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Achteruitblik

Achteruitblik | 2012: een jaar van bruggen bouwen

Marc, in 2012 begon voor FARO een nieuwe beleidsperi-
ode, wat betekent dat voor de organisatie?

“In de eerste plaats dat er een nieuw beleidsplan is natuurlijk. 
Het is ons kompas voor de volgende jaren. We zetten daarbij 
vooral in op continuïteit, maar ook op duurzame groei en 
versterking van de cultureel-erfgoedsector en het netwerk. 
Er trad ook een nieuwe ploeg van bestuurders in FARO aan 
voor de komende vier jaar. Paul Van Grembergen blijft onze 
voorzitter. Een belangrijke nieuwigheid is dat Erfgoeddag 
vanaf 2012 aan de structurele werking van FARO werd toe-
gevoegd, wat een stuk flexibeler werkt. Toch steeg ons wer-
kingsbudget niet in vergelijking met de vorige beleidsperi-
ode. In reële termen spreken we eigenlijk over een daling. We 
moeten dus de tering naar de nering zetten. De personeels-
ploeg van FARO blijft op korte termijn stabiel, maar zal op 
langere termijn toch wat krimpen. Twee medewerkers ver-
laten trouwens op korte termijn de organisatie, omdat ze 
met pensioen gaan. Bovendien werd de Week van de Smaak 
verzelfstandigd en zijn die medewerkers overgestapt naar 
een nieuwe vzw. We zullen hoe dan ook trachten om de opge-
bouwde expertise en ervaring van elk van onze medewerkers 
van de voorbije jaren grotendeels te behouden, om zoveel als 
mogelijk de continuïteit te garanderen. FARO is al jaren een 
van de meest stabiele organisaties in deze snel geëvolueerde 
sector, met weinig personeelsverloop, wat betekent dat we in 
Vlaanderen de facto steeds meer het levende geheugen, het 
geweten, de stabiele draaischijf en interface van de cultureel-
erfgoedsector zijn.” 

Zal dat lukken?

“Het moet wel. Zoals trouwens blijkt uit dit jaarverslag pak-
ten we de nieuwe doelstellingen heel actief aan en werden 
talrijke acties met succes gerealiseerd. We zijn erin gevlogen! 
De interne werking met thematische cellen komt op kruis-
snelheid. Maar we moeten erkennen dat de budgettaire toe-
stand van de Vlaamse overheid grote innovatieve projecten 
voor de sector op korte termijn niet toelaat. Toch willen we 
verder streven naar een echte verdieping van zowel de prak-
tijk als het discours. Duurzame ontwikkeling, dus. Ons be-
leidsplan staat niet voor niets onder het motto van de uitge-
verij van Christoffel Plantijn: ‘labore et constantia’!” (letterlijk: 
door standvastigheid en harde arbeid).

En de blik op de toekomst, dreigen we die niet uit het 
oog te verliezen?

“Helemaal niet. Sterker nog, we willen ons met de sector in 
deze moeilijke jaren voorbereiden om een nieuwe sprong 
voorwaarts te maken, zodra dat kan. Een eerlijke analyse van 
het middelenplaatje toont immers aan dat onze sector toch 
al een hele poos ter plaatse trappelt, en dat de echte inhaalbe-
weging nog altijd niet gemaakt is. Het eindrapport Cultureel 
erfgoed 2020 dat we eind 2012 hebben voorgesteld in de com-
missie Cultuur van het Vlaams Parlement was voor ons dus 
geen vrijblijvende oefening. We hopen dat beleidsmakers 
en politici er een aantal ideeën uit oppikken en zullen hen 
daar – samen met de sector – regelmatig aan herinneren. Een 
concrete stap is de realisatie van een visienota over roerend 
erfgoed. Ook rond alternatieve of indirecte financiering voor 
cultureel erfgoed, zoals via een fiscaal impulsbeleid, is echt 

2012 was voor FARO de start van een nieuwe beleidsperiode (2012-2016). Goed 
een jaar later is het nu, bij de presentatie van dit jaarverslag, een geknipt 
moment om een tussenstand op te maken met onze directeur, Marc Jacobs. 

 ■ © FARO, foto: Bart Van der Moeren
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Achteruitblik

nog wel wat mogelijk. De nood aan goede opleidingen blijft 
nijpend. En wat te zeggen van het internationaal cultuurbe-
leid waarin nauwelijks aandacht is voor cultureel erfgoed? 
Er zijn talloze noden, en we zullen er alles aan doen om die, 
samen met het Cultureel-erfgoedoverleg en beroepsorga-
nisaties zoals VVBAD en ICOM-Vlaanderen, op de politieke 
agenda te krijgen.”

Ondertussen werd het Cultureel-erfgoeddecreet aange-
past. Wat houdt dit concreet in?

“Het vernieuwde decreet kwam er omdat het bestaande aan-
gepast moest worden aan het Planlastendecreet. Dat heeft 
vooral impact op de vijf kunststeden waarvoor niet meer met 
een cultureel-erfgoedconvenant zal worden gewerkt. Ook 
met de provincies wordt geen cultureel-erfgoedconvenant 
meer gesloten en de bevoegdheden van de provincies wor-
den duidelijker gedefinieerd. Voor zowel de kunststeden als 
de provincies geldt dat zij via de Vlaamse beleidsprioriteiten 
werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap kunnen 
ontvangen. Voor het overige werden een aantal zaken wat 
herschikt en op punt gesteld. Maar de doelstellingen en uit-
gangspunten in het nieuwe decreet blijven dezelfde als die 
van het oude. Van 2012 tot 2014 zien we dat de erkenning van 
een groot deel van de landelijke sector vernieuwd moet wor-
den. We hopen dat er daarna een periode van stabiliteit komt. 
Er zijn natuurlijk verkiezingen in mei 2014! Afwachten hoe 
een nieuwe minister van Cultuur zal omgaan met cultureel 
erfgoed. Veel zal afhangen van het naar waarde schatten van 
de bijzondere weg die in de 21e eeuw werd afgelegd, met rela-
tief bescheiden middelen, en vooral van het zien van het po-
tentieel van verdere versterking. We hopen op een elegante 
en ambitieuze omgang met dit beleidsdomein, met duur-
zame ontwikkeling als Leitmotiv en vanuit het inzicht dat de 
beleidslijnen en -structuren die in Vlaanderen bestaan, inter-
nationaal steeds meer als referentie en voorbeeld worden op-
gevoerd. Continuïteit is een minimum, maar er zullen toch 
ook extra impulsen moeten komen om de gemaakte investe-
ringen voluit te laten renderen!”

Hoe zie je het lokaal en regionaal erfgoedbeleid 
evolueren?

