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FARO is het steunpunt voor het roerend en imma-
terieel cultureel erfgoed. Zoals in het Cultureel-
erfgoeddecreet staat, is het onze opdracht om cultu-
reel-erfgoedorganisaties, openbare besturen en andere 
beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en 
de ontwikkeling van het veld te stimuleren. We coör-
dineren het jaarlijkse evenement Erfgoeddag (www.
erfgoeddag.be) en het sectorale ontmoetingsmoment 
Groot Onderhoud (www.hetgrootonderhoud.be). Voor 
meer informatie over onze activiteiten en dienstverle-
ning verwijzen we naar het Beleidsplan 2012-2016 (www.
faronet.be/faro/over-faro/beleidsdocumenten-faro) en 
naar onze website.

Omdat we u wensen te informeren over onze activiteiten, 
maken we jaarlijks dit samenvattend overzicht. 2013 was het 
tweede werkingsjaar van deze beleidsperiode (2012-2016). 
Terugblikkend op het voorbije jaar stellen we vast dat con-
tinuïteit het sleutelwoord is. Er tekenen zich duidelijke rode 
draden af in de werking, zoals zal blijken in het vervolg van 
dit verslag. Dit komt de transparantie van FARO voor de 
diverse doelgroepen ten goede. Ook de jaarlijkse ankerpun-
ten zoals Erfgoeddag en Groot Onderhoud structureren de 
werking. 

Daarnaast leverde FARO het voorbije jaar ook een ac-
tieve bijdrage aan campagnes, zoals de herdenking van  
Wereldoorlog I en van 50 jaar migratie, of aan evene-
menten zoals Kunst Privé (VTB Kultuur) en Nacht van de 
Geschiedenis (Davidsfonds). Deze sterke inzet op commu-
nicatie en beeldvorming zal ook in 2014 volgehouden wor-
den. Erfgoeddag, goed voor 220.000 bezoekers en 750 activi-
teiten, blijft daarvoor ons vlaggenschip.

Veel aandacht ging in 2013 ook naar het complementair 
cultureel-erfgoedbeleid. We investeerden veel energie in 
de begeleiding van de intergemeentelijke samenwerkings-
verbanden die op 1 april 2014 een aanvraag voor een cultu-
reel-erfgoedconvenant indienen. In het verlengde daarvan 
hebben FARO en VVSG weer de handen in elkaar geslagen 
om lokale besturen en erfgoedwerkers te sensibiliseren 
over het complementair cultureel-erfgoedbeleid. Het re-
sultaat? De publicatie van Waarom investeren in erfgoed? En 
hoe? Dit spoor zal FARO in 2014 verder uitwerken, met de 
organisatie van een reeks contactmomenten complementair 
cultureel-erfgoedwerk.

Op vrijdag 25 oktober 2013 tekenden een driehonderd-
tal erfgoed- én toerismewerkers present in het Brugse 
Concertgebouw voor hun jaarlijkse afspraak met collega’s 
uit de cultureel-erfgoedsector. Het thema van het Groot 
Onderhoud dit jaar was ‘Grand Tour’: over de relatie tussen 
cultureel erfgoed en toerisme. Ook daaraan werken we voort 
de volgende jaren. De dag besloot met de uitreiking van 
de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed, dit jaar voor de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Tekst-, foto- en filmverslagen 
staan op onze website (www.hetgrootonderhoud.be). 

Vlak voor het Groot Onderhoud werden de resultaten van de 
erkenningsronde voor de landelijke musea in Vlaanderen 
bekendgemaakt. De sinds jaren hooggespannen budgettaire 
verwachtingen werden op Vlaams niveau jammer genoeg 
niet ingelost. Minister Schauvliege motiveerde deze beslis-
sing door te verwijzen naar de besparingen die de Vlaamse 
Regering moest doorvoeren. De adviescommissie Cultureel 
Erfgoed maakte in haar voortgangsnota 2013 duidelijk dat er 
nog grote uitdagingen zijn voor de ontwikkeling van het mu-
seumveld.1 Voor FARO zijn dit goede redenen om extra aan-
dacht en steun te (blijven) geven aan de musea, via allerlei 
acties (zie ons actieplan voor 2014).

Tot slot, in 2013 is het Onroerend-erfgoeddecreet werke-
lijkheid geworden. De hele sector van het onroerend erfgoed 
werd gereorganiseerd, zowel het betrokken agentschap als 
de ondersteunende organisaties, zoals de nieuwe zusterorga-
nisatie Herita, waarmee enkele samenwerkingen in 2013 wer-
den geïnitieerd. In 2014 kan dit verder uitgebouwd worden. 

1. Zie het focusdossier musea in nummer 1 van 2014 van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed.

2013, een jaar van continuïteit 

en consolidatie

 ■ Vlaamse Erfgoedbibliotheek is de winnaar van Cultuurprijs 2013  
© FARO, foto: Jonathan Sommereyns



5

Jaarverslag 2013

[Nieuwe communicatie] 21 maart 2012: website én tijdschrift van @faronet worden ingrijpend veranderd: nieuw design, 
betere toegankelijkheid en een nieuwe #hoofdredacteur http://bit.ly/16Sqitq

Leon Smets en Olga Van 
Oost, aanspreekpunten 
voor musea

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
jullie sector in 2013?
In 2013 zagen we enkele verontrus-
tende tendensen. Bij het bepalen van 
de werkingsmiddelen voor de lande-
lijk erkende musea in het najaar van 
2013 werd duidelijk dat de Vlaamse 
Regering geen grote inhaal- of impuls-
beweging zou doen ter ondersteuning 
van de Vlaamse museumsector. Heel 
wat musea met een werking die re-
levant is voor heel Vlaanderen zullen 
het de komende vier jaar met stagne-
rende, dalende of zelfs wegvallende 
Vlaamse subsidies moeten zien te 
rooien. Op lokaal niveau zien we een 
gelijkaardige tendens en stellen we 
zelfs vast dat musea worden bedreigd 
of reeds gesloten zijn. Opvallend is dat 
de federale musea regelmatig (nega-
tieve) media-aandacht kregen, wegens 
gebrekkige infrastructuur of manage-
mentproblemen. Dat noopt tot bezin-
ning en overleg. 

Ondanks deze moeilijkheden zien 
we gelukkig dat musea zich blijven 
ontwikkelen, zowel figuurlijk en con-
ceptueel, in missie en visies, als let-
terlijk, in hun (ver)bouwprogramma’s. 
Het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten Antwerpen slaagt erin een 
grote zichtbaarheid te creëren on-
danks de sluiting, met tentoonstel-
lingen op verplaatsing en sterke edu-

catief-participatieve projecten. Ook 
het Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika in Tervuren sloot de deuren met 
het oog op een grote renovatie en aan-
bouw. De ideeën en plannen om het 
echt allemaal ‘anders’ te gaan doen, 
zijn sprankelend en inspirerend. FARO 
volgt deze ontwikkelingen op de voet. 
Vandaar dat we in 2014 het traject 
‘Duurzaam (ver)bouwen voor musea’ 
opzetten, met steun van de Vlaamse 
overheid. We lanceerden dit traject 
met een succesvolle startdag in het re-
cent geopende Red Star Line Museum 
in Antwerpen op 16 december 2013.

Wat zijn de uitdagingen voor 2014? 
Musea kunnen en moeten de ‘crisis’ 
aangrijpen om zichzelf als instelling, 
als sector en als netwerk te versterken. 
In die zin kunnen we spreken van een 
wake-up call? Als aanspreekpunten 
voor musea willen we hen daarbij zo 
goed mogelijk helpen. Samen met het 
FARO-team en de museumsector zul-
len we in faro | tijdschrift over cultu-
reel erfgoed het focusdossier ‘Musea 
anno 2014’ publiceren. Een volgend 
belangrijk moment is Tournée muséale 
op dinsdag 29 april 2014. Tijdens deze 
reflectie- en discussiedag buigen we 
ons, in het licht van de nieuwe beleids-
periode, over de vraag naar de (maat-
schappelijke) waarde van musea. Waar 
staan musea vandaag in Vlaanderen 
en Brussel voor? Wat zijn de noden en 
kansen? 

Het duurzaamheidsthema blijft even-
eens een dwingend aandachtspunt, 

zowel in zijn ‘groene’ component (ge-
bouw, energieverbruik, milieu) als in 
zijn sociale en economische beteke-
nis. Daarnaast blijkt het thema van de 
integrale veiligheidszorg in het alge-
meen, en de preventie en calamitei-
tenbeheersing in het bijzonder, weer 
sterk op het programma te komen, in 
het bijzonder bij de provincies (pro-
vinciale depotbeleid, provinciale vei-
ligheidsdiensten) en bij de hulpdien-
sten. Het traject rond duurzaam (ver)
bouwen van musea loopt verder in 
2014 met een tweedaagse studiereis 
naar Noord-Franse musea, een publi-
catie en een afsluitende studiedag. 
FARO zal blijven informeren over vei-
ligheidsitems en wordt betrokken bij 
werkgroepen, collega-expertisedeling 
en procesbegeleiding m.b.t. preventie 
en calamiteitenplannen.

FARO zal in 2014 de ontwikkelingen 
rond de nieuwe visie omtrent het mu-
seale binnenklimaat op de agenda 
zetten, middels een informatiedag 
voor de brede erfgoedsector in het 
algemeen, en de musea en erfgoed-
depots in het bijzonder. We brengen 
hiervoor de diverse ondersteunende 
spelers – depot-, erfgoedconsulenten, 
monumentenwacht, opleidings- en 
onderzoeksinstellingen – samen bin-
nen het Vlaams Klimaatnetwerk om 
op langere termijn de nieuwe klimaat-
inzichten te helpen implementeren.

De werking van FARO wordt uitgevoerd door themati-
sche cellen, die door een stafmedewerker worden geco-
ordineerd. Een overzicht is te vinden op: www.faronet.be/
faro/over-faro/organisatiestructuur.

Een aantal stafmedewerkers zijn aanspreekpunt voor 
bepaalde sectoren. U kan steeds contact met hen opne-
men (www.faronet.be/faro/contact/veldintermediairs).

In dit jaarverslag kan u hier en daar de mening van deze 
veldintermediairs lezen over waar hun sector nu staat, en 
wat de uitdagingen zijn.

Voor een overzicht van al onze geplande vormingsreeksen 
en studiedagen, consulteer de FARO-vormingskalender 
(www.faronet.be/kalender/faroupdate). 

Veldintermediairs:

•	archieven: Bart De Nil
•	erfgoedbibliotheken: Jeroen Walterus, Annemie 

Vanthienen
•	erfgoedconvenants/lokale en regionale overheden: 

Gregory Vercauteren
•	erfgoedverenigingen, vrijwilligerswerking: Gregory 

Vercauteren, Rob Belemans
•	expertisecentra, landelijke organisaties voor volks-

cultuur: Rob Belemans
•	 interculturele organisaties: Katrijn D’hamers
•	musea: Olga Van Oost, Leon Smets

25 februari 2013: Volzette, zesdelige cluster ‘Vloek of zegen? #Marketing in de cultureel-erfgoedsector’ gaat van start in 
#BELvue http://bit.ly/1gEs9Hn 5
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Terug- en vooruitblikkend: 
de weg is lang, de gidsen 
ervaren

2013 was voor FARO een rijk gevuld werkjaar met tal van ac-
tiviteiten en realisaties. De personeelsploeg bleef stabiel en 
waardevolle expertise werd opgebouwd en geconsolideerd. 
In 2013 en 2014 gaan wel voor het eerst in ons nog jonge be-
staan twee ervaren medewerkers met pensioen. Hun taken 
worden overgenomen door andere medewerkers, zodat 
continuïteit verzekerd is. Deze wijze collega’s hebben het 
ontstaan van een cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen de 
voorbije jaren van op de eerste rij mee-gemaakt, letterlijk en 
figuurlijk.

