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BIJLAGE BIJ HET FARO-JAARVERSLAG VAN 2012 

 LEZINGEN FARO-MEDEWERKERS 
Voor lezingen en vormingen in het kader van FARO-vormingsreeksen: zie lijst vormingen. 

 
ROB BELEMANS 
08/02/2012, Stokkem (zaal Katholieke Kring), Lezing Maaslandse dialecten als immaterieel 
erfgoed op de dialectavond & stichtingsvergadering van Veldeke Maasland. 
 
17/02/2012, Brussel (FARO), Les over Waarde van erfgoed & Erfgoedgemeenschap i.k.v. de 
introductiecursus erfgoedmedewerker  
 
18/02/2012, Leuven (Stadsarchief), Workshop over het lezen van ambtelijk Middelnederlands 
voor de vrijwilligerscommunity van het project Itinera Nova 
 
13/03/2012, Meerssen – NL (ontmoetingscentrum), Lezing over Limburgse dialecten als 
immaterieel cultureel erfgoed voor de Heemkring van Meerssen 
 
20/03/2012, Maaseik (kasteel Wurfeld), Lezing over Limburgse dialecten als immaterieel cultureel 
erfgoed voor de Marnixring Land van Eyck 
 
02/04/2012, Brussel (FARO), proeftuin rond individuele erfgoedexperten 
 
21/04/2012, Mol (CC De Werf), Toespraak bij de voorstelling van het boek ABC van de Genealogie 
van Johan Roelstraete, op het Nationaal Congres van Familiekunde Vlaanderen 
 
17/04/2012, Bilzen (CC De Kimpel), Voordracht ‘Limburgse identiteit in Europa’, in het kader van 
de voordrachtreeks De Uil van Minerva 
  
04/05/2012, Antwerpen (Hof van Lierde), Introductielezing op de studiedag over Academisch 
Erfgoed van de interuniversitaite werkgroep academisch erfgoed 
 
15/05/2012, Brussel (FARO), Introductie op Tournée Générale I, introductiedag van de Landelijke 
Expertisecentra en Organisaties Volkscultuur 
 
31/05/2012, Brussel (FARO), Vormingssessie over immaterieel erfgoed & hoger onderwijs op de 
Docentendag [samen met Jacqueline van Leeuwen] 
 
02/06/2012, Brussel (FARO), Introductie ‘Het actorennetwerk voor immaterieel erfgoed in 
Vlaanderen’, op de Informatie- en brainstormdag van het agentschap Kunsten en Erfgoed met 
de elementen op de Inventaris Vlaanderen 
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14/09/2012, Brussel (Huis van het Nederlands), Lezing over het ICE-netwerk in Vlaanderen op de 
lanceringsdag van het ICE-platform van het agentschap Kunsten & Erfgoed 
 
28/09/2012, Elst - NL (Congrescentrum Droom), Lezing ‘Taal(variatie) en de Conventie 2003, een 
vehikel voor ICE is (wellicht) geen crèmekar’, tijdens de 7de Internationale Streektaalconferentie 
van de Stichting Nederlandse Dialecten 
  
02/10/2012, Hasselt (LBV-centrum), Workshop over Limburgse dialecten als immaterieel erfgoed 
voor de LBV-leden  
 
19/10/2012, Brussel (KVAB), Introductie voor de workshop over immaterieel cultureel erfgoed op 
het Groot Onderhoud II 
 
16/11/2012, Brussel (Huis van het Nederlands), Lezing ‘Volksmuziek als immaterieel erfgoed’ 
tijdens de studiedag Volksmuziek van Resonant. 
 
23/11/2012, Brussel (FARO), Voorstelling Rautenstrauch-Joest Museum Keulen op de afsluitende 
reflectiedag bij het internationaal museumbezoektraject met de erfgoedfora van de 
centrumsteden. 
 
