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AANLEIDING

De komende tien jaar stroomt een hele generatie personeelsleden het cultureel-erfgoedveld uit. Velen van 
hen zijn vakmensen die zich decennialang met een grote passie en gedrevenheid hebben ingezet voor het 
erfgoed. Met hen verdwijnt er heel wat kennis en expertise.

Hun opvolging is momenteel niet verzekerd. In Vlaanderen is het aantal erfgoedspecifieke opleidingen eer-
der schaars. De vaak hoge tijdsdruk zorgt ervoor dat kennis doorgeven op de werkvloer niet zo evident is. 
Bovendien ligt de drempel om in de cultureel-erfgoedsector aan de slag te gaan erg hoog. Veel vacatures 
vragen immers ervaring die jongeren niet kunnen bieden. Vragen dat zij via vrijwilligerswerk hun competen-
ties versterken is niet altijd eerlijk, want ook voor hen geldt dat er brood op de plank moet komen. 

Met het traject Tijd voor vakmensen wil FARO daar iets aan doen. Het probleem van opvolging zou in de 
toekomst wel eens heel acuut kunnen worden. Jongeren met een hoger diploma zullen immers veel keuze 
hebben. Trendwatchers voorspellen zelfs een war for talent, waarbij bedrijven tot het uiterste gaan om ta-
lent binnen te rijven. Hoe kunnen we jongeren blijven motiveren om voor onze sector te kiezen? 

Een nieuw traject?

FARO zou graag een nieuw leer- en werktraject opstarten in samenwerking met verschillende cultureel-
erfgoedorganisaties en de VDAB. Dit traject moet jongeren de kans geven een eerste werkervaring op te 
doen. Op 12 maart 2018 peilt een rondetafel naar de haalbaarheid van dit idee. Welke scope is aangewezen? 
Welke formule is interessant? Welke organisaties willen meewerken? Wat zijn de voorwaarden waarmee 
we rekening moeten houden? 

Deze bundel moet ons gesprek stofferen. Hij bevat:

 ▹ een overzicht van inspirerende buitenlandse projecten die jongeren aan de slag hielpen;
 ▹ een overzicht van de mogelijkheden in Vlaanderen.

Op basis van deze inventaris gaan we graag met u het gesprek aan over een strategie voor de cultureel-
erfgoedsector in Vlaanderen. 

Jacqueline van Leeuwen, FARO
Iris Steen, erfgoedconsulent

P.S. Tot ziens op 12 maart! Kan u er niet bij zijn?  
Stuur dan uw reactie door aan jacqueline.vanleeuwen@faro.be.

https://faro.be/publicaties/tijd-voor-vakmensen-hoe-geven-we-vakwerk-de-cultureel-erfgoedsector-alle-kansen
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WAT GEBEURT ER IN HET BUITENLAND?

Kansplaatsen Erfgoedtalent (Nederland)

Dit Nederlandse project geeft pas afgestudeerden de kans om een betaalde werkervaring op te doen in de 
cultureel-erfgoedsector. Doel is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het traject werkt met een 
selectie: men wil immers talent binnenhalen. Via een motivatiebrief gevolgd door een intakegesprek en ver-
volgens een pitch komt men gemotiveerde jongeren op het spoor. Van hen wordt verwacht dat ze zelf een 
goed beeld hebben van wat ze willen doen en waar ze terecht willen komen. Eens geselecteerd komen ze in 
een poule van Erfgoedtalent terecht. Organisaties plaatsen vacatures en kunnen zo een talent aannemen. 
Ook wordt actief gezocht naar een passende kansplaats op basis van de wensen van het erfgoedtalent. 

Het traject bestaat uit twee fasen:

 ▹ werkervaringsplaats (trainee): drie maanden, gedurende minstens drie dagen per week met een trai-
neevergoeding;

 ▹ betaald werk, minimaal drie maanden (mag ook langer) met een salaris als werknemer.