In de zomer van 2013 namen we afscheid van collega Anita 
Caals, een van de vzw Kwasimodo overgekomen stafmede-
werkster die zich de laatste jaren van haar loopbaan inzette 
voor organisatieontwikkeling en integrale kwaliteitszorg in 
de cultureel-erfgoedsector. Naar aanleiding van haar pen-
sioen werkte ze als afscheidsgeschenk aan de door FARO 
uitgegeven publicatie CERIZE, alias het Cultureel Erfgoed 
Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie. Ze omschreef de 
uitdaging als volgt: “Kort en kernachtig gesteld is integrale 
kwaliteitszorg (IKZ) vooral een kwestie van gezond verstand. 
Maar toch is kwaliteitszorg allesbehalve evident.” Ze keek 
terug en blikte vooruit. Ze stelde vast dat er enerzijds veel 
werk verzet is de voorbije jaren maar anderzijds ook dat er 
zich nog grote uitdagingen stellen: consulenten en bemidde-
laars die praktijkervaring in kennisborging en -deling kun-
nen omzetten blijven dus nodig. De aandacht moet daarbij 
volgens Anita vooral uitgaan naar langetermijnplanning, 

strategisch handelen en duurzame ontwikkeling, zonder de 
dagdagelijkse organisatie uit het oog te verliezen.

Precies diezelfde wijze suggesties klinken ook uit de mond 
van collega Leon Smets, die in de zomer van 2014 ook aan een 
nieuwe fase in zijn leven begint. Zijn vakgebied is ‘behoud 
en beheer’, zo niet voor de eeuwigheid, dan wel voor de lange 
duur. En de eeuwigheid moet je verdienen, elke dag opnieuw. 
2013 was zijn laatste volledige werkjaar als stafmedewerker 
bij FARO. Ook hij benadrukt hoe belangrijk het is een duur-
zaam perspectief en dito visie te hanteren die een werkjaar 
of een beleidsperiode overstijgen, in het belang van het cul-
tureel erfgoed en de maatschappij. De ‘jongeren’ die pas deze 
eeuw of dit decennium in de museum- en erfgoedsector zijn 
komen werken of tot leidinggevende posities zijn doorgesto-
ten, beseffen misschien niet altijd ten volle welke lange weg 
er al is afgelegd sinds de jaren 1990, en dat dit niet vanzelf 
gebeurd is. Het is het resultaat van langdurig en volgehou-
den bemiddelingswerk en inspanningen voor kwaliteitsver-
betering. Dit zal verder inspanningen voor en vooral achter 
de schermen blijven vergen. 

Hoe men die rol tegenwoordig ook wil omschrijven of orga-
niseren, ‘consulentschap’ is volgens Leon een sleutel tot suc-
ces. Onder andere in de museumwereld in Vlaanderen was 
de rol van de consulenten in de inbedding van een erfgoed-
verhaal en -praktijk in de voorbije twintig jaar niet te onder-
schatten. Het belang van het verbinden van diverse soorten 
organisaties en verenigingen, ook musea onderling, binnen 
de ‘subsidiariteitsladder’, is ook essentieel. Voor het brede 
spectrum van museale instellingen werden onder impuls 
van verschillende overheden sinds de jaren 1990 netwerken 
opgebouwd, voorbeeldpraktijken in binnen- en buitenland 
gedeeld en verspreid. De optie om in te zetten op consulen-
ten, bemiddelaars en makelaars werd ook voortgezet in de 
21e eeuw, onder andere via de erfgoedcellen, het steunpunt 
en de expertisecentra. Typisch voor erfgoedconsulenten is 
de uitdaging om zowel met de noden van de individuele in-
stelling of vereniging als met de bredere sector rekening te 
houden, en waar mogelijk de ‘Mag het iets meer zijn?’-vraag 
te beantwoorden. Advies, begeleiding, consulting, vorming 
…: er is zoveel werk te doen op een breed ondersteunend ni-
veau. Een deel van de kennis die mee door Leon opgebouwd 
werd, wordt geborgd in de reeks VerzekerDe Bewaring, waar-

 ■ © FARO, foto’s: Bart Van der Moeren

tekst Marc Jacobs
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van verschillende afleveringen tegen de zomer van 2014 gra-
tis op FAROnet beschikbaar zullen zijn.

Op de vraag naar de belangrijke uitdagingen voor de vol-
gende jaren kiest Leon, naast sterkere aandacht voor pre-
ventieve conservering, klimaatbeheersing en calamitei-
tenbeheersing, opvallend ook voor de digitalisering en 
veranderende beeldcultuur. Het gaat verder dan het digitaal 
ontsluiten of raadpleegbaar maken van documenten, bij-

voorbeeld in archieven. Een nog veel te weinig aangepakte 
uitdaging voor musea is volgens hem hoe mensen, die met 
informatie en beelden overspoeld worden, aan te spreken 
en te raken in een op beeldcultuur afgestemde omgeving. 
Hoe kunnen (digitale) objecten daarvoor ingezet worden, in 
al dan niet tijdelijke tentoonstellingen? Soms worden daar 
grote marketingbudgetten tegenaan gegooid, maar er is 
vaak zo weinig tijd om over dergelijke thema’s echt door te 
denken en een prikkelende strategie te bepalen met een mu-
seumstaf, met diverse musea samen of met andere actoren 
in de erfgoedsector. Het is zeer verheugend, stelt hij, dat er 
zoveel aandacht gaat naar het goed beheren van collecties, 
dat de mogelijkheden van depots worden verkend en dat er 
zicht is op investeringen in depotwerking … Toch moet het 
allemaal een maatschappelijk doel dienen en belangrijk zijn 
voor mensen. Musea zijn fascinerende plekken, vluchtheu-
vels of tankstations, om terug evenwicht te vinden of net 
een ruimer perspectief te krijgen, energie op te doen, andere 
beelden mee te nemen ... Musea kunnen soms ook mensen 
uit hun comfortzone halen, met bijvoorbeeld een tentoon-
stelling bezoekers diep raken zodat ze veranderd buitenko-
men: dat zouden ze toch af en toe moeten (proberen te) doen. 
Het gewicht van de zorg voor de collectie en de druk om dag 
in dag uit open te zijn, gekoppeld aan een relatieve onder-
bezetting, maakt dat er te weinig stilgestaan wordt bij hoe 
belangrijk dat werk is en wat musea anders of meer zouden 
kunnen doen. 

Jaar in jaar uit blijven vele duizenden mensen in Vlaanderen 
zich inzetten voor de zorg voor en ontsluiting van erfgoed. 
FARO en vele andere organisaties in het werkveld leveren 
belangrijke inspanningen, vaak achter de schermen, dag in 
dag uit. We willen onze dankbaarheid uitdrukken voor de ja-
renlange onverdroten inzet van onze collega’s. We hopen op 
langere termijn het werk van levende erfgoedmonumenten 
als Anita en Leon samen voort te zetten. 

Bart De Nil, aanspreek-
punt voor archieven

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
jouw sector in 2013?
Het klassieke – volgens mij artificiële 
– spanningsveld tussen de archivaris 
als informatiebeheerder en de archi-
varis als erfgoedwerker is stilaan aan 
het verdwijnen. Steeds meer archie-
ven hebben een structurele erfgoed-
werking én tegelijkertijd is er binnen 
de erfgoedsector meer en meer aan-
dacht voor alle aspecten van archief-
beheer. De zorg voor én het toeganke-
lijk maken van archiefcollecties staan 
hierbij centraal.

Wat zijn de uitdagingen voor 2014?
Door de veranderde maatschappij is 
het denken over archieven en over de 
rol van archivarissen fundamenteel 
en snel aan het veranderen. In de in-
formatiestromen naar de gebruiker 
nemen archieven geen centrale en 
unieke positie meer in. Het zoeken 
naar een andere rol in de digitale 
netwerkmaatschappij is, dit én de ko-
mende jaren, voor archivarissen dé 
voornaamste uitdaging. Ze zullen een 
grotere openheid moeten ontwikke-
len, toelaten dat mensen van buiten 
het archief meewerken en meedenken 
en meer aandacht hebben voor én sa-
menwerken met alle gemeenschap-
pen in de maatschappij.

FARO moet zich hierbij vooral toespit-
sen op thema’s die de maatschappe-
lijke rol van en het draagvlak voor ar-
chieven versterken. Dat betekent het 
stimuleren van samenwerking tussen 
de afzonderlijke archiefinstellingen 
en andere collectiebeherende instel-
lingen, zoals musea en bibliotheken. 
Daarnaast moeten we proberen om de 
structurele aanpak van thema’s zoals 
diversiteit, educatie en mediawijsheid 
op de agenda van de archieven te zet-
ten. Die hebben er immers alle belang 
bij om een werking te ontplooien naar 
niet-traditionele doelgroepen. Vooral 
voor educatie, in de breedste beteke-
nis, heeft de archiefsector heel wat te 
bieden. Daarom organiseren we hier-
over een summer school in augustus, 
i.s.m. The National Archives (UK). 

 ■ © FARO
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Wat hebben we 
het afgelopen jaar 

voor u gedaan

Hier presenteren we u de rode 
draden in onze inhoudelijke 
werking. We hebben ze ge-
clusterd in drie themalijnen: 
werken aan het draagvlak 
en de uitstraling van het cul-
tureel erfgoed, investeren in 
cultureel erfgoed, deskundig-
heid versterken en innovatie 
stimuleren.

De kerntaken van het steunpunt, volgens het Cultureel-
erfgoeddecreet zijn:

 ■ praktijkondersteuning: “het leveren van een actieve 
dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevorde-
ring, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, manage-
ment, publieksopbouw en -participatie, internationale sa-
menwerking”;

 ■ praktijkontwikkeling: “het leveren van een bijdrage aan 
een continue ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld en 
het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast on-
derzoek”;

 ■ beeldvorming en communicatie: “het organiseren en co-
ordineren van activiteiten en initiatieven die de kennis over 
het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedorganisaties in 
het cultureel-erfgoedveld, bij de publieke opinie, de over-
heid en in het buitenland bevorderen en die bijdragen tot 
een kwantitatief en kwalitatief ruimere cultuurparticipatie.”

 ■ foto: Groot Onderhoud 2013 © FARO, foto: Jonathan Sommereyns
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26 april 2013: ‘Expert in de klas’-sessie voor buitengewoon onderwijs in Gent en Brasschaat met bezoek aan Huis 
van #Alijn en Collectie #Ghysels http://bit.ly/1rDIpvv 

Samen sterk: beleid en netwerking

Samenwerking en overleg staan centraal in onze werking. 
We overleggen dan ook op regelmatige basis met de Vlaamse 
overheid (meer bepaald het agentschap Kunsten en Erfgoed 
en het Departement Cultuur) en met allerlei relevante (mid-
denveld)actoren, adviserende instanties en steunpunten. We 
hebben als steunpunt ook vaste overlegmomenten met de 
verschillende deelsectoren binnen het cultureel-erfgoedveld, 
zoals met de erfgoedcellen, de vertegenwoordigers van de 
Vlaamse kunststeden, de provinciale consulenten en de pro-
vinciale diensthoofden erfgoed, de landelijke expertisecentra 
en organisaties volkscultuur (LEOV), het Overleg Landelijke 
Archieven Vlaanderen (OLAV), het Overleg Landelijke Musea, 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. We overleggen met beroeps- 
en belangenorganisaties zoals het Cultureel-erfgoedoverleg, 
ICOM-Vlaanderen, VVBAD, VVP, VVSG. Bijzondere aandacht 
geven we aan onze partners in het onroerend-erfgoedveld, 
zoals het agentschap Onroerend Erfgoed en Herita. We toet-
sen bij al deze actoren onze initiatieven zoveel mogelijk af en 
informeren hen over onze werking.

In 2013 startten de landelijk erkende culturele archiefinstel-
lingen, de Archiefbank, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
en Resonant met een nieuwe beleidsperiode (2013-2017). 
Naar jaarlijkse gewoonte presenteerden zij hun plannen tij-
dens Tournée Générale (29 mei). Er vond een infomarkt 
plaats waarbij de deelnemers naar hartenlust informatie kon-
den uitwisselen en netwerken.

In 2013 besteedden we veel aandacht aan de impact van een 
aantal decretale en bestuurlijke veranderingen voor de cul-
tureel-erfgoedsector. Hiervoor zochten we steeds de samen-
werking op met andere steunpunten, koepelorganisaties en 
belangenbehartigers. Zo werkten we bijvoorbeeld met ISB, 
VVJ, LOCUS en VVSG samen aan de succesrijke en inmiddels 
uitverkochte publicatie Vrije tijd in het gemeentelijke meerjaren-
plan, dat handelt over de plaats van het vrijetijdsbeleid in de 
gemeentelijke meerjarenplanning. Met VVSG en LOCUS 
organiseerden we het reflectietraject ‘Samen iets apart’, over 
intergemeentelijke samenwerking. 