 
ROEL DAENEN 
16/03/2012, Brussel (Vlaams Parlement), Lezing ‘Voor u, met u en door u: crowdsourcing in de 
erfgoedsector’, met Tijl Vereenooghe (Heemkunde Vlaanderen), op studiedag van De Digitale 
Week, #Internet(R)evolutie! Naar sociaal-cultureel(net)werken. 
 
17/04/2012, Brussel (Beursschouwburg), Introductie van de debatavond Vacature: held (m/v), 
i.s.m. Vlaams-Nederlands Huis deBuren, i.k.v. Erfgoeddag 2012 ‘Helden’.  
www.deburen.eu/nl/programma/detail/vacature-held-mv  
 
23/04/2012, Antwerpen (deSingel), Gesprek ‘Lezer en bibliotheek’ (met Martine Vandermaes, 
bibliothecaris OB Oostende en gemodereerd door Kevin Major (Radio 1)), 
http://staatvanhetboek.be/vlaanderen2012/programma/gesprek3.html  
 
19/10/2012, Brussel (KVAB), Workshop over marketing en communicatie  op het Groot Onderhoud 
II (samen met Alexander Vander Stichele) 
 
13/11/2012, Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool), Lezing Cultural heritage: in the centre of life, 
voor derdejaarsstudenten interculturele communicatie, o.l.v. Paul Catteeuw. 
 
29/11/2012, Brussel (FARO), Introductie Conferentie ‘Erfgoed en games, level 2’ (met collega’s 
Bart De Nil en Bram Wiercx). 
 
13/12/2012, Brussel (FARO), Introductie ‘Lancering Erfgoed & Zaken’. 

 
 
 

http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/vacature-held-mv
http://staatvanhetboek.be/vlaanderen2012/programma/gesprek3.html
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BART DE NIL 
06/06/2012, Genk (Manifesta), Lezing ‘Erfgoedzorg’. 
 
13/03/2012, Brugge, Lezing ‘Expert in de klas’, Dag van de geschiedenis. 
 
 
KATRIJN D’HAMERS 
08/03/2012, Brussel (FARO), samen met collega Hildegarde Van Genechten, Cultureel erfgoed & 
erfgoededucatie/ Kif Kif en Shouf Shouf, les in het kader van de opleiding Kleuteronderwijs 
HUBrussel. 

02/03/2012 en 08/03/2012, Antwerpen (MAS), Mondelinge geschiedenis in een sociale context, in 
het kader van het project ‘Spoorzoekers’ 

26/03/2012, Gent (Stedelijke Integratiedienst), Mondelinge geschiedenis en transcriptie, in het 
kader van het project ‘Bestemd voor Gent’ 
 
 
MARC JACOBS 
09/02/2012, Brussel (KVAB), Lezing ‘”Double b(l)ind” of meerlagig pragmatisch: hedendaagse 
praktijken met “het verleden”’, tijdens studiedag Geschiedenis en erfgoed, bondgenoten of 
concurrenten?, VIGES/KVAW 

10/02/2012, Brussel (FARO), Inleiding en modereren van sessie ‘Geographical tastes’, tijdens A 
taste of home | Food, identity, place and memory in Europe from a historical perspective (19th-
20th centuries  

04/05/2012, Mechelen (Lamot), Lezing ‘Belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector: 
ontbrekende hefbomen’, tijdens Van erfgoedbelang. Denk- & discussiedag over 
belangenbehartiging in de cultureel-erfgoedsector, georganiseerd door Cultureel Erfgoedoverleg 
en Lamot. 

