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FARO IS ...

FARO is het door de Vlaamse overheid erkende steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel erf-
goed in Vlaanderen en Brussel. In het Cultureel-erfgoeddecreet leest u wat het hoofddoel van FARO is. Dat 
is, in één korte zin: cultureel-erfgoedorganisaties, openbare besturen en andere beheerders van cultureel 
erfgoed ondersteunen en de ontwikkeling van het veld stimuleren. 

Op een concreter niveau heeft 
FARO drie grote kerntaken die in 
het decreet omschreven worden 
als ‘praktijkondersteuning’, ‘prak-
tijkontwikkeling’ en ‘beeldvorming 
en communicatie’. Het steunpunt 
coördineert ook het jaarlijkse eve-
nement Erfgoeddag (www.erfgoed-
dag.be), samen met de sensibilise-
ringscampagne Erfgoeddoel (www.
erfgoeddoel.be). 

Dialoog

Voor de uitvoering van deze op-
drachten is voortdurend overleg met 
de cultureel-erfgoedsector van groot 

belang. Daarom plant en realiseert FARO zijn acties in dialoog met het cultureel-erfgoedveld. Net als met 
de diverse actoren in de brede cultuursector én daarbuiten. FARO kijkt – meer dan ooit – naar wat er ge-
beurt in de samenleving. Het jaarlijkse sectorevent het Groot Onderhoud (www.hetgrootonderhoud.be) 
speelt daarbij een belangrijke rol als intersectoraal overleg- en ontmoetingsmoment voor het hele veld. Het 
hoogtepunt van die dag is de uitreiking van de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Roerend of 
Immaterieel Erfgoed door de minister van Cultuur.

Continuïteit

Samen met alle partners verzekert FARO mee de continuïteit in het veld en versterkt het het belang en de 
waarde van cultureel erfgoed voor de maatschappij. Voor meer informatie over de activiteiten, de dienstver-
lening en de trainingen van FARO verwijzen we u naar de website, die sinds 2015 een nieuwe, kortere URL 
heeft: www.faro.be. 

Het Groot Onderhoud 2016 
Foto: Jonathan Sommereyns / FARO
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BELANGRIJKE EN NIEUWE ACCENTEN IN 2016

FARO werkt verder mee aan het traject voor de Conceptnota Cultureel Erfgoed, i.s.m. de afdeling Cultureel 
Erfgoed. En uiteraard ook aan hetgeen dat daaruit volgt: de herziening van het decreet. We houden in deze 
context – meer dan ooit – de vinger aan de pols van het beleid, met aandacht voor de institutionele hervormin-
gen, de nieuwe beleidsaccenten en maatregelen zoals deze in de beleidsbrief van minister Sven Gatz worden 
aangehaald. Zoals het aangekondigde Witboek over aanvullende en alternatieve financiering. We rapporteren 
de resultaten van het Cijferboek cultureel erfgoed 2014, die, waar mogelijk, nog een bijdrage kunnen leveren 
aan de visie- en beleidsvorming op lange termijn. Verder voeden en verrijken we via publicaties, studiedagen 
en andere interventies het maatschappelijk debat in het algemeen en het erfgoedbeleid in het bijzonder.  

Veel aandacht blijft gaan naar het complementair cultureel-erfgoedbeleid. Zo zal de hervorming van de pro-
vincies een grote impact hebben op de ondersteuning van het lokale en regionale cultureel-erfgoedbeleid en 
-veld. We volgen dit van nabij op en trachten waar mogelijk te anticiperen. Nu al proberen we te voorzien in 
een specifiek aanbod voor gemeenten zonder erfgoedconvenant. 

In 2016 pakken we uit met het nieuwe traject ‘Tijd voor vakmensen’. Dit is de opvolger van ‘Erfgoedgeleerden’, 
die het accent verlegt van louter het perspectief opleidingen naar een bredere visie op de ontwikkeling van 
vakmensen in het werkveld.  Onder ‘vakmensen’ verstaan we erfgoedwerkers die vanuit een langetermijn-
perspectief hun kennis en vaardigheid met verantwoordelijkheid, kennis van zaken en met oog voor kwaliteit 
cultiveren en die zo goed mogelijk proberen in te zetten, ten dienste van erfgoed(zorg) en de maatschappij. 
Via pilootprojecten, discussiemomenten en bevragingen gaan we na welke alternatieve vormingsinitiatieven 
kunnen helpen om dergelijk talent in onze sector kansen te geven. 

Dat FARO oog heeft voor wat er gebeurt in de wereld en de impact daarvan op de samenleving in Vlaanderen, 
bewijzen onze nieuwe initiatieven rond vluchtelingen en kwetsbare groepen in de samenleving. Deze komen 
bovenop de al lopende, actieve werking rond diversiteit, armoede, duurzaamheid enzovoort. Telkens kijken 
we hoe we vanuit (de functies en opdrachten van) het cultureel-erfgoedveld een bijdrage kunnen leveren aan 
deze maatschappelijke uitdagingen.