Met de publicatie Waarom investeren in erfgoed? En hoe? heb-
ben FARO en VVSG dan weer de handen in elkaar geslagen om 
lokale besturen en erfgoedwerkers te sensibiliseren over het 
complementair cultureel-erfgoedbeleid. Dit spoor zal FARO 

Werken aan het draagvlak en 
de uitstraling van het cultureel 
erfgoed

9

 ■ Archieven 2020 Open Forum © FARO

 ■ Tournée Générale © FARO

 ■ Covers publicaties © FARO
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15 mei 2013: Feestelijke boekvoorstelling van #CERIZE, ‘Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie’, 
handboek over integrale #kwaliteitszorg in #musea http://bit.ly/P4rfIl

Jaarverslag 2013

in 2014 verder uitwerken, met de organisatie van een reeks 
contactmomenten complementair cultureel-erfgoedwerk.

We maakten het beleidsadviserend rapport Cultureel erf-
goed 2020. Hefbomen voor het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid 
over aan de Adviescommissie Cultureel Erfgoed, de SARC, 
de administratie(s) en beleidsmakers, het Cultureel-
erfgoedoverleg. Het rapport werd goed opgepikt door de 
diverse stakeholders en we vinden onze aanbevelingen in 
allerlei (beleids)documenten en adviezen terug. Alle rappor-
ten van de veldanayse staan op onze website: www.faronet.
be/prisma. 

De Innovatieagenda Archieven 2020  werd afgewerkt en aan de 
sector voorgesteld op het ‘Archieven 2020 Open Forum’ in 
december. De sector gaat hiermee verder aan de slag. Meer 
nieuws in 2014!

Zichtbaar zijn: beeldvorming over cultureel 
erfgoed 

We waren trekker van de campagne over ‘50 jaar migra-
tie’, waarvoor we samen met Stichting Lezen, CultuurNet 
Vlaanderen en andere partners het boekje Thuis. 50 jaar mi-
gratie publiceerden, en op ludieke wijze in vijf grote treinsta-
tions uitdeelden aan de passanten. We zijn ook de gatekeeper 
van de bijhorende Facebookpagina over 50 jaar migratie, en 
hebben via dit sociale-mediakanaal ook een (succesvolle) 
wedstrijd opgezet. In de context van deze herdenking brach-

ten we tal van mede-
werkers en partners 
uit het erfgoedveld 
en vanuit de inte-
gratiesector samen, 
bundelden flink wat 
praktijkvoorbeelden 
en verleenden daar-
naast heel wat advies 
op maat.

We werkten samen 
rond de communica-
tie en promotie van 
grote evenementen 
waaraan de cultureel-
erfgoedsector een 
belangrijke bijdrage 
levert, zoals Kunst 
Privé (vtbKultuur) en De Nacht van de Geschiedenis. We 
verleenden inhoudelijk advies aan diverse projecten en initi-
atieven inzake Wereldoorlog I en werkten aan een projecten-
overzicht. In 2014 lanceren we een Wereldoorlog I-webpagina 
op onze website met achtergrondinformatie, interessante 
voorbeeldprojecten, de kalender van UiTinVlaanderen.be, 
recensies van relevante publicaties, enz.

In 2013 rolden we het communicatieplan van FARO 2012-
2016 verder uit, en stelden we de eigen communicatie voort-
durend op punt. Logisch, aangezien communicatie over 

 ■ Groot Onderhoud 2013 © FARO, foto: Jonathan Sommereyns

Groot Onderhoud
Op vrijdag 25 oktober 2013 tekenden een driehonderd-
tal erfgoed- én toerismewerkers present in het Brugse 
Concertgebouw voor het jaarlijkse sectormoment 
Groot Onderhoud. Het thema was ‘Grand Tour’, een 
verwijzing naar het historische fenomeen waarbij 
jongelui een lange reis doorheen Europa maakten. 
Zowel tijdens het plenaire deel met een stevig panelge-
sprek als in de zeven sessies die erop volgden hielden 
we de relatie tussen cultureel erfgoed en toerisme 
tegen het licht. De dag besloot met de uitreiking van 
de Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed, en het was 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die dit jaar bekroond 
werd. Tekst-, foto- en filmverslagen staan op de web-
site www.hetgrootonderhoud.be. 

We wensen ook na het Groot Onderhoud de samenwer-
king en de dialoog tussen de erfgoed- en de toerisme-
sector verder te stimuleren. Zo zullen we samenwerken 
met de vzw Kunststeden Vlaanderen om een project 
te realiseren om het toeristisch eerstelijnsonthaal 
bij musea te versterken. Verder bieden we i.s.m. de 
Hogeschool Thomas More in Mechelen in het najaar 
van 2014 een introductiecursus aan over cultuurtoe-
risme en toeristische productontwikkeling.

 ■ Covers publicatie
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22 mei 2013: Grote delegatie #erfgoedwerkers trekt naar het V&A-museum in Londen voor #inspiratie en #inzicht  
http://bit.ly/OWO8h5 

Jaarverslag 2013

alles wat met cultureel-erfgoed(beleid) en onze sector te 
maken heeft, een van onze drie grote decretale opdrachten 
is. We willen steeds beter tegemoetkomen aan de informa-
tieve verwachtingen van onze doelgroepen en -sectoren 
door in te zetten op herkenbaarheid en toegankelijkheid van de 
aangeboden informatie, via al onze kanalen. Daartoe heb-
ben we ook de sociale-mediastrategie verder uitgebouwd: 
de cijfers (zie onderdeel kerncijfers) spreken voor zich: een 
spectaculair aantal videoweergaves op YouTube en gestaag 
meer Twittervolgers en Facebookvrienden, zowel voor FARO 
als Erfgoeddag. Ook het aantal geregistreerde gebruikers 
van onze website, evenals het aantal bezoeken aan onze site, 
namen sterk toe (zie grafiek). We proberen ook meer te halen 
uit onze mediarelaties, door ruim op voorhand persberich-
ten klaar te stomen en een op-maat-aanpak te hanteren. We 
blijven ook een frequent gesolliciteerde vraagbaak voor jour-
nalisten en programmamakers. 

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed

Het tijdschrift faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is erg be-
langrijk voor de beeldvorming over cultureel erfgoed. Het 
werd in 2013 naar ca. 1.350 adressen gestuurd. Het aantal 
betalende abonnees (305) zit weer in stijgende lijn. Dit jaar 
brachten we drie nummers uit met een thematisch focusdos-
sier: ‘Jongeren & erfgoed’ (nr. 2), ‘Erfgoed & toerisme’ (nr. 3) 
en ‘Plastics en/als erfgoed’ (nr. 4). Daarnaast publiceerden we 
25 bijdragen over allerlei interessante en actuele erfgoedthe-
ma’s. Meer dan de helft van deze bijdragen werd geschreven 
door externe auteurs. We lanceerden ook de nieuwe rubriek 
‘Pinfo’, met korte verwijzingen naar de erfgoedactualiteit.

In 2013 kwam het (ruil)advertentiebeleid voor het tijdschrift 
stilaan op kruissnelheid. Er verschenen drie ruiladvertenties 
voor andere tijdschriften: Boekman Cahier, META (VVBAD)
en Qua Jong (Kind & Samenleving). Daarnaast plaatsten we 

ook twee advertenties voor evenementen: Kunst Privé (VTB 
Kultuur) en Nacht van de Geschiedenis (Davidsfonds). 

 ■ Grafiek: Evolutie statistieken FAROnet (bron: Google Analytics)

 ■ Covers publicatie

 ■ Covers faro | tijdschrift over cultureel erfgoed jaargang 2013
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29 mei 2013: Erkend en begonnen aan een nieuwe #beleidsperiode: culturele #archieven, #Resonant en de Vlaamse 
#Erfgoedbibliotheek stellen zich voor op Tournée Générale http://bit.ly/1iCMueA 

Op zondag 21 april vond de dertiende editie van Erfgoeddag 
plaats. Het is door zijn aanpak, publieksbereik en vooral 
dankzij de inzet van velen doorheen de jaren uitgegroeid 
tot een van de toonaangevende erfgoedevenementen van 
ons land. Erfgoeddag is in de eerste plaats een sensibilise-
ringsactie over cultureel erfgoed voor publiek, sector, pers 
en beleid in Vlaanderen en Brussel. Een jaarlijks wisselend 
thema biedt kansen om verbanden te leggen tussen diverse 
soorten erfgoed, om nieuwe verhalen op te diepen over 
‘oud’ erfgoed, en om een breed publiek op een andere ma-
nier te laten kijken naar ons gemeenschappelijk verleden. 

In 2013 was het thema: Stop de tijd! Het sprak zowel de sec-
tor als het publiek duidelijk aan. Deze dertiende editie van 
Erfgoeddag was opnieuw een succes: meer dan 500 organi-
saties presenteerden samen een waaier van meer dan 750 
gratis activiteiten die door 220.000 bezoekers werden 
gesmaakt. 

Het aantal bezoekers nam af t.o.v. 2012, maar het aantal 
deelnemende organisaties nam toe (zie grafieken).
Met het thema als leidraad kwamen bezoekers te weten wat 
erfgoedinstellingen bewaren en vooral, hoe en waarom ze 
dat doen. Dankzij een (vaak exclusieve) kijk achter de scher-
men konden ze met eigen ogen zien dat een doordacht be-
houd- en beheerwerk hierbij essentieel is. Daarnaast was 
er aandacht voor de ruimere invulling van het begrip ‘tijd’. 
Tijd kennen we allemaal, natuurlijk. Maar wát is tijd? En 
hoe en waarom maten onze voorouders tijd? Bestond er in 
het verleden ook al vrije tijd? En wat doet de roze blik van 
de nostalgie met ons? Uitgeverij Davidsfonds gaf n.a.v. 
deze dertiende editie van Erfgoeddag het boek In geen tijd. 
Een niet-alledaagse geschiedenis van Kris Merkx uit. Het boek 
was op Erfgoeddag uitzonderlijk te koop bij enkele deel-
nemende organisaties. We verzorgden het voorwoord van 
deze publicatie.

Erfgoeddag 2013 | Stop de tijd!

 ■ Grafiek: Evolutie aantal bezoekers Erfgoeddag  ■ Grafiek: Evolutie aantal deelnemers en activiteiten Erfgoeddag

Jaarverslag 2013

 ■ © FARO, foto: Philippe Debroe  ■ © FARO, foto: Philippe Debroe
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5 juni 2013: Gentse #MIAT wint #Museumprijs 2013 http://bit.ly/1pzvHtS 

Het gras is groener aan …: internationale sa-
menwerking en communicatie

Internationalisering loopt doorheen veel actiedomeinen en 
activiteiten van FARO. Zoals elk jaar nodigden we een schare 
van eminente internationale sprekers uit voor masterclas-
ses, studiedagen of leesgroepen, met als bedoeling inter-
nationale expertise te laten doorvloeien naar Vlaanderen. 
We volgen actief beleidsontwikkelingen op binnen inter-
nationale instanties en overheden. Zo is FARO als geac-
crediteerde ngo actief bij de internationale ontwikkelin-
gen inzake de implementatie van de UNESCO-Conventie 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. We namen deel aan het 
Intergouvernementeel Comité te Baku van 1 tot 10 december. 
Hierna attenderen we op enkele highlights en (lopende) inter-
nationale projecten.

We organiseerden voor een twintigtal erfgoedprofessionals 
een werkbezoek aan het Victoria & Albert Museum te 
London. In de marge van dit bezoek vonden meetings plaats 
met de conservatiespecialisten en publiekswerkers van het 
V&A Museum. Nog in het Verenigd Koninkrijk ging Bart De 
Nil (stafmedewerker archieven) een week naar The National 
Archives. Hij deed er aan job shadowing in de dienst 
Education & Outreach. Dit werkbezoek leidde tot een intense 
samenwerking tussen FARO en The National Archives op het 
vlak van educatie. In december werd een traject met interna-
tionale museumbezoeken (2014) afgetrapt met een startdag 
in het Red Star Line Museum te Antwerpen. In 2014 volgt een 
tweedaags bezoek aan Noord-Franse musea, met steun van 
het agentschap Kunsten en Erfgoed, dat sinds kort middelen 
ter beschikking stelt voor internationale residenties. De 
verslagen van al deze bezoeken verschijnen op onze website.