09/05/2012, Montreal, Lezing ‘Notes sur le combat de coqs balinais. Jeux de consensus, frictions 
et évaluations des experts dans la session 2011 du Comité intergouvernemental pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel’, tijdens Patrimoine culturel et développement 
durable, georganiseerd als deel van 80e congrès de l’ACFAS, le CELAT et l’IPAC 

03/06/2012, Parijs (Maison des cultures du monde), Lezing ‘Cultural brokerage, heritage 
communities and safeguarding programs’, tijdens The First ICH-Researchers Forum – the 
implementation of UNESCO’s Intangible Heritage Convention 

06/06/2012, Gothenburg, Lezing ‘Practice. Phronesis. Prudentia. Prolegomena for a 21st-century 
cultural heritage paradigm beyond disciplinary black boxes, metacultural production and 
framework conventions’, tijdens congres Re/theorising Heritage. The Association of Critical 
Heritage Studies Inaugural Conference. Gothenburg, Sweden 
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11/07/2012, Barcelona, Lezing ‘Rosas con espinas. Intangible cultural heritage, economic 
development and safeguarding: the challenge of sustainability’, tijdens colloquium Intangible 
Cultural Heritage and Sustainable Development, georganiseerd door UNESCO Centre of 
Catalonia & departement cultuur van Overheid Catalonië 

26/07/2012, Darmstadt, Lezing ‘Cultural Heritage and Sound Scapes’, tijdens congres  Glocal 
Composition - The Sounding Museum 

04/09/2012, Harare (Zimbabwe), Lezing ‘Heritage and sustainable development. Operational 
directives of the 2003 UNESCO Convention and the 2005 Faro Convention’, tijdens Capacity 
Building Programme UNESCO Harare Cluster, georganiseerd door UNESCO 

05/09/2012, Harare (Zimbabwe), Lezing ‘Mind the Gap? Operational directives of the 2003 
UNESCO Convention’, tijdens Capacity Building Programme UNESCO Harare Cluster, 
georganiseerd door UNESCO 

21/09/2012, Hasselt (Holiday Inn), Lezing ‘Carnaval in Europa en de operationele richtlijnen van 
de UNESCO-conventie van 2003’, tijdens Europees congres over carnaval, georganiseerd door 
FEN. 

02 /10/2012, Brussel (FARO), lezing “Internationalisering in het cultureel-erfgoedveld |, in: Over 
de grenzen - de jongste nota’s cultuurbeleid rond Cultuureducatie & Internationaal 
Cultuurbeleid: kansen voor de cultureel-erfgoedwerking vanuit Vlaanderen?, Cultureel 
Erfgoedoverleg, FARO en kabinet van de minister van cultuur 

13/10/2012, Utrecht (Groenekan), Lezing ‘Status questionis en tendensen van onderzoek over de 
UNESCO conventie van 2003’, tijdens Manifestatie immaterieel erfgoed en congres over 
wetenschappelijk onderzoek naar reflectie over immaterieel erfgoed, georganiseerd door 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), 

19/10/2012, Brussel (KVAB), Lezing ‘Praktijken van samenwerking en afstemming’, tijdens Groot 
Onderhoud II, georganiseerd door FARO en Adviescommissie Cultureel Erfgoed. 

29/10/2012, Antwerpen (Atlas), Lezing ‘Koffietafels in Vlaanderen’, in: Presentatie van Gelieve de 
familie te volgen, georganiseerd door Davidsfonds en FARO.  

03/11/2012, Amsterdam (Oudemanhuispoort), Lezing Synergie!, voor Alumnidag UVA/ 
Startvergadering Kring Cultuur, Amsterdamse Universiteits-Vereniging 

13/11/2012, Tours (Université Rabelais), Seminarie Politique du patrimoine en Flandre  

13/11/2012, Tours (Université Rabelais), Lezing Convention 2003 et directives: pratique et 
pragmatique. 

24/11/2012, Gent (UGent), Lezing ‘Erfgoed, geschiedenis, en Vlaamse Gebarentaal’, tijdens 
studiedag Gebarentaal zegt alles, Universiteit Gent, Fevlado-Diversus, Agora-Kring en uitgeverij 
Acco. 
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30 /11/2012, Tienen (Cultureel Centrum De Kruisboog, www.dekruisboog.be/), Lezing Dubbele 
buffers. Hoe de archieven (liefst vooral de archieven van) crisissen kunnen opvangen ..., Brabantse 
Archivarissendag 2012: Archieven in crisis(s)t(r)ijd, bedreiging of kans?, georganiseerd door 
Kring van archivarissen in Noord-Brabant, Koepel van Vlaams-Brabantse en Brusselse 
archieven, Kring van archivarissen in de provincie Antwerpen (KAPA). 