Voor de cel die werkt rond behoud en beheer bracht 2015 opnieuw een belangrijke personeelswissel. Griet 
Kockelkoren verliet FARO en wordt als stafmedewerker behoud en beheer tijdelijk vervangen door Julie Lam-
brechts. 2016 wordt een belangrijk jaar, waarin hopelijk duidelijkheid komt over de toekomst van het regionaal 
erfgoeddepotbeleid van de provincies en het bijhorende consulentschap. Beslissingen hieromtrent zullen ook 
gevolgen hebben voor de verdere werking en opdrachten van deze cel en het netwerk waarbinnen ze opereert. 
Dit weerhoudt ons er niet van om, voortbouwend op bestaande initiatieven, toch een ambitieus jaarprogram-
ma op te zetten.

Met de ‘duocampagne’ Erfgoeddag-Erfgoeddoel zullen we in april opnieuw  een breed publiek sensibiliseren  
om niet enkel actief kennis te maken met het cultureel-erfgoedveld, maar het ook daadwerkelijk te steunen. 

En ook in oktober 2016 organiseren we natuurlijk het Groot Onderhoud, naar alle waarschijnlijkheid in Ant-
werpen, waarbij thema’s als (maatschappelijk) duurzaam ondernemerschap en de relatie tussen de arbeids-
markt en de (vak)opleidingen centraal zullen staan.

Verder kunnen we uitkijken naar de lancering van onze volledig vernieuwde website faro.be, waarmee we u 
nog beter trachten te informeren en te bedienen.
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WAT DOEN WE VOOR U?

 ▹ We organiseren diverse trainingen en vormingen, zoals cursussen, seminaries, studiedagen, intervi-
sies, werkwinkels, oefendagen, enzovoort. Het volledige aanbod vindt u op onze website: www.faro.
be/kalender.

 ▹ De FARO-medewerkers adviseren,  begeleiden  en  denken  mee  na  om  (uw) (voorbeeld)projecten te 
helpen realiseren en problemen op te lossen. Bij wie u terecht kunt met uw vragen? 
Surf naar www.faronet.be/organisatie/contact.

 ▹ FARO is een goede en betrouwbare referentie voor allerlei informatievragen over cultureel-erfgoed(beleid). 
Journalisten, onderzoekers, studenten, enz. kunnen bij ons terecht. U ook, uiteraard. Zit u met een vraag 
over cultureel erfgoed? Mail ons dan, info@faro.be. We kijken er naar uit om u van dienst te zijn.

 ▹ Via onze website (www.faro.be) en tweewekelijkse nieuwsbrief communiceren we over actuele thema’s, 
wetenswaardigheden, interessante literatuur en activiteiten. Maar ook over ons aanbod en onze werking. 
Via de Erfgoedkaart (www.erfgoedkaart.be) brengen we het veld in beeld voor een ruim in erfgoed geïnte-
resseerd publiek. Aan die kaart is sinds eind 2015 de ErfgoedApp (www.erfgoedapp.be) gekoppeld, wat de 
mogelijkheden van dit forum op het vlak van communicatie en interactie sterk heeft uitgebreid.

 ▹ FARO publiceert boeken en (digitale) brochures, over heel uiteenlopende onderwerpen en thema’s. 
Die kunt u bestellen via www.faro.be/publicaties. Daarnaast geven we ook een tijdschrift uit. faro | 
tijdschrift  over cultureel erfgoed verschijnt  per kwartaal en bevat bijdragen van zowel de eigen me-
dewerkers als externe experts.  U ontdekt het tijdschrift op www.faro.be/tijdschrift.

 ▹ In ons gebouw in de Priemstraat bieden we vergader- en lesfaciliteiten aan. In de praktijk gebeurt dit 
vaak in coproductie. Wenst u een lokaal te reserveren? Neem dan best eerst een kijkje op www.faro.be/ 
brochure-zaalverhuur.pdf of contacteer birgit.geudens@faro.be.

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

Samenvattend verwijzen we u nog een laatste keer naar onze website. Daar vindt u een uitgebreid overzicht 
van onze dienstverlening: www.faronet.be/faro/contact/diensten.

Aanspreekpunten

Bij wie kunt u terecht? Per deelsector is er een FARO-medewerker, die optreedt als aanspreekpunt. Hij of zij 
volgt de werking van de diverse (interne) cellen op en wordt betrokken bij elk initiatief dat relevant is voor 
zijn/haar sector of doelgroep. Met andere woorden: zij zijn er voor u. 

