiden. Een archeologische site bijvoorbeeld is overduidelijk onroerend erfgoed, maar de artefacten 
die er worden opgegraven zijn dan weer roerend. Roerend, immaterieel en onroerend erfgoed hangen 
vaak met elkaar samen en geven elkaar betekenis. Door op zoek te gaan naar verbanden tussen al deze 
soorten erfgoed, kan u hun waarde nog versterken. Bijvoorbeeld: een vertelavond met volksverhalen zal 
een bijzondere betekenis krijgen als u die organiseert in een gebouw dat een belangrijke rol speelt in een 
van die verhalen. Of een erfgoedproject over een kapelletje komt pas echt tot leven als u ook stilstaat bij 
de processies, feesten of tradities in en rond dat kapelletje.

onroerend en cultureel erfgoed binnen de Vlaamse overheid: aparte beleidslijnen, 
dezelfde basisdoelstelling

Onroerend en cultureel erfgoed hebben binnen de Vlaamse overheid een eigen administratie en 
een eigen minister. Deze opdeling is voor een stuk historisch gegroeid.

De eerste beleidsmaatregelen voor het onroerend erfgoed waren “beschermingsmaatregelen” en 
bestonden uit het vrijwaren van sloop en het verdwijnen van monumenten. Kortom, het behoud 
stond centraal. Voor het roerend erfgoed werden andere klemtonen gelegd. Aangezien dit erfgoed 
in musea, archieven en bibliotheken was ondergebracht, was het behoud ervan al verzekerd. Het 
moest echter ook publiek worden ontsloten. De eerste maatregelen bestonden hier dus uit ontslui-
tingsinitiatieven en het zichtbaar maken van het roerend erfgoed.

Voortbouwend op het beleid uit het verleden en de noden van vroeger en van vandaag, voert de 
Vlaamse overheid vandaag een ander beleid voor onroerend erfgoed dan voor het cultureel erfgoed. 
Het beleid voor onroerend erfgoed richt zich vooral op de bescherming en het toekennen van res-
tauratie- en onderhoudspremies. De beleidslijn voor cultureel erfgoed focuste zich aanvankelijk op 
de ondersteuning van musea. Later kwamen daar ook archieven bij en immaterieel erfgoed.
Ondanks deze opdeling houden beide beleidslijnen er wel dezelfde grondgedachte op na. Waar het 
bij beide om draait, is het behoud van erfgoed en mensen de kans geven erfgoed te leren kennen en 
ervan te genieten.
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Binnen de Vlaamse overheid speelt de opdeling tussen onroerend, roerend en immaterieel erfgoed ster-
ker dan op lokaal vlak. Zo worden roerend en immaterieel erfgoed er samengenomen onder de koepel 
‘cultureel erfgoed’. Als lokale cultuurprofessional moet u met die opdeling tussen onroerend en cultureel 
erfgoed rekening houden als u bijvoorbeeld subsidies van de Vlaamse overheid wil aanvragen of onder-
steuning wil krijgen van een organisatie die wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Beide sec-
toren hebben ook hun eigen evenementen. Voor onroerend erfgoed is dat Open Monumentendag, voor 
cultureel erfgoed is er Erfgoeddag.

2 Waarom inzetten op erfgoed?
Er zijn meerdere redenen waarom u als lokale cultuurprofessional een beleid rond erfgoed kan ontwikke-
len. In de allereerste plaats zouden lokale besturen op erfgoed moeten inzetten omwille van het erfgoed 
op hun grondgebied. Tegelijk kan een erfgoedbeleid ook renderen op andere maatschappelijke domeinen. 
Dit vraagt een woordje uitleg.

In elke gemeente is er wel erfgoed aanwezig, erfgoed dat zorg verdient en moet worden ontsloten 
voor een publiek. Uiteraard moet u als lokale cultuurprofessional dit werk niet allemaal zelf doen. Elke 
gemeente telt wel een of meerdere musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, verenigingen of 
andere spelers die zich inzetten voor de zorg voor en ontsluiting van erfgoed. Voor deze lokale erfgoed-
actoren is het gemeentelijke niveau het eerste en vaak ook het belangrijkste aanspreekpunt. Als lokale 
cultuurprofessional kan u deze actoren ondersteunen met logistieke, financiële of personele middelen. 
Daarnaast kan u ook meehelpen om het draagvlak voor en de uitstraling van het erfgoed en de erfgoed-
actoren te vergroten. Dit kan u doen door erfgoedactoren samen te brengen en hen te laten samenwer-
ken, door promotie te maken voor hun werking, door mee publieksgerichte initiatieven op touw te zetten 
of door lokale erfgoedactoren te sensibiliseren om in te zetten op nieuwe of minder evidente soorten 
erfgoed of interessante doelgroepen. In de praktijk blijkt heel vaak dat de meest dynamische erfgoedor-
ganisaties vaak die organisaties zijn die worden gesteund en gestimuleerd door hun lokaal bestuur!



6

Het complementair cultureel-erfgoedbeleid en kwaliteitslabels

Niet alleen lokale besturen, maar ook de provincies en de Vlaamse overheid voeren een beleid over 
erfgoed. Voor cultureel erfgoed zijn er tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse 
steden en gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) een aantal afspraken 
vastgelegd in een protocol over de uitbouw van een ‘complementair cultureel-erfgoedbeleid’. In het 
bijzonder bevat dit protocol afspraken over wie verantwoordelijk is voor welke collectiebeherende 
cultureel-erfgoedorganisaties (musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken).