12/12/2012, Brugge, Inleiding ‘Calamiteiten en erfgoed’, tijdens studiedag Beveiligen cultureel en 
historisch erfgoed.  
 
 
GRIET KOCKELKOREN 
Opleiding Behoudsmedewerker erfgoed – bibliotheekschool Gent 

 02/01/2012: les ‘Plastics’,           
 24/05/2012: les ‘Art handling’ 
 18/06/2012: deliberatie + evaluatievergadering 
 22/11/2012: les ‘Textiel 

15/11/2012, Brussel (VUB), gastcollege museologie, ‘Schadeoorzaken, bewaareisen, manipulatie 
van textiel + Algemene aandachtspunten betreffende conservatie bij tentoonstellingen.’ 

Voordracht ‘Stop de tijd’ op informatiedagen ter voorbereiding van Erfgoeddag: 

• 08/10/2012: Brussel (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium) 
• 11/10/2012: Ename (Erfgoedcentrum) 
• 12/10/2012: Antwerpen (Artesis Hogeschool) 
 
 

LEON SMETS 
10/02/2012, Grimbergen (MOT), Integrated Pest Management in technische collecties; introductie 
in de vorm van on the job training voor museumstaf en medewerkers. 

In het kader van Opleiding Behoudsmedewerker, Gent (Bibliotheekschool), Sint-Amandsberg: 

• 08/03/2012: Integrated Pest Management  
• 08/03/2012: onderhoud in musea en archieven 
• 22/03/2012: preventie en calamiteitenplannen 
• 19/04/2012: depotinrichting en depotbeheer (locatie: Hessenhuis en MAS, Antwerpen) 
• 29/11/2012: behoud en depotbewaring van natuurhistorische en etnografische collecties 

(locatie: KMMA, Tervuren) 

16/06/2012: Turnhout (De Warande), voordracht Depot zoekt klimaat. Nieuwe inzichten. 
Informatiedag voor erfgoedbeheerders, georganiseerd door Provincie Antwerpen. 

18/06/2012: Brussel (FARO), inleidende presentatie voor tweedaagse workshop over Low energy 
climate control in storages 
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20/09/2012: Brussel (FARO), presentatie Kwaliteitslabel archieven, behoud- en beheersfunctie, in 
het kader van vormingstraject kwaliteitslabel archieven 

Voordracht ‘Stop de tijd’ op informatiedagen ter voorbereiding van Erfgoeddag: 

• 09/10/2012: Sint-Truiden 
• 10/09/2012: Roeselare 
• 15/09/2012: Leuven 

01/10/2012: Drogenbos (FelixArt-museum), Voordracht Een gunstig klimaat?Bepalen, meten en 
beheersen van het binnenklimaat. Voordracht  op informatiedag erfgoeddepots provincie 
Vlaams-Brabant 

25/10/2012, Hasselt (Jenevermuseum), Traject ‘Bepalen en beheersen van binnenklimaat’; 
introductie in de vorm van on the job training voor museumstaf en medewerkers, en 
provinciale depotconsulent. 

12/12/2012: Brugge (Groeningemuseum), Voordracht ‘Een gunstig klimaat?’, tijdens studiedag 
Beveiligen van cultureel en historisch erfgoed. Van concept tot technologie. 
 
 
HILDEGARDE VAN GENECHTEN 
28/2/2012, Brussel (FARO), Het begeleiden van een Community of Practice, toelichting binnen het 
kader van de vorming agogische processen. 
 
