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KENT U ONS AL?

Als u werkt met of geïnteresseerd bent in erfgoed(beleid) is de kans klein dat u ons nog niet kent. Maar toch, 
voor de goede orde: FARO is het door de Vlaamse overheid erkende steunpunt voor het roerend en immate-
rieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. We zijn er om cultureel-erfgoedorganisaties (archieven, erf-
goedbibliotheken, musea), openbare besturen en andere beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen. 

In 2017 werd het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet goedgekeurd. Dat treedt op 1 januari 2019 in werking. Alle 
erfgoedorganisaties starten dan met een nieuwe beleidsperiode. Als steunpunt heeft FARO de komst van 
dit nieuwe decreet aangegrepen om zijn werking te herijken, om zich – en met ons het hele veld - zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de nieuwe beleidsperiode vanaf 2019. Ondanks het nieuwe decreet werkt FARO 
in 2018 en 2019 nog verder op basis van het lopende beleidsplan. FARO zal als stabiele actor proberen de brug 
te slaan tussen het recente verleden en de nabije toekomst, en zal er ook alles aan doen om een interessante 
en duurzame toekomst voor de cultureel-erfgoedsector mee te helpen verzekeren.

Onze missie

We hebben onze missie, die dateert van 2012, geactualiseerd:

Erfgoed verrijkt en verbindt. FARO zet zich in voor een veerkrachtige en inclusieve samenleving waarin mensen 
de waarde en kracht van cultureel erfgoed mee-maken. We ijveren voor een duurzame en dynamische toe-
komst van het cultureel erfgoed. 

FARO versterkt iedereen die cultureel erfgoed actief doorgeeft over de generaties heen. Als steunpunt zijn we de 
draaischijf in het netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. 

Ons veelzijdig en betrokken team inspireert en ondersteunt erfgoedwerkers in hun dagelijkse werking. Samen 
met onze partners binnen en buiten de sector ontwikkelen we nieuwe praktijken. We stimuleren samenwer-
king en uitwisseling, ook internationaal.

 Onze waarden 

 ▹ Toekomstgericht: wij willen inspireren en duurzame innoverende resultaten neerzetten. We spelen 
dynamisch en proactief in op nieuwe uitdagingen. 

 ▹ Open: iedereen is welkom bij FARO. Als neutrale speler denken we constructief mee. 
 ▹ Gedreven: met expertise en passie zetten we ons met veel overtuiging in voor de cultureel-erfgoed-

sector. We leveren maatwerk. 
 ▹ Respectvol: we gaan respectvol om met ieders mening. 
 ▹ Deskundig: we leggen de lat hoog en zijn positief-kritisch ingesteld. We analyseren grondig en wik-

ken nauwkeurig verschillende mogelijkheden tegen elkaar af. 
 ▹ Verbindend: we werken voortdurend met anderen samen, liefst in de vorm van co-creatie. We delen 

genereus. 

Onze kerntaken en rollen

FARO heeft als steunpunt van meet af aan drie grote kerntaken. Die worden omschreven als ‘praktijkonder-
steuning’, ‘praktijkontwikkeling’ en ‘beeldvorming en communicatie’. Deze taken vertalen zich in diverse 
rollen die we actief opnemen: 
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 ▹ Als steunpunt geven we ondersteuning aan de overheid in functie van beleidsvoorbereiding, -ont-
wikkeling en -evaluatie. 

 ▹ We verbinden het cultureel-erfgoedveld met internationale netwerken, professionals en organisa-
ties met het oog op expertiseuitwisseling en competentiedeling. 

 ▹ We delen onze expertise, verlenen advies en zijn een aanspreekpunt (loket) voor informatievragen 
over cultureel erfgoed, in de breedste betekenis. 

 ▹ We stimuleren netwerking via ontmoeting, dialoog en samenwerking, zowel binnen ons werkveld 
als met andere sectoren of beleidsdomeinen. 

 ▹ We ondersteunen erfgoedprofessionals en hun organisaties in hun praktijkvragen, noden en behoef-
ten. Dat doen we door in te zetten op kwaliteitsbevordering, innovatie, verdere professionalisering en 
de uitbouw van een praktijkgemeenschap. 

 ▹ We ontwikkelen ook producten en stellen ze ter beschikking van ons werkveld. 
 ▹ We beheren projecten en centrale diensten op vraag van de overheid. 
 ▹ We promoten onze sector, disciplines en thema’s bij de overheid en het brede publiek, zowel binnen 

Vlaanderen als internationaal. Zo coördineren we ook de jaarlijkse Erfgoeddag. 

FARO neemt als sectoraal steunpunt deze rollen sectorbreed op en ondersteunt alle functies of basistaken 
van erfgoedorganisaties zoals die in het jongste Cultureelerfgoeddecreet (2017) vermeld worden:

 ▹ herkennen en verzamelen: het benoemen, in kaart brengen, registreren, documenteren, waarderen, 
verwerven, selecteren en herbestemmen van cultureel erfgoed; 

 ▹ behouden en borgen: het verzekeren van het voortbestaan van cultureel erfgoed door het in ade-
quate omstandigheden te bewaren, te conserveren, te restaureren, te actualiseren, te borgen en door 
te geven; 

 ▹ onderzoeken: het onderzoeken van cultureel erfgoed en van cultureel-erfgoedwerking of het stimu-
leren en faciliteren ervan; 

 ▹ presenteren en toeleiden: het delen van cultureel erfgoed met erfgoedgemeenschappen, met het 
grote publiek of met specifieke doelgroepen via presentatie, toeleiding, educatie en door het beschik-
baar te maken voor raadpleging en gebruik; 

 ▹ participeren: het actief betrekken van de maatschappij, in het bijzonder van erfgoedgemeenschap-
pen, bij cultureelerfgoedwerking.

Voor de uitvoering van onze taken en rollen gaat FARO voortdurend  de dialoog aan met het cultureel-
erfgoedveld. Net als met diverse andere actoren binnen en buiten de brede cultuursector. FARO kijkt – 
nu meer dan ooit – naar wat er gebeurt in de samenleving. Het jaarlijkse event ‘het Groot Onderhoud’  
(www.hetgrootonderhoud.be) speelt daarbij een belangrijke rol als overleg- en ontmoetingsmoment. 

Het Groot Onderhoud 2017 
Foto: Jonathan Sommereyns / 
FARO
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Onze dienstverlening in een oogopslag 

 ▹ We organiseren trainingen en vormingen, zoals cursussen, seminaries, studiedagen, intervisies, werk-
winkels, oefendagen, enzovoort. Het volledige aanbod vindt u op: www.faro.be/kalender.

 ▹ Onze medewerkers adviseren, begeleiden en denken mee na om uw projecten te helpen realiseren 
en problemen op te lossen. Benieuwd welke medewerkers u kunnen helpen? Zie: www.faro.be/me-
dewerkers. 

 ▹ FARO is een goede en betrouwbare referentie voor allerlei informatievragen over het cultureel-
erfgoed(beleid). Journalisten, onderzoekers, studenten, enz. kunnen bij ons terecht. U ook, uiteraard. 
Heeft u een vraag over cultureel erfgoed? Mail dan naar info@faro.be. 

 ▹ Via onze website (www.faro.be) communiceren we over actuele thema’s, interessante literatuur en 
activiteiten. Als u wil bijblijven, schrijft u zich best in voor onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Dat 
doet u in een handomdraai op de website.