We waren partner van 
het Europese project 
ENUMERATE dat statistische 
gegevens verzamelt over de 
voortgang van digitalisering 
in Europa (www.enumerate.

eu). In dit laatste jaar van ENUMERATE werden de thema-
tische surveys gerapporteerd en werd de tweede core survey 
uitgevoerd. Het eindrapport volgt in 2014. De resultaten van 
dit project worden geïntegreerd in ‘Europeana Professional’, 
en voor Vlaanderen in het Cijferboek cultureel erfgoed (zie 
elders). 

In de context van de Nederlands-Vlaamse samenwer-
king verleenden we zoals elk jaar onze medewerking aan het 
Vlaams-Nederlandse museumpraktijkblad Museumpeil. We 
waren samen met Digitaal Erfgoed Nederland coauteur van 
het advies Waardeer samenwerking, in opdracht van de Raad 
voor de Nederlandse Taal en Letteren (NTU). We hadden ook 
overleg met een delegatie van de Nederlandse Werkgroep 
Auteursrecht en Cultureel Erfgoed, met het oog op onder-
linge afstemming m.b.t. EU-initiatieven. In juni organiseer-
den we een Vlaams-Nederlandse bijeenkomst in Antwerpen 
om acties inzake klimaatrichtlijnen te bespreken. Daarnaast 
waren er verschillende ad-hoccontacten met Nederlandse in-
stellingen, professionals en onderzoekers.

We werkten mee aan Arts Flanders (www.artsflanders.be) en 
zijn betrokken bij de ontwikkeling van internationaal cul-
tuurbeleid en communicatie. Bijzondere inspanning ging op 
het einde van het jaar naar de communicatie van de nieuwe 
subsidieprogramma’s van de EU vanaf 2014 (Creatief Europa, 
Erasmus plus, Horizon 2020, enz.)

 ■ Screenshot website Arts Flanders.

Eind 2012 werd het Grundtvigproject ‘Cultural 
Caleidoscope’ (CULKAS) goedgekeurd. De scope van 
dit Europees project is intergenerationeel werken. 
Partners zijn Vezirköprü Genclik ve Kültür Dernegi uit 
Turkije, Centro de Educacion de Adultos San Ildefonso 
– La Granja uit Spanje en het Deense Folkevirke uit 
Kopenhagen als coördinator. In 2013 namen we deel aan 
de meetings in Segovia (14-16/3) met als thema ‘Arts & 
craftmanship’ en in Vezirköprü (23-25/6) rond ‘Lifestyle’. 
We organiseerden in België de meetings over ‘Language’ 
(4-7/9) en over ‘Feasts’ (21-23/11). Als lerenden voor het 
traject namen we telkens enkele erfgoedorganisaties 
uit Vlaanderen mee: stafmedewerkers van Ijzer en Vuur 
vzw en ETWIE gingen mee naar Spanje; van Het Huis 
van Alijn en MIAT naar Turkije. Voor het thema ‘taal’ 
was het Openluchtmuseum Bokrijk en het Vertelfestival 
Alden Biesen betrokken. Over ‘feesten’ betrokken we 
LECA en het Sint-Nikolaasgenootschap bij de meeting. 
In totaal realiseerden we tijdens de meetings op ver-
plaatsing in 2013 acht mobilities.

Jaarverslag 2013
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17 juni 2013: ‘Musea in dialoog’ brengt Rika #Burnham naar het Letterenhuis, over ‘Teaching in the art museum: 
interpretation as experience’ http://bit.ly/1rDNK6f 

Zorg dragen voor het roerend erfgoed

Behoud en beheer behoort tot de basisfuncties van elke col-
lectiebeherende instelling en daarom ook tot onze priori-
taire aandachtsgebieden. Er zijn nog enorm veel uitdagingen 
(zie interview met Leon Smets). Samenwerking en overleg is 
daarbij cruciaal. Daarom kozen we waar nodig voor strate-
gische partnerschappen met andere dienstverleners, (privé)
consulenten, onderzoeksinstellingen of expertisecentra. We 
werkten in 2013 structureel samen met het interprovinciaal 
museumconsulentenoverleg en het depotoverleg, de ken-
niscluster PPS-depotontwikkeling, de Vlaams-Nederlandse 
Stichting Erfgoed Kennis (STEK). Onze expertise werd 
ook gevraagd voor advies en dossierbeoordeling voor het 

Topstukkendecreet en de adviescommissie Orgelcollectie 
Ghysels. We boden een antwoord op talloze vragen en boden 
hulp bij – soms urgente – situaties of calamiteiten en we or-
ganiseerden een gepast vormingsaanbod. Een greep uit onze 
realisaties:

•	We organiseerden voor het eerst workshops over be-
houd en beheer van documentair erfgoed, en we parti-
cipeerden in de klankbordgroep van het project schade-
registratie van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.
•	We hielden voordrachten over collectiehulpverlening 

(i.k.v. ECCE-trajecten voor calamiteitenplannen) en 
organiseerden een tweedaagse workshop over collec-
tierisicomanagement i.s.m. het KIK, het MoWa en het 
Legermuseum.

Investeren in cultureel 
erfgoed

Jeroen Walterus en 
Annemie Vanthienen, 
aanspreekpunten voor 
erfgoedbibliotheken

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
de sector in 2013?
2013 was voor de erfgoedbibliotheken 
bij wijze van spreken een ‘grand cru’ 
jaar. Er zijn nieuwe innovatieve initi-
atieven opgestart en veel acties kwa-
men op kruissnelheid. Zo werd in okto-
ber www.boekensteun.be gelanceerd: 
een proefproject voor een gemeen-
schappelijk crowdfundingplatform 
van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
en het Vlaams Fonds voor de Letteren. 
Donateurs kunnen er nieuwe boe-
ken of conserveringsprojecten van 
erfgoedbibliotheken mee helpen re-
aliseren. De eerste resultaten voor de 
conserveringsprojecten zijn erg be-
moedigend. Eind 2012 kwam www.
flandrica.be online, een website met 
letterschatten uit Vlaamse erfgoed-
bibliotheken. U kan er op een inspi-
rerende en intuïtieve manier ken-
nismaken met het – vaak onbekende 
– erfgoed in onze bibliotheken. In 2013 
werd de databank verder verrijkt. 

De spreekwoordelijke kers op de 
taart kwam er toen de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek de Prijs van de 
Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel 
Erfgoed in ontvangst mocht nemen 
tijdens het Groot Onderhoud. Dankzij 
deze en andere acties wordt deze sec-
tor zichtbaar en wint hij credibiliteit 
bij de beleidsmakers en in het brede 
cultureel-erfgoedveld. 

Wat zijn de uitdagingen of kansen 
voor 2014? 
De verbreding van de cultureel-erf-
goedwerking naar alle erfgoedbiblio-
theken blijft een uitdaging. Belangrijk 
daarbij is dat erfgoedbibliotheken het 
kwaliteitslabel als erkende erfgoedbi-
bliotheek behalen. Dat loopt niet zo 
vlot, onder meer omdat de erkenning 
louter symbolisch blijft. Er is geen fi-
nanciële steun aan verbonden, in te-
genstelling tot erkende archieven en 
musea, die wel ingedeeld en gesub-
sidieerd kunnen worden. Een tweede 
uitdaging is een antwoord te vinden 
op de nijpende problematiek van con-
servering/preservering van documen-
taire collecties, zoals adequaat be-
schreven in het onderzoeksrapport De 
wet van de remmende achterstand. Het 
rapport identificeert grote achterstan-

den op het vlak van collectiezorg en de 
valorisatie van het cultureel erfgoed 
bij bewaarbibliotheken.

FARO zal i.s.m. de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek nagaan hoe we 
de betrokken erfgoedbibliotheken 
kunnen motiveren en begeleiden 
om het kwaliteitslabel te behalen. 
Aansluitend daarbij moeten we ook 
een dialoog opzetten met alle betrok-
ken stakeholders en overheden om de 
onderfinanciering en andere pijnpun-
ten te duiden en mee te zoeken naar 
oplossingen. We gaan verder met het 
hands-ontrainings- en vormingstra-
ject over behoud en beheer van docu-
mentair erfgoed, en ondersteunen ac-
tief het traject rond schaderegistratie. 
We zetten ook het in 2013 opgestarte 
traject rond collectiebeleidsplan-
ning met de partners van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek voort. Waar mo-
gelijk zal FARO complementair en 
versterkend werken voor de sector en 
er zoveel mogelijk zichtbaarheid aan 
trachten te geven via onze publieks-
kanalen. Het is nu zaak de continuïteit 
van de erfgoedwerking en de dooront-
wikkeling van de erfgoedbibliotheken 
in Vlaanderen verder te stimuleren.

Jaarverslag 2013
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30 juni 2013: Wat na de 1 euro-maatregel? Zomernummer #faro onderzoekt relatie tussen #jongeren en #erfgoed  
http://bit.ly/1pa4dwz 

•	We publiceerden een focusdossier over ‘plastics’ in het 
decembernummer van faro | tijdschrift over cultureel erf-
goed en participeerden aan cursussen en workshops 
over dit innovatieve thema.
•	We organiseerden een zeer succesvolle tweedaagse 

workshop over art handling en transport in de praktijk.
•	We werkten mee aan de vertaling en publicatie van de 

stroomdiagrammen SPECTRUM, we waren medeorga-
nisator van het Vlaams-Nederlands registrarsoverleg. 
•	We begeleidden een traject over collectiebeleidsplan-

ning voor erfgoedbibliotheken.
•	We organiseerden een colloquium onder de noemer 

‘Voorbij het kijken. Hoe staat natuurwetenschappelijk 
onderzoek ten dienste van erfgoed?’ (Gent, MSK, 5 no-
vember) met binnen- en buitenlandse sprekers, waarop 
diverse onderzoeksdisciplines, verschillende object-
soorten en onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan 
bod kwamen.

Het immaterieel cultureel erfgoed borgen

Het nog jonge Vlaamse beleid inzake immaterieel cultu-
reel erfgoed (ICE) werd in 2013 enthousiast en dynamisch 
opgepikt door het netwerk van landelijk erkende expertise-
centra, organisaties volkscultuur en diverse collectiebehe-
rende erfgoedorganisaties. We begeleidden de opstart van 
een trekkersnetwerk van organisaties die zich engageerden 
voor een van de vijf domeinen uit de UNESCO-Conventie 
immaterieel cultureel erfgoed. Voor het domein sociale 
praktijken is het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur 
van Alledag de trekker. Voor het domein natuur en univer-
sum nam het Centrum voor Agrarische Geschiedenis die rol 
op zich. De expertisecentra Resonant en Het Firmament zijn 
samen de trekkers voor het ICE-domein podiumkunsten. 
Het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en 
Industrieel Erfgoed ten slotte nam de trekkerstaak voor het 
domein ambachtelijke vaardigheden op zich. Voor het ICE-
domein van het oraal erfgoed werd er geen landelijk erkende 
trekker gevonden. FARO zal voor dit domein de trekkersrol 
waarnemend invullen.

Via regelmatig overleg tussen de domeintrekkers, tapis plein 
en FARO werd in de loop van 2013 gestart met het commu-
niceren naar en begeleiden van erfgoedgemeenschappen 
rond immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Met 
name voor de gemeenschappen die de ambitie hebben om 

hun ICE-element aan te melden voor opname in de Vlaamse 
Inventaris. We adviseerden ook een aantal erfgoedgemeen-
schappen die een aanvraagdossier voorbereidden om te 
mogen kandideren voor opname op de Representatieve Lijst 
van Immaterieel Erfgoed van UNESCO. Daarnaast was er 
met het trekkersnetwerk en tapis plein ook geregeld overleg 
en afstemming over het toeleiden van zoveel mogelijk ICE-
gemeenschappen in Vlaanderen naar het online Platform 
Immaterieel Cultureel Erfgoed als het centrale contact-
platform voor alle ICE-elementen en hun erfgoedgemeen-
schappen in Vlaanderen. In het najaar van 2013 werd beslist 
dat het beheer van het online Platform Immaterieel Cultureel 
Erfgoed vanaf 2014 door het agentschap zal overgedragen 
worden aan FARO. tapis plein werd tegelijk voor de rest van 
de lopende beheersperiode bevestigd in zijn opdracht om ge-
bruikers van dit platform te begeleiden.