Het contract verloopt via Vriens Archeo Flex: de talenten komen dus niet echt in dienst van de organisa-
tie, maar het talent wordt gedetacheerd naar de organisatie en die ontvangt hiervoor een factuur. Naast 
de traineeperiode organiseert het project Erfgoedtalent ook een opleiding, waarbij de deelnemers extra 
geschoold worden in aspecten als: projectmatig werken, art-handling, presentatietechnieken, fondsenwer-
ving en budgettering. De erfgoedtalenten ontmoeten elkaar en bouwen zo ook een netwerk uit. Daarnaast 
krijgt een erfgoedtalent, indien gewenst, ook een mentor die vanop afstand begeleidt en meedenkt (via 
telefoon, Skype of mail).

De resultaten van dit project zijn zeer goed. Van de 70 talenten die ondertussen aan de slag zijn gegaan, 
stroomde slechts 4 % zonder werk uit. De anderen konden op hun kansplaats blijven of vonden elders werk 
(binnen of buiten de erfgoedsector).
www.erfgoedtalent.nl

Skills for the future – Heritage Lottery fund

Dit Grant Programme (UK) had tot doel om betaalde en kwaliteitsvolle jobervaringen te creëren voor begin-
nende medewerkers in de erfgoedsector. Achterliggend was het de bedoeling om het demografische profiel 
van de sector te verbreden en zo de erfgoedsector in zijn geheel toekomst-proof te maken. Erfgoedorgani-
saties konden concrete programma’s aanvragen, voor een specifieke doelgroep. Het kon daarbij zowel om 
hoogopgeleiden als om laaggeschoolden gaan. 
www.hlf.org.uk/looking-funding/our-grant-programmes/skills-future

Dit programma is ondertussen afgesloten. Het heeft een groot aantal projecten gefinancierd. We geven hier 
een aantal interessante voorbeelden:

Transforming archives programme (National Archives Wales)

Dit programma voorzag elk jaar twaalf plaatsen voor trainees die nieuw waren in de sector. Ze werden op-
geleid in domeinen waarvoor er weinig competenties in de sector aanwezig zijn, zoals digitale bewaring, 
digitalisering en outreach, maar ook in traditionele vaardigheden als paleografie. 

http://www.erfgoedtalent.nl
http://www.hlf.org.uk/looking-funding/our-grant-programmes/skills-future
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De deelnemers hadden geen archiefervaring, maar moesten wel kunnen reflecteren over wat hun bijdrage 
aan de archiefsector zou kunnen zijn. De uitverkorenen werden in een reeks van grotere en kleinere archie-
ven opgevangen. Deze organisaties werkten met elkaar samen in een netwerkformule.   
www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/transforming-archives.htm

Future curators (British Museum)

Tussen 2011 en 2015 volgden vijftien trainees een programma van anderhalf jaar. Ze brachten zes maanden 
door in het British Museum en werkten daarna twaalf maanden in een kleiner partnermuseum. Ze bleven in 
een netwerkformule met elkaar in contact om ervaringen uit te wisselen. Op het einde van de rit ontvingen 
ze een curatorial diploma.   
www.britishmuseum.org/about_us/skills-sharing/future_curators/about_the_programme.aspx

Worcestershire Treasures

Dit programma telde in totaal 17 trainees en was een samenwerking tussen erfgoedinstellingen in Worches-
tershire. Het werd gefinancierd door het Lottery Fund, aangevuld met een bijdrage van de overheid. Ook 
de universiteit werkte mee. De trainees combineerden het leren on the job met het behalen van een Post 
Graduate Qualification in Leadership and Management (Heritage) aan de University of Worcester Business 
School. Alle deelnemers aan dit project vonden nadien een job in de erfgoedsector. 
http://advisor.museumsandheritage.com/features/skills-future-worcestershire-treasures-fully-funded-
traineeships-develop-trainees-museums/