 ▹ musea: Olga Van Oost
 ▹ archieven: Bart De Nil
 ▹ erfgoedbibliotheken: Jeroen Walterus en Annemie Vanthienen
 ▹ expertisecentra, landelijke organisaties voor volkscultuur: Rob Belemans
 ▹ erfgoedconvenants/lokale en regionale overheden: Gregory Vercauteren
 ▹ lokale erfgoedverenigingen, vrijwilligerswerking: Gregory Vercauteren en Rob Belemans
 ▹ interculturele organisaties: Katrijn D’hamers

U vindt hun contactgegevens op www.faro.be/faro/contact/veldintermediairs.
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Algemene werking

De algemene werking van FARO wordt ondersteund door een enthousiaste equipe:

 ▹ directiesecretariaat, administratie, onthaal: Birgit Geudens en Sofie Van Kerkhoven
 ▹ boekhouding en financiën: Louise Kabiro en Sofie Van Kerkhoven
 ▹ tekstredactie en vertaling, vormgeving: Birgit Geudens, Silke Theuwissen en Annemie Vanthienen
 ▹ pers en partnerships: Roel Daenen
 ▹ informatiebeheer, bibliotheek, documentatie en archief, ICT, websites en databanken: Annemie 

Vanthienen en Bram Wiercx
 ▹ interne kwaliteitszorg: Jacqueline van Leeuwen en Jeroen Walterus

Een aantal functies (onthaal, gebouwenbeheer, ICT, e.d.) worden samen met de andere organisaties die ge-
huisvest zijn in de Priem opgenomen. Daartoe functioneert een intern huisoverleg. 

Voor al uw vragen, suggesties of klachten kunt u terecht bij de directie (Marc Jacobs, directeur en Jeroen 
Walterus, adjunct-directeur), of via info@faro.be.

Uitgesteld beleidsplanningstraject en verlenging van de beleidsperiode

In 2015 heeft FARO, conform met het Cultureel-erfgoeddecreet, het participatief proces opgestart om een 
nieuw beleidsplan voor de komende beleidsperiode (2017-2021) op te maken. Een belangrijk onderdeel hier-
van was de uitgebreide evaluatie bij onze doelgroepen van de FARO-dienstverlening via een tevredenheids-
onderzoek. Maar op 19 juni 2015 besliste de Vlaamse Regering echter, in afwachting van een nieuw Cultu-
reel-erfgoeddecreet, om een aantal lopende beleidsperiodes te verlengen met een of twee jaar. Dit maakt 
het voor haar mogelijk om de cultureel-erfgoedorganisaties tegelijk te beoordelen in een gezamenlijke sub-
sidieronde in 2018. 

Voor FARO betekent dit dat de beleidsperiode met twee jaar wordt verlengd (2017-2018) en het opgestarte 
beleidsplanningstraject moest onderbroken worden. Bovendien voelde FARO in 2015 ook de impact van de 
besparing van 7,5%. Die is zo goed als mogelijk opgevangen. Maar de tewerkstelling in FARO daalde van 20 
VTE (eind 2014) naar 18,5 VTE (einde 2015). In elk geval zullen we de feedback die we via het tevredenheidson-
derzoek kregen ter harte nemen om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.
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KRACHTLIJNEN VOOR DE WERKING IN 2016

In dit samenvattend actieplan kunnen we niet alle geplande en lopende acties, trajecten en activiteiten op-
sommen. We beperken ons hier dan ook tot een beschrijving van de nieuwe accenten en initiatieven. Deze 
sluiten aan bij ons beleidsplan 2012-2016 (zie www.faro.be/e-documenten/beleidsplan-faro-2012-2016).

Voor een overzicht van al onze geplande vormingsreeksen en studiedagen, consulteert u best de FARO-vor-
mingskalender (www.faro.be/kalender/faroupdate). Als u helemaal wil bijblijven, schrijft u zich best in voor 
onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief. Dat doet u in een handomdraai op de website.

Samenwerking staat centraal in onze werking. We overleggen dan ook regelmatig met de Vlaamse overheid 
(en meer bepaald met het departement CJSM en de afdeling Cultureel Erfgoed) en met allerlei relevante 
(middenveld)actoren, adviserende instanties en collega-steunpunten. Als steunpunt voor de cultureel-erf-
goedsector hebben we ook vaste overlegmomenten met de verschillende deelsectoren binnen het cultu-
reel-erfgoedveld, zoals met de erfgoedcellen, de vertegenwoordigers van de Vlaamse kunststeden (Antwer-
pen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen), de landelijke expertisecentra en organisaties volkscultuur 
(LEOV’s), het Overleg Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV), het Overleg Landelijke Musea, de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek, evenals met beroeps-, leden- en belangenorganisaties zoals de VVBAD, ICOM-Vlaande-
ren, het Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), de VVSG, de VVP, Herita, enz. We toetsen onze initiatieven zoveel 
mogelijk bij hen af, en informeren over onze werking. 