08/03/2012, Brussel (FARO), samen met collega Katrijn D’hamers, Cultureel erfgoed & 
erfgoededucatie/ Kif Kif en Shouf Shouf, les in het kader van de opleiding Kleuteronderwijs 
HUBrussel. 
 
09/03/2012, Brussel (FARO), Erfgoed en onderwijs: samen sterker, toelichting in het kader van 
het vakspecifiek overleg erfgoed en onderwijs. 
 
14/03/2012, Tielt (KATHO), Onderwijs en erfgoed: samen sterker, les in het kader van de opleiding 
‘erfgoed en onderwijs’ van het KATHO. 
 
07/05/2012, Gent (NTG), Blinde en slechtziende bezoekers in musea, toelichting in de sessie 
Toegankelijk UiT, tijdens de studiedag Toegankelijke Cultuur (departement CJSM). 
 
06/06/2012, Wetteren (CC), samen met collega Leen Breyne, ‘Hoe maak ik een kerkbezoek 
aantrekkelijk voor gezinnen?’, toelichting in het kader van de studiedag Kerkgebouw met 
toekomst?! (Stichting Open Kerken). 
 
24/09/2012, Mechelen (H30), De bevraging van jongeren tijdens MAKS!, toelichting in het kader 
van de collegagroep Erfgoed en jongeren in de vrije tijd.  
 
27/09/2012, Brussel (Bronks), Blikopener, presentatie van deze methodiek in het kader van Kunst 
voor Ketjes (Lasso). 
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02/10/2012, Brussel (FARO), Cultuureducatie in het cultureel erfgoedveld, toelichting in het kader 
van het Cultureel-erfgoedoverleg. 
 
24/10/20112, Brussel (FARO), Cultuur- en erfgoededucatie, toelichting in het kader van les 
Lerarenopleiding PKV (HUBrussel). 
 
10/11/2012, Rotterdam (NAI), samen met collega Jacqueline van Leeuwen, ‘”Tell me, what did 
you gain?” How to assess the creation of value in co-creative museum projects’, in het kader 
van de internationale conferentie Museums & Communities: the Heritage of Belonging. 

15/11/2012, Brugge St.-Michiels (KHBO), Cultureel erfgoed/Musea : inleiding, basis en de spelers 
binnen deze cultuurdomeinen, les in de opleiding bachelor cultuurmanagement KHBO, Campus 
St.-Michiels. 

05/12/2012, Leuven (M), Art in the Dark, toelichting in het kader van de studiedag Rijk der Zinnen 
(omtrent het aanbod voor blinde en slechtziende personen van museum M). 
 
 
JACQUELINE VAN LEEUWEN 
28/2/2012, Brussel (FARO), Vorming Laat de vonk overslaan! over innoverend leren en creatieve 
methodes in de praktijk. 
 
29/2/2012, Tielt (KATHO), Voordracht “De historicus”, les in het kader van de opleiding ‘erfgoed 
en onderwijs’ van het KATHO. 
 
02/05/2012, Brussel (FARO), samen met collega Anita Caals vorming Missie, visie, SWOT, voor de 
collegagroep archieven (kwaliteitslabel). 
  
04/05/2012, Brussel (FARO), Vormingssessie Goed vergaderen en participatie in het kader van de 
introductiecursus cultureel-erfgoedwerker. 
 
19/06/2012, Brussel (FARO), samen met collega Anita Caals vorming Missie, visie, SWOT, voor de 
collegagroep bibliotheken (kwaliteitslabel) 
 
08/06/2012, Göteborg (Zweden), Lezing: ‘Wanted: innovators and disruptors 
On key-competentences for heritage professionals’, tijdens het congres Re/theorising Heritage. 
The Association of Critical Heritage Studies Inaugural Conference.  
 