“We vinden het goed en nodig dat er middelen gaan naar het 
lokaal en regionaal erfgoedbeleid, zolang ze efficiënt worden 
ingezet. Het was trouwens de enige echte groeipool in de mid-
delen voor cultureel erfgoed in de voorbije jaren. We staan nu 
op een kantelmoment waarbij verder prioritair aandacht zou 
moeten gaan naar de ondersteuning en de ontwikkeling van 
landelijke organisaties en instellingen. Verder vinden we dat 
er vooral een goeie samenwerking en verstandhouding nodig 
is tussen de lokale, provinciale en Vlaamse overheden. Het 
afsprakenprotocol tussen de betrokken overheden zou een 
meer bindend karakter mogen krijgen dan nu het geval is. 
Elk bestuursniveau moet zijn verantwoordelijkheid nemen, 
zonder een vermindering van de eigen inbreng. Dat is moei-
lijk, want de budgetten staan overal onder druk, maar dit is 
wel the proof of the pudding van de vertogen van VVSG, de VVP 
en de Vlaamse overheid de voorbije jaren. Een logische ont-
wikkeling zou in principe kunnen zijn dat het landelijke ni-
veau – de Vlaamse regering – nu rond roerend en immaterieel 
erfgoed de netwerking, borging, uitwisseling en inwerking 

op Vlaams, inter-Gemeenschaps/Belgisch en internationaal 
niveau veel sterker ondersteunt.” 

En hoe zit het ondertussen met de samenwerking met 
onze collega’s van onroerend erfgoed?

“We volgen de ontwikkelingen in het onroerend-erfgoedveld 
op de voet. Er komt een nieuw decreet, als alles goed gaat in 
2013, en de hele sector van het onroerend erfgoed is in reorga-
nisatie, zowel binnen de Vlaamse overheid zelf als daarbui-
ten. In 2012 werd Herita geconstrueerd, wat een fusie is van 
organisaties waarmee we al jaren samenwerken, zoals Open 
Monumentendag, het Forum voor Erfgoedverenigingen 
en Erfgoed Vlaanderen. Dit ging ook gepaard met vele per-
soneelswissels. Het ziet er echter naar uit dat zowel binnen 
het Agentschap Onroerend Erfgoed als binnen Herita de 
nieuwe personeelsploegen en -structuren in 2013 op punt 
zullen staan. We kijken uit naar hun plannen om de werking 
in de onroerend-erfgoedsector te versterken en gaan met 
plezier gesprekken aan over waar de netwerken en actoren 
in de sectoren elkaar kunnen aanvullen en versterken. Dit zal 
zorgvuldig en realistisch moeten gebeuren, niet op basis van 
slogans dat “alles erfgoed is, en dus hetzelfde”. Denk maar 
even aan de belangrijke verschillen tussen het restaureren 
van een kasteel, een glazen vaas of een schilderij of tussen 
het zorgen voor het beton van een beschermde bunker en 
het borgen van het garnaalvissen te paard in Oostduinkerke. 
Er zijn wel prachtige kansen tot samenwerking, bijvoor-
beeld rond gebruikers en bezoekers, maar ook naar andere 
beleidsdomeinen toe. Belangrijk lijkt me het inzicht dat dit 
alles niet simpel is en dat er in een open dialoog binnen en 
tussen de beleidsdomeinen een draagvlak moet ontstaan dat 
door zoveel mogelijk actoren wordt geschraagd. Na de hec-
tische opeenvolging van reorganisaties in de onroerend-erf-
goedsector de voorbije jaren, kan het opgewaaide stof weg-
gepoetst worden en met wat herwonnen stabiliteit terug aan 
iets nieuws gebouwd worden. Als de nu al jaren in de lucht 
hangende versterking van de structuren en organisaties in de 
cultureel-erfgoedsector kan gerealiseerd worden, is ook onze 
‘empowerde’ sector daar dan helemaal klaar voor. Het is in 
heel de wereld dé uitdaging voor beleidsmakers én onderzoe-
kers de volgende jaren, hoe naast het klassieke onroerend-
erfgoedverhaal, ook de roerend, immaterieel en digitaal erf-
goedactoren een volwaardige plaats en ontwikkelingskansen 
kunnen krijgen, zonder uit te komen op minder interessante, 
monumentale eenheidsworst. Het recept is ondertussen be-
kend: ‘én ... én ...’ ”

Waar kijk je nog naar uit in 2013?

“Persoonlijk ben ik erg blij met het succes en de groei van ons 
sectormoment, het Groot Onderhoud. Dat is in 2013 aan zijn 
derde editie toe. We gaan het dan hebben over duurzaam erf-
goedtoerisme, wat als thema op het eerste gezicht toch niet 
zo’n evidente keuze is, omdat er wat spanning op de lijn zit 
tussen deze twee domeinen, maar bij nader toezien prachtige 
kansen biedt als er zowel respect voor verschillen als zorgvul-
dige investering in raakvlakken kan zijn. Zoals steeds én ... én 
... Want we merken veel enthousiasme en bereidwilligheid, 
zowel in onze sector als bij toerisme, om de dialoog aan te 
gaan. De rol van bruggenbouwer nemen we trouwens graag 
op ons, en niet alleen op dit terrein.”
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Wat hebben wij het 
afgelopen jaar voor u 
gedaan?
Samen sterk: netwerken en beleid

In 2012 ging bijzonder veel aandacht naar de wijzigingen die 
het Planlastendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet 
met zich meebrachten voor de cultureel-erfgoedsector. Zo 
waren we medeorganisator van twee druk bijgewoonde 
vormingsreeksen over de impact van de planlastvermin-
dering en de interne staatshervorming op het lokaal cul-
tuur- en erfgoedbeleid. Voor deze twee reeksen werkten we 
samen met respectievelijk FOV/Forum voor Amateurkunsten 
en VVSG/LOCUS/VVJ/ISB. We participeerden aan diverse 
overleg- en inspraakmomenten over het nieuwe Cultureel-
erfgoeddecreet en werkten een strategie uit om de werking 
naar lokale besturen en erfgoedcellen aan te passen, met het 
oog op de gemeentelijke meerjarenplanning en het nieuwe 
decreet.

We stimuleerden de samenwerking en expertisedeling onder 
de erfgoedcellen, onder meer door driemaal een speakers’ 
corner met hen te organiseren. In 2012 startte een nieuwe be-
leidsperiode voor de landelijke expertisecentra en organi-
saties volkscultuur (kortweg de LEOV’s). We brachten hen 
samen voor een aantal afstemmingsgesprekken en startten 
een collegagroep op. We organiseerden ook voor het eerst 
Tournée Générale, waarop de in 2012 (op)nieuw erkende or-
ganisaties hun werking konden voorstellen aan de cultureel-
erfgoedsector, gevolgd door een infomarkt. We begeleidden 
ook nieuwe convenants en expertisecentra bij de opstart van 
hun werking. Voor startende cultureel-erfgoedwerkers werd 
zoals elk jaar een introductiecursus georganiseerd.

Doorheen heel onze werking liep in 2012 als een rode draad 
de aandacht voor internationale tendensen en samen-
werking (zie ook andere onderdelen in dit verslag). We 
namen actief deel aan internationale studiedagen, imple-
menteerden buitenlandse modellen en standaarden in de 
cultureel-erfgoedsector (bv. SPECTRUM, ENUMERATE), 
volgden beleidsontwikkelingen op binnen internationale 

instanties en overheden (UNESCO, Europese Unie, Raad van 
Europa …) en informeerden de cultureel-erfgoedsector hier-
over. Belangrijk in 2012 was dat door verschuivingen binnen 
het agentschap Kunsten en Erfgoed opnieuw intensiever 
een beroep gedaan werd op onze expertise voor het opvol-
gen en bijwonen van het Intergouvernementeel Comité van 
de UNESCO-Conventie voor het borgen van Immaterieel 
Cultureel Erfgoed.