Het protocol stelt dat elk bestuursniveau verantwoordelijk is voor die organisaties die een werking 
hebben die relevant is voor dat niveau. Dit betekent dat van steden en gemeenten wordt verwacht 
dat ze een ondersteuningsbeleid ontwikkelen voor de cultureel-erfgoedorganisaties met een lokale 
werking en uitstraling. De Vlaamse overheid en de provincies zijn op hun beurt verantwoordelijk 
voor die collectiebeherende organisaties met respectievelijk een Vlaamse en een provinciale wer-
king en uitstraling.

Een belangrijk instrument in dit complementair cultureel-erfgoedbeleid zijn de kwaliteitslabels. 
Collectiebeherende erfgoedorganisaties die werken volgens een aantal erkende standaarden en 
die een kwaliteitsvolle werking hebben uitgebouwd, kunnen een kwaliteitslabel van de Vlaamse 
Gemeenschap aanvragen. Dit label is een erkenning voor de betrokken organisatie, maar er hangen 
geen subsidies aan vast. Wel is het, in het kader van het complementair erfgoedbeleid, de bedoeling 
dat lokale besturen dit kwaliteitslabel gebruiken als basis voor een ondersteuningsbeleid voor de 
betrokken collectiebeherende organisaties met een lokale werking.

Meer informatie over het complementair cultureel-erfgoedbeleid en de toekenning van kwaliteit-
slabels vind je op de website van het agentschap kunsten en erfgoed.

Een tweede argument voor een lokaal erfgoedbeleid is dat erfgoed ook een rol kan spelen op andere 
maatschappelijke domeinen. Erfgoed kan een belangrijke economische meerwaarde genereren, bijvoor-
beeld als wordt samengewerkt met toerisme. Niet alleen de grote cultuurhistorische steden kunnen op 
erfgoedtoerisme inzetten. Er zijn diverse voorbeelden van kleinere of middelgrote gemeenten die hun 
toeristisch aanbod nog hebben versterkt via erfgoed. Bekende voorbeelden zijn de volksverhalenroute 
in Langemark-Poelkapelle, de volkssportroute in Poperinge en het klompenbelevingspad in Laakdal. En 
dan hebben we het nog niet over de talloze lokale erfgoedprojecten die zijn gepland naar aanleiding van 
de 100ste herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Een heel aantal van deze projecten hebben ook een 
duidelijk toeristisch oogmerk.

Ook binnen samenlevingsopbouw wordt erfgoed vaak ingezet, meestal om de sociale samenhang te 
versterken. Wie via erfgoed de gemeenschap wil betrekken en versterken, vertrekt bij voorkeur vanuit 
de actualiteit en de betrokkenheid van de bewoners zelf. We spreken in zo’n geval van een hedendaags 
erfgoedbeleid. Dit betekent dat u inzet op actuele relevante elementen, waarbij de inwoners zich betrok-
ken voelen, en ook bekijkt hoe het verleden en het heden op elkaar inspelen. Mogelijke insteken voor 
zo’n hedendaags erfgoedbeleid zijn de geschiedenis (en het bijhorende) erfgoed van een lokale industrie 
met verhalen van arbeiders en omwonenden, volksverhalen of vertellingen over bekende volksfiguren, 
een blik op de evolutie van een wijk of de herbestemming van een erfgoedsite met inspraak van de 
bewoners. Een knap voorbeeld van deze benadering vinden we terug in het project Ondeugend Sente in 
Sint-Laureins. Uitgangspunt van dit project vormden enkele kleurrijke figuren uit het verleden, zoals Rey-
naert de vos. In het kader van dit project organiseerde de gemeente, samen met de bevolking en een hele 
rits socioculturele verenigingen, een fietsroute, een stoet en een toneelvoorstelling, vonden er diverse 
jongerenactiviteiten plaats en konden oudere inwoners volksverhalen vertellen. Met dit erfgoedproject 
slaagde de gemeente erin om haar uitstraling te vergroten en ook de sociale cohesie te versterken.
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Het is duidelijk: erfgoed kan ook fungeren als hulpmiddel om een aantal andere maatschappelijke doelen 
te realiseren. Ook hier kan de rol van een lokale cultuurprofessional erin bestaan om faciliterend op te 
treden. Zo kan u erfgoedactoren in contact brengen met andere maatschappelijke actoren en hen met 
elkaar laten samenwerken. Die kruisbestuiving tussen sectoren kan heel verrijkend werken en bovendien 
is ook dit een manier om het draagvlak voor erfgoed verder te vergroten.

3 erfgoed als integraal onderdeel van  
 een lokaal cultuur- of vrijetijdsbeleid

Voor wie eraan zou twijfelen: erfgoed is een vorm van cultuur. Een duurzaam lokaal erfgoedbeleid kan 
daarom niet op zich staan. Het moet zijn ingebed in het lokaal cultuurbeleid, of zelfs breder, in een lokaal 
vrijetijdsbeleid. Een lokaal vrijetijdsbeleid houdt onder meer in dat cultuur, jeugd, sport en erfgoed in 
eenzelfde afdeling of departement worden ondergebracht, aangestuurd door één afdelingshoofd. Van-
daag zijn er al een handvol Vlaamse gemeenten met een vrijetijdscoördinator. Het ziet er sterk naar uit 
dat deze tendens, met de Beleids- en Beheercyclus en de integrale meerjarenplanning, de volgende jaren 
zal worden versterkt. 

Vanzelfsprekend heeft een lokaal archief een andere werking dan bijvoorbeeld een sportdienst, maar er 
zijn meer raakpunten dan u aanvankelijk zou denken. Bijvoorbeeld: er zit heel wat erfgoed bij de talloze 
sportclubs en de jeugdverenigingen die Vlaanderen rijk is. Denk aan archieven, foto’s, uniformen … Veel 
van dit erfgoed zit weggestopt in dozen op zolder bij de clubs zelf of bij hun leden. De cultuur- of erf-
goeddienst, of eventueel de heemkundige kring, kan deze sport- of jeugdverenigingen sensibiliseren om 
met hun erfgoed aan de slag te gaan. Mooie voorbeelden van zo’n samenwerking zijn de projecten Chiro 
Retro en Sportverhalen.