06/09/2012, Brussel (FARO), Toelichting OSCAR op overleg museumconsulenten 
 
11/09/2012, Brussel (FARO), Toelichting OSCAR op speakers corner erfgoedcellen 
 
14/09/2012, Amsterdam, Lezing ‘Desperately seeking new skills? A co-creative approach to the 
professionalization of museum staff’, tijdens de ICOM/ICTOP-conferentie Bridges and 
Boundaries: Reframing Professional Education for Museums + Heritage? 
 
18/09/2012, Brussel (FARO), Lezing GPS voor de Erfgoeddag 
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20/09/2012, Brussel (FARO), Stages in de erfgoedsector, Stagecarrousel studenten 
lerarenopleiding HUB 
 
09/10/2012, Brussel (FARO), samen met collega Gregory Vercauteren, Welkom aan boord: 
introductieavond stagiairs 
 
19/10/2012, Brussel (KVAB), samen met collega Griet Kockelkoren: Sessie ‘De juiste man/vrouw 
op de juiste plaats? Intern (personeels)beleid ten aanzien van preservering/conservering van 
collecties’,  tijdens Groot onderhoud II 
 
14/10/2012, Bokrijk (Openluchtmuseum), samen met collega Silke Theuwissen: Voorstelling 
OSCAR aan medewerkers van Bokrijk 
 
25/10/2012, Antwerpen, Gastcollege Kleine verhalen in een groots kader,  Workshop 
Artesishogeschool monumentenzorg en stedebouw 
 
10/11/2012, Rotterdam (NAI), samen met collega Hildegarde Van Genechten, ‘”Tell me, what did 
you gain?” How to assess the creation of value in co-creative museum projects’, in het kader 
van de internationale conferentie Museums & Communities: the Heritage of Belonging. 
 
17/12/2012, Brugge, Vorming op maat Netwerken voor tapis plein vzw 
 
Gastcollege/presentatie Wie is wie in de erfgoedsector? 

• 27/9/2012, Hasselt, PHL, Lerarenopleiding PKV 
• 8/10/2012, Kortrijk, Howest, Sociaal-cultureel werk 
• 24/10/2012, Brussel, HUB, Lerarenopleiding PKV 
• 30/11/2012, Leuven, KULeuven, Culturele Studies 

 
 

OLGA VAN OOST 
18/01/2012, Antwerpen (M HKA), Presentatie Nieuwe media en publiekswerking in musea, 
organisatie BAM.  
 
16/02/2012, Brussel (FARO), Les Docentendag Digitaal Erfgoed, cursus Jacqueline van Leeuwen.  
 
09/03/2012, Brussel (FARO), Les Museumbeleid in Vlaanderen voor beginnende erfgoedwerkers, 
cursus Gregory Vercauteren.  
 
17/04/2012, Mechelen (Lamot), Moderatie werkgroep op Denkdag voor een Stadmuseum in 
Mechelen, organisatie Erfgoedcel Mechelen, e-Land, Stedelijke Musea Mechelen.  

23 t/m 25/05/2012, Roskilde (Universiteit), Deelname Conferentie The Transformative Museum 
Conference en presentatie paper ‘Living Lab Methodology in Museum Studies: an Exploration’.  

06 t/m 08/06/2012, Göteborg, Deelname conferentie The Association for Critical Heritage 
Studies Inaugural Conferenc en presentatie paper ‘Digital Heritage in a Context of Convergence: 
a Conceptual Overview. Media, museums and convergence’, samen met Eva Van Passel 
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(www.science.gu.se/english/research/prominent-research-environments/areas-of-
strength/Heritage_Studies/news_events/achs/).  

21/06/2012, Antwerpen, Deelname aan Vlaams-Nederlandse expertenbijeenkomst over 
digitalisering en het zetten van een gezamenlijke agenda, organisatie Nederlandse Taalunie.  

09 t/m 12/07/2012, Barcelona, Deelname Conferentie ICCPR VII. Culture, Politics and Cultural 
Policies. en presentatie paper ‘Cultural Memory Institutions in a Digital Age: The Practice of Best 
Practices and the Importance of Context’, samen met Eva Van Passel. 