Meer dan tweehonderd cultureel-erfgoedwerkers uit alle hoe-
ken van Vlaanderen verzamelden op vrijdag 19 oktober 2012 
in het statige Paleis der Academiën te Brussel voor de tweede 
editie van het Groot Onderhoud, hét netwerkevent van de 
sector (www.hetgrootonderhoud.be). Met zijn roepnaam 
verwijst deze Staten-Generaal van de Vlaamse cultureel-erf-
goedsector naar de vermaarde ‘Entretiens du Patrimoine’ in 
Frankrijk. ‘Gesprek’ en ‘overleg’ staan dus centraal op dit jaar-
lijkse sectormoment, dat we organiseerden in overleg met 
de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en met de steun van 
het agentschap Kunsten en Erfgoed. Thema van het tweede 
Groot Onderhoud was ‘Valoriseer uw collecties!’ Een rele-
vante en actuele uitdaging rond de vraag hoe collecties ver-
rassend, meer, beter en op een duurzame manier kunnen 
worden aangewend. Tijdens tien parallelsessies werd over dit 
thema uitvoerig van gedachten gewisseld om de toekomstige 
uitdagingen voor de sector scherp te krijgen. Alle verslagen 
en presentaties (alsook foto- en filmverslagen) staan op onze 
website. ‘s Avonds reikte Vlaams minister van Cultuur Joke 
Schauvliege de ‘Prijs van de Vlaamse Gemeenschap  voor 
Cultureel Erfgoed’ uit aan het Sportimonium. 

2020: wat brengt de toekomst?

De PRISMA-veldanalyse cultureel erfgoed die we tijdens 
de vorige beleidsperiode uitvoerden, mondde uit in een 
eindrapport: Cultureel erfgoed 2020: Hefbomen voor het Vlaamse 
cultureel-erfgoedbeleid. Dat werd op 13 december gepresen-

[Nieuw beleidsplan] 1 januari 2012: start van de nieuwe #beleidsperiode 2012–2016. Onze krachtlijnen lees je in het 
publieke beleidsplan http://bit.ly/123jng7
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teerd aan de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. 
Dit rapport werd vooraf besproken met alle actoren in het 
veld, zoals het agentschap, het Cultureel-erfgoedoverleg, de 
Adviescommissie Cultureel erfgoed, en dient als basis voor 
verdere beleidsontwikkeling. Het werd ook aan minister 
Schauvliege en aan de SARC aangeboden. Het rapport is als 
pdf beschikbaar op onze website.

Het PRISMA-onderzoek werd ook verder gevaloriseerd. Zo 
werden op basis van de resultaten van het bevolkingson-
derzoek in de loop van 2012 een samenvattend model en pro-
fielen van de erfgoedinteresse en -participatie in Vlaanderen 
opgesteld. In het voorjaar 2013 worden deze erfgoedprofielen 
voorgesteld via de publicatie van het onderzoeksrapport en 
in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. Op de profielen wordt 
ook verder gewerkt in het marketing-vormingstraject van 
‘Erfgoed en zaken’ (2013). De bevindingen uit het bevolkings-
onderzoek werden in de loop van 2012 een aantal keren gepre-
senteerd tijdens universitaire gastcolleges en tijdens intro-
ductiemomenten voor beginnende erfgoedwerkers.

Er liepen ook diverse sectorale toekomsttrajecten. Het traject 
erfgoedbibliotheken 2020 dat in 2010-2011 liep i.s.m. de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd afgesloten met de publica-
tie door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek van een strategische 
nota: Erfgoedbibliotheken in actie (september 2012) en een arti-
kel in ons tijdschrift faro. Na het symposium archieven 2020 
in 2011 riepen we begin 2012 enkele werkgroepen in het leven 
om dit ‘nieuwe verhaal’ voor de archiefsector te schrijven. Eind 
2012 werden de visieteksten van de drie werkgroepen samen-
gevoegd tot een eerste algemene tekst, die werd voorgelegd 
aan de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer en de 
werkgroepen Lokaal Overheidsarchief en Privaatrechtelijk 
Archief van de VVBAD én aan het Overleg Landelijke 
Archieven Vlaanderen (OLAV) voor feedback. In 2013 wordt 
deze ‘innovatieagenda’ afgewerkt en aan de sector en het be-
leid voorgesteld. Ten slotte startte het traject musea 2020. 
Om de noden in kaart te brengen, werd een gespreksronde 

met alle landelijke musea opgestart die in 2013 wordt voort-
gezet. In 2012 focusten we specifiek op het thema ‘musea en 
digitale cultuur’ om de visieontwikkeling te stimuleren. De 
organisatie van het internationale congres Museum Mediation 
in Transition op 10 oktober 2012 was in dit verband een hoog-
tepunt. Dit resulteerde in de collegagroep ‘Publiekswerking 
musea en digitale media’, die zich eveneens in 2013 verder 
zal ontwikkelen (i.s.m. BAM, M HKA, Museum M en het 
Middelheimmuseum). Een ander thema dat sterk in beeld 
kwam, was dat van het ‘participatieve museum’, in het kader 
waarvan we bezoeken organiseerden aan het Rautenstrauch-
Joest-Museum in Keulen, het Musée de Flandre in Cassel en 
het Museum Rotterdam. 

Uit de leesgroep die we opzetten rond het boek The parti-
cipatory museum van Nina Simon, bleek eveneens dat het 
‘participatieve museum’ voor veel musea een (ideaal) toe-
komstmodel kan zijn. Musea beseffen immers heel sterk 
dat maatschappelijke relevantie geen vaststaand gegeven is, 
maar een streefdoel dat telkens om hernieuwing vraagt.

In goede handen. Beheer en monitoring

Er ging veel energie naar het opzetten van het nieuwe modu-
laire vormingstraject ‘Erfgoed en Zaken’, dat de kennis van 
de sector inzake zakelijk management en ‘ondernemerschap’ 
wil versterken. Het werd gelanceerd op 13 december 2012 met 
een studienamiddag en een communicatiecampagne. In het 
voorjaar 2013 ging het cursusaanbod van start. We hebben 
ook een adviesgroep opgericht met vertegenwoordigers van 
universiteiten, de privésector en de cultureel-erfgoedsector, 
die het traject begeleidt en evalueert en FARO verder zal advi-
seren. Via deze adviesgroep houden we ook de vinger aan de 
pols over de evoluties bij de creatieve sectoren en spelen we 
er waar mogelijk op in. 