Heritage Horizons, Scotland National Gallery

Een groep trainees kreeg een jaar lang een betaalde functie en verwierf ondertussen ook een diploma. De 
groep volgde samen les en werkte in verschillende erfgoedorganisaties. Aan het einde van het jaar kregen 
ze begeleiding bij het vinden van een job.  
www.museumsgalleriesscotland.org.uk/projects/skills-for-the-future/

The training museum

Project gefinancierd door de Arts Council England (2015-2018). Elk jaar lopen zes betaalde stagiairs stage in 
Colchester en Ipswich Museums. Zij krijgen een korte praktische opleiding en proeven vervolgens een heel 
jaar lang van alle verschillende rollen die er in een museum bestaan. Geen enkele week is dezelfde. Samen 
bezoeken ze andere erfgoedorganisaties, ontmoeten ze een groot aantal professionals en wonen congres-
sen bij. Het doel van dit project is om mensen die voor zichzelf misschien niet meteen mogelijkheden zien in 
de museumsector, toch te laten kennismaken met de verschillende aspecten van museumwerk. Na afloop 
kunnen ze dan op een gefundeerde manier beslissen welke richting ze uit willen. 
https://trainingmuseum.wordpress.com/about-our-traineeships/

The New Museum School (2018-2020)

Dit initiatief bouwt verder op het Skills for the Future Project. Het focust op digitaal erfgoed, collectiema-
nagement en conservatietechnieken. The New Museum School is vormgegeven als een opleiding, die tot 
een diploma leidt. De deelnemers krijgen een beurs om deze opleiding te volgen. Het project richt zich 
tot mensen die niet meteen een band hebben met de erfgoedsector. Een belangrijk doel is immers om de 

http://www.nationalarchives.gov.uk/archives-sector/transforming-archives.htm
http://www.britishmuseum.org/about_us/skills-sharing/future_curators/about_the_programme.aspx
http://advisor.museumsandheritage.com/features/skills-future-worcestershire-treasures-fully-funded-traineeships-develop-trainees-museums/
http://advisor.museumsandheritage.com/features/skills-future-worcestershire-treasures-fully-funded-traineeships-develop-trainees-museums/
https://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/projects/skills-for-the-future/
https://trainingmuseum.wordpress.com/about-our-traineeships/
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diversiteit van de staf te vergroten. Zo sluit dit programma ook aan bij een breder maatschappelijk doel: de 
relevantie van musea aantonen voor een grotere groep mensen.  
www.cultureand.org/work-based-learning/new-museum-school/

https://www.cultureand.org/work-based-learning/new-museum-school/
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WAT KAN ER NU AL IN VLAANDEREN?

Beurzen voor opleiding in de praktijk (via fondsen)

Stages bij het KIK via het Fonds Baillet Latour

Elk jaar biedt het Koninklijke Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) aan pas afgestudeerden uit bin-
nen- of buitenland de kans om een praktische stage te volgen. Kandidaten mogen niet langer dan drie jaar 
afgestudeerd zijn en doorlopen een selectieprocedure. Ze worden verder niet vergoed voor deze stages, die 
gezien worden als een soort gratis postgraduaat.

Om hun opleiding te vervolledigen nemen de stagiairs deel aan een reeks lessen en bezoeken in verband met 
de conservatie-restauratie, materialen en technieken van kunstwerken in onze streken en het wetenschap-
pelijk onderzoek in het KIK. Deze cursussen worden gegeven door personeelsleden van het KIK binnen hun 
eigen onderzoeksdomein en door externe sprekers. Het programma wordt ieder jaar herzien en aangepast.

Op het einde van de stageperiode moet de stagiair een gedetailleerd verslag voorleggen. De stagiair moet 
dan ook, voor het personeel, een mondelinge uiteenzetting geven over zijn belangrijkste stagewerken. 