17 t/m 19/09/2012, Moortsele, Introductie Museumlab, organisatie iDROPS, FARO (met Bart De 
Nil), Erfgoedcel De Viersprong (http://vimeo.com/54371996) 

09/10/2012, Leuven (Museum M), Introductie en modereren van Internationale Expertmeeting 
voorafgaand aan de internationale studiedag Museum Mediation in Transition, organisatie 
Museum M Leuven, FARO  (samen met Hildegarde Van Genechten), BAM en IBBT-SMIT 
(http://mediationintransition.be). 

10/10/2012, Leuven (Museum M), Organisatie, introductie en modereren Internationale 
Studiedag Museum Mediation in Transition, organisatie Museum M Leuven, FARO (samen met 
Hildegarde Van Genechten), BAM en IBBT-SMIT (http://mediationintransition.be). 

18/10/2012, Gent (Sint-Pietersabdij) Presentatie ‘Historische musea in Vlaanderen: van 
beleidskader tot uitdagingen in de digitale wereld’ in de reeks De Museumstrijd, organisatie 
Instituut voor Publieksgeschiedenis, Gent, o.l.v. Bruno De Wever.  
 
19/10/2012, Brussel (KVAB), Organisatie, introductie en modereren van workshop Crowdfunding, 
naar een geefcultuur in Vlaanderen? tijdens Het Groot Onderhoud II van FARO.  

23/11/2012, Brussel (FARO), Wrap-up tijdens Afsluitende studiedag Internationale 
Museumbezoeken RJMuseum Keulen, Musée de Flandre Cassel, Rotterdam Museum, samen 
met Rob Belemans, Katrijn D’hamers, Birgit Geudens.   

17 t/m 19/09/2012, Moortsele, Introductie Museumlab, organisatie iDROPS, FARO (met Bart De 
Nil), Erfgoedcel De Viersprong (http://vimeo.com/54371996) 
 

13/12/2012, Brussel (FARO), deelname expertenmeeting en kick-off traject Erfgoed & Zaken, 
organisatie FARO (Jeroen Walterus, Alexander Vander Stichele, Roel Daenen, Jacqueline van 
Leeuwen).  
 
 
GREGORY VERCAUTEREN 
17/02/2012, 09/03/2012, 04/04/2012, Brussel, Voordrachten op de verschillende vormingsessies 
in het kader van de introductiecursus cultureel-erfgoedwerker  

 
Samen met Elke Verhaeghe (Forum voor Amateurkunsten) en Liesbeth De Winter (FOV), 
Presentatie ‘Mix & Match. Tien tips voor een bloeiend sociaal kapitaal’, in het kader van 
studiedag Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai, te: 

http://www.science.gu.se/english/research/prominent-research-environments/areas-of-strength/Heritage_Studies/news_events/achs/
http://www.science.gu.se/english/research/prominent-research-environments/areas-of-strength/Heritage_Studies/news_events/achs/
http://vimeo.com/54371996
http://mediationintransition.be/
http://mediationintransition.be/
http://vimeo.com/54371996


 
 

U vindt het volledige jaarverslag op www.faronet.be/e-documenten/jaarverslag-2012 

 31/01/2012, Gent 
 7/2/2012, Leuven 
 9/2/2012, Antwerpen 
 29/2/2012, Brugge 
 22/3/2012, Hasselt 

 
Presentatie ‘Cultuur, herinnering en beleving’, in het kader van de workshop Het dagelijks leven 
tijdens wereldoorlog 1,te: 

 28/02/2012, Dendermonde 
 16/3/2012, Antwerpen 
 29/3/2012, Hasselt 
 23/4/2012, Brugge 
 3/5/2012, Leuven 

 
03/03/2012, Hasselt, Lezing ‘Gemene Geschiedenis’, in het kader van studiedag Het dagelijks 
leven. Geen alledaags verhaal. 
 