[Publicatie Gemene Geschiedenis] 7 maart 2012: De nieuwe #FARO-brochure over ‘Gemene geschiedenis’ wil 
erfgoedwerkers inspiratie bieden bij hun voorbereidingen van de herdenking van #W.O. I http://bit.ly/Z4H9UM 

 ■ Uitreiking Cultuurprijs © FARO, foto: Jonathan Sommereyns  ■ Museumbezoek aan het Rautenstrauch-Joest Museum in Keulen  
© FARO
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De werking inzake auteursrecht en intellectuele eigen-
domsrechten draaide op volle toeren. De ‘Gebruikersgroep 
auteursrechten en cultureel erfgoed’, die door FARO ge-
faciliteerd wordt, groeide aan tot 49 leden en zette een 
reeks vormings- en overlegmomenten op. Samen met het 
‘Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving’ 
(SA&S) werden de relevante beleidsevoluties op Europees, 
Belgisch, federaal en Vlaams niveau actief opgevolgd (bv. 
over de EU Richtlijn verweesde werken en PSI-open data, 
Europeana, enz.). Verschillende cultureel-erfgoedorganisa-
ties kregen juridisch advies van de mee door FARO gefinan-
cierde juridisch adviseur van SA&S.

Over het thema integrale kwaliteitszorg en organisa-
tieontwikkeling werden een zestal workshops aangebo-
den en verscheen een maandelijkse kwaliteitstip op de blog 
van onze website. Er werd ook vorming opgezet over ‘cre-
atieve methoden’. Er ging ook tijd naar de vertaling en op-
volging van SPECTRUM 4.0, het kwaliteitssysteem voor 
museumbeheer. 

In 2012 werd gewerkt aan de opmaak van een geactualiseerd 
model en aan de ontwikkeling van de IT-applicatie voor het 
Cijferboek cultureel erfgoed. Via het cijferboek verzame-
len we basisgegevens over de werking van de erkende cultu-
rele archieven, erfgoedbibliotheken, musea en de andere lan-
delijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties. Zo 
wensen we de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedveld te 
monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. De opdracht 
werd aanbesteed bij een externe ICT-ontwikkelaar. Er kwam 
een website (www.cijferboekcultureelerfgoed.be) met info, 
onder meer over het vorige cijferboek 2010. De lancering van 
de tweede editie is voorzien voor 2013.

Zorgen voor collecties

De kwaliteit van de bewaaromgeving, in het bijzon-
der het binnenklimaat, kreeg in 2012 bijzondere aandacht. 
Naast talrijke adviezen m.b.t. klimaat meten, bepalen van 
collectienoden gekoppeld aan klimaatvereisten en afstel-
len van klimaatregeling, werkten we mee aan de organisatie 
van het invoeren van nieuwe klimaatrichtlijnen, door 
onze participatie in het Vlaams Klimaatnetwerk, door bij 
te dragen tot of het zelf organiseren van infomomenten en 
een- of meerdaagse workshops, door overleg met museum- 
en depotconsulenten omtrent de ontwikkeling van het vor-
mingsaanbod, en door een incompany-training op aanvraag. 
Daarnaast hadden we structureel overleg en droegen we bij 
tot het Interprovinciaal Museumconsulentenoverleg, tot het 
Interprovinciaal Depotoverleg en tot het Kenniscluster PPS 
depotontwikkeling. We organiseerden een tweedaagse work-
shop over duurzame depots en hielden instructieve plaatsbe-
zoeken aan museum- en archiefdepots.

Ook veiligheidszorg stond stevig op onze agenda. Zo in-
formeerden we over de ontwikkeling van trajecten voor 
preventie- en calamiteitenplannen en werd ons digitaal con-
tactforum ECCE (‘preventie- en calamiteitenplannen voor 
erfgoedinstellingen in netwerkverband’) geüpdatet, aange-
vuld en uitgebreid met nieuwe gebruikers.

We participeerden in de coördinatie en het geven van cur-
sussen voor de basisopleiding ‘Behoudsmedewerker’ aan 
de Bibliotheekschool (VSPW Gent) – die in 2012 overigens 
officieel erkend werd door de Vlaamse Regering. Ook wer-
den we vaak bij externe opleidingstrajecten betrokken, 
zoals o.a. bij de opleiding Behoudsmedewerker, en gaven 
we advies en dossierbeoordeling, zowel wat betreft be-
schermingsdossiers als inhoudelijk-technische adviezen bij 
dossiers omtrent fysieke ingrepen. We droegen ook inhou-
delijk bij in diverse binnen- en buitenlandse overlegfora, 
zoals Stichting Erfgoed Kenniscentrum (STEK) en European 
Museum Advisers Conference (EMAC). We werkten samen 
met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek rond schaderegistra-
tie, de werkgroep selectie en waardering uitgaande van het 
Interprovinciaal Depotoverleg, de Nederlands-Vlaamse 
vertaalgroep SPECTRUM en de redactie van het Vlaams-
Nederlands praktijkblad Museumpeil. 

Gekoppeld aan Erfgoeddag 2013 ‘Stop de tijd!’ werd het prak-
tijkgericht naslagwerk VerzekerDe Bewaring digitaal raad-
pleegbaar. Het updaten van de inhoud en de omslag van de 
afleveringen naar een dynamische, digitale omgeving werd 
in 2012 grondig voorbereid.

Tot slot hadden we ook voluit aandacht voor art handling en 
transport – vooral in het kader van bruiklenen en voor be-
houd van textiel in erfgoedcollecties, waar we vorming over 
aanboden. Ook begeleidden we trajecten over Integrated Pest 
Management (o.a. in erfgoeddepots).

Jaarverslag 2012

[Geschiedenisprijs Davidsfonds] 19 maart 2012: Erfgoeddag-coördinator Roel Daenen krijgt de eerste 
#Geschiedenisprijs van het #Davidsfonds, i.k.v. de Nacht van de Geschiedenis http://bit.ly/FVBoKW
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Borgen van het immaterieel erfgoed

Eind 2010 lanceerde minister Schauvliege haar visienota over 
het borgen van immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Het in 
kaart brengen en – vooral – het doorgeven van immate-
rieel erfgoed werd daarmee nadrukkelijk op de agenda ge-
plaatst. In 2012 hebben we dan ook verschillende acties on-
dernomen om deze visie verder om te zetten in de praktijk.

Voor deze uitdaging bundelden we onze krachten en werk-
ten we samen met het agentschap Kunsten en Erfgoed, met 
het landelijk expertisecentrum voor cultureel erfgoed tapis 
plein en met het netwerk van thematische expertisecentra 
die alle ook rond immaterieel erfgoed een werking opstartten 
of voortzetten. Tapis plein kreeg deze beleidsperiode de bij-
komende opdracht om het ICE-Platform (zie www.immateri-
eelerfgoed.be) van de Vlaamse overheid als centraal knoop-
punt van informatie- en netwerking verder uit te bouwen. 
Zij zullen ook organisaties begeleiden die met dit platform 
aan de slag willen gaan. In 2012 hebben we dan ook zeer vaak 
samen met tapis plein acties op poten gezet. 

Zo waren we nauw betrokken bij het ontwikkelen van dit plat-
form, bij het uittesten ervan en bij de lancering ervan in het 
erfgoedveld. We gaven technisch advies achter de schermen, 

en hebben ons ook ingezet om dit platform breder bekend te 
maken. Zo maakten we een focusdossier in faro | tijdschrift 
over cultureel erfgoed, waarin kansen, uitdagingen en ontwik-
kelingen rond de Unesco-Conventie 2003 en het nieuwe ICE-
Platform uitgebreid aan bod kwamen. Ook volgden we de 
diverse werkgroepen en adviescommissies over immaterieel 
cultureel erfgoed verder op.