Daarnaast zien we dat verschillende vrijetijdsdiensten staan voor enkele gemeenschappelijke uitdagin-
gen. Of het nu gaat om een jeugdconsulent, een bibliothecaris, sportfunctionaris of museummedewer-
ker: allemaal kampen we met de vraag hoe we adequaat kunnen inspelen op een snel verkleurende en 
vergrijzende samenleving. En ook duurzaamheid is een thema dat evenveel leeft binnen een jeugddienst 
als binnen een erfgoedwerking.

Over de plaats van de vrijetijdsprofessionals in het gemeentelijk meerjarenplan en de samenwerking 
tussen de vrijetijdsdiensten is onlangs een handige publicatie verschenen bij Politeia. Elke sector heeft 
natuurlijk zijn eigenheid en cultuur, en moet die ook kunnen behouden. Maar gezien de beperkte men-
sen en middelen loont het vaak de moeite om de krachten te bundelen! 
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4 Zoveel mogelijkheden! Maar wat   
 kiezen?

Hoe zet u nu een erfgoedbeleid op touw? Wie nog niet goed weet waarop in te zetten, doet best eerst 
een analyse, een onderzoek van zijn of haar gemeente, zowel op het vlak van erfgoed, van hedendaagse 
of toekomstige uitdagingen als op het vlak van mogelijke partners. Deze drie elementen moeten tot 
verantwoorde keuzes kunnen leiden. Een beetje uitleg.

Analyse van het erfgoed in de gemeente
Hebt u al een beeld van het erfgoed in de gemeente? Zowel onroerend, roerend als immaterieel? 
Welke erfgoedprojecten zijn er al gepasseerd en welke thema’s zijn tot nog toe onderbelicht ge-
weest? U kan dit nakijken in de pers of bijvoorbeeld ook navragen bij uw collega’s of erfgoedactoren 
in uw gemeente. Of misschien is er wel een vereniging of particulier in uw gemeente die al een 
eerste oplijsting heeft gemaakt van erfgoed?

De voorbije jaren zijn er ook al heel wat rapporten en inventariseren opgemaakt die kunnen helpen 
om een eerste zicht te krijgen op het erfgoed in uw gemeente of regio. Voor onroerend erfgoed zijn 
er verschillende inventarissen raadpleegbaar via het internet. De meest bekende is de 'Inventaris On-
roerend Erfgoed’ van het agentschap Onroerend Erfgoed. U krijgt de mogelijkheid om er te zoeken 
naar bouwkundig erfgoed, naar historische orgels of naar wereldoorlogerfgoed. Met Google Earth of 
GIS kan u zoekresultaten bekijken op de kaart.

Voor cultureel erfgoed zijn er geen algemene inventarissen voorhanden. Op Vlaams niveau bestaat 
er weliswaar een lijst van topstukken (roerend erfgoed) en een platform immaterieel erfgoed, maar 
deze lijsten zijn helemaal niet bedoeld om een alomvattend overzicht te geven van het roerend en 
immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Voor roerend erfgoed lopen er bij de provincies wel enkele breed 
opgevatte inventarisatieprojecten. Neem hiervoor contact met de provinciale erfgoeddiensten. 
Daarnaast zijn er diverse themagerichte inventarissen (bv. tradities in Vlaanderen, religieus erfgoed, 
agrarisch erfgoed, oorlogserfgoed). Een overzicht van deze inventarissen vindt u op de website van 
FARO.

Analyse van (erfgoed)actoren in de gemeente
Welke erfgoedorganisaties zijn er actief binnen uw gemeente? Is er een erfgoedvereniging, een 
museum, een archief of een erfgoedbibliotheek? Wellicht hebt u als lokale cultuurprofessional zelf 
een overzicht van de actoren in uw gemeente. Op de website van FARO kan u ook per gemeente 
opzoeken welke erfgoedorganisaties er actief zijn. En als u dan toch deze website bezoekt: merkt u 
toevallig dat er een vereniging uit uw gemeente nog niet op deze kaart staat? Geef ons zeker een 
seintje! Dan passen we kaart zo snel mogelijk aan.

Niet enkel erfgoedorganisaties zijn interessant om een erfgoedtraject en -project aan te pakken. Ook 
kan u personen en organisaties uit andere sectoren betrekken. Denk aan welzijn, jeugd, sociaal-cul-
tureel werk, toerisme, natuur, ruimtelijke ordering … Het komt er dan wel op aan om bij zo’n samen-
werking raakpunten te detecteren. Of anders geformuleerd: wat kan zo’n samenwerking opbrengen 
voor alle partijen?

Hedendaagse en toekomstige uitdagingen
Het kan erg nuttig zijn om op de kalender vooruit te lopen en zo te bekijken naar welke opportuni-
teiten u kan toelopen, zoals een 100-jarige herdenking of viering, de opening van een natuurgebied 



9

of belangrijke openbare werken. Of neem er nog eens doelstellingen in het cultuurbeleidsplan of 
het meerjarenplan van de gemeente bij en bedenk hoe en waar erfgoed kan worden ingezet om die 
doelstellingen te bereiken.

Tegelijk is het ook aangewezen om rekening te houden met de huidige bevolkingssamenstelling 
en daaruit prioriteiten te halen. Is er een vergrijsde bevolking? Hoe zit het met het aandeel van 
jongeren? Zijn er veel nieuwkomers uit andere gemeenten of zijn de inwoners vooral blijvers? Niet 
iedereen zal immers dezelfde emotionele binding voelen met het aanwezige erfgoed. Door ook deze 
groepen te betrekken, kan u het erfgoed vanuit een andere invalshoek bekijken en een nieuw publiek 
warm maken voor erfgoed.