27/03/2012, Brussel (FARO), Presentatie Cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen: wie zijn ze en wat 
doen ze?, in het kader van het ontmoetingsmoment tussen erfgoedcellen en 
Vormingspluscentra in Vlaanderen 
 
30/03/2012, Harelbeke, Presentatie ‘Nieuwe decreten, nieuwe mogelijkheden?’, in het kader van 
studiedag Begeer het Behoud. 
 
03/05/2012, Leuven, Lezing Volunteering in Flanders, in het kader van internationaal 
uitwisselingsproject van Stadsarchief Leuven 
 
27/06/2012, Aalst, Presentatie Intergemeentelijke samenwerking in het kader van cultureel 
erfgoed. Nieuwe decreten, nieuwe mogelijkheden?, in het kader van fusietraject van de 
erfgoedcel Aalst 
 
Panelgesprek met Miek De Kepper, Hilde Plas, Kaï Van Nieuwenhove en David Naessen, Trends 
en uitdagingen binnen het lokaal vrijetijdsbeleid, in het kader van studiedag Sport, Jeugd, 
Cultuur en Erfgoed: een ambitieuze vrijetijdscocktail, te: 

 26/9/2012, Leuven 
 2/10/2012, Mechelen 
 3/10/2012, Hasselt 
 17/10/2012, Roeselare 
 13/11/2012, Brussel 

 
25/09/2012, Bokrijk (Openluchtmuseum), Lezing ‘Het dagelijks leven van de gewone mens’, 
tijdens de terugkomdag Gemene Geschiedenis. 
 
27/09/2012, Hasselt, 08/10/2012, Kortrijk, 09/10/2012, Brussel, 06/11/2012, Gent, 
Gastcollege/presentatie met Jacqueline van Leeuwen ‘Wat is erfgoed?’ 
 
04/10/2012, Willebroek, Lezing met workshop ‘Wat is erfgoed?’, in het kader van de LOCUS-
introductiecursus. 
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22/10/2012, Asse, Lezing ‘Wereldoorlog I in de Brabantse Kouters’, tijdens de inspiratieavond: 
Wereldoorlog I in de Brabantse Kouters. 
 
22/11/2012, Dendermonde, Lezing Cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen, in het kader van 
publieksmoment met officiële voorstelling van de erfgoedcel Land van Dendermonde. 
 
03/12/2012, Brussel (FARO), Presentatie ‘Vrijwilligerswerk en doelgroepenwerking: trends en 
tendensen’, in het kader van studienamiddag Vrijwilligerswerk in doelgroepenwerking.  
 
 
JEROEN WALTERUS 
15/03/2012, Brussel, kabinet minister Joke Schauvliege, presentatie Archipel project aan 
minister Schauvliege en cel Cultuur v/h kabinet 

21/06/2012, Antwerpen, moderator + rapport plenum sessie ‘open data’ van de Vlaams-
Nederlandse expertenbijeenkomst over digitalisering en het zetten van een gezamenlijke 
agenda, organisatie Nederlandse Taalunie 

19/10/2012, Berlijn, ENUMERATE consortium meeting, presentatie ‘Flemish cultural heritage 
monitor’ (cijferboek cultureel erfgoed) 

07/11//2012, Antwerpen, VVBAD, presentatie PRISMA eindrapport aan Cultureel-erfgoedoverleg 

22/11/2012, Roosendaal, Taalunie werkgroep digitaal erfgoed, presentatie ontwerpadvies 
digitaal erfgoed (samen met Marco De Niet, DEN) 

13/12/2012, Brussel (FARO), presentatie traject ‘Erfgoed & Zaken’, adviesgroep ‘Erfgoed en zaken’ 

23/4, 24/9 en 3/12 2012, Bijeenkomsten Gebruikersgroep Cultureel erfgoed en Auteursrecht, 
diverse interventies en bijdragen 
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