Samen met tapis plein organiseerden we een nieuwe reeks 
ICE-brekers. Deze masterclasses maakten de uitdagingen 
van de UNESCO-Conventie concreet, en gingen ook dieper 
in op de rol van ambachten en het idee van ‘authenticiteit’. 
Deze sessies brachten deelnemers uit erfgoedorganisaties, 
vertegenwoordigers van erfgoedgemeenschappen en onder-
zoekers uit de academische wereld samen. We maakten daar-
bij steeds tijd en ruimte voor discussie en netwerking en dat 
werd gesmaakt.

België is sinds december 2012 tot juni 2016 lid van het 
Intergouvernementeel Comité van de UNESCO-
Conventie van 2003. Marc Jacobs werd voor deze periode 
toegevoegd aan de Belgische delegatie en zal de voortgang 
van de werkzaamheden in het comité opvolgen. Op vraag van 
UNESCO werkten we mee aan de productie en verspreiding 
van een informatiekit over de conventie van 2003, die aan 

[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

Gisteren en morgen

door Gregory Vercauteren, veldintermediair erfgoedconve-
nants, lokale en provinciale overheden.

Wat was voor jou dé uitdaging van 2012?
“In 2012 is er heel veel gebeurd voor het lokaal cultureel-
erfgoedbeleid. Het hele beleidskader is stevig door elkaar 
geschud. De meeste veranderingen vonden hun oorsprong 
buiten de cultureel-erfgoedsector. Denk dan vooral aan het 
hele planlastenverhaal, de interne staatshervorming en de 
Beleids- en Beheerscyclus (BBC).”

“De uitdaging bestond er eerst in om mij snel in te werken 
in deze dossiers. Niet evident, omdat het stuk voor stuk om 
heel technisch-bestuurskundige zaken ging. Zeker die BBC 
was toch wel een taaie brok. Vervolgens kwam het erop aan 
om de cultureel-erfgoedsector zo goed mogelijk te begelei-
den en te ondersteunen in deze dossiers. Daarbij hebben we 
vooral ingezet op vorming. We werkten hiervoor samen met 
respectievelijk FOV/Forum voor Amateurkunsten en nadien 
met LOCUS, VVSG, VVJ en ISB. In beide gevallen was de samen-
werking behoorlijk arbeidsintensief, maar telkens ook heel fijn 
en leerrijk.”

Wat waren voor jouw sector de belangrijkste 
ontwikkelingen?
“2012 was een sleuteljaar voor de sector van het lokaal 
cultureel-erfgoedbeleid. In de eerste plaats is er natuurlijk het 
nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, dat een aantal spelregels 

verandert in de manier waarop de Vlaamse Gemeenschap de 
lokale en provinciale besturen ondersteunt in hun cultureel-
erfgoedbeleid. Daarnaast, en ook heel belangrijk, is er de 
invoering van de Beleids- en Beheerscyclus binnen lokale en 
provinciale besturen. Dit vraagt van deze besturen toch een 
heel andere manier van denken en plannen. En dan waren 
er natuurlijk nog de gemeente- en provincieraadsraadsver-
kiezingen. We zien dat binnen heel wat provincies en lokale 
besturen de kaarten grondig door elkaar zijn geschud en 
er een nieuwe bestuursploeg is aangetreden. Elk van deze 
dossiers is al heel belangrijk op zich. Maar het bijzondere aan 
2012 was dat al deze ontwikkelingen op hetzelfde moment 
samenvielen.” 

Wat zijn voor jou de uitdagingen of kansen voor 2013?  
“Het beleidskader is aangepast, de nieuwe besturen zijn geïn-
stalleerd … en nu begint het echte werk natuurlijk. 2013 is een 
belangrijk planningsjaar. De lokale en provinciale besturen 
zijn allemaal bezig met de opmaak van hun eigen meerja-
renplan. Met het nieuwe decreet kunnen de provincies en de 
kunststeden via dit algemene plan ook subsidies aanvragen 
voor hun cultureel-erfgoedbeleid. De intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden dienen hiervoor nog een aparte 
aanvraag in te dienen. Je merkt daarbij dat iedereen nog 
zijn weg moet zoeken in de nieuwe regeling. De uitdaging 
voor FARO bestaat er bijgevolg in om de betrokken besturen 
zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen in hun 
planningsproces.” 
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de hand van vele voorbeelden concreet maakt welke kansen 
deze conventie biedt.

Wat de opvolging van die conventie in Vlaanderen betreft, 
maakten we duidelijke afspraken met de verschillende spe-
lers. Een heldere taakverdeling moet de Vlaamse ICE-werking 
nog slagkrachtiger maken en nieuwe internationale banden 
mogelijk maken.

Kortom, het agentschap Kunsten en Erfgoed, tapis plein en 
FARO stonden (en staan) klaar om advies te verlenen en de 
handen uit de mouwen te steken. We worden daarbij on-
dersteund door Internationaal Vlaanderen en de Vlaamse 
UNESCO-commissie.

Erfgoed in bits en bytes

De acties rond digitaal erfgoed in 2012 focusten zich hoofd-
zakelijk op de ontwikkeling en verspreiding van metho-
den en instrumenten en op innovatie en ontwikkeling van 
nieuwe ICT-praktijken, met het oog op duurzaam digitaal 
erfgoedbeheer.

We organiseerden opleidingen uit ons modulair vormings-
traject ‘Digitaliseren en digitaal archiveren’. Daarnaast hiel-
den we samen met PACKED ons vormingsaanbod tegen het 
licht en ontwikkelden we gezamenlijk een nieuw modulair 

vormingstraject ‘Duurzaam digitaal beheren’, dat begin 
2013 van start gaat en een heel jaar doorloopt. Door het on-
dersteunen van het Platform Digitale Duurzaamheid en 
het opnemen van een proactieve rol in het Vlaams Instituut 
voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel 
erfgoed (VIAA), dat in december 2012 op de valreep door 
de Vlaamse Regering werd opgericht, willen we de uitda-
ging van het duurzaam digitaal erfgoedbeheer mee helpen 
aanpakken.

Onder de cluster innovatie werden verschillende acties ge-
organiseerd, zoals een tweede editie van de conferentie 
‘Erfgoed en Games’, die op zeer grote belangstelling kon re-
kenen. Aansluitend organiseerden we in samenwerking met 
iDrops een driedaags MuseumLAB, waar museumwerkers 
inspiratie vonden in een vruchtbare wisselwerking met ICT-
ontwikkelaars. Wordt vervolgd!

Er werd ook verder gewerkt aan de ontwikkeling en bekend-
making van het Cometa-model voor de beschrijving van 
collecties, i.s.m. de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en PACKED. 
In het verlengde hiervan ontwikkelden we een Cometa-
installatieprofiel in de opensourcesoftware CollectiveAccess. 
In 2012 ging de derde fase van het project Expert in de klas 
van start. Hiermee willen we erfgoedinstellingen de exper-
tise en instrumenten aanreiken om via videoconferenties 
een aanbod voor het onderwijs te ontwikkelen. Specifiek zal 
er aan de hand van twee pilootprojecten in 2013 een aanbod 
voor het buitengewoon onderwijs worden gecreëerd. 