 ▹ Via de Erfgoedkaart (www.erfgoedkaart.be) brengen we het veld in beeld voor een ruim in erfgoed 
geïnteresseerd publiek. 

 ▹ Maak ook kennis met de ErfgoedApp (www.erfgoedapp.be), en ontdek het cultureel erfgoed in uw 
buurt. U kunt er als erfgoedwerker ook gebruik van maken om uw collectie(s) te ontsluiten, en er een 
toegevoegde inhoudelijke meerwaarde aan te geven. 

 ▹ Vanaf 2018 beheert FARO ook de website Depotwijzer (www.depotwijzer.be), i.s.m. het Departement 
CJM. Op deze website vindt u informatie over de geïntegreerde risicobeheersing van de erfgoedcol-
lecties die we willen bewaren.

 ▹ FARO publiceert boeken en (digitale) brochures over heel uiteenlopende onderwerpen en thema’s. 
Die kunt u bestellen via www.faro.be/publicaties. 

 ▹ We geven ook een blad uit. faro | tijdschrift  over cultureel erfgoed verschijnt elk kwartaal en bevat 
bijdragen van zowel de eigen medewerkers als externe experts. U ontdekt het tijdschrift op www.
faro.be/tijdschrift. Nummers en een abonnement bestellen doet u op diezelfde pagina. Op verzoek 
bezorgen we u een gratis proefnummer.

 ▹ In ons gebouw in de Priemstraat bieden we vergader- en lesfaciliteiten aan. Wenst u een lokaal te re-
serveren? Neem dan eerst een kijkje op  www.faro.be/zaal-reserveren of contacteer birgit.geudens@
faro.be.

 ▹ Ten slotte is er ook het aanbod van de FARO-bibliotheek. Dat is een rijke bron van relevante, actuele 
en internationale informatie over cultureel erfgoed: www.faro.be/bibliotheek.

Meer weten over de activiteiten, de dienstverlening en de trainingen van FARO? Dan vindt u op  
www.faro.be vast meer dan u zoekt. 

Onze organisatie

Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe beleidsperiode, hebben we de structuur van onze 
organisatie aangepast.
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Verklarend schema organisatiestructuur FARO:

Centraal in onze vernieuwde organisatiestructuur staan de activiteitenprogramma’s en de dienstverlening. 
Vanaf 2018 worden de acties van FARO gepland, uitgevoerd en gerapporteerd via programma’s: een pro-
gramma omvat een (thematisch of functioneel) samenhangend geheel van acties die bepaalde doelstel-
lingen uitvoeren en/of invulling geven aan bepaalde rollen of themawerkingen van het steunpunt. Een pro-
gramma kan dus gaan over de uitvoering van een cluster van acties, maar ook over grote evenementen of 
campagnes (bv. Erfgoeddag), (onderzoeks)projecten, vormings- en begeleidingstrajecten, de ontwikkeling 
van producten, enz. Elk programma wordt gecoördineerd door een programmacoördinator, die verantwoor-
delijk is voor het programma en alle onderliggende acties en het budgetbeheer.

Onze stafmedewerkers zetten zich flexibel in voor de verschillende activiteitenprogramma’s. Vanaf 2018 wij-
zigen de functietitels van onze stafmedewerkers. Zo sluiten ze beter aan bij de nieuwe maatschappelijke en 
professionele ontwikkelingen en bij het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. We onderscheiden drie groepen 
stafmedewerkers:

 ▹ adviseurs voeren vanuit hun kennisdomein de kerntaken of rollen van het steunpunt mee uit. Dit 
omvat taken zoals advisering, begeleiding, vorming, expertise-ontwikkeling en -deling, studie en ana-
lyse, enz.;

 ▹ sectorcoördinatoren vervullen een coördinerende rol als ‘aanspreekpunt’ voor een sector, meer be-
paald op het vlak van overleg en samenwerking, afstemming, informatieverspreiding, enz. voor een 
(sub)sector;

 ▹ managers zijn verantwoordelijk voor bepaalde operationele processen, diensten, producten of events, 
die zij beheren of coördineren. Ze maken deel uit van de stafdienst (zie onder).

Sommige stafmedewerkers combineren een rol als adviseur met die van manager of van sectorcoördinator.

De stafdienst omvat een enthousiaste en veelzijdige equipe die de dienstverlening, de externe communi-
catie en de evenementen van FARO coördineert en ondersteunt. De medewerkers van de stafdienst werken 
mee aan activiteitenprogramma’s en kunnen ze ook coördineren. 

Tot slot is er de directie. De directeur is eindverantwoordelijk voor het algemeen, inhoudelijk en strategisch 
beleid en hij stuurt samen met de adviseurs en de sectorcoördinatoren de verschillende programma’s aan. 
De zakelijk manager (adj.-directeur) staat in voor het operationeel management en de dagelijkse coördinatie 
van onder meer de stafdienst.
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Onze medewerkers

De FARO-ploeg telt een twintigtal medewerkers. Het persoonlijk profiel en de coördinaten van de medewer-
kers vindt u hier: www.faro.be/medewerkers.

De sectorcoördinatoren
Olga Van Oost sectorcoördinator musea
Bart De Nil sectorcoördinator archieven (culturele archiefwerking)
Jeroen Walterus sectorcoördinator erfgoedbibliotheken
Gregory Vercauteren sectorcoördinator erfgoedcellen/erfgoedconvenants
Gregory Vercauteren
Marc Jacobs

sectorcoördinators expertisecentra en organisaties volkscultuur (t/m 
2018) | organisaties met een landelijke dienstverlenende rol (2019-)

De adviseurs
Alexander Vander Stichele adviseur participatie | veldanalyse
Anne-Cathérine Olbrechts adviseur behoud en beheer
Bart De Nil adviseur participatie | welzijn
Bram Wiercx adviseur digitaal erfgoed 
Eve Van Dael adviseur behoud en beheer
Gregory Vercauteren adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Hildegarde Van Genechten adviseur participatie | educatie 
Jacqueline van Leeuwen adviseur vorming | organisatieontwikkeling 
Julie Lambrechts adviseur behoud en beheer
Jürgen Vanhoutte adviseur behoud en beheer
Katrijn D’hamers adviseur participatie | diversiteit
Monique Verelst adviseur infrastructuur | museografie
Olga Van Oost adviseur museologie 

De stafdienst
Annemie Vanthienen content manager | bibliothecaris
Birgit Geudens directiesecretaresse | office manager
Bram Wiercx ICT-manager 
Louise Kabiro verantwoordelijke boekhouding
Michelle Van Meerhaeghe data & social media manager | Erfgoeddag
Roel Daenen manager communicatie, pers en partnerships | hoofdredacteur faro
Silke Theuwissen grafisch vormgeefster
Sofie Van Kerkhoven zakelijk-administratief medewerkster 
Tine Vandezande event manager | coördinatie Erfgoeddag

De directie
Marc Jacobs directeur
Jeroen Walterus zakelijk manager 
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KRACHTLIJNEN VAN DE WERKING IN 2018

De beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016, tussen de Vlaamse Gemeenschap en FARO, werd ver-
lengd tot en met 31 december 2018. 