FARO was co-organisator van de viering van 10 jaar 
UNESCO-Conventie ICE (2003), die op 1 september 
in Hofstade (Sportimonium) plaatsvond in aanwezig-
heid van Cécile Duvelle, hoofd van de afdeling ICE bij 
UNESCO. Daarna trok het gezelschap naar Mechelen 
voor de Hanswijkcavalcade.

Daarnaast organiseerden we samen met 
tapis plein weerom drie ICE-brekers: 
masterclasses met toonaangevende na-
tionale en internationale onderzoekers 
over aspecten van het borgen van ICE. In 
2013 werden deze masterclasses verzorgd 
door prof. dr. David Berliner (ULB), door 
Loïc Bienassis (chargé de mission scienti-

fique aan de Université François-Rabelais) en door Dale Jarvis 
(hoofd van de ICE-werking in Labrador New Foundland, 
Canada). 

VerzekerDe Bewaring
Op Erfgoeddag lanceerden 
we de geactualiseerde, digi-
tale versie van het naslag-
werk VerzekerDe Bewaring 
(www.faronet.be/verzekerde-
bewaring). In deze digitale 
publicatie borgen we onze 

kennis en expertise over behoud en beheer van roe-
rend erfgoed. 

Jaarverslag 2013

 ■ Meiboomplanting Brussel © FARO, foto: Philippe Debroe
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In 2014 zal onze immaterieel cultureel-erfgoedwerking voort-
gezet worden langsheen dezelfde hoofdassen. Enerzijds blij-
ven we actief en duurzaam inzetten op de versterking van het 
netwerk rond ICE en nemen we een begeleidende rol op voor 
de erfgoedgemeenschappen ICE in Vlaanderen. Anderzijds 
zetten we de inspanningen verder om buitenlandse exper-
tise over en goede-praktijkvoorbeelden van het borgen van 
ICE beschikbaar te maken voor de Vlaamse erfgoedsector. 
We houden als steunpunt en als geaccrediteerde ngo ook de 
vinger aan de pols in verband met de internationale ontwik-
kelingen inzake de UNESCO-Conventie ICE.

Het digitaal erfgoed duurzaam valoriseren

In 2013 focusten we ons hoofdzakelijk op innovatie en ont-
wikkeling van nieuwe ICT-praktijken, met het oog op duur-
zaam digitaal erfgoedbeheer. Om de beheerders van di-
gitale collecties te helpen bij het verwerven van inzicht in 
deze thematiek, ontwikkelden FARO en PACKED een mo-
dulair vormingstraject. Er werden vijf modules aangeboden 
(Collectieregistratie, Registreren, Digitaliseren, Bewaren, 
Publiceren). Een dergelijke vorming is noodzakelijk voor 
erfgoedbeheerders voor het nemen van duurzame beslissin-
gen voor een goed digitaliseringsproject, een efficiënt beheer 
van digitaal archief of een degelijke ontsluiting van digitale 
objecten. 

Samen met het Vlaams Instituut voor de Archivering 
(VIAA) willen we de uitdagingen van het duurzaam 
digitaal erfgoedbeheer mee helpen aanpakken. We ad-
viseerden hun plannen en acties en bezorgden VIAA 
een inventaris van audiovisueel materiaal in de erf-
goedsector. We ontwikkelden samen met de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek en PACKED een project voor VIAA 
om bladen uit de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren 
en beschikbaar te maken. In diverse proeftuinen zullen 
we in 2014 mee nadenken hoe we leerprocessen, inter-
actie en uitwisseling kunnen bevorderen met behulp 
van audiovisueel-erfgoedbronnen, bijvoorbeeld in het 
onderwijs.

Onder de noemer innovatie werden verschillende acties ge-
organiseerd. Zo leidde de samenwerking tussen FARO, Huis 
van Alijn en Google tot de online tentoonstelling ‘Straffe 
Toeren!’ over het Belgische circusverleden. Deze tentoon-
stelling maakte als eerste in Vlaanderen gebruik van Google 
Open Gallery. Het Cultural Institute van Google wil be-
langrijk cultureel materiaal op een innovatieve en interac-
tieve manier beschikbaar maken en digitaal bewaren om 
toekomstige generaties te inspireren. In september organi-
seerde iDROPS i.s.m. FARO de derde editie van zijn driedaags 
MuseumLab. Daar ging de aandacht naar het aan de slag 
gaan met open data. Complementair aan het Museumlab 
was de masterclass ‘Open Cultuurdata’ i.s.m. PACKED en, 
vervolgens, een Open Cultuurdata hackathon waarvan de lan-
cering plaatsvond in de Vooruit in Gent en de bekendmaking 
nadien van de winnaars bij FARO.

Het Cometamodel voor de 
beschrijving van collecties, 
dat werd ontwikkeld i.s.m. de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek en 
PACKED, slaat aan in de sector. 
Het werd al geïmplementeerd 

door verschillende erfgoedorganisaties. Om expertise uit 
te wisselen én het model verder te ontwikkelen werd een 
Cometagebruikersgroep opgericht. Zo’n twintig organisa-
ties hebben zich ondertussen al aangesloten. Begin septem-
ber 2013 startte updateproces van het Cometamodel naar een 
versie 1.1. Het is de bedoeling om versie 1 te verfijnen op basis 
van de feedback van de gebruikers die het model hebben ge-
implementeerd in een databank.

Foto ????
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Deskundigheid versterken 
en innovatie stimuleren

Gregory Vercauteren, 
aanspreekpunt lokale 
erfgoedverenigingen en 
vrijwilligerswerking

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
jouw sector in 2013?
De aard van het vrijwilligerswerk ver-
andert natuurlijk niet van de ene dag 
op de andere. De belangrijkste ont-
wikkelingen zijn eerder langetermijn-
tendensen. Denk aan de vergrijzing 
van het verenigingsleven, dat (deson-
danks) goed standhoudt in onze sec-
tor. Of aan vernieuwende initiatieven, 
zoals online vrijwilligerswerk, aparte 
jongerenwerkingen of het competen-
tiedenken in het vrijwilligerswerk … 
 
Wat zijn de uitdagingen voor 2014?
Specifiek voor de erfgoedverenigingen 
stelt zich de uitdaging hoe zij adequaat 
kunnen omgaan met de vele bestuur-
lijke veranderingen en besparingen, op 
verschillende niveaus. Hier komt het 
vooral op aan om lokale verenigingen 
te empoweren, ze te versterken in hun 
relatie tot hun gemeentebestuur.

Een meer algemene uitdaging be-
staat erin om het verenigingsleven en 
het vrijwilligerswerk blijvend onder 
de aandacht te brengen, zeker op het 
Vlaamse niveau. De ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk en het vereni-
gingsleven wordt snel beschouwd als 
een ‘lokale materie’. Voor de meeste 
vrijwilligersinitiatieven is het gemeen-
tebestuur inderdaad het eerste en be-
langrijkste aanspreekpunt, maar ook 
het Vlaamse (erfgoed)beleid heeft een 
sterke impact op het vrijwilligerswerk. 
De voorbije jaren zijn er vanuit het 
Vlaamse erfgoedbeleid heel wat sti-
muli gegeven voor de ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk en het ver-
enigingsleven. Soms door subsidies, 
maar meestal door inhoudelijke on-
dersteuning of het creëren van onder-
steunende structuren (bv. landelijke 
organisaties volkscultuur, erfgoedcel-
len …). Ik hoop alleszins dat er ook de 
volgende maanden en jaren vanuit het 
Vlaamse niveau voldoende aandacht 
wordt geschonken aan de ondersteu-
ning van het vrijwilligerswerk in de 
erfgoedsector. 

We plannen zelf een aantal initiatie-
ven om het vrijwilligerswerk blijvend 
onder de aandacht te brengen. In de 
loop van het voorjaar van 2014 willen 
we een aantal nieuwe tendensen en 
ontwikkelingen binnen het vrijwilli-
gerswerk capteren in een ‘ABC’ van het 
vrijwilligerswerk. Hiervoor zullen we 
trouwens samenwerken met Herita en 
Heemkunde Vlaanderen. Verder zullen 
we door blogberichten, artikels, maar 
ook in onze dagelijkse ondersteu-
nende werking zoveel mogelijk wijzen 
op het belang van vrijwilligerswerk en 
erfgoedverenigingen. Op deze manier 
willen we de cultureel-erfgoedsector 
profileren als ‘vrijwilligersvriendelijk’.  

In de loop van het najaar plannen we 
een aantal meer zakelijke en beleids-
matige trajecten ter ondersteuning 
en versterking van het vrijwilligers-
werk en het verenigingsleven. Ook 
hiervoor zullen we samenwerken met 
spelers zoals Heemkunde Vlaanderen 
en Herita. De bedoeling van dergelijke 
initiatieven is om het vrijwilligerswerk 
verder te verdeskundigen, zonder na-
tuurlijk te raken aan het vrijwillige en 
spontane karakter ervan … 

Duurzaam beheren: organisatieontwikkeling, 
management en monitoring

We hebben stevig ingezet op strategische planning. 
Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de begeleiding van 
de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die op 1 
april 2014 een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant 
indienen. We installeerden en begeleidden een collegagroep, 
organiseerden diverse zitdagen en investeerden in een aantal 
intensieve individuele begeleidingstrajecten. 

We begeleidden erfgoedor-
ganisaties die het kwali-
teitslabel van een erkende 
erfgoedorganisatie wensen 

te behalen. Specifiek voor de culturele archiefinstellingen en 
de erfgoedbibliotheken hebben we een collegagroep opgezet 
voor het behalen van een kwaliteitslabel. 

Op 15 mei stelden we op een colloquium 
de publicatie CERIZE: voor een b(l)oeiend 
museum voor. Deze publicatie handelt over 
zelfevaluatie en de daarmee samenhan-
gende principes van integrale kwaliteits-
zorg toegespitst op de musea. Het was het 
afscheidsmoment van onze kwaliteitsma-
nager Anita Caals, die met pensioen ging. 

De publicatie kan gratis bij FARO verkregen worden. 

Met ‘Erfgoed en Zaken’ zetten we 
een succesvol vormingstraject over 
managementthema’s voort dat we 
in 2013 opstartten. De marketing-
module ‘Vloek of zegen? Marketing 
in de erfgoedsector’ was daarin een 
voltreffer. Een gratis digitale bro-
chure, beschikbaar op onze web-
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site, herneemt de inzichten van deze opleiding. U leert stap 
voor stap hoe u werk kan maken van een marketingplan voor 
úw instelling of organisatie, en welke duurzame effecten dit 
voor uw koers kan hebben. Binnen dit traject werd ook ge-
werkt met de erfgoedinteresse- en participatieprofielen bij 
de Vlaamse bevolking. Tijdens een reflectienamiddag met 
het erfgoedveld werd nagegaan in welke mate deze profielen 
bruikbaar kunnen zijn voor erfgoedwerkers. In 2014 wordt 
de cyclus ‘Erfgoed en Zaken’ hernomen en uitgebreid met 
nieuwe modules, onder meer over fondsenwerving.

FARO investeert in advies en vorming 
over het auteursrecht. We zijn lid van het 
Samenwerkingsverband Auteursrecht en 
Samenleving (www.auteursrechtensa-

menleving.be) en begeleiden samen met VKC, PACKED 
en Erfgoed in Zicht de gebruikersgroep cultureel erf-
goed en auteursrecht. Samen stelden ze in de zomer 
van 2013 een memorandum op met het oog op de regi-
onale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei 
2014. In het memorandum doen we voorstellen om 
het auteursrecht aan te passen aan de digitale samenle-
ving en om een billijker evenwicht te bereiken tussen 
de rechten van de gebruikers enerzijds en van de recht-
hebbenden anderzijds.