Leren, leren en leren 

De erfgoedsector is een lerende sector. Eentje die zich 
voortdurend aanpast aan een veranderende omgeving en 
dus steeds op zoek is naar nieuwe kennis en vaardigheden. 
Vandaar dat we vorming, opleiding en competentieont-
wikkeling erg belangrijk vinden. In 2012 werkten we een 
eigen vormingsvisie uit en zetten we in op een versterking 
van onze eigen agogische vaardigheden.

Maar, welk soort vormingen moet FARO aanbieden? Oftewel, 
hoe leert de erfgoedsector het liefste bij? Begin 2012 legden 
we die vraag voor aan 77 deelnemers van FARO-vormingen. 
Globaal genomen waren ze zeer tevreden over ons vormings-
aanbod. Toch waren er ook nog bijkomende wensen. Zo mag 
er wat meer aandacht zijn voor de praktische toepassing van 
de theorie. Daarnaast leren erfgoedwerkers ook veel van el-
kaar. Tijd maken voor ervaringsdeling is dan ook meer dan 
ooit van belang. We namen deze conclusies serieus. Daarom 
hebben we in 2012 een aantal collegagroepen opgestart die 
expertisedeling centraal zetten. Bovendien volgden FARO-
medewerkers een interne opleiding om meer interactief les te 
geven en zo theorie en praktijk beter met elkaar te verbinden.

Nieuw is dat deelnemers aan onze vormingen sinds begin 
2012 een OSCAR ontvangen. Dit is een competentiedocu-
ment dat aangeeft welke kennis en vaardigheden aan bod zijn 

Jaarverslag 2012

[ERFGOEDDAG 2012] Bijna alle records sneuvelen op deze 12e editie van @Erfgoeddag, op 22 april, in het teken van 
#Helden http://bit.ly/12Avk7S

 ■ Screenshot ICE-Platform
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gekomen. Op die manier kunnen we de doelstellingen van 
onze vormingen duidelijker en – vooral – praktijkgerichter 
verwoorden. En dat is zowel voor ons als voor de deelnemers 
een pluspunt. De echte meerwaarde van OSCAR ligt volgens 
ons echter in het waarderen van vrijwillige medewerkers: een 
OSCAR brengt hun inzet heel concreet in kaart en geeft hen 
een steuntje in de rug. Daarom bieden we sinds het najaar 
van 2012 erfgoedorganisaties de kans om ook in het OSCAR-
systeem te stappen. 

OSCAR is een van de instrumenten om competenties in kaart 
te brengen. In de toekomst zal dit systeem gekoppeld moe-
ten worden aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur. Dit is 
een overkoepelend raamwerk dat kennis en kunde bundelt 
in generieke competentieprofielen. Omdat we het belangrijk 
vinden dat de erfgoedsector in dit brede kader voldoende 
zichtbaar is, hebben we de verdere ontwikkeling van de kwa-
lificatiestructuur nauwgezet opgevolgd. Zo werkten we mee 
aan de COMPETENT-fiche ‘Erfgoedkundige’ van de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de profielschets 
Cultuureducatie. Het agentschap Kwaliteitszorg Onderwijs 
en Vorming (AKOV) betrok ons bij het opstellen van de eer-
ste beroepskwalificatiedossiers voor de bibliotheeksector, de 
gidsen en de sector van de conservatie-restauratie. 

Het traject Erfgoedgeleerden bouwde ook in 2012 bruggen 
tussen de erfgoedsector en het hoger onderwijs. Dat deden 
we in de eerste plaats door docenten te ontmoeten tijdens 
twee thematische docentendagen. Daarnaast organiseerden 
we vakspecifiek overleg waar we docenten uit gelijkaardige 
opleidingen samenbrachten. Op vraag van de docenten 
maakten we op de website een overzicht van erfgoedvakken. 
We stelden ook een lijst op met mogelijke stageplaatsen 
in de erfgoedsector. Docenten kregen deze lijst in juni en 
september toegestuurd. De werking en structuur van het erf-
goedveld lichtten we toe tijdens gastcolleges voor verschil-
lende opleidingen (lerarenopleiding, sociaal-cultureel werk, 
culturele studies). Veel studenten vonden daardoor hun weg 
naar het steunpunt voor een toelichting binnen het kader 

van bv. een introductie- of andere cursus, voor advies, voor 
raadpleging van de bibliotheek of voor een stage. 
Internationaal lichtten we onze vormingsvisie toe op de 
ICTOP-conferentie in Amsterdam, waar we van gedachten 
konden wisselen met andere vormingsaanbieders. We 
vroegen via het Grundtvig-programma ook een leerpartner-
schap aan dat ons zal toelaten meer didactische ervaringen 
uit te wisselen. Ten slotte werkte FARO intensief samen met 
de UNESCO Harare Cluster voor het opzetten van een vor-
mingstraject in zuidelijk Afrika.

Bekijk het volledige vormingsoverzicht op www.faronet.
be/e-documenten/jaarverslag-2012.

Betrokkenheid verhogen

Erfgoed is niet alleen een zaak van professionals, erfgoed is 
van iedereen. Maar weet iedereen dat wel? En krijgt iedereen 
die dat zou willen ook de kans om mee te denken en te doen? 
Vanuit het steunpunt willen we de erfgoedsector zoveel mo-
gelijk sleutels aanreiken om het publiek alle kansen te geven 
om van erfgoed te kunnen proeven en om er actief bij betrok-
ken te zijn.

Wat publieksopbouw en -participatie betreft, ondernamen 
we in 2012 een reeks doelgroepgerichte acties. We werkten 
bijvoorbeeld mee aan de MAKS!-actie in Mechelen, die 
zich specifiek richtte tot jongeren in hun vrije tijd. De jonge-
ren werden warm gemaakt voor cultureel erfgoed, in de vorm 
van een spannende zoektocht naar het verleden. Daarnaast 
brachten drie expertmeetings professionals samen rond 
de vraag welke kansen erfgoed en migratie bieden. In het 
najaar ging het reflectietraject over vrijwilligerswerk in de 
cultureel-erfgoedzorg en -ontsluiting van start, dat onder-
zoekt hoe we vrijwilligers in de toekomst nog beter kunnen 
ondersteunen.

Maar de doelgroepgerichte benadering is slechts één manier 
om met het publiek om te gaan. We zetten evengoed in op 

Jaarverslag 2012

[ABC van de genealogie] 23 april 2012: De nieuwe FARO-publicatie ABC van de #genealogie van Johan Roelstraete vliegt de 
deur uit http://bit.ly/I6FaXU

 ■ Sfeerbeeld conferentie Erfgoed en Games © FARO, foto: Jonathan 
Sommereyns

 ■ Campagnebeeld Erfgoed en Games © FARO
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inclusief werken en op het samenbrengen van mensen 
met verschillende achtergronden. Acties die hieraan ge-
koppeld werden zijn onder andere terug te vinden onder de 
noemers intergenerationeel en intercultureel werken. 