Ook afstemming en samenwerking met domeinen als onderzoek en onderwijs, media, sociale en creatieve 
economie, welzijn enzovoort, zijn erg belangrijk. Vooral de samenwerking met welzijns- en zorgactoren zal 
een extra impuls krijgen omwille van het thema ‘Zorg’ voor Erfgoeddag 2017. 

Binnen FARO voeren thematische cellen de inhoudelijke werking uit. Zij verenigen stafmedewerkers die ac-
tiviteiten ontwikkelen rond een expertisedomein of thema. Elke cel wordt door een stafmedewerker gecoör-
dineerd. Richtsnoer blijft uiteraard de in het beleidsplan opgenomen strategische en operationele doelstel-
lingen. We vatten hierna de krachtlijnen van de acties per cel samen. Heeft u vragen of suggesties, neem dan 
gerust contact op met de betrokken coördinator.

Beleid, management en internationale (samen)werking

Contact: Gregory Vercauteren

Deze cel zet in op beleids- en visievorming, deskundigheidsbevordering, vorming en (internationale) netwer-
king rond de zakelijke en beleidsmatige aspecten van het cultureel-erfgoedwerk.

 ▹ FARO legt in 2016 een bijkomend accent op ondersteuning van het lokale erfgoedwerk en –beleid, in 
het bijzonder voor gemeenten zonder een cultureel-erfgoedconvenant. Dit gebeurt via een oriënte-
ringscursus voor startende erfgoedwerkers.  Op deze manier kunnen we dit veld ook beter informeren 
over welke ondersteuning FARO en andere instellingen kunnen aanbieden. We zetten ook het beleids-
ondersteunend traject voor lokale erfgoedraden voort.

 ▹ Zoals in het verleden scherpen we een aantal begrippen, instrumenten en operationele interpretaties 
van cultureel erfgoed verder aan. Zo werken we mee aan de Conceptnota Cultureel Erfgoed en de 
follow-up van de visietrajecten met de erfgoedcellen en de musea. Deze acties resulteren vooral in 
rapporten, ontmoetingsmomenten, webdossiers en publicaties.
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 ▹ Deze cel blijft inzetten op strategische planning en kwaliteitszorg. Via vormingsmomenten en tra-
jectbegeleiding worden cultureel-erfgoedorganisaties en overheden (verder) begeleid bij hun be-
leidsplanning en/of het aanvragen van een kwaliteitslabel.

 ▹ We werken ook verder aan de ontwikkeling van de expertise over de zakelijke en juridische aspecten 
van cultureel-erfgoedbeheer. Zo hernemen we ‘Erfgoed en zaken’, een stevig uitgebouwd modulair 
vormingstraject. Nieuwe accenten in dit vormingstraject zijn sociale economie, jobcrafting en talent- 
ontwikkeling. Daarnaast blijft FARO de cultureel-erfgoedsector ondersteunen in juridische kwesties 
(bv. over auteursrechten, via ons lidmaatschap van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Sa-
menleving), financieel beheer en alternatieve en aanvullende financieringsvormen, en vrijwilligers-
management.

 ▹ Verder wordt vanuit deze cel ingezet op internationale (samen)werking. We nemen actief deel aan 
internationale studiedagen en netwerken, implementeren buitenlandse modellen en standaarden 
in de cultureel-erfgoedsector, volgen actief de beleidsontwikkelingen binnen internationale instan-
ties (UNESCO, Europese Unie en Raad van Europa ...) en buurlanden op, en informeren de cultureel-
erfgoedsector hierover.  Bijzondere aandacht gaat in 2016 naar het contact met onze collega’s in Wal-
lonië.

 ▹ Ten slotte zetten we verder in op het monitoren van de sector: het rapport van de derde jaargang van 
het Cijferboek cultureel erfgoed 2014 komt dit jaar uit, en we nemen ook deel aan een traject rond 
lokale monitoring.

Behoud en beheer, collectiemanagement

Contact: Jürgen Vanhoutte

2015 bracht voor deze cel opnieuw een belangrijke personeelswissel. Griet Kockelkoren verliet FARO en wordt 
sinds eind 2015 als stafmedewerker behoud en beheer tijdelijk vervangen door Julie Lambrechts. De cel 
bouwt voort op lopende initiatieven, maar legt ook nieuwe accenten.