5 denk groot, start klein
Wie erfgoed op de gemeentelijke kaart wil zetten, doet dat best meteen op duurzame wijze. Een duur-
zaam erfgoedbeleid betekent in de eerste plaats dat u een brede visie ontwikkelt over wat u precies wil 
doen en bereiken. Dit komt erop neer dat u, op basis van de analyse van uw gemeente, kiest rond welke 
grote thema’s u prioritair wil werken, wie uw doelpubliek is, welke doelstellingen u wil bereiken en welke 
stappen u daarvoor wil zetten. Idealiter zet u dit allemaal op papier, in een plan van aanpak of een visie-
nota. Stel die nota op met de lokale erfgoedactoren en/of de cultuurraad en check die af bij het bestuur. 
Zo’n breed gedragen nota zal u later helpen om te beargumenteren waarom u niet op elke individuele 
vraag of op andere projectideeën kan ingaan.

Eenmaal u weet welke thema’s prioritair zijn, is een project vaak de beste manier om een werking van 
start te laten gaan. Vaak kan u zo een netwerk van personen en organisaties installeren of versterken. 
Zeker wie nog vanaf nul moet beginnen, begint best met een klein project. Een bestuur dat zich moet 
inwerken in erfgoed, kan u best via kleine stappen meekrijgen. Voor uzelf is dit wellicht ook een dankbare 
weg: het moet allemaal behapbaar blijven en realistisch met de middelen en mensen die er zijn. Stap 
voor stap kan u zo vooruitgang boeken, op weg naar een mooi en lang verhaal!

Weet u echt niet waar te beginnen of op welke thema’s u zou kunnen inzetten? Overweeg dan een deel-
name aan Erfgoeddag en/of Open Monumentendag. Deze evenementen behandelen elk jaar een ander 
thema, wat kan helpen om te experimenteren met nieuwe onderwerpen of om voor uw gemeente uit te 
maken wat er werkt en wat niet. Dergelijke evenementen zijn bovendien goed gekend en kunnen daarom 
een hefboom zijn om organisaties en inwoners enthousiast te maken voor erfgoed.
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6 integrale benadering!?
Het grote publiek denkt bij erfgoed vooral aan tentoonstellingen, een karaktervol monument of een 
historische publicatie … kortom aan een duidelijk zichtbaar product. Maar er komt natuurlijk veel meer 
kijken bij de omgang met erfgoed. Een duurzame omgang met erfgoed betekent ook dat men oog heeft 
voor alle aspecten die komen kijken bij de zorg voor en de ontsluiting van erfgoed. Erfgoedwerkers 
spreken in dit verband van een integrale erfgoedbenadering. In de praktijk onderscheiden zij daarbij vier 
basisfuncties: verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten. Het is niet de bedoeling dat u als lokale 
cultuurprofessional deze taken zelf gaat uitvoeren. Ook hier komt het er vooral op aan om faciliterend op 
te treden en lokale erfgoedorganisaties te ondersteunen bij de uitvoering van deze functies.

Verzamelen
Om met erfgoed te kunnen werken, moet er uiteraard erfgoed zijn. Een eerste uitdaging is om zicht 
te krijgen op het aanwezige erfgoed in uw omgeving – daarover hebben we het hierboven al gehad. 
Een volgende stap is om verder na te denken over collectievorming. Wat wil u bewaren? Waarom? Is 
er erfgoed dat dringend moet verzameld worden? Wat doen we met verzameld erfgoed dat niet past 
binnen ons beleid: afstoten, maar naar wie, en waarom? De opmaak van een collectiebeleidsplan 
is daarom een handig instrument. Meer informatie hierover vindt u bij uw provinciale museum-
consulent. Een ander belangrijk onderdeel bij erfgoedzorg is uiteraard het beheer. Wie beheert het 
erfgoed? Welke ( juridische) structuur is van toepassing?

Registreren en bewaren
Het is van wezenlijk belang dat erfgoedorganisaties met een collectie die ook registreren en docu-
menteren. Kortom, weet wat u in huis hebt! Voor de registratie van erfgoedcollecties bestaan er 
vandaag allerhande internationale standaarden en zijn er ook diverse softwarepaketten ontwikkeld.

Wie een collectie heeft, moet er ook zorg voor dragen. Daarom is het belangrijk dat collectiebehe-
rende organisaties hun erfgoed beschermen tegen schimmels, insecten, temperatuurschommelin-
gen, vocht enzoverder. Nog voor u een verzamelplan opstelt, moet u eigenlijk ook al bekijken of u het 
erfgoed ook in goede omstandigheden kan bewaren. Is er binnen de gemeente een locatie die aan 
de nodige klimatologische eisen kan voldoen om een collectie te bewaren? Zijn er elders in de regio 
mogelijkheden om het erfgoed te bewaren? En verder valt ook te bekijken welk erfgoed dringend 
aan restauratie toe is. Ook hier verwijzen we door naar specialisten zoals de provinciale museum-
consulenten of organisaties zoals Monumentenwacht Vlaanderen vzw.

Het bewaren van immaterieel erfgoed vraagt een heel eigen benadering. Immaterieel erfgoed kan u 
niet of moeilijk aanraken. Hoe kan u dat dan bewaren? Het is natuurlijk wel mogelijk om gebruiken, 
verhalen of volksliederen vast te leggen door ze op te schrijven of te filmen. Deze materiële objecten 
kan u wel bewaren voor de toekomst. Maar gaat er zo niet veel verloren van het levend(ig)e karakter 
van dit erfgoed? Als bepaalde gebruiken dreigen te verdwijnen, dan kan u die natuurlijk ook laten 
naspelen. Maar zijn ze dan nog hetzelfde, hebben ze nog betekenis en diepgang? Of is dit alleen 
maar interessant voor toeristen? Een eerste antwoord op dergelijke vragen vindt u in de visienota 
die minister Joke Schauvliege in 2010 heeft gepubliceerd. 