We hebben in 2012 eveneens veel aandacht besteed aan di-
verse werkvormen en methodieken voor publieksbemidde-
ling en erfgoededucatie, in het bijzonder aan ‘cocreatie’. 
We ontdekten dit begrip in Nina Simons publicatie The par-
ticipatory museum. Eind 2012 ging een leesgroep van twin-
tig erfgoedwerkers met dit boek aan de slag. Op die manier 
werkten we voort op eerdere initiatieven rond ‘makelaardij’. 
Op conferenties in Göteborg en Rotterdam stelden we ons 
makelaardijconcept voor aan een internationaal publiek van 
erfgoedprofessionals.

Daarnaast waren we ook benieuwd hoe (nieuwe) technologie 
een plaats kan krijgen in publiekswerking en educatie. Zo 
legt het experiment ‘Expert in de klas’ digitaal verbindin-
gen tussen scholen en erfgoedorganisaties. Onze studiedag 
over erfgoed en games maakte duidelijk welke mogelijkhe-
den gaming biedt voor de erfgoedsector. En dat kon op bij-
zonder veel belangstelling rekenen. Samen met BAM, het 
museum M, het Middelheimmuseum en het M HKA startten 
we een collegagroep op rond het thema digitale bemiddeling. 
Deze collegagroep vloeide voort uit de conferentie ‘Museum 
Mediation in Transition’ in het najaar.

En natuurlijk volgden we ook de ontwikkelingen op Vlaams 
niveau verder op. Zo waren we nauw betrokken bij het on-
derzoek naar de effecten van de 1-euromaatregel en bij de 
ontwikkeling van het profiel cultuureducator waartoe de 
Vlaamse overheid in 2012 opdracht gaf.

Voor het merendeel van deze acties hebben we gezocht naar 
samenwerking. In de eerste plaats met erfgoedorganisaties, 
met andere steunpunten en culturele organisaties, maar ook 
met actoren buiten het culturele veld: met het onderwijs (di-
verse opleidingen), met andere (intermediaire) organisaties 
zoals het Kruispunt Migratie-Integratie, de Gezinsbond … en 
tal van communicatieve partners. Want erfgoededucatie en 
-participatie is … van iedereen!

Communicatie en beeldvorming 

In aanloop naar het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 
rijpte de overtuiging dat er op het vlak van de interne en ex-
terne communicatie van FARO extra inspanningen nodig 
waren. Die overtuiging kreeg in de tweede jaarhelft zijn be-
slag door de opmaak van het eerste communicatieplan van 
FARO. Dat was het resultaat van een grondige, voorafgaande 
literatuurstudie en alle stappen die daaruit voortkwamen. Zo 
werd onder meer een uitgebreide interne en externe behoef-
teanalyse verricht en werd cijfermateriaal verzameld – wat 
samen de basis legde voor een communicatieve SWOT-ana-
lyse. Vervolgens werden operationele acties geformuleerd en 
gebundeld in het communicatieplan. Een belangrijke voor-
waarde was dat dit makkelijk kon worden ingeschoven in het 

beleidsplan van FARO 2012-2016. Het plan wordt vanaf 2013 
gefaseerd geïmplementeerd. Hierbij gaat de aandacht vooral 
uit naar het stroomlijnen en evalueren van de corporate com-
municatie (branding) van het steunpunt, het versterken en op 
punt stellen van de interne communicatie (informatiedoor-
stroming, communicatieve expertiseopbouw en centralisa-
tie van gegevens), het aanduiden van een persverantwoorde-
lijke en het verder verfijnen van de doelgroepenwerking op 
communicatief vlak, met bijkomende inzet voor de interna-
tionaal georiënteerde (anderstalige) communicatie. Grote, 
strategisch belangrijke acties kregen en krijgen eveneens 
extra aandacht (bv. het Groot Onderhoud, Tournée Générale 
en het traject ‘Erfgoed en zaken’). Ook de evaluatie van de in-
zet van de communicatie-acties verdient de nodige aandacht.

Het belangrijkste publieksgerichte uithangbord van FARO is 
de coördinatie en organisatie van de jaarlijkse Erfgoeddag. 
Het evenement werd voor de nieuwe beleidsperiode structu-
reel toegevoegd aan onze opdrachten, wat o.m. leidde tot het 
stroomlijnen en integreren van de communicatiekanalen. U 
leest verderop meer over het proces en de resultaten van deze 
twaalfde editie van Erfgoeddag. Hiernaast werd in 2012 ook 
nagedacht over een aantal nieuwe initiatieven die gericht zijn 
op beeldvorming en communicatie, meer bepaald naar het 
brede publiek, onder meer via het ‘interculturaliteitsthema’, 
dat in 2014 volop uitgespeeld wordt met de herdenking van 
‘50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’.

In 2012 verscheen de vijfde jaargang van faro | tijdschrift 
over cultureel erfgoed, die opnieuw uit vier nummers be-
stond, goed voor 306 pagina’s. Met deze jaargang werd op 
allerlei vlakken een herijkings- en vernieuwingsproces in-
gezet. Daardoor was 2012 zowel redactioneel als qua prak-
tische aspecten voor alle medewerkers die bij de productie 
van het tijdschrift betrokken zijn een jaar waarin procedu-
res geoptimaliseerd moesten worden en een nieuwe routine 
en regelmaat moest ingesleten raken. Na vier nummers kon 
die operatie einde 2012 als geslaagd en voltooid beschouwd 
worden. Teneinde de zichtbaarheid van de sector te verho-
gen, onderzochten we in 2012 ook een aantal pistes met be-
trekking tot enerzijds de distributie en anderzijds de (start 
van de) advertentiewerving. Dat onderzoek resulteerde begin 
2013 in de toetreding tot de vzw CeLT, het samenwerkings-
verband van dertig Vlaamse en Nederlandse culturele en lite-
raire tijdschriften.

FARO kwam in 2012 ook veelvuldig zelf in de media. Meer 
dan dertien boordevolle A4-pagina’s. Dat is de grootte van 
de volledige lijst met alle referenties van artikels, radio- en 
televisie-uitzendingen waarin FARO vernoemd wordt, of een 
van de medewerkers in opgevoerd of geciteerd wordt. In dat 
overzicht neemt Erfgoeddag het leeuwendeel van de referen-
ties voor zijn rekening, met een uitschieter in de maanden 
maart en april. 

In de geschreven pers kwam (en komt) FARO in beeld in 
zowat alle segmenten van de markt, gaande van kranten 
als De Tijd, De Standaard, De Morgen, Het Laatste Nieuws, Het 

Jaarverslag 2012

[Tournée Générale] 15 mei 2012: alle (net) erkende #expertisecentra en organisaties volkscultuur stellen zich aan 
elkaar en aan de cultureel-erfgoedsector voor. #Netwerken! http://bit.ly/123lz7e 
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[Engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit] 1 juni 2012: FARO zet op het #Cultuurforum mee de schouders 
onder de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit, en doet een appel aan de erfgoedsector http://bit.ly/16ZkXRy 
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Nieuwsblad, Metro en Het Belang van Limburg tot week- en 
maandbladen als Kerk en Leven, Knack, Pasar, Flair en … Woef. 
Ook zo voor de radio en televisie: op bijna alle radionetten 
van de VRT komen FARO-medewerkers en projecten met 
de regelmaat van de klok aan bod, o.m. over Erfgoeddag, 
onze publicaties (Gelieve de familie te volgen) of recurrente 
items, zoals volksculturele fenomenen als Sinterklaas, april-
vissen enz. U kan het volledige persoverzicht ophalen via  
www.faronet.be/e-documenten/jaarverslag-2012.