Nadat de volledige stage met succes werd gevolgd en na voorlegging van het geschreven stageverslag wordt 
een getuigschrift afgeleverd. Dit bewijs geeft de details weer van de projecten en de activiteiten tijdens de 
stage en bevat tevens een evaluatie van de vooruitgang en van de capaciteiten van de stagiair. 
www.kikirpa.be/NL/37/37/Stages.htm

Koning Boudewijnstichting en SOFINA, steun aan ambachtslieden in erfgoedberoepen

Deze beurzen ondersteunen de opleiding van jonge, getalenteerde ambachtslieden in erfgoedberoepen om 
hen toe te laten zich te vervolmaken en nauwe contacten te onderhouden met de beste vakmensen en oplei-
ders in hun vakgebied. Dankzij deze beurzen kunnen de ambachtslieden hun vaardigheden vervolmaken in een 
centrum gespecialiseerd in hun vakgebied of bij een meester binnen hun vakgebied, meestal in het buitenland. 
www.sofinaboel.be/types-van-steun/ambachtslieden/ 

Erasmusplus

Tot voor enkele jaren bestond er een soortgelijk programma voor beginnende museummedewerkers. Het 
liep in samenwerking tussen België, Frankrijk en Duitsland. Mogelijk kan een dergelijke internationale uit-
wisseling opnieuw worden opgezet, dit keer via Erasmusplus. Ook internationale mentoringprojecten en 
jobshadowing behoren tot de mogelijkheden. Een piste om in het achterhoofd te houden dus. 

Formules via de VDAB 

Bij de VDAB zijn er verschillende interessante formules binnen de pijler ‘werkplekleren’. De volgende vijf 
formules zijn het overwegen waard (zie ook samenvattend schema):

http://www.kikirpa.be/NL/37/37/Stages.htm
http://www.sofinaboel.be/types-van-steun/ambachtslieden/
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Beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)

Dit is een stage van een tot zes maanden (eventueel een jaar voor mensen uit het buitenland). Dit traject 
heeft geen aanwervingsverplichting. Het doel is immers werkervaring en competentieversterking. De werk-
gever maakt een opleidingsplan dat de VDAB goedkeurt. 

De kandidaat ontvangt een stagepremie van 700 à 800 euro per maand (= voltijds tarief). In de organisatie 
wordt een mentor aangesteld die de uitvoering van het opleidingsplan begeleidt. De kandidaat en de orga-
nisatie tekenen een overeenkomst. 
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst

Individuele beroepsopleiding (IBO)

Dit is een traject voor werkzoekenden en schoolverlaters. De werkgever kan hen de eerste maanden tegen 
verminderd tarief aanwerven. In die periode doorloopt de kandidaat een opleiding op de werkvloer. Dit be-
tekent dat er een duidelijke competentiekloof moet zijn: samen met de werkgever wordt vastgelegd welke 
competenties nog verworven moeten worden. Het gaat dus echt om een opleiding en niet om een goedkope 
tewerkstelling. Dit traject mondt daarna uit in een competentieverslag van de VDAB en een aanwervings-
verplichting. 

De werkgever staat in voor de opleiding (en maakt daarvoor een eigen opleidingsplan op). De opleiding vindt 
dus plaats in de organisatie, al mag een gedeelte ervan ook in een opleidingscentrum of bij een partner 
plaatsvinden. In de organisatie wordt een mentor aangeduid die verantwoordelijk is voor de deelnemer.

De deelnemer krijgt daarnaast opvolging en ondersteuning door de VDAB, die minimum drie keer langs-
komt. Het kan bijvoorbeeld gaan over extra taalondersteuning, als de kandidaat het Nederlands onvoldoen-
de beheerst (= IBO-T).

Het traject bestaat uit twee fasen:

 ▹ Opleidingsfase: minimaal 4 tot maximaal 26 weken. De lerende blijft op dat moment werkzoekend. 
De werkgever geeft gedurende die periode een productiviteitspremie en een verplaatsingsvergoeding 
(dit komt neer op ongeveer 1/3 van een normaal loon). De werkgever mag die vergoeding gradueel op-
bouwen. De werkgever betaalt aan de VDAB. Daarnaast wordt het loon van de cursist aangevuld met 
een werkloosheidsuitkering, leefloon, compensatievergoeding of opleidingsuitkering tot een volledig 
loon volgens functie, leeftijd en ervaring.