 ▹ Inzake collectiebeleid en –mobiliteit zetten we verder in op expertiseopbouw en -deling rond het 
thema collectiewaardering en -afstoting. Nadat we dit thema in 2015 op de agenda hebben gezet, zal 
het in 2016 vooral zaak zijn om een aantal ontwikkelingen te stroomlijnen en verdere ondersteuning 
op touw te zetten. De tijd lijkt rijp om te zoeken naar een gemeenschappelijke methodiek voor collec-
tiewaardering, en dit over de erfgoedsectoren in Vlaanderen heen. Inzake collectiebeleid begeleiden 
we verder de opgestarte collegagroepen voor collectiebeleidsplanning in archieven. Met betrekking 
tot collectiemobiliteit en externe bruiklenen blijven we de nodige expertise bundelen en verspreiden 
naar de erfgoedsector. Verder werken we mee aan voorbereidend onderzoek inzake indemniteit.

 ▹ Het thema (ecologische) duurzaamheid blijft op de agenda: met meerdere partners zetten we verder 
in op de verspreiding van de nieuwe klimaatrichtlijnen, inzichten en kennis omtrent het museale bin-
nenklimaat en verkennen we de mogelijkheden voor de praktische implementatie van bepaalde be-
slissingsmodellen. We bouwen ook verder op de resultaten van het project ‘Duurzaam (ver)bouwen 
voor musea’.

 ▹ Inzake depotinrichting en infrastructuur werken we als Vlaamse partner mee aan de verdere bege-
leiding van de erfgoedinstellingen die deelnamen aan het internationale pilootproject ReOrg van 
ICCROM. Voortvloeiend uit het afgeronde traject ‘Duurzaam (ver)bouwen voor musea’ onderzoeken 
we de mogelijkheden om expertise rond goed opdrachtgeverschap en de duurzame voorbereiding 
van infrastructuurprojecten naar de erfgoedsector te laten doorstromen. Specifieke aandacht gaat 
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ook naar de verkenning van thema’s als exploitatiemodellen voor depotinfrastructuur, facility en 
techniek bij collectiebeherende instellingen. We blijven ook van dichtbij de ontwikkelingen rond het 
regionaal erfgoeddepotbeleid van de provincies opvolgen.

 ▹ Binnen het thema veiligheidszorg en collectiehulpverlening volgen we de calamiteitentrajecten en 
–netwerken verder op en onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame ondersteuning van dit 
netwerkmodel via de FARO-website en andere initiatieven. Het opgestarte overleg over calamiteiten 
in kerken volgen we verder op. We blijven expertise inzake collectiehulpverlening bij museale en do-
cumentaire collecties uitbouwen en naar de sector verspreiden. Op gebied van collectierisicomanage-
ment ontwikkelen we verdere expertise over het gebruik van instrumenten voor schaderegistratie, 
risicomanagement en het bepalen van conservatieprioriteiten. We werken mee aan een voorberei-
dend onderzoek over veiligheid en beveiliging van tentoonstellingsruimtes voor tijdelijke tentoonstel-
lingen.

 ▹ Tot slot blijft professionalisering een rode draad in onze werking. We volgen de opmaak van beroeps-
kwalificatiedossiers op, ondersteunen en stemmen de bestaande vormingen en opleidingen preven-
tieve conservatie af, en zorgen voor gerichte informatieverstrekking en advies op maat.

Communicatie en beeldvorming, Erfgoeddag 

Contact: Roel Daenen

Tijdens het (voorlopig) laatste jaar van het communicatieplan 2012-2016 staat de communicatiestrategie 
in het teken van zowel de continuïteit als het verder verduurzamen en evalueren van onze initiatieven en 
projecten. Op basis van de bevindingen van het tevredenheidsonderzoek uit 2015, blijkt dat FARO een profes-
sioneel en positief imago heeft, dat ook goed spoort met de identiteit van de organisatie. Toch is er nog wat 
marge tot verbetering. Aan die marge zullen we in 2016 verder werken, en wel met een waaier van (deels be-
staande, deels nieuwe) acties. We blijven tevens waakzaam voor communicatieve kansen, om de cultureel-
erfgoedsector en wanneer relevant FARO in de kijker te plaatsen, bij het publiek, de overheden en de media.

Grote evenementen of campagnes, zoals Erfgoeddag, Erfgoedkaart (en de ErfgoedApp) en Erfgoeddoel wor-
den verder ontwikkeld en versterkt. Daaraan gekoppeld zal ook meer aandacht besteed worden aan het ver-
kennen en aangaan van strategische partnerships met het oog op het versterken van campagnes Erfgoed-
dag en Erfgoeddoel. 2016 wordt een belangrijk jaar voor de eigen FARO-website. Die krijgt dan een volledige 
refresh, na vele jaren trouwe dienst. Daarbij gaat het niet enkel over een aantal cosmetische ingrepen, maar 
over een grondige update, waarbij het gebruiksgemak van de online bezoeker (en ook de backofficegebrui-
ker) moet verbeteren. Daarbij hoort ook de aanpassing van de tweewekelijkse nieuwsbrief. 