Samenwerking staat centraal in onze werking. We overleggen dan ook regelmatig met de Vlaamse overheid 
(en meer bepaald met het departement CJM) en met allerlei relevante (middenveld)actoren, adviserende 
instanties en collega-steunpunten. Bijzondere aandacht gaat naar afstemming met het onroerend-erfgoed-
veld, en met onze collega’s bij Herita. Ook afstemming en samenwerking met domeinen buiten het erfgoed-
veld, zoals onderwijs, media en welzijn, gebeurt op regelmatige basis. 

We presenteren hier kort alle programma’s, die we in enkele programmalijnen hebben gegroepeerd. We 
attenderen daarbij op enkele typerende acties, maar we kunnen in het bestek van dit document niet alle 
voorziene acties vermelden.

Programmalijn: overleg en samenwerking

Deze cluster omvat de programma’s op het vlak 
van overleg en samenwerking met de specifieke 
deelsectoren en sectorale overlegstructuren in 
het erfgoedveld, wat vooral gebeurt via de sec-
torcoördinatoren. We overleggen regelmatig met 
de erfgoedcellen, de vertegenwoordigers van 
de Vlaamse kunststeden (Antwerpen, Brugge, 
Brussel, Gent, Leuven en Mechelen), de lande-
lijke expertisecentra en organisaties volkscultuur 
(LEOV’s), het Overleg Landelijke Archieven Vlaan-
deren (OLAV), het Museumoverleg en de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. We gaan ook de dialoog aan 
met beroeps-, leden- en belangenorganisaties zo-
als de VVBAD, ICOM-Vlaanderen, het Overleg Cul-

tureel Erfgoed (OCE), de VVSG, enz. We toetsen onze initiatieven zoveel mogelijk bij hen af, en informeren 
over onze werking. Als steunpunt vervullen we hiermee rollen zoals netwerking, loket/aanspreekpunt maar 
ook beleidsondersteuning.

Lokale en regionale erfgoedwerking (Programmacoördinator: Gregory Vercauteren)

Lokale en regionale erfgoedwerkingen en besturen (gemeentebesturen en IGS’en) ondersteunen, samen-
brengen en versterken. We ondersteunen de beleidsplanningstrajecten van kunststeden en IGS die willen 
intekenen op een regionale rol. We werken intensief samen met de erfgoedcellen. We lijsten op welke extra 
advies- en begeleidingsvragen FARO ontvangt sinds de hervorming van de provincies. Op basis van deze op-
lijsting voeren we overleg met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en bepalen we een strategie voor 
de duurzame ondersteuning van lokale en regionale erfgoedwerkingen in de toekomst.

Museale samenwerking (Programmacoördinator: Olga Van Oost)

Het Museumoverleg bestaat uit de directeurs van de landelijk erkende musea, aangevuld met Kazerne Dos-
sin en ICOM-Vlaanderen. Het overleg wordt gecoördineerd door FARO en is de laatste jaren uitgegroeid tot 

Het Groot Onderhoud, december 2017 
Foto: Jonathan Sommereyns / FARO
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een hecht samenwerkingsverband gericht op beleidsstrategieën. Deze samenwerking wordt behouden, 
maar er is de expliciete vraag van de directies om museologische thema’s verder uit te diepen en ook op in-
houdelijk vlak meer samen te werken. Dit programma zal deze inhoudelijke, museologische samenwerking 
tot stand brengen. In 2018 vangen we diverse trajecten aan, als voorbereiding op de nieuwe beleidsperiode 
waarin ze verder worden uitgerold.

Erfgoedbibliotheken (Programmacoördinator: Jeroen Walterus)

FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ondersteunen samen het veld van de erfgoedbibliotheken en stem-
men daartoe ook af met de VVBAD en andere partners. Daartoe overleggen ze en maken ze jaarlijks afspra-
ken over gezamenlijke acties. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is het netwerk van zes erkende erfgoedbiblio-
theken (www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be). Samen ondersteunen ze bibliotheken die het kwaliteitslabel 
wensen aan te vragen. 

Archieven (Programmacoördinator: Bart De Nil)

FARO ondersteunt de archieven voor wat de culturele archiefwerking betreft, en stemt daarvoor af met 
OLAV, VVBAD en Archiefbank. Archieven die het kwaliteitslabel wensen aan te vragen helpen en begeleiden 
we eveneens. Een voorbeeldactie is de succesvolle jaarlijkse Winter School Archives & Education.

Landelijke organisaties volkscultuur en expertisecentra (Programmacoördinator: Gregory Vercauteren)

We faciliteren het structureel overleg met de landelijke organisaties volkscultuur en expertisecentra. Deze 
deelsector is in het kader van het nieuwe Erfgoeddecreet en met het oog op de volgende beleidsperiode in 
volle transitie, wat FARO in 2017 mee begeleidde en ook verder zal opvolgen.

Groot Onderhoud 

FARO organiseert opnieuw het Groot Onderhoud (www.hetgrootonderhoud.be), het sectormoment van de 
cultureel-erfgoedsector. Zoals steeds in het najaar, dit jaar over het thema ‘participatief erfgoed’.

Programmalijn: internationale werking

FARO zet zoals steeds actief in op internationale (samen)werking. De internationale dimensie zit verweven 
in veel acties van FARO. We organiseren geregeld studiereizen naar het buitenland en nodigen eminente 
sprekers uit voor masterclasses in ons land. We nemen deel aan internationale congressen en netwerken, 
volgen beleidsontwikkelingen binnen internationale instanties (UNESCO, Europese Unie …) en onze buur-
landen en informeren de cultureel-erfgoedsector hierover. Bovendien wordt 2018 het ‘Europees jaar van het 
cultureel erfgoed’. In dit kader ontwikkelen we een hele reeks activiteiten.

Europees Jaar Cultureel Erfgoed (Programmacoördinator: Marc Jacobs)

2018 wordt het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH2018). Via diverse acties brengt FARO dit Eu-
ropese Jaar onder de aandacht bij de cultureel-erfgoedsector en stimuleren we de ‘Europese reflex’ bij erf-
goedwerkers. Hiervoor werken we samen met CJM, Onroerend Erfgoed en Herita.
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We voorzien enkele publicaties zoals Europa en de Faro-conventie. De essentie, met een toelichting van de 
belangrijkste Europese beleidskaders en -teksten en Wat kan de Faro-conventie voor u en uw beleidsmakers 
betekenen? Hierin maken we de vertaalslag van teksten en artikels naar de praktijk. Er komt ook een lezin-
genreeks met internationale sprekers over thema’s die raken aan het Europese Jaar. Tot slot is FARO mede-
organisator van een studiedag rond het thema ‘Participatie, lokaal beleid en het Europese Jaar’.

Internationale werking (Programmacoördinator: Marc Jacobs)

De expertise en ervaring van FARO wordt ingezet in internationale organisaties en fora, al dan niet in naam 
van de Vlaamse Gemeenschap, met belangrijke strategische impact, zowel internationaal als in Vlaanderen.