 ▹ Contract bij de werkgever: na deze opleiding is het bedrijf verplicht om de cursist een contract voor 
onbepaalde duur te geven en minstens even lang in dienst te houden als de duur van de IBO. Een IBO 
kan ook gevolgd worden door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur wanneer dit overeen-
stemt met het gangbare aanwervingsbeleid van het bedrijf.

Tijdens de duur van het opleidingstraject is de werknemer beschermd tegen ontslag.

Organisaties kunnen meermaals een individuele beroepsopleiding organiseren, maar uiteindelijk blijft deze 
tewerkstellingsmaatregel gericht op vaste aanstelling. Het is dus niet de bedoeling dat een organisatie hier 
structureel een beroep op doet. 

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/beroepsinlevingsovereenkomst
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Welke werkgevers kunnen een IBO afsluiten?
Ondernemingen, vzw’s en administratieve overheden (dus alle werkgevers uit de private & openbare sector, 
uitgezonderd de rechterlijke en wetgevende macht), met of zonder personeel in dienst, komen in aanmer-
king voor een individuele beroepsopleiding.

Elke onderneming die voldoet aan de wettelijke vereisten om iemand in dienst te nemen, komt met andere 
woorden in aanmerking voor een IBO. De exploitatiezetel moet gevestigd zijn in het Vlaams Gewest of in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Instapstage (ISS)

Dit is een traject voor jongeren zonder diploma secundair onderwijs. Zij werken drie tot zes maanden vol-
tijds bij een werkgever. Die betaalt 200 euro per maand en neemt ook de vervoerskosten voor zijn rekening.

Omdat het hier om een opleidingstraject gaat, moet de werkgever een opleidingsprogramma opmaken dat 
aangeeft wat de competentiekloof is en hoe die overbrugd kan worden. De jongeren worden vervolgens 
door de VDAB geselecteerd en gecoacht. Voor de jongere tellen die drie maanden mee als werk.
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/instapstage

In Brussel wordt dit georganiseerd door Arctiris en heet het First-stage.

Opleidingsstage (OS)

Hier gaat het om cursisten die een opleiding volgen bij de VDAB of bij een erkende opleiding van een partner. Een 
stagementor in het bedrijf zelf volgt de stagiair op en checkt of het opleidingsstageplan wordt gevolgd. De stagiair 
ontvangt geen vergoeding voor deze stage en er is evenmin een verplichting tot aanwerving.
www.vdab.be/korte-opleiding-met-stage?_ga=2.260085390.2091894880.1512485058-17025810.1461048630

Beroepsverkennende stage (BVS)

Dit is een stage op initiatief van de VDAB. Die onderzoekt de competentiekloof voor werkzoekenden via een 
stage in de privésector, een vzw of een openbare dienst in Vlaanderen. Deze stage duurt maximaal 35 dagen 
en verloopt in twee fases:

 ▹ Maximum 5 dagen verkenning: is dit een geschikt jobdoelwit?
 ▹ Competentiekloof in kaart brengen (max. 30 dagen).

De niet-werkende werkzoekende die een beroepsverkennende stage doet, krijgt de verplaatsingskosten en 
eventuele kosten voor kinderopvang terugbetaald van VDAB.

Voordelen voor de werkgever: 

 ▹ Kennismaking met een werkzoekende die je normaal niet op bezoek krijgt. De VDAB brengt op basis 
van de inschatting van het bedrijf zijn competenties in kaart.