Onderzoeken
Een volgende stap is het onderzoeken van het erfgoed. Wat is het erfgoed? Waar komt het vandaan? 
Wat was de oorspronkelijke betekenis en hoe is die geëvolueerd? Onderzoek is natuurlijk erg tijdro-
vend en ook niet voor iedereen weggelegd. Het is vaak erg nuttig om dan op zoek te gaan naar inte-
ressante partnerschappen, zoals met het hoger onderwijs. Een eindverhandeling over de geschiede-
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nis van uw gemeente en het bijhorende erfgoed kan heel wat nieuwe inzichten opleveren of extra 
informatie aanreiken. Maar ook het onderzoekswerk van heemkundigen of individuele onderzoekers 
blijkt vaak een enorme schat aan informatie te bevatten.

Ontsluiten
Wanneer de voorgaande uitdagingen goed worden aangepakt, is het tijd om het erfgoed te commu-
niceren naar een publiek. In het jargon heet het dan dat erfgoed moet worden ‘ontsloten’. Dat kan 
via verschillende formules: tentoonstellingen, een publicatie, een leskoffer, een wandelroute, een 
evenement, een website …

Het is duidelijk dat de vier bovenstaande functies met elkaar verband houden. Als u erfgoed alleen 
maar bewaart en opsluit ver weg van het publiek, dan verliest het zijn betekenis. En omgekeerd is het 
belangrijk dat we vandaag goed zorg dragen voor ons erfgoed opdat het ook in de toekomst kan worden 
ontsloten. Een integrale benadering betekent daarom ook dat erfgoedorganisaties de vier functies zoveel 
mogelijk met elkaar combineren. Bijvoorbeeld: een museum bewaart de niet-geëxposeerde collectiestuk-
ken in een depot, dat doorgaans niet toegankelijk is voor het publiek. Vandaag zijn er echter een aantal 
musea die werken met een ‘kijkdepot’, waarbij de bezoekers een blik kunnen werpen op de reserves. Met 
zo’n kijkdepot worden de functies ‘bewaren’ en ‘ontsluiten’ gecombineerd. Op deze manier krijgen de 
bezoekers een unieke blik achter de schermen van een museum en kunnen ze een beter zicht krijgen op 
wat de opdracht van een museum precies inhoudt.

7 Het belang van erfgoedvrijwilligers
Haast elke gemeente telt wel een of meerdere erfgoedverenigingen, die volledig draaien op de inzet van 
vrijwilligers. Het hoeft geen betoog dat deze verenigingen waardevol werk verrichten. Zij bewaren en 
ontsluiten erfgoed dat vaak anders verloren zou gaan. Bovendien mobiliseren deze verenigingen heel wat 
mensen rond erfgoedthema’s en brengen zij erfgoed onder de aandacht via hun tijdschrift, allerhande 
ledenactiviteiten of tentoonstellingen. Voor vele lokale cultuurprofessionals zijn deze verenigingen be-
langrijke stakeholders voor het erfgoedbeleid, zeker in gemeenten waar er geen beroepsmatige erfgoed-
werkers zijn.

Gemeenten die geen heemkundige kring hebben, dromen er vaak van om er een op te richten. Reali-
seer dat de oprichting van een heemkring niet de enige manier is om vrijwilligers te sensibiliseren over 
erfgoed. U kan ook mensen mobiliseren rond minder ‘klassieke’ vormen van erfgoed. In het Meetjesland 
bijvoorbeeld zijn er voorbeelden van groepen die zich bezighouden met smaakcultuur en volksliederen. 
Met een vrijwilligerswerking rond dergelijke praktische of meer belevingsgerichte vormen van erfgoed 
kan u wellicht mensen bereiken die zich anders niet in een klassieke heemkring zouden engageren.

Er zijn, naast het verenigingsleven, uiteraard ook nog andere mogelijkheden om mensen warm te maken 
als erfgoedvrijwilliger. Zeker jongeren zal u gemakkelijker kunnen engageren voor een duidelijk afgeba-
kend project dan voor een langdurig engagement in een vereniging. Een evenement zoals Erfgoeddag of 
Open Monumentendag kan dus een uitgelezen kans zijn om jongeren te engageren als erfgoedvrijwil-
liger.

Heemkunde Vlaanderen biedt ondersteuning bij de oprichting van een heemkring. Voor de begeleiding 
en oprichting van openmonumentverenigingen kan u ook bij Herita terecht. Dit is de koepelorganisatie 
voor de onroerend-erfgoedsector. Info en praktische tips over vrijwilligerswerk in het algemeen vindt u 
uiteraard ook bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
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8 een breder draagvlak voor erfgoed
Naast de ondersteuning van lokale erfgoedactoren kan u als lokale cultuurprofessional ook een aantal 
initiatieven op touw helpen zetten om het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Zoals hierboven aan-
gehaald, is een project hiervoor een dankbaar en krachtig instrument, maar zorg er wel steeds voor dat 
projecten kaderen binnen een bredere visie en een beleid over erfgoed.

Het spreekt voor zich dat u als lokale cultuurprofessional zo’n project niet volledig zelf van A tot Z moet 
uitdenken en uitvoeren. Probeer alle relevante erfgoedactoren uit de eigen gemeente (en daarbuiten) 
zoveel mogelijk te betrekken. De kruisbestuiving van verschillende invalshoeken kan een project alleen 
maar verrijken. Door met elkaar samen te werken, kunnen de betrokken erfgoedactoren bovendien van 
elkaar leren en elkaar zo versterken.