We nemen actief deel aan de bijeenkomsten van de organen, expertenbijeenkomsten en netwerken van 
de UNESCO-Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed en aan het Vlaams en Belgisch 
Memory of the World comité. In dit verband organiseren we een studiedag, realiseren we publicaties, zowel 
in Vlaanderen als internationaal. Verder wordt de Agenda 2030 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellin-
gen van de Verenigde Naties belangrijk voor het verder ontwikkelen van het vertoog én de erfgoedpraktijk. 
Naast, zoals altijd, de Kaderconventie van de Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed voor de 
maatschappij en recente Europese aanbevelingen rond erfgoed. We nemen deel aan de ‘OMC on Skills, trai-
ning and knowledge transfer in heritage professions’: deze Europese werkgroep verzamelt good practices 
omtrent het aanleren en doorgeven van erfgoedvaardigheden. We nemen deel aan het tweejaarlijks congres 
van de Association for Critical Heritage Studies in september 2018 en leveren een bijdrage aan de redactie 
van de nieuwsbrief van ACHS-ICH. We volgen EU-programma’s zoals Creative Europe en HORIZON 2020 op 
en informeren de sector over lopende calls. FARO is ook lid van het partnernetwerk van Europeana. We infor-
meren de sector over al deze  initiatieven.

2018 is het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
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Programmalijn: behoud en beheer, collectiemanagement 

Onder deze lijn vallen een aantal gespecialiseerde programma’s die elk een bepaald segment van behoud en 
beheer omvatten. De diverse acties beogen vooral de decretale functies te ondersteunen van collectiebehe-
rende erfgoedorganisaties (musea, archieven en erfgoedbibliotheken), meer bepaald de functies ‘herkennen 
en verzamelen’ en ‘behouden en borgen’. Praktijkontwikkeling- en ondersteuning van de diverse praktijken 
staan daarbij centraal, naast rollen als advisering en kennis-en expertiseontwikkeling.

Preventieve en remediërende conservering  (Programmacoördinator: Anne-Cathérine Olbrechts)

Praktijkontwikkeling en praktijkondersteuning rond alle aspecten van preventieve conservering: bewaren, 
registratie, hanteren, verplaatsen en transport, verpakken, beveiliging, klimaat-licht-pollutie-geïntegreer-
de pestbestrijding en calamiteitenplanning. 

We zetten de expertisedeling voort over art-handling, transport, conditierapportering, koerieren, enz. in het 
kader van bruiklenen binnen het vormingstraject ‘Erfgoedobject out of office’. We starten het Klimaatnet-
werk Vlaanderen opnieuw op met focus op duurzame oplossingen voor klimaataspecten in erfgoedbehe-
rende instellingen. We actualiseren de ECCE-trajecten (eerste hulp bij calamiteiten aan cultureel erfgoed), 
organiseren vorming over collectiehulpverlening bij complexe collecties, reanimeren de calamiteitennetwer-
ken en geven in-companytraining op vraag van collectiebeherende instellingen. We zetten de vormingsreeks 
‘Gevaarlijk erfgoed’, opgestart in 2017, voort met specifieke aandacht voor het herkennen en de aanpak/
behandeling van gevaarlijk erfgoed (wapens, asbest, lood, kwik, enz.) We verlenen ook advies over schade-
registratie en verlenen onze medewerking aan de opmaak van schadeatlassen en surveys voor de opvolging 
van schade/conditiecontrole, in samenwerking met diverse partners.

Collectiemanagement (Programmacoördinator: Anne-Cathérine Olbrechts)

Praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling over collectiemanagement. We verzamelen en delen exper-
tise over collectierisicomanagement; zo zullen we de quickscan-methode voor collectierisicomanagement, 

Workshop ‘Framing techniques and microclimate environments for panel paintings’, eind 2016. 
Foto: FARO
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ontwikkeld in de Rijksdienst Cultureel Erfgoed Nederland, promoten en er vorming over geven. We verken-
nen de mogelijkheden voor de praktische implementatie van Spectrum N, voornamelijk door integratie van 
de standaard in vormingen waarin Spectrum kan worden toegepast.

Cultureel erfgoed waarderen (Programmacoördinator: Anne-Cathérine Olbrechts)

Praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling over waarderen van cultureel erfgoed via de basiscursus 
waarderen, intervisiegroep pilootprojecten waarderen, masterclasses met experts, subwerkgroepen over in-
novatie waarderingsmethoden (onder andere via documenteren, expertenpools, literatuuronderzoek, enz.). 
We gaan ook de toolbox waarderen online publiceren en verder ontwikkelen.

Erfgoeddepots (Programmacoördinator: Anne-Cathérine Olbrechts)

Expertisedeling en -opbouw rond depotinfrastructuur, depotwerking, preventieve conservering in depots, 
en duurzaamheid. 

We volgen het depotbeleid van de Vlaamse overheid verder op. Vanaf 2018 is ook de website Depotwijzer.be 
door het Dep. CJM in beheer van FARO gegeven. Verder wordt ook materiaal voor monitoring en preventieve 
conservering van de provincies aan FARO overgedragen. Dat stellen we via een uitleendienst ter beschikking 
van erfgoedinstellingen.

Erfgoedinfrastructuur & techniek (Programmacoördinator: Monique Verelst)

Erfgoedinstellingen informeren en ondersteunen m.b.t. duurzame infrastructuur, facility en techniek van 
publiek toegankelijke ruimtes, werkplekken en erfgoedcollecties. 

Summer School ‘Ethnographic collections, aspects of research, preservation and conservation’, augustus 2017 
Foto: FARO
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We gaan erfgoedmedewerkers samenbren-
gen met het oog op expertise-opbouw over 
bepaalde topics, kennisdeling en netwer-
king en de technische noden en behoef-
tes van erfgoedinstellingen verder in kaart 
brengen. We werken hiertoe samen met 
STEPP (Steunpunt voor Productionele, Ont-
werpende en Technische krachten van de 
brede culturele sector). 

We bouwen voort op het traject ‘Duurzaam 
verbouwen’ en ‘Duurzaam verbouwen en 
techniek in internationaal perspectief’. Er 
gaat ook speciale aandacht naar het traject 
‘Vitrines’ dat in 2017 werd opgestart. Aan-
dachtspunten bij het bepalen van de juiste 
vitrines zijn o.m. aspecten van beveiliging,  
preventieve conservering en verlichting.

Bibliothecair en documentair erfgoed (Programmacoördinator: Bart De Nil/Jeroen Walterus)

Dit programma omvat diverse acties over collectiebeleid en -beheer van documentair en bibliothecair erf-
goed, i.s.m. de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, en instellingen en organisaties in de archief- en bibliotheek-
sector.

We zetten de samenwerking voort rond schaderegistratie en COMETA en zetten op vraag een hands-on trai-
ning op rond behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed. 

Via het project GOV-PUB (overheidspublicaties) werken we aan de registratie van het depothouderschap en 
het beheer van de verhuisbewegingen van collecties seriële overheidspublicaties in archieven en erfgoedbi-
bliotheken. Bedoeling is om tot afstemming te komen tussen collecties met het oog op bewaarafspraken. In 
2018 wordt de scope verbreed naar regionale archiefdiensten. 

We zullen met enkele partners in binnen- en buitenland samenwerken in de ontwikkeling van een onli-
netool voor het registreren van diefstallen in archieven en erfgoedbibliotheken. Daarnaast zullen we met 
de partners ook initiatieven ondernemen om het bewustzijn over diefstallen te vergroten en archieven en 
erfgoedbibliotheken tips & tricks aan te reiken om diefstallen te vermijden. 