De vraag naar opleidingen en begeleiding bij het opstellen en uitrollen van (aspecten van) communicatie- en 
marketingplannen blijft nog steeds toenemen. In 2016 wil FARO dan ook een aantal communicatiegerela-
teerde vormingen organiseren, alleen of in samenwerking met verschillende partners. De in 2014 opgevoer-
de pers- en mediawerking wordt ook in 2016 voortgezet. In het derde jaar van de herdenking van de Groote 
Oorlog blijft FARO zich positioneren als een belangrijk informatiedoorgeefluik. De pagina’s over de Eerste 
Wereldoorlog op onze website worden verder uitgebouwd. 

Ook in 2016 organiseren we natuurlijk het Groot Onderhoud, dit jaar in Antwerpen, waarbij thema’s als 
(maatschappelijk) duurzaam ondernemerschap en de relatie tussen de arbeidsmarkt en de (vak)opleidingen 
centraal zullen staan.
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Erfgoededucatie, -bemiddeling en -participatie

Contact: Hildegarde Van Genechten

De acties van deze cel leggen in 2016 een grote zorg aan de dag voor kwetsbare mensen. We beschouwen 
het als onze opdracht om precies in deze tijden – waarbij we worden uitgedaagd om de maatschappelijke 
relevantie van cultureel erfgoed telkens weer aan te tonen – deze ‘doelgroepen’ op de agenda van het erf-
goedveld te plaatsen. Maar bovenal dwingt de urgentie van bepaalde problematieken in onze samenleving 
ons er toe om te reageren en te handelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de vluchtelingencrisis. In 2016 werken 
we daartoe samen met heel wat organisaties, en ook met Vluchtelingenwerk Vlaanderen. En dat in functie 
van onder andere een dossier in faro en de ontwikkeling van educatief materiaal. Daarnaast ondersteunen 
we erfgoedactoren in hun werking naar anderstaligen en nieuwkomers, naar mensen die in armoede leven, 
naar personen met een beperking of ziekte ... Een belangrijk toonmoment van al die inspanningen wordt de 
Erfgoeddag in 2017, met als thema ‘Zorg’. 

We zijn ons ervan bewust dat het creëren van het maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed enorm 
belangrijk is en blijft. Daarom blijven we ook de (samen)werking voor en met erfgoedgemeenschappen in 
het voetlicht zetten, onder meer door de continuering van trajecten rond participatie en cocreatie. We blij-
ven het stimuleren van ‘dialoog’ eveneens een mooi uitgangspunt vinden om in onze (super)diverse samen-
leving aansluiting te vinden bij hopelijk steeds meer mensen. Daarom laten we de vormingsreeks ‘musea in 
dialoog’ in 2016 nog niet los. Onder meer in het kader van Slow Art Day organiseren we samen met Musea 
Brugge een vorming rond het opstarten van de dialoog met een groep bij één specifiek werk of stuk.

Maar ook onderwijs en educatie blijven in ons vizier. We zijn betrokken bij zowel het operationele (lesma-
teriaal ontwikkelen samen met de werkgroep archieven) als het meer theoretisch niveau (het ontwikkelen 
van een leidraad over werken met erfgoed in de buurt van de school). We ondersteunen diverse vormen van 
erfgoedonderwijs, en dat op evenveel verschillende manieren. Canon Cultuurcel is meermaals onze part-
ner, maar minstens even vaak gaan we partnerschappen aan met actoren in het erfgoedveld. Vanuit de cel 
maken we bij advies of begeleiding dankbaar gebruik van instrumenten zoals de toolkit cultuureducatie die 
werd ontwikkeld door ACCE en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, of de toolkit voor gidsen 
die Toerisme Vlaanderen ontwikkelde. We verdiepen ons ook verder in ‘service design’. Maar we ontwikkelen 
ook zélf instrumenten ter bevordering van de kwaliteit van publiekswerking, met name rond het voeren 
van publieksonderzoek. We begeleiden en ondersteunen ook dit jaar een aantal publieksonderzoeken van 
erfgoedinstellingen.

Immaterieel cultureel erfgoed

Contact: Rob Belemans

FARO ondersteunt en begeleidt de ontwikkelingen in het beleid voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE). We 
houden zowel op internationaal als op binnenlands vlak de vinger aan de pols en trachten de wisselwerking 
tussen ICE-beleid, goede voorbeeldpraktijken en het netwerk van professionele bemiddelaars voortdurend 
te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. De Landelijk erkende Expertisecentra en Organisaties Volkscul-
tuur (LEOV’s) die de rol vervullen van spelverdeler en gangmaker tussen alle betrokken erfgoedorganisaties 
en voor de betrokken erfgoedgemeenschappen binnen een van de vijf ICE-domeinen vormen daarbij het 
kernnetwerk of trekkersnetwerk. Tapis plein vzw is met zijn specifieke opdrachten inzake participatiebevor-
dering rond ICE en het begeleiden van gebruikers van het ICE-Platform een uitgesproken partnerorganisatie 
voor FARO. 