Hieronder vindt u enkele populaire technieken die u kunnen helpen om het draagvlak voor erfgoed te 
vergroten. Elke techniek heeft zo zijn voor- en nadelen. Welke voor u het meest geschikt is, hangt natuur-
lijk vooral af van het doel van uw project en het erfgoed waarmee u aan de slag wil gaan.

Beeldbanken
Een beeldbank is een databank waarin oude foto’s, kaarten, tekeningen, affiches, films … zijn in-
gevoerd en beschreven. Die databank wordt vervolgens ontsloten via het internet. Voordeel van 
zo’n beeldbank is dat u zo kwetsbaar beeldmateriaal kan bewaren en ontsluiten voor het publiek. 
Bovendien kunnen bezoekers van de website vaak zelf nog reageren op het beeldmateriaal, wat heel 
wat extra informatie kan opleveren. Keerzijde van zo’n beeldbank is dat de opmaak en het onder-
houd van zo’n website de nodige knowhow en ook heel wat werk vraagt. De voorbije jaren hebben 
heel wat erfgoedcellen een beeldbank ontwikkeld. Via de website van de erfgoedcellen kan u verder 
klikken naar hun beeldbanken. Zo’n beeldbank is trouwens een mooi voorbeeld van een integrale 
erfgoedbenadering, omdat hier zowel erfgoed wordt bewaard, geïnventariseerd, onderzocht als 
ontsloten.

Mondelinge geschiedenis
Via mondelinge geschiedenis tracht men het verleden te (re)construeren door interviews met 
getuigen. Mondelinge geschiedenis is een vorm van geschiedschrijving (en in dit opzicht geen 
erfgoed), maar het kan wel helpen om een beter inzicht te krijgen in het erfgoed in uw gemeente. 
Door getuigen te interviewen, kan u bijvoorbeeld meer te weten komen waarvoor een object vroeger 
werd gebruikt, waar en hoe het is gemaakt of welke betekenis het vroeger had voor de mensen. 
Mondelinge geschiedenis kan u ook gebruiken om erfgoed te ontsluiten. Een persoonlijk verhaal bij 
een object spreekt aan en kan helpen om dit erfgoed herkenbaar en inzichtelijk te maken voor een 
breder publiek.

Een krachtig voorbeeld van een geslaagd mondelinge-geschiedenisproject is de herdenking rond “5 
april 1943” in Mortsel. Op 5 maart 1943 bombardeerden Amerikaanse bommenwerpers per ongeluk 
een wijk in Mortsel, met bijna duizend doden als trieste balans. Naar aanleiding van de 65e verjaar-
dag van deze tragedie besloot de stad in 2008 om een grootschalig mondelinge-geschiedenisproject 
op te zetten. Ruim tweehonderd scholieren interviewden ouderen die het bombardement hadden 
meegemaakt. Op die manier kwam er natuurlijk heel wat informatie boven tafel, maar ontstond er 
bij de lokale gemeenschap ook een enorme dynamiek rond dit bijna vergeten stukje geschiedenis. 
Op basis van die interviews werkte de stad een erfgoedwandeling uit, kwam er een publicatie en 
werden ook samenwerkingen uitgebouwd met het deeltijds kunstonderwijs. Deze werking heeft 
ook haar vruchten afgeworpen, want “5 april 1943” is inmiddels uitgegroeid tot een heus begrip bij 
de inwoners van Mortsel.
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Mondelinge geschiedenis is een wetenschappelijke onderzoeksmethodiek en vraagt daarom nogal 
wat voorbereiding. Ook is het belangrijk dat u al bij de start van zo’n project weet hoe en waar u de 
mondelinge bronnen (de interviews) later gaat bewaren. Meer informatie over mondelinge geschie-
denis vindt u onder meer op de website van FARO. 

Landschapsontsluiting
Een project om een landschap te onderzoeken en te ontsluiten vraagt meestal een gezamenlijke in-
spanning van diverse partners: milieu- en natuurverenigingen, gemeentelijke diensten, bewoners en 
getuigen …. Verschillende manieren van publieksontsluiting kunnen het resultaat zijn: gidsbeurten, 
routes, vertelavonden, cursussen, koken met streekproducten … Een interessante partner voor zo’n 
project zijn de regionale landschappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, 
natuurverenigingen, landbouworganisaties en toeristische organisaties. Zij opereren op het snijpunt 
van natuurbehoud en ontwikkeling, landschapszorg en natuurrecreatie. Vanuit hun werking beste-
den zij vandaag ook meer en meer aandacht aan erfgoed.

Erfgoededucatie
Bij erfgoededucatie denken we vooral aan leerervaringen met kinderen en jongeren in schoolver-
band. Maar er zijn drie milieus van leren. Een eerste is die van het gezin waar men binnen de famili-
ale context leert, met mogelijkheden tot intergenerationeel leren. Leren in gezinsverband leent zich 
vooral met jonge kinderen. Een tweede milieu is dat van het onderwijs. Binnen het onderwijs moet u 
wel met enkele wetmatigheden rekening houden: tijdig communiceren en plannen, zich inschrijven 
binnen de leerplannen, leerkrachten aan boord trekken. Het derde milieu richt zich op de vrije tijd. 
Het is niet eenvoudig om jongeren in hun vrije tijd warm te maken voor erfgoed, maar het is zeker 
niet onmogelijk. Bijvoorbeeld: in Mechelen hebben een aantal erfgoed- en jeugdorganisaties de han-
den in elkaar geslagen om een nachtelijke zoektocht te ontwikkelen langs het erfgoed van de stad. 
Doelgroep waren jongeren van 14 tot 19 jaar. Geen gemakkelijke groep, maar wel een belangrijke!