We coördineren sinds 2015 de werkgroep LeerDok (educatie) die we hebben opgericht met medewerkers van 
verschillende archieven en erfgoedbibiotheken. Tegen het eind van het jaar produceert LeerDok een lespak-
ket met als thema ‘Verkiezingen’.

Programmalijn: publiekswerking en educatie

Deze programmalijn focust vanuit verschillende invalshoeken op de ontwikkeling en ondersteuning van de 
decretale functie ‘presenteren en toeleiden’. Dat gebeurt via advisering, kennis-en expertiseontwikkeling, 
praktijkondersteuning en -ontwikkeling, en ook productontwikkeling. Jaarlijks kunnen daarbij andere the-
ma’s centraal staan. Ook het digitale perspectief ontbreekt niet.

Vorming ‘Help, hoe kies ik de juiste vitrine?’, februari 2017 
Foto: FARO
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Onthaal en begeleiding (Programmacoördinator: Hildegarde Van Genechten)

Dit programma omvat de acties die zich toeleggen op het verbeteren van de kwaliteit van het onthalen en 
begeleiden van publiek (deelnemers, deelhebbers) in erfgoedhuizen/tentoonstellingen, bij evenementen 
of andere publieke acties van erfgoedactoren.

De praktijk leert dat de onthaalfunctie vaak eerder stiefmoederlijk wordt behandeld: ze ontbreekt door-
gaans in het geheel van de visie van de organisatie en wordt in de eerste plaats beschouwd als een louter 
uitvoerende taak. Nochtans is een goed en competent onthaal een essentiële sleutel voor een positieve 
bezoekerservaring. In dit traject willen we directies/verantwoordelijken van het onthaal sensibiliseren en 
ondersteunen. We richten coachingstrajecten in voor verantwoordelijken van de gidsenwerking en geven 
vorming omtrent innovatief onthaal. We zoomen ook in op audioguides: welke noden zijn er op dit vlak? Is 
de rol van de audioguide stilaan uitgespeeld of is er nog steeds toekomst voor deze vorm van publieksbe-
middeling? In 2018 verkennen we de behoeften van musea en andere erfgoedsites en werken desgewenst 
een vorming uit.

Museale duurzame presentatie (Programmacoördinator: Monique Verelst)

Collectiebeherende instellingen informeren 
en ondersteunen bij het duurzaam presente-
ren van hun collecties.

Nogal wat parameters beïnvloeden de produc-
tie van een museale presentatie en de bezoe-
kersbeleving tout court. Het type instelling, de 
collectie, de betrokkenheid van de erfgoedge-
meenschap, de vertaalslag van concept naar 
ruimtelijke dimensie, het bezoekersprofiel, de 
beschikbare tijd en ruimte, het budget, etc … In 
dit programma focussen we op enkele van die 
parameters. Bijzondere aandacht gaat naar be-
leving, routing en wayfinding in architectuur 
en interieurarchitectuur vandaag. Ervaringen 
en verhalen uit de praktijk tonen de nood aan 
het uitwerken van een strategie hieromtrent, 
zodat oplossingen aangereikt kunnen worden. 

Verder geven we advies en ondersteuning bij 
specifieke herinrichtingsprojecten, waarbij erf-
goedcollecties presenteren en beleven centraal 
staan.

ICT en digitaal erfgoed (Programmacoördinator: Bram Wiercx)

De acties van het programma focussen zich hoofdzakelijk op het innoveren en ontwikkelen van praktijken 
rond digitale publieksbemiddeling en de inzet van ICT daarbij.

Vorming ‘Beleving, routing en wayfinding in musea’, 
januari 2018. Foto: FARO
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We organiseren al enkele jaren onder de titel ‘Digitale Publiekswerking Hands on’ een modulair vormings-
traject voor erfgoedwerkers die onmiddelijk met een bepaalde ICT-tool of methodiek aan de slag gaan. 

We geven in het najaar een boek uit over een aantal actuele tendensen m.b.t. digitaal erfgoed. Deze publi-
catie is een vervolg van de conferentie ‘Erfgoed, augmented en virtueel’ die we organiseerden in 2016. In het 
najaar van 2018 volgt de conferentie ‘Erfgoed360’: storytelling, Augmented & Virtueel. 

De collegagroep over digitale participatie (als vervolg op de collegagroep digitale bemiddeling) zet haar ac-
tiviteiten voort en heeft als brede doelstelling om digitale participatie op het niveau van de hele organisatie 
te brengen en in te bedden in de globale digitale strategie.

Erfgoed en onderwijs (Programmacoördinator: Hildegarde Van Genechten)

De acties in dit programma hebben tot doel de plaats van cultureel erfgoed 
(als leermiddel en als leerinhoud) in het onderwijs te versterken.

We zetten het (lokaal) samenwerkingstraject ‘Buurten met erfgoed’ voort 
voor (lagere) scholen en erfgoedpartners rondom het erfgoed in de omgeving 
van de school. 

Via het traject ‘Cultuur in de Spiegel’ dragen we het cultuureducatief theore-
tisch kader uit dat werd ontwikkeld vanuit het Departement Onderwijs. 

Erfgoed in de vrije tijd (Programmacoördinator: Hildegarde Van Genechten)

De acties in dit programma focussen op hoe erfgoedactoren hun publiekswerking zo toegankelijk/inclusief 
mogelijk kunnen maken.

Veel mensen participeren aan cultureel-erfgoed(activiteiten) in hun vrije tijd in verschillende fasen in hun 
leven, bv. als jongere, als volwassene, als oudere, of in verschillende hoedanigheden: als nieuwkomer, als 
persoon met een fysieke beperking, of nog, in verschillende andere rollen: als vrijwilliger, als ouder met 
een rits kinderen, als lid van een vereniging, enz. Al deze perspectieven brengen verschillende wensen en 
behoeftes met zich mee wanneer men bv. een museum bezoekt, een archief gebruikt, deelneemt aan een 
erfgoedactiviteit, of wanneer men een taak in de erfgoedwerking op zich neemt. Via diverse acties ontwik-
kelen we de expertise van de sector.

Ook dit jaar ondersteunt FARO mee het evenement Krokuskriebels van de Gezinsbond dat plaatsvindt in 
de krokusvakantie (februari 2018) en waarbij (bijna) honderd musea zichzelf bij families promoten met een 
familievriendelijk aanbod.

We verlenen advies aan Toerisme Vlaanderen dat drie erfgoedsites ondersteunt in de ontwikkeling en verbe-
tering van hun familievriendelijke werking, m.n. MSK Gent, domein Raversyde en het KMMA. De ervaringen 
en expertise die gedurende dit traject worden ontwikkeld worden gedeeld tijdens een (familievriendelijke) 
studiedag op 30 oktober 2018 in het KMMA. Op deze dag wordt ook een publicatie gepresenteerd die FARO 
mee inhoudelijk zal invullen.

Cover De wereld begint in de schoolbuurt. Draaiboek voor trekkers ‘Buurten met erf-
goed’, FARO, 2017. 
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Programmalijn: participatie

Sinds de conceptnota en het nieuwe Erfgoeddecreet vormt de functie ‘participatie’ een belangrijke nieuwe 
uitdaging voor het cultureel-erfgoedveld. We zetten daarom al enkele jaren actief in op cruciale thema’s 
zoals diversiteit, duurzaamheid en welzijn om de maatschappij actief te betrekken bij de cultureel-erfgoed-
werking (en omgekeerd). Dat doen we via expertiseontwikkeling en -deling, met behulp van een ruim palet 
van innovatieve en praktijkgerichte methodieken en proeftuinen, naast klassieke collegagroepen en vormin-
gen. We zetten ook sterk in op sensibilisering rond deze nieuwe uitdagingen.