In 2013 hebben we een aantal verkennende en voorberei-
dende initiatieven opgezet op het vlak van duurzaamheid. 
In samenwerking met Ecolife dienden we in december een 
subsidieaanvraag in voor een breder vormingstraject rond 
ecologische duurzaamheid. Eind 2013 lanceerden we ook het 
traject over duurzame museum- en depotarchitectuur. 
Beide intiatieven worden verder uitgerold in 2014. We namen 
ook deel aan de trefdag van het ‘transitienetwerk’ PULSE.

Ten slotte heb-
ben we de gege-
vensverzameling 
afgerond voor de 
tweede editie van het Cijferboek cultureel erfgoed (www.
cijferboekcultureelerfgoed.be). Bijna alle erkende en lande-
lijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties registreer-
den basiscijfers over hun werking in het jaar 2012. Het traject 
liep vertraging op door technische problemen, maar in het 
voorjaar 2014 worden de resultaten online geplaatst. Alle 
deelnemende organisaties ontvangen een rapport op maat.

Inclusief werken: bemiddeling en participatie

FARO wenst de betrokkenheid van allerlei doel- en kansen-
groepen in de samenleving bij het cultureel erfgoed te sti-
muleren. Oog voor diversiteit blijft daarbij een prioriteit. 
Getuige bijvoorbeeld de ‘Engagementsverklaring etnisch-
culturele diversiteit’ die FARO ondertekende. Oog hebben 
voor diversiteit is geen overbodige luxe. De samenstelling 
van de bevolking in België verandert zienderogen. Het ‘erf-
goedpubliek’ moet idealiter op een gelijkaardige manier mee 

evolueren. Heel wat erfgoedorganisaties lijken deze uitda-
ging te (h)erkennen. Zo leiden we tenminste af uit het aantal 
deelnemers aan onze succesvolle vormingsreeks ‘Musea in 
dialoog’ die in het voorjaar liep, in samenwerking met Stad 
Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in 
Antwerpen.

Ook jongeren (in de vrije 
tijd) en gezinnen (met jonge 
kinderen) moeten we nog al-
tijd als een kansengroep be-
schouwen als het om erfgoed-
participatie gaat. Heel wat 
cultureel-erfgoedorganisaties 
zetten hun eerste stappen in 
het ‘samen-werken’ met jon-
geren. We waren bijzonder 
blij dat we verscheidene fora 
konden organiseren waar-
bij zij hun ervaringen konden delen met andere collega’s in 
het veld, zoals tijdens de studiedag ‘Jongeren in vrije tijd en 
erfgoed’. Daarnaast vormen gezinnen een belangrijke bezoe-
kersgroep. Evenementen zoals Erfgoeddag of Krokuskriebels 
kunnen hen een duwtje in de rug geven om hun gezinsaan-
bod te ontwikkelen of te vernieuwen. 

Vrijwilligers zijn een vaste waarde in onze werking, zo blijkt 
ook dit jaar weer. We zetten het in 2012 opgestarte traject 
‘Geweldig en gewild?!’ voort. Er werden vormingssessies 
aangeboden over het inzetten van vrijwilligers bij diverse 
aspecten van het erfgoedwerk – gaande van publiekswer-
king tot behoud en beheer. We promoten OSCAR (zie verder) 
als een instrument om het vrijwilligerswerk te versterken, 
o.a. met een goed bijgewoonde workshop competenties als 
hefboom voor uw vrijwilligersbeleid. We nemen sinds 2013 
ook vrijwilligersvacatures op in ons vacatureoverzicht op de 
website. In 2014 brengen we een brochure uit over nieuwe 
tendensen in de vrijwilligerswerking.

De samenwerking met het onderwijs inzake erfgoededuca-
tie wordt door de diverse opleidingen en docenten even re-
levant bevonden als door ons, en dat stemt ons vanzelfspre-
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kend positief. Bij publieksmedewerkers is er bovendien een 
grote honger naar (vernieuwende) didactische methodes. 
Vandaag de dag komen we dan al snel uit bij digitale media 
die in het bemiddelingsproces kunnen worden ingezet. De 
collegagroep digitale publieksbemiddeling was hierop het 
antwoord. Daarnaast stond ook cocreatie als methodiek of 
werkvorm het afgelopen jaar nog steeds hoog op de agenda. 
We speelden in op de vele vragen over dit thema door samen 
met de leesgroep Nina Simon/The Participatory Museum ver-
slagen, informatie en flink wat praktijkvoorbeelden te bun-
delen in het themadossier ‘Participatie, cocreatie en make-
laardij’ op onze website. 

Een bijzonder voorbeeld van erfgoededucatie met be-
hulp van digitale media is het pilootproject Expert 
in de Klas 3. In mei brachten twee klassen van de 
Mytylschool voor kinderen met een motorische beper-
king in Brasschaat een virtueel bezoek aan het depot 
met kermis- en draaiorgels in de Antwerpse haven. Een 
autismeklas van het MPI GO! De Oase in Gent kreeg 
via een beeldscherm direct contact met het Huis van 
Alijn. De klas kreeg een verwerkingsles van dezelfde 
gids die hen eerder die week door het museum had 
gegidst. Deze ervaring werd gebruikt om samen met 
de Arteveldehogeschool in Gent het rapport Een autis-
mevriendelijk museumbezoek ... hoe doe je dat?, met tips 
& tricks voor musea die hun aanbod willen vertalen 
naar kinderen met een autismespectrumstoornis, te 
schrijven. Hiermee loopt het piloottraject af. Het aan-
bod voor webklassen is te vinden via de website (www.
faronet.be/expert-in-de-klas). 

Zicht krijgen op het publiek van vandaag en op het publiek 
van morgen, daar gaat het finaal om. In het uitstippelen van 
ieder toekomstig beleid inzake educatie en publiekswerking 
vormt cijfermateriaal hoe dan ook nog altijd een onontbeer-
lijke basis. Daarom zullen we in het voorjaar van 2014 een 
handleiding over bezoekersregistratie en publieksonder-
zoek aanbieden. Dit zal de aanzet vormen voor een nieuw 
traject met musea over publieksonderzoek in 2014. 

Blijven leren: vorming, opleiding en advisering

Erfgoedmedewerkers van vandaag en morgen geven we 
graag alle kansen om zich verder te ontwikkelen. Daarom be-
steden we heel wat aandacht aan opleiding en vorming. In 
de eerste plaats organiseerden we zelf heel wat vormingsses-
sies (zie grafiek). De cijfers voor het aantal vormingsactivi-
teiten en het aantal effectieve deelnemers hieraan gingen de 
voorbije jaren dan ook in stijgende lijn. Omdat we vinden dat 
alles beter kan, ontwikkelden we een interne procedure om 
de kwaliteit van onze vormingen verder op punt te stellen 
en hebben we ook – meer dan vroeger – onze vormingsini-
tiatieven geëvalueerd. We besteedden veel aandacht aan het 
formuleren van leerdoelen, aan de zorgvuldige selectie van 
goede externe lesgevers en aan efficiënte werkvormen om 
kennis en kunde over te dragen. 

Naast het verbeteren van ons eigen vormingsaanbod wil-
len we ook andere vormingsaanbieders in de erfgoedsector 
blijvend ondersteunen. Een aantal van hen ontmoetten we 
tijdens de collegagroep ‘Leren in de erfgoedsector’ waar 
we didactische ervaringen deelden. Bovendien spraken we 
op een eerste vormingsoverleg hoe we in de toekomst op 
een meer structurele wijze vormingsplannen kunnen delen 
en beter op elkaar kunnen afstemmen. Die afstemming van 
de (soms erg versnipperde) vormingsinitiatieven in erfgoed-
land is daarbij een belangrijk doel. 

 ■ Grafiek: Evolutie vormingsactiviteiten FARO
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OSCAR, de website om compe-
tentiedocumenten voor vorming 
en vrijwilligers op te maken, bleek 
voor ons een goed instrument 
om bewuster met vorming om 
te gaan. In 2014 hebben we 165 
OSCARS uitgereikt. Bovendien 

zijn vijf nieuwe erfgoedpartners met dit instrument aan de 
slag gegaan. Samen met steunpunten Socius en het Forum 
voor Amateurkunsten hebben we een bijkomende subsidie 
aangevraagd om OSCAR in 2014 verder uit te bouwen.

Het wordt soms vergeten, maar FARO beschikt over 
een goed uitgeruste vakbibliotheek. Actuele publi-
caties, internationale tijdschriften en vakbladen over 
roerend en immaterieel cultureel erfgoed, museologie, 
archivistiek en bibliotheekwetenschappen, erfgoed-
studies … het is er allemaal te vinden. U kan online 
zoeken in onze catalogus, en ook publicaties ontlenen. 
De bibliotheek kan elke werkdag op afspraak bezocht 
worden tussen 9.00 en 16.30 uur. Afspraak via biblio-
theek@faronet.be of telefonisch op 02 213 10 60. Meer 
info: www.faronet.be/bibliotheek

In het traject ‘Erfgoedgeleerden’ hielden we graag ook de 
vinger aan de pols van het hoger onderwijs. Net als vorig jaar 
maakten we stagelijsten op en verzorgden we heel wat gast-
colleges of lessen. Docenten conservatie-restauratie konden 
elkaar ontmoeten op een vakspecifiek overleg. Aanleiding 
voor deze ontmoeting was het opstellen van een beroeps-
kwalificatiedossier ‘behoudsmedewerker’ samen met 
AKOV. Naast dit dossier werkten we in 2013 ook aan compe-
tentieomschrijvingen voor bibliotheekmedewerkers, gid-
sen, cultuureducatoren en ambachtslui.

In 2014 willen we ons vormingsaanbod verder evalueren 
door te onderzoeken in hoeverre de opgedane kennis en 
kunde ook echt wordt toegepast. Daarnaast willen we twee 
keer per jaar een informeel vormingsnetwerk samenbrengen 
om vormingsplannen met andere partners te delen. Er zullen 
in 2014 weer een aantal nieuwe OSCAR-partners bijkomen 
en we gaan werken aan een duidelijker kwaliteitskader voor 
OSCAR. Ook gaan we een aantal nieuwe initiatieven nemen 
om de band met het hoger onderwijs verder te versterken, zo 
willen we succesvolle stagiairs een forum geven.

Analyse van de adviesverlening

Onze stafmedewerkers besteden veel tijd aan het op maat 
verstrekken van adviezen.1 Hiermee dragen we direct bij 
aan de expertiseontwikkeling in het veld. Het aantal advie-
zen (442) bleef in 2013 min of meer gelijk. We gaven iets min-
der snel antwoord en meer mondeling (telefoon, face to face). 
Het gros van de adviezen wordt verleend aan Vlaamse, pro-
vinciale en gemeentelijke overheidsdiensten, en aan musea, 
erfgoedcellen en expertisecentra. Een derde van de adviezen 
verlenen we aan actoren buiten het erfgoedveld en aan pri-
vépersonen. De meeste adviesvragers kwamen uit de pro-
vincie Antwerpen of uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Het grootste deel van de adviezen gaat – zoals in 2012 – over 
collectiezorg, gevolgd door publiekswerking en educatie, 
opleiding en onderzoek, en regelgeving. Maar er waren dit 
jaar ook opvallend veel adviesvragen over etnisch-culturele 
diversiteit, wat wellicht te maken had met de herdenking van 
50 jaar migratie.

1. Een advies wordt binnen FARO omschreven als een schriftelijk of mondeling antwoord 
op een vraag van een adviesvrager, waarbij men, op basis van uitgevoerde deskresearch of 
elders ingewonnen informatie, over een bepaald thema of probleem een oplossing of een 
werkwijze voorstelt of bijkomende nuttige informatie verstrekt. Het advies biedt dus inhou-
delijke meerwaarde of is vanuit praktisch oogpunt direct nuttig voor de adviesvrager. Het 
advies kan bijkomend doorverwijzingen naar andere bronnen of instanties bevatten. Het 
advies kan ook vooraf daartoe ingewonnen adviezen van derden integreren. Als een advies 
uit meerdere deeladviezen bestaat, wordt het als een geheel beschouwd. Een advies kan ook 
uitlopen in een begeleidingstraject.