In 2016 zet FARO als technisch beheerder van het ICE-Platform in opdracht van het Departement CJSM sa-
men met tapis plein en het trekkersnetwerk voor de diverse ICE-domeinen in op het breder bekendmaken 
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van immaterieel erfgoed als een onderdeel van eenieders leven en omgeving. Via de analoog en digitaal ge-
voerde publiekscampagne #ikschrijfgeschiedenis worden mensen geprikkeld om te ontdekken dat immate-
rieel erfgoed via vele kleine, alledaagse, gewone handelingen, geplogenheden en tradities ook deel uitmaakt 
van hun leven. Doel van de campagne is om mensen via het ICE-Platform toe te leiden naar een intensievere 
kennismaking met de erfgoedzorg voor ICE in Vlaanderen en naar de talrijke erfgoedgemeenschappen in 
Vlaanderen die hier al intensief en doordacht op inzetten.

Op vraag van het trekkersnetwerk begeleiden we in 2016 een verkennend traject omtrent een mogelijke 
toekomstige beheersstructuur voor het ICE-Platform. Onderzocht zal worden of en hoe hiervoor een consor-
tiummodel binnen de erfgoedsector zou kunnen opgestart worden en welke organisatorische en financiële 
randvoorwaarden daarbij zouden meespelen. Dit moet resulteren in een verkennend rapport dat aan het 
Departement CJSM de mogelijke scenario’s schetst en wegingsfactoren voor een eventuele keuze benoemt. 

Daarnaast begeleidt en ondersteunt de cel het netwerk van ICE-domeintrekkers in hun acties om samen 
met andere organisaties binnen de erfgoedsector (bv. musea, archieven, erfgoedcellen) te verkennen en te 
testen op welke manier ICE binnen hun specifieke erfgoedopdrachten mee een rol speelt en voor welke vor-
men van ondersteuning en dienstverlening ICE-gemeenschappen bij hen kunnen aankloppen.

ICT,  e-cultuur en digitaal erfgoed

Contact: Bart De Nil

De cel ICT, e-cultuur en digitaal erfgoed focust op het innoveren en ontwikkelen van de praktijken rond 
duurzaam digitaal erfgoedbeheer, digitale publieksbemiddeling en ICT-praktijken. FARO heeft deze acties 
afgestemd met het expertisecentrum PACKED en ook VIAA. We blijven elkaar actief informeren met het oog 
op de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het digitaal erfgoed in Vlaanderen (bv. rond het COMETA-
model, CEST, enz.). Zo komt er een uitgebreid (gezamenlijk) vormingsaanbod. Daarbij experimenteren we 
ook met webinars.

In 2016 zal FARO, in navolging van het onderzoeksproject, het boek en de conferentie ‘Erfgoed 2.0. Nieuwe 
perspectieven voor digitaal erfgoed’, een nieuwe stand van zaken opmaken over de tendensen m.b.t. di-
gitaal erfgoed. Dit zal gebeuren door middel van een publicatie waarin enkele auteurs inzoomen op een 
aantal deelgebieden en thema’s die samen een divers beeld geven van de mogelijkheden van digitale be-
middeling door cultureel-erfgoedinstellingen. Gekoppeld aan het boek organiseren we een conferentie voor 
de brede cultureel-erfgoedsector. 

Naast reflectie zal er ook sterk worden ingezet op innovatie. Zo zal FARO samen met partners uit de onder-
zoeks-, erfgoed- en zorgsector een abstract indienen voor een ICON project, het iMinds-programma voor 
‘coöperatief onderzoek’. Het onderzoeksdoel is een applicatie voor het ontwikkelen van een aanbod op maat, 
op basis van cultureel-erfgoedcollecties, voor personen met dementie en hun mantelzorgers.

Opleiding, vakmensen en arbeidsmarkt

Contact: Jacqueline van Leeuwen

In 2016 verandert deze cel haar naam van ‘Kennisbeheer, opleiding en vorming’ naar cel ‘Opleiding, vak-
mensen en arbeidsmarkt’. Daarmee verleggen we het accent en willen we meer aandacht besteden aan 
de ontwikkeling van vakmensen in het werkveld.  Onder vakmensen verstaan we erfgoedwerkers die het 
omgaan met erfgoed in de vingers willen hebben; die vaardigheden cultiveren om het erfgoedwerk zo goed 
mogelijk te doen. Via pilootprojecten, discussiemomenten en bevragingen gaan we na welke alternatieve 
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vormingsinitiatieven kunnen helpen om dergelijk talent in onze sector alle kansen te geven. Het traject ‘Tijd 
voor vakmensen’ biedt daartoe het kader. 