Erfgoedcollecties en welzijn (Programmacoördinator: Bart De Nil)

Voortbouwend op de publicatie- en vormingsreeksen ‘Erfgoed en Dementie’ (2015) en ‘Meer dan Erfgoed. 
Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn’ (2016) ontwikkelen we samen met verschillende partners uit de 
cultureel-erfgoed- en zorgsector in 2018 een driejarig programma met als kern een reeks van langetermijn-
piloottrajecten die focussen op het inzetten van erfgoedcollecties om het welzijn en de gezondheid van 
mensen te verbeteren. Hoofddoelstellingen en uitkomsten zijn: de opbouw van kennis en expertise over 
interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid; het ontwikkelen en verspreiden van me-
thodieken en instrumenten voor op bewijs gebaseerde (evidence based) interventies met cultureel erfgoed 
voor gezondheid en welzijn; het vergelijken van de uitkomsten van de verschillende trajecten om zo signifi-
cante uitspraken te kunnen doen over de impact van interventies met cultureel erfgoed voor gezondheid en 
welzijn. En ten slotte de ontwikkeling, op basis van de kennis en expertise die wordt opgebouwd, van een 
generieke toolset en een trainingsaanbod voor cultureel erfgoed- én zorgactoren die samen met cultureel-
erfgoedcollecties een aanbod voor gezondheid en welzijn willen opzetten.

Het archief om de hoek (Programmacoördinator: Bart De Nil)

Centraal in dit tweejarig programma is het ontwikkelen van laagdrempelige methodieken en tools waar-
mee archieven hun outreachende werking kunnen koppelen aan hun collectiebeleid (zowel collectievor-

Sessie ‘Ingemaakt erfgoed’ in Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle, juni 2017. Foto: FARO
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ming als -beschrijving) en hun vrijwilligerswerk. We vertrekken van de directe binding die archieven van 
oudsher hebben  met hun lokale omgeving: ze bewaren het lokaal erfgoed én ze verzamelen de verhalen 
van de bewoners en de geschiedenis van gehuchten, wijken en buurten. Het archief en zijn collecties zijn 
belangrijke assets die lokaal kunnen worden ingezet in de aanpak van enkele maatschappelijke problemen. 
Denk aan vereenzaming, dementie en armoede. We willen samen met enkele archieven op zoek gaan naar 
de sleutels voor een duurzame outreachende werking die structureel in de archiefwerking wordt ingebed. 
Doelstellingen van dit programma zijn: een raamwerk voor outreachende werkmethodes uitrollen, daarbij 
gebruikmakend van de collecties en expertise van archieven; een generieke richtlijn voor de aquisitie en 
beschrijving van archieven die via co-creatie worden verzameld in het kader van buurtwerking; een gids 
publiceren voor archieven die hun outreachende werking structureel willen inbedden in hun werking.

(Super)diversiteit en migratie (Programmacoördinator: Katrijn D’hamers)

Dit programma speelt in op de uitdagingen van de superdiverse samenleving en op de rol die cultureel-erfgoed-
organisaties hierin kunnen opnemen. Via themagerichte activiteiten wordt het programma vormgegeven.

We gaan door met het traject ‘Musea in Dialoog’, dat focust op de omgang met diversiteit in de praktijk van 
publiekswerking. Dat omvat o.a. de organisatie van training en ondersteuning bij trajecten omtrent mind-
fulness, de coördinatie van deelname aan Slow Art Day en het opvolgen van gemeenschappelijke thema’s 
naar aanleiding van de studiereis naar het VK van 2017 en tot slot het verkennen en ontwikkelen van tech-
nieken en methodieken omtrent taalbemiddeling (dialooggroepen, NT2, OKAN).

We ondersteunen en bemiddelen bij enkele specifieke erfgoedtrajecten: ‘Woonwagenbewoners’, ‘Dementie 
kent geen kleur’, ‘Hammam’, ‘IA’ (Roemeense blouse), ‘zaghareet’. We spelen in op vragen van migrantenfe-
deraties en -verenigingen om projecten en trajecten te begeleiden.

Bezoek aan de Manchester Art Gallery tijdens de studiereis ‘Musea in dialoog’ naar Engeland, september 2017. 
Foto: FARO
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We zetten de werking van het netwerk Etnocoll voort. Het uitgangspunt van Etnocoll is om collecties van etno-
grafische of niet-Europese aard een rol te laten spelen in de maatschappelijke uitdagingen en diversiteit van 
vandaag. We voorzien een nieuwe Engelstalige publicatie, een summer school en een nog op te starten werk-
groep omtrent restitutie. We werken hiertoe samen met de Koning Boudewijnstichting en andere partners. 

Erfgoed en duurzame ontwikkeling (Programmacoördinator: Alexander Vander Stichele)

Volgend op het Groot Onderhoud van 2017 zal FARO 
ook in 2018 volop de kaart van duurzame ontwik-
keling trekken. Centraal hierbij staat de VN Agenda 
2030 en de daaraan gekoppelde duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen (SDG’s).

We zorgen er in 2018 voor dat het concept en de in-
houd van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
gemeengoed worden binnen het cultureel-erfgoed-
veld. Dit doen we onder andere door de creatie en 
verspreiding van een cultuurbrede (digitale) toolbox 
rond de SDG’s, door de SDG’s systematisch aan bod 
te laten komen binnen ieder nummer van faro | tijd-
schrift over cultureel erfgoed en het opzetten van 

een aantal cultuurbrede trajecten/trainingen waarbij we nagaan hoe de SDG’s als tool hun weg kunnen 
vinden in de dagdagelijkse praktijk van erfgoedwerkers.

Volgend op het Groot Onderhoud van 2017, waar erfgoed en duurzame ontwikkeling centraal stond, probe-
ren we in 2018 een aantal collegagroepen of lerende netwerken op te zetten (of te reactiveren) die willen 
inzetten op de topics rond ecologische duurzaamheid: verduurzamen van de interne werking, duurzaam 
binnenklimaat, duurzame scenografie, erfgoedinstellingen als lokale duurzaamheidshub, tentoonstellen en 
duurzame ontwikkeling. Dit wordt in verschillende programma’s opgevolgd. 

Om de rol en het belang van erfgoed en erfgoedinstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling meer 
prominent in de kijker te plaatsen, bouwen we ook in 2018 verder op het concept van ‘Het Parlement der Din-
gen’. Bedoeling is om in de loop van het jaar en tijdens enkele sleutelmomenten (bijvoorbeeld: Erfgoeddag) 
een aantal getuigenissen van erfgoedobjecten en/of -praktijken te bekomen die kunnen gebundeld worden 
in een boek en (audiovisuele) promotiecampagne.

We werken actief samen met het netwerk Pulse, en leiden onze sector toe naar hun activiteiten.