Beschrijving 2012 2013

aantal adviezen 440 442

vraagstelling schriftelijk (mail) 338 77% 343 78%

vraagstelling mondeling 102 23% 99 22%

antwoord schriftelijk (mail) 381 87% 293 66%

antwoord mondeling 59 13% 149 34%

gemiddelde duur (in dagen) 
voor verstrekken antwoord

4,5 d 5d

zelfde dag antwoord verstrekt 210 48% 198 45%

binnen de 5 dagen antwoord 
verstrekt

113 26% 99 22%

Na meer dan 5 dagen antwoord 
verstrekt

117 26% 145 33%

Jaarverslag 2013

 ■ Grafiek: Adviezen FARO volgens thema
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25 oktober 2013: Nokvol #Concertgebouw in Brugge voor derde editie van het Groot Onderhoud http://bit.ly/1gsMxdr. 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek krijgt Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed. http://bit.ly/1mwdWOU

Katrijn D’hamers, 
aanspreekpunt voor (de 
erfgoedwerking van) 
interculturele (zelf)
organisaties

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
jouw sector in 2013?
In 2013 gonsde het binnen de cultuur-
sector, en zeker binnen de cultureel-
erfgoedsector, van dynamiek om de 
herdenking van 50 jaar migratie voor 
te bereiden. Verschillende initiatieven 
presenteerden hun resultaten reeds 
in 2013, andere bereidden hun hoog-
tepunt voor 2014 voor. Het resultaat 
zal bestaan uit tientallen lokale en 
regionale initiatieven over migratie 
in Vlaanderen en Brussel. Heel wat 
goesting was er bij de collega’s in bij-
voorbeeld het integratiewerk. Samen 
met het Agentschap voor Binnenlands 
Bestuur publiceerden we de inspira-
tiebrochure Gedeeld verleden, gedeelde 
toekomst. Met het thema ‘Grenzeloos’ 
van Erfgoeddag 2014 als vehikel werden 
verschillende integratiediensten geïn-

formeerd over de mogelijke samenwer-
kingen met cultureel-erfgoedorganisa-
ties. Het hoogtepunt dat 2013 afsloot 
was dan ook de lancering van de pu-
bliekscampagne ‘Thuis. 50 jaar migra-
tie’ door de steunpunten en fondsen 
cultuur. In de context van de campagne 
werden onder andere een handzaam 
boekje gemaakt, een fotowedstrijd en 
een Facebookpagina gelanceerd.

Wat zijn de uitdagingen voor 2014?
2014 zal voor veel organisaties en groe-
pen ook het jaar van de migratie zijn. 
We herdenken de 50e verjaardag van 
de bilaterale akkoorden tussen resp. 
België en Marokko en Turkije. De aan-
dacht voor het thema reikt veel verder: 
verschillende organisaties en gemeen-
schappen voelen zich aangesproken 
om aan de slag te gaan met erfgoed 
in de context van migratie. Dit stelt 
het steunpunt en de erfgoedsector 
voor verschillende uitdagingen. Een 
eerste uitdaging is om ondersteuning 
en zichtbaarheid te geven aan de ont-
wikkeling van deze activiteiten (via 
onder andere www.uitinvlaanderen.

be/50jaarmigratie en www.facebook.
com/vijftigjaarmigratie.)
Een tweede uitdaging zal zijn om de 
processen en dynamieken te kunnen 
consolideren zodat ook buiten de her-
denking van 50 jaar migratie de maat-
schappelijke en culturele diversiteit 
een plaats krijgt binnen de werking van 
erfgoedorganisaties.

FARO zal een actieve rol spelen bij de 
ondersteuning en de promotie van de 
inspanningen omtrent (50 jaar) migra-
tie via de kanalen van o.a. Facebook 
en uiteraard via de organisatie van 
Erfgoeddag. Naar het einde van 2014 
willen we ons graag met diverse part-
ners buigen over de consolidatie van 
dit thema. Zowel wat betreft een 
doorlichting van de ervaringen van de 
afgelopen maanden als een kritische 
beschouwing op de verwachtingen na 
2014. Dit door middel van een studie-
dag en een focusdossier in faro | tijd-
schrift over cultureel erfgoed. Diversiteit 
blijvend verankeren zal door middel van 
studiedagen ook een aandachtspunt 
blijven. Outreach, interactie en durf zijn 
hiervan de sleutelwoorden.

 ■ Grafiek: Adviezen FARO volgens aanvrager

 ■ Grafiek: Adviezen FARO volgens geografische herkomst
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5 november 2013: ‘Voorbij het kijken’, Hoe staat natuurwetenschappelijk onderzoek ten dienste van erfgoed? 
http://bit.ly/1eTbiP5 
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Paul Van Grembergen trad wegens ziekte terug als voorzit-
ter, maar blijft lid van de raad van bestuur en de algemene 
vergadering. Stefaan Top, eerste ondervoorzitter, werd door 
de raad van bestuur tijdens de vergadering van 25 november 
unaniem verkozen tot voorzitter. 

De FARO-ploeg telt een twintigtal medewerkers. Het per-
soonlijk profiel en de coördinaten van onze medewerkers 
vindt u hier: www.faronet.be/medewerkers. Anita Caals ging 
op 1 september met pensioen, na een goedgevulde loopbaan. 
Zij blijft evenwel als vrijwilliger in FARO actief voor het 
CULKAS-project (Grundtvig). Er waren ook een vijftal stagi-
airs actief bij FARO.

Alle medewerkers maakten in 2012 met behulp van het 
COMPAS-systeem een competentieprofiel op en hadden 
een eerste functioneringsgesprek. In 2013 werd het profiel 
geactualiseerd en besproken tijdens het jaarlijks functione-
ringsgesprek in de zomer. We schonken tijdens deze functi-
oneringsgesprekken extra aandacht aan vormingsnoden van 
onze medewerkers. Op basis van deze ervaringen werkten we 
een handleiding uit over een intern vormingsbeleid. Tijdens 
verschillende korte sessies op onze Speakers’ Corner konden 
collega’s kennismaken met nieuwe agogische werkvormen, 
zoals het inzetten van een leesgroep of het versterken van 
‘transfers’. Daarnaast organiseerden we interne bijscholin-
gen over schermschrijven en documentbeheer.

Onze interne keuken

Naam medewerker Functietitel

Alexander Vander Stichele Stafmedewerker participatie | veldanalyse

Annemie Vanthienen Stafmedewerker informatiebeheer | bibliotheek

Bart De Nil Stafmedewerker archieven | digitaal erfgoed

Birgit Geudens Directiesecretaresse | office manager

Bram Wiercx Stafmedewerker informatiebeheer | ICT

Gregory Vercauteren Stafmedewerker lokaal cultureel-erfgoedbeleid

Griet Kockelkoren Stafmedewerker behoud en beheer

Hildegarde Van Genechten Stafmedewerker participatie, educatie en bemiddeling

Jacqueline van Leeuwen Stafmedewerker organisatieontwikkeling | vorming

Jeroen Walterus Adjunct-directeur

Katrijn D’hamers Stafmedewerker communicatie | culturele diversiteit

Leen Breyne Stafmedewerker communicatie | coördinator Erfgoeddag

Louise Kabiro Stafmedewerker boekhouding | financiën

Leon Smets Stafmedewerker behoud en beheer 

Marc Jacobs Directeur

Olga Van Oost Stafmedewerker musea

Peter Deruyter Netwerkbeheerder (De Priem)

Roel Daenen Stafmedewerker communicatie 

Rob Belemans Stafmedewerker immaterieel erfgoed

Silke Theuwissen Stafmedewerker communicatie 

Sofie Van Kerkhoven Administratief medewerkster

Tine Vandezande Stafmedewerker communicatie | Erfgoeddag
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 ■ Grafiek: evolutie personeel en middelen FARO

 ■ Grafiek: verdeling inkomsten FARO 2013  ■ Grafiek: besteding middelen FARO 2013

 ■ Grafiek: besteding middelen FARO 2013 volgens kerntaken

Middelen en medewerkers

Er waren twaalf vrouwen en tien mannen aan de slag bij 
FARO, in totaal voor een equivalent van 19,9 VTE. In 2013 ging 
een medewerkster met pensioen (0,5 VTE) en werd er meer 
ouderschapsverlof en deeltijds tijdskrediet opgenomen. Het 
aantal effectieve VTE daalt dus.

De totale inkomsten van FARO bedroegen 2.163.772,84 euro, 
de uitgaven bedroegen 2.142.955,93 euro, wat maakt dat het 
boekjaar kon afgesloten worden met een licht overschot. De 
middelen van FARO bleven t.o.v. vorig jaar stabiel, ondanks 
een slechts gedeeltelijke aanpassing van de subsidies aan de 
stijging van de levensduurte. 

Subsidies staan in voor het gros van de inkomsten (93 %). We 
genereren ca. 7 % eigen middelen, iets meer dan in 2012. Het 
handelt onder meer over sponsorinkomsten en de verkoop 

van advertenties voor Erfgoeddag, inkomsten uit verkoop 
van publicaties en abonnementen, en de inschrijvingsgelden 
voor studiedagen en vormingscursussen.

De kosten voor het personeel nemen 72,8 % in van de uit-
gaven (2012: 68,5 %), de werkingskosten 27,2 % (2012: 31,5 
%). Bij de werkingskosten gaat het gros naar communicatie 
en promotie, wat o.a. de kosten voor Erfgoeddag en Groot 
Onderhoud omvat. Daarnaast zijn er de logistieke kosten 
voor het gebouw en diverse administratieve taken. Het reste-
rende deel gaat naar de ondersteuning van allerlei (vormings)
activiteiten en projecten. 

De personeels- en werkingsmiddelen kunnen we ook verde-
len op basis van de kerntaken van het steunpunt volgens het 
Cultureel-erfgoeddecreet (zie hoger). 
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Rob Belemans, aanspreekpunt voor ex-
pertisecentra en landelijke organisaties 
volkscultuur

Wat waren de meest markante gebeurtenissen of ontwik-
kelingen in jouw sector in 2013?
In 2013 werkten de op Vlaams niveau erkende landelijke ex-
pertisecentra en organisaties volkscultuur (LEOV’s) construc-
tief verder aan de onderlinge afstemming van hun individuele 
werkingen en aan de samenwerking in netwerkverband. Zo 
stelden de LEOV’s in functie van de opmaak van hun jaarac-
tieplannen hun beleidsplannen aan elkaar ter beschikking en 
werden ook de actieplannen intern gedeeld. 

Inzake immaterieel cultureel erfgoed (ICE) hebben vijf experti-
secentra voor vier van de vijf thematische domeinen de rol van 
‘domeintrekker’ opgenomen. Zij organiseren het overleg tus-
sen erfgoedactoren en ICE-gemeenschappen met een werking 
die binnen hun ICE-domein valt en zijn het eerste aanspreek-
punt voor vragen omtrent begeleiding en expertiseopbouw 
met betrekking tot het borgen van ICE. 

Opmerkelijk was in 2013 dat een aantal ICE-elementen de 
media haalden als ‘gecontesteerd erfgoed’. Zo was er in het 
voorjaar een rel rond Aalst Carnaval en sloot het jaar af met uit 
Nederland overgewaaide commotie over het nog toelaatbaar 
zijn van Zwarte Piet binnen de Sinterklaastraditie. De door de 
media gretig aangewakkerde maatschappelijke aandacht voor 
deze thema’s zorgde binnen het LEOV-netwerk voor reflectie, 
namelijk over het empoweren van erfgoedgemeenschappen 
om hun ICE-elementen en de borgende omgang ermee beter 
te duiden en om beter voorbereid te zijn om zich daar in de 
publieke opinie over uit te spreken.

Wat zijn de uitdagingen voor 2014? 
De uitdaging blijft onverminderd om met een beperkt veld van 
landelijk gesubsidieerde actoren, die elk hun eigen inhoude-

lijke erfgoedthema hebben, toch een zo optimaal mogelijke 
ondersteuning te bieden aan allerlei cultureel-erfgoedge-
meenschappen in Vlaanderen. Ook de samenwerking tussen 
de LEOV’s en de collectiebeherende landelijk erkende erfgoed-
organisaties en de onderlinge afstemming van hun expertise-
ontwikkeling en -deling blijft een duidelijk aandachtspunt.