 ▹ Een eerste pijler van dit nieuwe traject betreft de integratie van jonge mensen. Hoe kunnen we de 
kloof tussen opleidingen en arbeidsmarkt/werkvloer verkleinen? Daarbij gaat niet alleen aandacht 
uit naar de hoog opgeleiden, maar eveneens naar laag- of ongeschoolde jongeren en hun mogelijke 
tewerkstelling in onze sector. Via een werkgroep talentbeleid onderzoeken en ontwikkelen we samen 
met de sector nieuwe pistes van werkgebaseerd leren.

 ▹ Een tweede pijler is het versterken van het vakmanschap dat al in onze sector aanwezig is. We starten 
een onderzoek op dat de noden en de mogelijkheden van alternatieve opleidingsvormen in kaart 
wil brengen. In het verlengde daarvan testen we ook enkele van deze nieuwe vormen in de praktijk 
uit. Een traject van wisselleren voor onthaalmedewerkers en het experimenteren met webinars en 
e-books zijn daar voorbeelden van. 

 ▹ Een derde pijler focust op innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hier willen we nagaan welke 
bruggen er mogelijk zijn tussen doctoraatsonderzoek en de erfgoedsector. In dit kader is er ook ruimte 
om nieuwe onderzoeksmethodes aan de sector voor te stellen, zoals de methodieken van het ont-
werpgebaseerd onderzoek en het service design.

Naast het nieuwe traject ‘Tijd voor vakmensen’ blijft de cel ook heel wat bestaande actielijnen verder opvol-
gen. Tijdens een jaarlijks vormingsoverleg brengen we vormingsaanbieders in de erfgoedsector samen om 
af te stemmen en nieuwe pistes te ontwikkelen. We investeren opnieuw in relaties met het hoger onderwijs 
via stages, gastcolleges en ondersteuning op maat. We halen daarbij ook de banden aan met opleidingen 
waar tot nu toe minder contact mee was. Het opvolgen van de ontwikkelingen op Vlaams niveau aangaande 
EVC en competentiebeleid blijft een andere constante. FARO participeert aan het opstellen van beroepskwa-
lificatiedossiers binnen AKOV en ondersteunt de verdere uitrol van OSCAR in onze sector. Het ontwikkelen, 
evalueren en bijstellen van ons eigen vormingsaanbod is eveneens een permanente opdracht die de cel in 
2016 opnieuw ter harte zal nemen.
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MIDDELEN EN PERSONEEL

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

Omschrijving Bedrag (1) Percent
UITGAVEN 2.024.000 €
Infrastructuur 138.000 € 6,8 %
Werking 392.000 € 19,4 %
Personeel 1.494.000 € 73,8 %

INKOMSTEN 2.024.000 €
Omzet (sponsoring, verkoop, inschrijvingsgelden) 136.000 € 6,8 %
Subsidies, schenkingen en legaten 1.857.000 € 91,7 %
Andere opbrengsten 31.000 € 1,5 %

(1) Afgerond op duizend

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

Naam medewerker Functietitel
Alexander Vander Stichele Stafmedewerker participatie | veldanalyse
Annemie Vanthienen Stafmedewerker communicatie | bibliotheek
Bart De Nil Stafmedewerker archieven | digitaal erfgoed
Birgit Geudens Directiesecretaresse | office manager
Bram Wiercx Stafmedewerker communicatie | ICT
Gregory Vercauteren Stafmedewerker lokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid
Hildegarde Van Genechten Stafmedewerker participatie, educatie en bemiddeling
Jacqueline van Leeuwen Stafmedewerker organisatieontwikkeling | vorming
Jeroen Walterus Adjunct-directeur
Julie Lambrechts Stafmedewerker behoud en beheer
Jürgen Vanhoutte Stafmedewerker behoud en beheer
Katrijn D’hamers Stafmedewerker diversiteit en participatie
Louise Kabiro Stafmedewerker boekhouding | financiën
Marc Jacobs Directeur
Olga Van Oost Stafmedewerker musea
Rob Belemans Stafmedewerker immaterieel erfgoed
Roel Daenen Coördinator communicatie, pers en partnerships
Silke Theuwissen Stafmedewerker communicatie
Sofie Van Kerkhoven Administratief medewerkster
Tine Vandezande Stafmedewerker communicatie | Erfgoeddag

http://www.faronet.be/medewerkers
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FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51 
BE-1000 Brussel

T. +32 2 213 10 60
F. +32 2 213 10 99

info@faro.be 
www.faro.be | www.erfgoeddag.be

mailto:info@faronet.be
http://www.faronet.be/
http://www.erfgoeddag.be/
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