Programmalijn: communicatie & beeldvorming

We nemen via onze diverse communicatiekanalen en -producten ten volle onze rol op als promotor om de 
cultureel-erfgoedsector, de diverse erfgoeddisciplines en -thema’s zowel binnen Vlaanderen als internati-
onaal bekend te maken. We willen ook de beeldvorming over cultureel erfgoed versterken naar een breed 
publiek. Dat doen we onder meer door de organisatie en coördinatie van Erfgoeddag. We besteden de ko-
mende jaren extra aandacht aan de inzet van onze socialemediakanalen, maar ook ons tijdschrift faro blijft 
een sterkhouder.

Het Groot Onderhoud, december 2017 
Foto: Jonathan Sommereyns / FARO
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Erfgoed & communicatie (Programmacoördinator: Roel Daenen)

Dit programma omvat al onze acties die met communicatie en beeldvorming te maken hebben; hetzij om 
ofwel de communicatieve competenties binnen de cultureel-erfgoedsector te versterken, ofwel om de 
beeldvorming over cultureel erfgoed bij het publiek mee te bepalen of, ten slotte, om de communicatie van 
het steunpunt verder te optimaliseren.

We organiseren, een aantal trainingen, intervisies en 
workshops rond communicatiestrategie en -praktijk. 
Met onder meer: Publiek 18, de Communicatiekliniek 
2018, Basiscursus communicatie.

Evaluatie blijft in elke communicatiestrategie een erg 
belangrijke, zelfs cruciale activiteit. In 2018 wensen we 
de inzet van de FARO-communicatie (website, nieuws-
brief, socials, print en andere instrumenten en kanalen) 
bij onze stakeholders te bevragen en te meten, met het 
oog op een verbetering.

We houden een open lijn met de Vlaamse Radio en Tele-
visie. Daartoe wordt twee à drie keer per jaar vergaderd 
met de communicatieverantwoordelijken van een aan-
tal collega-steunpunten én met de cultuurmanager  van 

de VRT. Bedoeling is om relevante thema’s aan te kaarten, en hierover verslag te brengen aan de sector(en).

Het tijdschrift faro bestaat in 2018 tien jaar: tijd om het aloude, inhoudelijk format te evalueren. In 2018 
wordt het tijdschrift inhoudelijk en op het vlak van de vormgeving geoptimaliseerd, naargelang de noden en 
verwachtingen van de doelgroepen.

Erfgoeddag (Programmacoördinator: Tine Vandezande)

Erfgoeddag blijft het belangrijkste, inhoudelijk sterke toonmoment van de cultureel-erfgoedsector. Het 
thema van Erfgoeddag is in 2018 ‘Kiezen’.

FARO toont zich jaar na jaar een trekker en voorvechter van een sterk programma. Bovendien is het evene-
ment ook een dankbare deeltjesversneller om andere sectoren te sensibiliseren over het belang en de impact 
van een cultureel-erfgoedwerking. Het cijfermateriaal en de appreciatie door deelnemers, coördinatoren, de 
media en het publiek geven aan dat de inzet en het bereik ook na zestien edities nog steeds erg levendig 
en groot zijn. We sturen een opvallende publiekscampagne aan, met als voornaamste onderdelen een af-
fichage- en flyercampagne, radio- en televisiespots, een nationale perscampagne, een programmawebsite 
en de volle inzet van sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). We evalueren na Erfgoeddag de 
acties zowel bij het publiek, de erfgoedsector als de lokale coördinatoren.

We zetten de bij Erfgoeddag complementaire sensibiliseringscampagne ‘Erfgoeddoel’ voort, in nauwe sa-
menwerking met de sector en allerhande partners. Deze mikt zowel op de eigen sector als, via hen, het pu-
bliek. In marketingtermen: B2B2C. Al 25 erfgoedinstellingen nemen deel aan deze campagne. In 2018 wordt 
de brochure opnieuw vormgegeven, geactualiseerd en verspreid (o.a. via Aeolus en de notarissen) en wordt 
ook de website aangepast.

De Communicatiekliniek, juni 2017 
Foto: Elke Van Lent, FARO
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ErfgoedApp (Programmacoördinator: Bram Wiercx)

De ErfgoedApp maakt het voor erfgoedorganisaties mogelijk om via leertrajecten en experimenten te leren 
hoe ze via deze technologie multimediale informatie kunnen aanbieden aan hun bezoekers. 

Workshop ErfgoedApp. Tijdens deze workshop leert men wat iBeacons zijn, hoe ze werken en waarvoor men 
ze kan gebruiken. We bekijken ook de mogelijkheden van augmented reality en leren hoe audiovisuele con-
tent te gebruiken in de ErfgoedApp.

Bootcamp ErfgoedApp. Via een gevorderde opleidingsformule, coaching en inspiratie en feedback van an-
dere deelnemers willen we concrete projecten nog beter maken.

Sociale media (Programmacoördinator: Michelle Van Meerhaeghe)

We rollen een eigen socialemediastrategie uit om onze communicatie over en voor de sector te verbeteren. 
We ambiëren ook om ons als aanspreekpunt voor vragen over digitale erfgoedcommunicatie te profileren. 
Dat kan onder meer door het initiëren van vormingen, overlegmomenten of artikels.

Opstellen van een socialemediastrategie voor de verdere professionalisering  van de verschillende kanalen 
ErfgoedApp, Erfgoeddag, FARO. Daarin worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de gebruikte kanalen, 
frequentie gebruik, type content, taalgebruik, doelgroep … We blijven ook groeikansen zoals Linkedin, Pinte-
rest of Instagram opvolgen.

Het belang van sociale media blijft toenemen. Het kunnen lezen en begrijpen van Google, Twitter en Face-
book Analytics of inzicht hebben in SEO zijn daarom essentiële vaardigheden geworden. We plannen een 
aantal trainingen die hier dieper op ingaan en stimuleren Informatie-uitwisseling tussen collega’s in de 
sector, bijvoorbeeld in de vorm van blogartikels, overleg- en discussiemomenten of de voorstelling van best 
practices.

Programmalijn: organisatieontwikkeling en veldanalyse

We ondersteunen en ontwikkelen erfgoedprofessionals en hun organisaties in hun praktijkvragen, noden 
en behoeften op het vlak van kwaliteitsbevordering, innovatie en verdere professionalisering. We streven 
daarbij naar een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt voor de erfgoedwerker van 
de toekomst. We leveren ook een bijdrage aan de kennisontwikkeling over de cultureel-erfgoedsector, door 

Workshop ‘ErfgoedApp, 
augmented reality en 
ErfgoedBeacons’, 2017. 
Foto: FARO
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gegevens te verzamelen en te analyseren over kernprocessen in de sector. Tot slot exploreren we nieuwe 
domeinen zoals erfgoed en ethiek.

Onderwijs en arbeidsmarkt (Programmacoördinator: Jacqueline van Leeuwen)

Dit programma wil de aansluiting tussen erfgoedgerichte oplei-
dingen in het onderwijs en de arbeidsmarktbehoeften in de cultu-
reel-erfgoedsector verbeteren. We ondersteunen ook beginnende 
erfgoedwerkers, onder andere door het ontwikkelen van een basis-
aanbod aan starterscursussen.

We ontwikkelen basiscursussen voor startende erfgoedwerkers over 
verschillende thema’s zoals lokale erfgoedadviseurs, participatie, sce-
nografie, erfgoedbeheer, communicatie, digitale participatie en digi-
taal erfgoedbeheer, enz. Deze presenteren we in de brochure Starters-
aanbod.