Zowel vanuit Erfgoeddag als Open Monumentendag zijn er de voorbije jaren diverse initiatieven 
genomen rond erfgoededucatie. Op de websites van beide evenementen kan u gratis brochures of 
lespakketten downloaden. Een al wat oudere, maar nog steeds erg verhelderde inleiding tot erfgoe-
deducatie is het onderzoeksrapport van Canon Cultuurcel. Van recentere datum, maar breder dan 
enkel erfgoed, is het rapport Groeien in Cultuur.

Restauratie, conservatie, inventarisatie … niet voor iedereen?
Zoals hierboven al aangegeven, besteedt een duurzaam erfgoedbeleid ook aandacht aan het inven-
tariseren, bewaren en onderzoeken van erfgoed. Dit werk is minder zichtbaar, maar toch kan u de 
bevolking sensibiliseren over het belang ervan. Bijvoorbeeld: op een activiteit voor Erfgoeddag kan u 
tonen wat er allemaal komt kijken bij de conservatie en/of restauratie van een schilderij; u kan een 
tentoonstelling maken van werken die aan restauratie toe zijn; of u kan een rondleiding organiseren 
in het depot. Het spreekt voor zich dat alle voorzichtigheid is geboden bij de omgang met kwetsbaar 
of beschadigd erfgoed. Een publieksgericht initiatief mag niet ten koste gaan van het erfgoed zelf.
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9 intergemeentelijke samenwerking
Erfgoed leent zich uitstekend voor intergemeentelijke samenwerking. De redenen kunnen heel divers 
zijn. De naburige gemeente beschikt bijvoorbeeld over gelijkaardig erfgoed of deelt eenzelfde geschiede-
nis. Of u legt middelen (geld, personeel, knowhow, contacten …) samen om zo meer slagkracht te krijgen. 
U kan natuurlijk ook samenwerken om zo het aanbod en het publieksbereik te vergroten … De redenen 
om met elkaar samen te werken, kunnen dus zowel inhoudelijk, geografisch, historisch, praktisch als 
strategisch zijn.

Intergemeentelijke samenwerking kan vele vormen aannemen. U begint best bescheiden, zeker indien 
u hiermee nog geen ervaring hebt. Organiseer bijvoorbeeld een ontmoetingsavond voor erfgoedactoren 
uit de regio of start een werkgroep op met collega-professionals. Als er voldoende vertrouwen is bij alle 
actoren, kan u een stap verder gaan met een concreet initiatief: een gezamenlijke kalender of activiteit 
voor Erfgoeddag of Open Monumentendag. Deze welomlijnde projecten zijn belangrijk in het proces 
naar meer samenwerking.

Na verloop van tijd kan de behoefte ontstaan om de samenwerking te formaliseren in een juridische 
structuur. De wetgeving schrijft voor dat het verplicht is om een van de vier juridische vormen uit het De-
creet Intergemeentelijke Samenwerking te kiezen, van zodra de samenwerking meer dan eenmalig is. Dit 
is natuurlijk geen eenvoudige oefening, maar lokale cultuurprofessionals kunnen hiervoor steeds advies 
krijgen van LOCUS. Zorg in elk geval voor een sterk inhoudelijk concept en een stevig draagvlak.

10 op zoek naar subsidies?
Wie een erfgoedwerking wil uitbouwen, is meestal ook op zoek naar subsidies. Enkele mogelijk relevante 
subsidielijnen voor lokale cultuurprofessionals zijn:

Projectsubsidies voor cultureel erfgoed (Vlaamse Gemeenschap)
Om voor deze projectsubsidies in aanmerking te komen, moet het project een Vlaamse relevantie 
hebben. Die relevantie kan zowel betrekking hebben op de collectie als op de methodiek, de doel-
groep, de uniciteit … van het project. Deze projectsubsidies zijn dus niet alleen voorbehouden voor 
grote projecten; ook een kleinschalig project kan zo vernieuwend zijn dat het inspirerend is voor 
erfgoedorganisaties uit heel Vlaanderen. Belangrijk is wel dat u dergelijke subsidies steeds moet 
aanvragen vanuit een samenwerking met meerdere organisaties. Aangezien het gaat om subsidies 
vanuit het ministerie bevoegd voor roerend en immaterieel erfgoed (op basis van het Cultureel-
erfgoeddecreet), mag u de middelen ook alleen gebruiken voor roerend en immaterieel erfgoed (niet 
onroerend). Meer informatie over deze Vlaamse subsidielijn vindt u op de website van het agent-
schap Kunsten en Erfgoed. U vindt er ook informatie over internationale projecten en projectsubsi-
dies voor erfgoedpublicaties. 

Cultureel-erfgoedconvenants (Vlaamse Gemeenschap)
Een cultureel-erfgoedconvenant is een overeenkomst die de Vlaamse Gemeenschap afsluit met een 
samenwerkingsverband van gemeenten of, specifiek voor Brussel, de Vlaamse Gemeenschapscom-
missie. Met die overeenkomsten wil de Vlaamse Gemeenschap de betrokken lokale besturen stimu-
leren om verder werk te maken van hun cultureel-erfgoedbeleid (opnieuw: geen onroerend erfgoed). 
Hiervoor krijgen deze besturen extra middelen, die zij o.m. aanwenden voor extra personeel dat in 
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een erfgoedcel wordt ondergebracht. Zo’n erfgoedcel is de dienst die, binnen de betrokken lokale 
besturen, de afspraken uit het convenant moet realiseren.

Zo’n cultureel-erfgoedconvenant is bedoeld voor wie de volgende jaren stevig werk wil maken van 
zijn lokaal cultureel-erfgoedbeleid en hiervoor ook zelf de nodige investeringen wil doen. Deze sub-
sidielijn is dus niet voor iedereen weggelegd. Raadpleeg de website van het agentschap Kunsten en 
Erfgoed voor meer informatie. FARO geeft ook begeleiding en advies aan lokale besturen die inte-
resse hebben in een convenant of een dossier voor een convenant willen indienen.