 ▹ Er is geen aanwervingsverplichting, dit gaat over een oriënterende stage.
 ▹ Deze stage is onbezoldigd en zonder RSZ-bijdrage. 
 ▹ In het bedrijf ontstaat een open klimaat met aandacht voor ‘leren’.
 ▹ Medewerkers in het bedrijf kunnen hun kennis delen en hun ervaring gebruiken om stagiairs in te 

schatten en te begeleiden.

https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/instapstage
http://www.vdab.be/korte-opleiding-met-stage?_ga=2.260085390.2091894880.1512485058-17025810.1461048630
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Te regelen zaken: 

 ▹ Competentiegericht stageplan maken in samenwerking met de bemiddelaar.
 ▹ Begeleiding van de stagiair op de werkvloer (een stagementor). 
 ▹ Inschatting van de aanwezige competenties in samenwerking met de bemiddelaar.
 ▹ Verplichte Dimona-aangifte van het type ‘DWD’ (Dimona Without DmfA).
 ▹ Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 ▹ De bedrijfsfiche (ikp-fiche) moet beschikbaar zijn, ofwel moet er een (bedrijfs)fiche aangemaakt wor-

den.

Mentor-app

De nieuwe Mentor-app van VDAB helpt bij het coachen van pas afgestudeerde jongeren bij hun eerste stap-
pen op de arbeidsmarkt. Ze is bedoeld voor geëngageerde professionals en mensen die goed bekend zijn 
met hun sector en starters op sleeptouw willen nemen.

Hoe werkt het? Iedere mentor vult zijn expertise in op de mentor-app. Jongeren zoeken vervolgens op hun 
interesses en dan kan het swipen beginnen. De jongere bekijkt eerst of hij een voorgestelde mentor interes-
sant vindt. Die ziet vervolgens welke jongere met hem of haar in zee wil gaan, en beslist met wie hij contact 
wil. Dat gebeurt via chat. Heel eenvoudig, zonder zware formats.

De app bestaat zowel voor Android als voor iOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vdab.MentorApp
https://itunes.apple.com/us/app/mentor/id963051097

Meer info? Bij Anneke Ernon, VDAB-woordvoerder a.i., 0479 24 06 83.

https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vdab.MentorApp
https://itunes.apple.com/us/app/mentor/id963051097
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Overzicht mogelijkheden VDAB

IBO BIO ISS OS BVS

Doelgroep Werkzoekenden en pas afgestudeerden Iedereen die mag werken (ideaal voor 
BA en MA), ook ouderen

Niet-werkende werkzoeken-
de zonder diploma secundair

Cursisten Niet-werkende werkzoe-
kenden

Selectie Op basis van vacature werkgever Door organisatie Vacature van de werkgever Cursisten in een erkende 
opleiding

Op initiatief van de bemid-
delaar bij de VDAB

Duurtijd Min 1 maand, maximaal 6 maanden Min 1 maand, maximaal 6 maanden 3 tot 6 maanden Maximaal 3 maanden? Max 5 dagen beroepsver-
kenning.
Max 30 dagen competen-
tiekloof in kaart brengen.

Betaling door 
werkgever?

1° fase: werkloosheidsuitkering + pro-
ductiviteitsvergoeding (max ½ loonkost)
2° fase: contract werkgever

700-800 euro stagepremie per maand 200 euro per maand en 
vervoerskosten

Geen Geen

Opleiding Door de werkgever (= opleidingsplan) Door de werkgever (= opleidingsplan) Door de werkgever (= oplei-
dingsplan)

VDAB of via een erkende 
opleiding van een partner 
(=opleidingsstageplan van de 
opleiding)

Door de werkgever (met 
stageplan)

Mentor Mentor in de organisatie en opvolging 
en ondersteuning door de VDAB

Mentor in de organisatie Stagementor en opvolging 
door VDAB

Stagementor op de werkvloer, 
wordt ook begeleid door VDAB

Mentor op de werkvloer

Attest Ja, een competentieverslag VDAB Neen Werkgever maakt overzicht 
van de competenties die de 
stagiair heeft verworven

Attest van de opleiding Competentiekloof in kaart

Aanwervings-
verplichting

JA NEE NEE NEE NEE