In de tweede jaarhelft werd in samenspraak met het trekkers-
netwerk en op vraag van het agentschap Kunsten en Erfgoed 
beslist om het technische en inhoudelijke beheer van het 
Vlaamse ICE-platform (www.immaterieelerfgoed.be) vanaf 
2014 te laten overnemen door FARO. Enkel op die manier kon 
gegarandeerd worden dat het ICE-platform zijn functies ook 
de komende jaren kan blijven vervullen als de centrale infor-
matiebaak over het in Vlaanderen aanwezige immaterieel erf-
goed en als een interactief communicatieplatform met en tus-
sen de erfgoedgemeenschappen die voor al die ICE-elementen 
zorg dragen. De Vlaamse overheid blijft wel de eigenaar van 
het ICE-platform, dat in de loop van 2013 ook een bijkomende 
rol kreeg in de rapporteringsprocedure van gemeenschappen 
verantwoordelijk voor een ICE-element dat ingeschreven is op 
de Vlaamse Inventaris van ICE.

Voor 2014 wordt binnen de LEOV-groep werk gemaakt van een 
gezamenlijke communicatie om de breedte en gevarieerdheid 
van het in Vlaanderen aanwezige ICE via de herwerkte web-
site van het Platform nadrukkelijker zichtbaar te maken. De 
hoop en verwachting daarbij is dat erfgoedgemeenschappen 
die nog aan het begin staan van een bewuste borgingspraktijk 
zich sneller kenbaar zullen maken en toetreden tot de gebrui-
kersgroep van het Platform. Dat kan drempelverlagend werken 
en via een efficiëntere communicatie vanuit het trekkersnet-
werk ertoe leiden dat veel meer ICE-gemeenschappen dan tot 
hiertoe bewust kiezen voor een gefaseerde en doelgerichte 
borgingsstrategie. 

De Priem

‘De Priem’ is onze werkplek in de Priemstraat 51 in hartje 
Brussel, op een steenworp van de Grote Markt. We delen 
dit gebouw met Bibnet, LOCUS en De Wakkere Burger. 

U kan ook bij ons terecht om een zaal te huren, en dit 
aan een billijke prijs. Meer info staat in een handige bro-
chure op onze website: www.faronet.be/zaal-reserveren

 ■ © FARO
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Activiteit Detailomschrijving 2010 2011 2012 2013

Middelen 
basiswerking

Budget
Personeel (per 31/12/13)
Personeel – vrouwen
Personeel – mannen

€ 1.997.171
20,9 VTE
13
9

€ 1.688.755
18,4 VTE
11
9

€ 2.100.055
20,7 VTE
13
10

€ 2.142.956
19,9 VTE
12
10

Middelen 
projectwerking

Budget
Personeel – (tijdelijke) medewerkers projecten
Personeel – vrouwen
Personeel – mannen

€ 947.120
5,8 VTE
3
4

€ 510.971
4,5 VTE
3
2

 -
-
-
-

 -
-
-
-

Vormings- 
activiteiten

Georganiseerde vormingsactiviteiten
Effectieve deelnemers
Vormingsuren
Vormingsuren medewerkers FARO
Uitgereikte OSCAR-attesten (vanaf 2012)

51
1.172
241
-
-

65
1.731
407
221
-

79
2.329
475
274
121

81
2.405
325
122
165

Adviezen Verstrekte adviezen: totaal - 316 440 442

Lezingen Lezingen, presentaties, lessen e.d. van medewerkers 107 74 120 140

Publicaties Artikels, publicaties, bijdragen e.d. van medewerkers 56 51 78 72

www.faronet.be Bezoeken (bron: Google Analytics)
Paginaweergaves (bron: Google Analytics)
Geregistreerde gebruikers (met login)
Gepubliceerde blogberichten (van medewerkers)
Gepubliceerde nieuwsberichten
Gepubliceerde vacatureberichten
Gepubliceerde kalenderberichten
(Nieuwe) themadossiers

244.841
657.280

188
181
169
442
-

247.527
691.853
505
186
153
236
483
6

274.345
757.451
1.058
250
179
221
517
0

303.642
802.604
1.557
236
218
243
623
3

Erfgoeddatabank Geregistreerde organisaties en verenigingen erfgoedveld 2.573 2.487 2452 2.455

Databank projecten Geregistreerde erfgoedprojecten (sinds 2011):
Ontwikkelingsgerichte projecten
Internationale projecten
Publicaties
Internationale residenties (vanaf 2013)
TOTAAL

35
13
2
-
50

35
13
2
-
50

50
13
2
4
69

Nieuwsbrief Abonnees elektronische nieuwsbrief 5.460 4.429 4.499 5.055

Sociale media Leden LinkedIn-groep FARO 
Twittervolgers (vanaf 2012)
Facebookvrienden (vanaf 2012)
YouTube (videoweergaves) (vanaf 2012)
Issuu (impressies) (vanaf 2012)

403
1.112
1.901
7.562
18.475

506
1.511
2.415
16.621
80.479

Bibliotheek Aanwinsten (titels)
Uitleningen, documentleverantie en IBL

332
486

201
409

262
445

218
295

faro-tijdschrift Oplage (4 nrs. per jaargang)
Betalende abonnees
Ruilabonnees
Gratis verzending 
Losse verkoop, verspreiding en stock

2.000
246
142
ca. 600
ca. 800

2.000
287
152
ca. 800
ca. 700

2.000
243
160
ca. 1.100
ca. 500

2.000
305
166
ca. 1.050
ca. 500

FARO-uitgeverij Monografieën, print
Brochures, print
Rapporten, handleidingen, brochures e.d., pdf

4
2
5

3
2
10

3
3
4

3
4
18

Erfgoeddag Activiteiten
Deelnemers
Twittervolgers (vanaf 2012)
Facebookvrienden (vanaf 2012)
YouTube (videoweergaves promotiefilm) 
Instagram (foto’s, vanaf 2013)

572
235.000

542
240.000

800 
250.000
705 
1.888
4.425
-

746
220.000
833
2.305
5.118
124

Kerncijfers over de werking
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Gregory Vercauteren, 
aanspreekpunt voor 
erfgoedconvenants, 
lokale en provinciale 
overheden

Wat waren de meest markante ge-
beurtenissen of ontwikkelingen in 
jouw sector in 2013?
In de eerste plaats was 2013 een be-
langrijk planningsjaar, zowel bij de 
provincies, de gemeenten als de inter-
gemeentelijke samenwerkingsverban-
den die een aanvraag voor een cultu-
reel-erfgoedconvenant voorbereidden. 
In het kader van deze planning is er 
nogal wat te doen geweest over het 
‘protocol over het complementair 
cultureel-erfgoedbeleid’. Dit proto-
col is een belangrijke sleuteltekst om 
te bepalen welke overheid nu welke 
erfgoedorganisaties zou moeten on-
dersteunen. De tekst dateert al van 
2009, maar pas bij het schrijven van 
de beleidsplannen vorig jaar groeiden 
de vragen over de concrete impact en 
reikwijdte van het protocol, zeker voor 
het lokale niveau. In het kader van onze 
ondersteunende werking hebben we 
daarom besloten om extra aandacht 
te besteden aan de impact en de mo-
gelijkheden van dit protocol voor het 
lokale niveau. Zo hebben we met de 
VVSG samengewerkt aan de publicatie 
Waarom investeren in erfgoed? En hoe?

2013 was natuurlijk voor de provincies 
en vele gemeentebesturen het jaar 
van structurele en drastische bespa-
ringsmaatregelen. De vraag was: hoe 
zwaar is er bespaard op cultureel erf-
goed? Ik heb alleszins niet de indruk 
dat erfgoed méér is geviseerd dan an-
dere domeinen van het cultuurbeleid, 
maar het staat vast dat de meeste 
erfgoedorganisaties niet zijn ontsnapt 
aan de besparingen. Soms zijn de ef-
fecten heel duidelijk: de gemeente 
bespaart bijvoorbeeld 10 procent op 
gemeentelijke subsidies. In heel wat 
andere gevallen zijn de maatregelen 
eerder indirect. Denk bijvoorbeeld aan 
subsidiereglementen die worden sa-
mengevoegd of hervormd. Of een be-
slissing van een gemeentebestuur om 
de eigen musea grondig te herstructu-
reren of samen te voegen. De concrete 
impact van zulke beslissingen laat zich 
pas in de loop van de volgende maan-
den en jaren voelen.

Wat zijn de uitdagingen voor 2014?  
Op 1 april 2014 zijn de aanvragen 
voor de cultureel-erfgoedconvenants 
ingediend voor de beleidsperiode 
2015-2020. Vanuit FARO hebben we 
de voorbije maanden zoveel mogelijk 
ondersteuning en begeleiding aange-
boden aan wie zo’n aanvraag voor een 
convenant voorbereidt. Nu stelt zich 
natuurlijk de vraag welke beslissing 
de Vlaamse Gemeenschap zal nemen 
over deze dossiers. En hoeveel budget-
ten kan zij (nog) vrijmaken voor deze 

cultureel-erfgoedconvenants? Dit zijn 
natuurlijk beslissingen waar we als 
steunpunt geen enkele impact op heb-
ben, maar ik ben wel heel benieuwd …  

Een andere, persoonlijke uitdaging is 
dat ik vanaf 2014 ook de ondersteu-
ning van de provincies erbij neem. De 
provincies hebben al een jarenlange 
werking op het vlak van cultureel erf-
goed en zijn voor FARO een belang-
rijke stakeholder. Toch merken we dat 
de relaties tussen het provinciale en 
Vlaamse (erfgoed)niveau aan het ver-
schuiven zijn. Dit komt door een heel 
aantal factoren, niet het minst door 
de interne staatshervorming en de 
besparingen op alle niveaus. De uitda-
ging voor FARO bestaat erin om de pro-
vincies zo goed mogelijk en blijvend te 
ondersteunen, rekening houdend met 
alle bestuurlijke verschuivingen.
Gelukkig bestaan er specifiek voor 
onze sector al een aantal beleidsaf-
spraken en, wellicht nog belangrijker, 
goede persoonlijke contacten tussen 
de verschillende lokale, provinciale en 
Vlaamse erfgoedwerkers. Deze kaders 
en netwerken beschouwen we als een 
belangrijke basis in onze ondersteu-
ning van het provinciale cultureel-erf-
goedbeleid. Kortom, ook in onze wer-
king naar de provincies zal FARO volop 
de kaart trekken van samenwerking, 
bemiddeling en complementariteit.

U hebt een hart voor 
cultureel erfgoed en 
wenst FARO financieel te 
steunen? Elk bedrag, hoe 
klein of groot ook, maakt 
een reëel verschil. 
Stort uw gift op het 
rekeningnr. BE02 0682 
4904 8840 van FARO, met 
als vermelding “gift”. Bij 
een gift van minstens 40 
euro ontvangt u een fiscaal 
attest.  
 
www.faronet.be/steun-ons



faro | tijdschrift over cultureel erfgoed
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faro | tijdschrift over cultureel erfgoed bracht de voorbije jaargangen focusdossiers rond thema’s 
als Wallonië, Competenties, 1913, Jongeren & erfgoed, Cultureel erfgoed & toerisme, Plastics 
en/als erfgoed. In 2014 focust  faro op Musea anno 2014, Striperfgoed en 50 jaar migratie.
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Met een abonnement op faro | tijdschrift over cultureel erfgoed houdt 
u de vinger aan de pols van de brede cultureel-erfgoedsector in 
Vlaanderen (archieven, bewaarbibliotheken, documentatiecen-
tra, erfgoedcellen, erfgoedverenigingen, musea, expertisecentra 
…). Elk nummer van faro bevat actuele bijdragen over de kennis 
en praktijkervaring op het vlak van roerend en immaterieel cul-
tureel erfgoed en de cultuur van alledag. Vaak is er ook een ver-
diepend focusdossier over een specifiek thema.

Voor een jaarabonnement (4 nummers)  
betaalt u slechts 25 euro. Abonneren 
doet u snel en eenvoudig via  
www.faronet.be/tijdschrift. U vindt daar ook alle 
reeds verschenen nummers.
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prijs los nummer: 8 euro
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