Provincies
Ook de provincies hebben subsidielijnen voor erfgoed. Het belangrijkste criterium is hier dat het 
project een bovenlokale uitstraling moet hebben. In de praktijk blijkt dat projecten van een lokaal 
bestuur of een lokale erfgoedorganisatie gemakkelijker voor provinciale subsidies in aanmerking 
komen dan voor Vlaamse projectsubsidies. Ook de opdeling tussen cultureel en onroerend erfgoed is 
op dit niveau niet zo strak. Lokale besturen die een erfgoedproject willen uitwerken, nemen daarom 
best ook een kijkje naar deze subsidielijnen.

Koning Boudewijnstichting
De Koning Boudewijnstichting lanceert geregeld projectoproepen die ook relevant kunnen zijn voor 
erfgoed. Ze kent ook subsidies toe ter bevordering van welzijn, integratie, sociale gelijkheid … Ook 
deze fondsen kunnen interessant zijn, want zoals bleek uit de vorige pagina’s kan u ook via erfgoed 
inzetten op deze maatschappelijke thema’s. Schrijf u in op de nieuwsbrief om op de hoogte te blij-
ven van de diverse oproepen van de Koning Boudewijnstichting.

Laat ons eerlijk zijn: de zoektocht naar subsidies is nooit gemakkelijk. In de culturele sector liggen de 
centen echt niet voor het oprapen. Bovendien zijn subsidies nooit vrijblijvend. U moet bijna altijd zelf een 
bedrag bijleggen en voor vrijwel elke subsidielijn moet u eerst een aanvraagdossier opmaken en nadien 
verantwoording afleggen. Het kan daarom de moeite lonen om eens op zoek te gaan naar alternatieve 
financieringskanalen. Wie werkt rond smaakcultuur of plattelandslandstoerisme kan misschien wel 
een deal afsluiten met de horeca of zelfs een landbouwbedrijf. Laat zo’n bedrijf promotie maken op uw 
evenement, in ruil voor financiële steun of steun in natura (streekgerechten, catering). Wil u een project 
opzetten over een stuk industrieel verleden in uw gemeente? Waarom dan niet aankloppen bij het be-
drijf in kwestie? Als lokale cultuurprofessional beschikt u vaak over een uitgebreid netwerk met aller-
hande gemeentelijke diensten die op hun beurt heel wat contacten hebben met de lokale middenstand, 
verenigingen, grotere bedrijven en bovenlokale instanties. Wees niet te beroerd om dit netwerk aan te 
spreken. Of anders geformuleerd: zijn de beschikbare budgetten aan de magere kant? Gebruik dan uw 
sociaal kapitaal!
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Ter conclusie: u staat er niet alleen 
voor
Het is duidelijk: er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden voor lokale besturen om een erfgoedbeleid op 
touw te zetten, maar er komt ook heel wat bij kijken. Gelukkig staat u er niet alleen voor. In Vlaande-
ren zijn er talloze instanties bij wie ook lokale cultuurprofessionals kunnen aankloppen voor advies en 
ondersteuning voor erfgoed of waarnaar ze lokale erfgoedorganisaties kunnen doorverwijzen. Zo heeft 
elke provincie een erfgoeddienst waar u vooral terechtkan met vragen over musea, depots, archeologie 
en historische projecten.

Daarnaast kan u nog aankloppen bij allerlei organisaties die door de Vlaamse overheid worden gesubsidi-
eerd om advies en ondersteuning te geven over een bepaald type erfgoed. Zo zijn er organisaties bij wie u 
terechtkan met een vraag over (een aspect van) immaterieel erfgoed, het onderhoud van monumenten, 
religieus erfgoed, agrarisch erfgoed, immaterieel erfgoed, industrieel erfgoed, digitaal erfgoed, onder-
steuning van heemkringen, familiekundige verenigingen … 

Vlaanderen is op dit vlak heel goed bedeeld met als onbedoeld resultaat dat het soms moeilijk kan zijn 
om het bos nog door de bomen te zien. De opdeling tussen cultureel en onroerend erfgoed maakt de 
zaken er ook al niet gemakkelijker op. Hebt u een vraag over erfgoed en weet u niet bij wie u terechtkan? 
Dan kan u steeds contact opnemen met de betrokken steunpunten. Voor cultureel erfgoed kan u terecht 
bij FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Met vragen over onroerend erfgoed kan u dan 
weer aankloppen bij Herita, de netwerkorganisatie voor onroerend erfgoed.

decretale drukte

De onroerend en de cultureel-erfgoedsector hebben elk ook een eigen regelgeving. Op dit vlak is 
de voorbije jaren veel gewijzigd en staat er ook nog veel te veranderen. Zo is er in 2012 een nieuw 
Cultureel-erfgoeddecreet goedgekeurd. Dit nieuwe decreet is er gekomen om de formule van de 
cultureel-erfgoedconvenants aan te passen aan de principes van de planlastenvermindering. Tege-
lijk heeft de decreetgever van de gelegenheid gebruikgemaakt om enkele kleinere bijsturingen door 
te voeren. Wil u meer weten over de voorgeschiedenis van dit decreet en de context waarin het tot 
stand kwam? Op de website van het FARO kan u gratis een uitgebreid artikel downloaden. De tekst 
van het decreet zelf kan u raadplegen op de website van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Ook binnen de onroerend-erfgoedsector is er momenteel (voorjaar 2013) een nieuw decreet in de 
maak. Dit Onroerend-erfgoeddecreet zal vooral een aantal bestaande decreten integreren. Voor een 
stand van zaken kan u de website van het agentschap Onroerend Erfgoed raadplegen.