We werken mee aan het opmaken van beroepskwalificatiedossiers 
voor erfgoedgerichte beroepen (bv. erfgoedregistrator). We organise-
ren een jaarlijkse beroepenbeurs voor studenten en verzamelen rele-
vante informatie voor studenten: stageplaatsen, vacature-overzich-
ten en beroepenbrochure.

Organisatieontwikkeling (Programmacoördinator: Jacqueline van Leeuwen)

We zetten onze werking voort om de cultureel-erfgoedsector verder proactief te ondersteunen m.b.t. or-
ganisatieontwikkeling. 

We hernemen de succesvolle basiscursus ‘Groeien in de rol van teamleider’. We ontwikkelen een traject en 
tools over samen-werken in erfgoedorganisaties met vorming over time management en taakverdeling. We 
focussen ook op organogrammen en organisatiestructuren: welke modellen zijn inspirerend voor de cultureel-
erfgoedsector? Belangrijk is ook hoe we de kennis en kunde van  werknemers kunnen capteren die de organisa-
tie verlaten. Daartoe ontwikkelen we een aanbod rond kennisborging en kennisoverdracht bij exit en pensioen.

Zoals altijd bieden we advies en begeleiding aan bij veranderingstrajecten en bij de opmaak van strategische 
beleidsplannen en visienota’s en ondersteunen we organisaties bij het opmaken en indienen van erken-
ningsaanvragen.

Veldanalyse (Programmacoördinator: Alexander Vander Stichele)

Deze programmalijn behelst alle acties met als doel het cultureel-erfgoedveld cijfermatig in kaart te bren-
gen en op te volgen.

We verlenen onze medewerking aan de lopende (test)projecten kwantitatief publieksonderzoek bij musea 
van het Kenniscentrum Cultuur en Toerisme Vlaanderen. Daarbij bouwen we voort op de reeds opgebouwde 
ervaring en inzichten bij FARO. Bedoeling is te komen tot een uniforme bevragingsmethodologie en vra-
gensets die door alle Vlaamse musea kunnen gebruikt worden. We gaan ook na hoe we de uitrol en impli-
mentatie van de publieksbevragingsmethodiek zo goed mogelijk kunnen doen slagen en opvolgen, eens de 
testfase voorbij is.

Brochure Startersaanbod. Basis-
cursussen najaar 2017. FARO, 2017.
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Op basis van de analyse van lokale erfgoedstatistieken en de BBC (zowel de inhoudelijke via de meerjaren-
plannen als de financiële via de jaarrekeningen) gaan we na of we gegevensreeksen kunnen detecteren die 
het opvolgen en ontsluiten waard zijn, met het oog op het in kaart brengen van de lokale dynamieken op 
erfgoedvlak (in vergelijking met de andere ‘vrijetijdssectoren’).

In de loop van 2018 gaan we in overleg met CJM na of en in welke mate er nood is om in 2019 een nieuwe 
editie van het Cijferboek Cultureel Erfgoed te organiseren. We gaan hierbij ook na of we de aanpak (zowel 
inhoudelijk als methodologisch) niet moeten veranderen, om de respons te verhogen en betere data te krij-
gen. Tegelijkertijd gaan we na in welke mate we specifieke data die nu in in het Cijferboek zitten niet op een 
andere manier in kaart kunnen brengen.

Met het oog op de komende beleidsperiode stellen we een onderzoeksagenda op. We gaan na welke thema’s we 
de komende jaren verder in kaart willen brengen en hoe we dit kunnen/willen doen. Dit kan deels een herneming 
zijn van het Prisma-onderzoek van 2010-2012, maar ook de opzet van nieuwe onderzoekslijnen. Waar mogelijk 
sluiten we hierbij aan bij lopend onderzoek of bundelen we de krachten met andere geïnteresseerde partijen.

Erfgoed en ethiek (Programmacoördinator: Olga Van Oost)

In dit programma bekijken we de verschillende invullingen van ethiek in relatie tot de cultureel-erfgoed-
sector. Dit programma wordt in 2018 voorbereid maar zal vooral vanaf 2019 worden uitgerold.

Ethiek is een maatschappelijk domein in volle ontwikkeling. En ook in de cultureel-erfgoedsector wordt dit 
steeds belangrijker. Dit gaat van vraagstukken over intermenselijke omgangsvormen en personeelsbeleid, 
ethische codes, tot vragen over het eigenaarschap van collecties … Wanneer cultureel-erfgoedorganisaties 
nadenken over hun maatschappelijke rollen en over de vraag of ze kritische standpunten kunnen opnemen, 
zijn ze met ethiek bezig. In het boek Museum van het Gevoel pleitten we er reeds voor dat musea een morele 
verantwoordelijkheid dienen op te nemen. 

Erfgoed en zaken (Programmacoördinator: Jeroen Walterus)

We verzamelen in dit programma diverse acties die de cultureel-erfgoedsector ondersteunen m.b.t. erf-
goedspecifieke zakelijke-juridische aspecten van erfgoedbeheer, management, marketing en digitaal in-
formatiebeheer.

Marketingtechnieken winnen steeds meer terrein; we zetten dan ook volop in op het aanscherpen van deze 
competenties in de cultureel-erfgoedsector. Met een reeks workshops over prijszetting en -elasticiteit, kas-
saregistratiesystemen en een geïntegreerd marketingbeleid.

FARO is lid van het ‘Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving’ (SA&S) dat vorming en advies over au-
teursrechten aanbiedt, standpunten opstelt (voor FARO, de sector) en de Europese, federale en Vlaamse wetgeving 
terzake opvolgt en daarrond ook sensibiliseert via de website, persberichten, enz. Daarnaast ondersteunen, begelei-
den en coördineren we de ‘Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht’ i.s.m. VKC, PACKED en SA&S.

M.b.t. praktijkontwikkeling over fondsenwerving en mecenaat herhalen we het experiment m.b.t .face-to-
face fondsenwerving met een selectie van deelnemende erfgoedorganisaties aan Erfgoeddoel en nemen we 
ook deel aan het vormingstraject ‘Friendraising’ van het DCJM/Emolife.

In de mate van het mogelijke stemmen we af met het vanaf 2018 actieve transversale Cultuurloket, met het 
oog op een optimale ondersteuning (vorming, expertisedeling, enz.) van het cultureel-erfgoedveld m.b.t. za-
kelijke, financiële en sociaal-juridische beheersaspecten die niet specifiek zijn voor het cultureel-erfgoedveld.
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MIDDELEN

We hebben een begroting opgemaakt die uitgaat van continuïteit van de werking. Voor de periode 2017-2018 
ontvangt FARO dezelfde structurele werkingssubsidie als in 2016. 

De begrote uitgaven en de inkomsten (inclusief Erfgoeddag) zijn als volgt verdeeld:

Omschrijving Bedrag (1) Percent
UITGAVEN 2.075.000 €
Infrastructuur 133.000 € 6,4 %
Werking 379.000 €  18,2 %
Personeel 1.563.000 € 75,4 %

INKOMSTEN 2.075.000 €
Omzet (sponsoring, verkoop, inschrijvingsgelden) 137.000 € 6,7 %
Subsidies, schenkingen en legaten 1.905.000 € 91,7 %
Andere opbrengsten 33.000 € 1,6 %

(1) Afgerond op duizend
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