FARO werkte in 2012 mee aan de realisatie van verschil-
lende publicaties: van het veelbesproken Gelieve de familie 
te volgen. Koffietafels in Vlaanderen (Davidsfonds), over di-
verse inspiratiegidsen en het PRISMA-eindrapport. U vindt 
het volledige overzicht op www.faronet.be/e-documenten/
jaarverslag-2012. 

In 2012 vond op zondag 22 april de twaalfde editie van 
Erfgoeddag plaats. Het is door zijn aanpak, publieksbereik 
en innovatieve rol 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 sensibiliseringsactie rond cultureel erfgoed voor 
publiek, sector, pers en beleid in Vlaanderen en Brussel. 

Een jaarlijks wisselend thema biedt kansen om (verras-
sende) verbanden te leggen tussen diverse soorten erfgoed, 
om nieuwe verhalen op te diepen over ‘oud’ erfgoed, om een 

breed publiek op een andere manier te laten kijken naar een 
gemeenschappelijk verleden. Het thema is ook telkens een 
uitnodiging aan de (erfgoed)organisaties om over de eigen 
werkvormen en (on)bewuste denkkaders te reflecteren. In 
2012 was het thema ‘Helden’. 

Onze geschiedenis bulkt van de helden (en, toegegeven, in 
mindere mate heldinnen). Het zijn ‘grote mannen’, ‘voorbeel-
dige vrouwen’ en inspirerende groepen mensen die eigenhan-
dig de loop van de geschiedenis hebben veranderd, rampen 
hebben voorkomen of overwinningen en ontzagwekkende 
realisaties op hun conto hebben geschreven. Dat is de klas-
sieke, gangbare invulling van het heldendom, waarin moed, 
doorzettingsvermogen en ‘de goede zaak’ schijnbaar belange-
loos vooropstaan.

Maar helden hebben vele functies en gezichten. Wat zeggen 
helden over ons en onze maatschappij, vroeger en nu? Wat 
betekende (en betekent) het om iemand op een voetstuk te 
zetten? Deze heroïsche editie van Erfgoeddag houdt ons een 
spiegel voor en onderzoekt hoe en wanneer helden werden 
(en worden) opgevoerd. Door wie en waarom werd (en wordt) 
er aanspraak gemaakt op het heldendom? Welke soorten hel-
den bestaan er? En hoe zit het met de houdbaarheidsdatum 
van al die helden? Om een antwoord te geven op al die vragen, 
brachten we een resem instrumenten in stelling: een inspira-
tiebrochure, een (verdiepende) inspiratiedag met een aantal 
sprekers uit de academische wereld, een aantal provinciale 

[Wallonië-special faro] Zomer 2012: De tweede editie van de vijfde jaargang van #faro | tijdschrift over cultureel 
erfgoed focust op onze zuiderburen: #Wallonië http://bit.ly/18n5CHV 

Jaarverslag 2012

 ■ Campagnebeeld Erfgoeddag 2012
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infosessies, een artikel in faro, tientallen blogberichten 
met praktijkvoorbeelden en verder literatuur op de web-
site en, ten slotte, een samenwerking met het Vlaams-
Nederlands huis deBuren en de Erfgoedcel Brussel met 
een crowdsourcingproject, nl. ‘Gezocht: Held (m/v’) en 
een publiek moment in de Beursschouwburg te Brussel.

Deze twaalfde editie van Erfgoeddag brak zo goed als 
alle records: meer dan vijfhonderd organisaties pre-
senteerden samen een waaier van achthonderd gratis 
activiteiten. Zo spoorden we oud-strijdersverenigingen 
op, evenals brandweerkorpsen, enz. – organisaties waar 
‘heldhaftigheid’ een belangrijk element is in de wer-
king. In totaal werden er een kwart miljoen bezoekers 
geteld. Onder hen Vlaams minister van Cultuur Joke 
Schauvliege, die in Aalst de evocatie van de terechtstel-
ling van Jan de Lichte bijwoonde. Nooit eerder was de 
publieke belangstelling voor dit erfgoedevenement zo 
groot. 

Ook in 2012 startten we een samenwerking op met de in-
tegratie- en inburgeringssector via voorbereidende over-
legmomenten met het Kruispunt Migratie/Integratie en 
een voorstelling aan de provinciale integratiecentra. In 
2012 werd een communicatietraject over migratie en erf-
goed voor 2014 (wanneer de roepnaam van Erfgoeddag 
‘Grenzeloos’ is) voorbereid.

Reacties van het publiek:
•	 “Ik ben naar een gewone tentoonstelling ge-
weest en naar een theaterspektakel. Heel verschil-
lend, maar allebei heel boeiend en interessant.”
•	 “Merci voor deze mooie korte dag.”
•	 “Ik hoop er volgend jaar opnieuw bij te zijn. 
Want ik vind het steeds een zeer interessant 
evenement.”
•	 “Proficiat aan al de vrijwilligers die het ook nog 
eens aangenaam, plezant en vermakelijk maken 
voor het grote publiek.” 
•	 “Onze uitstap was gewoon fantastisch. Enorm 
genoten. Schitterend gewoon! Dagje om nooit 
te vergeten. Alsook de stad op een heel andere 
manier leren kennen. De kinderen waren gewoon 
razend enthousiast.”

Reacties uit de sector:
•	 “Het publiek bestond uit mensen die echt 
nieuwsgierig waren.”
•	 “Ik dank de organisatie voor het kenbaar maken 
van onze vereniging, buiten de groep mensen 
die van ons bestaan reeds afweten. Je ziet dat er 
belangstelling was.”
•	 “Bedankt voor de aangename samenwerking.”
•	 “We zijn overtuigd dat we een nieuw publiek 
hebben kunnen verwelkomen.”
•	 “Het valt mij op dat 90 % van de bezoekers 
afkomstig is uit alle hoeken van ons land.”

Gisteren en morgen

door Leon Smets en Olga Van Oost, veldintermediairs musea

Wat was voor jullie dé uitdaging van 2012?
“Het participatieve museum. Er viel in 2012 niet naast te 
kijken. Op de golven van Nina Simons boek The participatory 
museum exploreerden we samen met collega’s uit de sector 
de mogelijkheden en hindernissen van dit museummodel. 
We bezochten een participatief museum bij uitstek, het 
Rotterdam Museum. Ook het Rautenstrauch-Joest-Museum 
in Keulen en het Musée de Flandre in Cassel bekeken we van-
uit dit perspectief. Het participatieve museum daagt ons uit 
om ‘anders’ te gaan denken over publiekswerking, maar zet 
ook onze ‘klassieke’ ideeën over collectievorming, aspecten 
van behoud en beheer op hun kop. In de lijn hiervan ligt die 
andere basistaak van het museumbedrijf: het omgaan met 
de collecties. De uitdagingen blijven hier zowel liggen op het 
vlak van het eigen collectieplan als in het toenemende belang 
van collectiemobiliteit. Collectiebeleid, selectie en afstoting 
waren dan ook de thema’s van de druk bijgewoonde sessie 
tijdens de tweede editie van het Groot Onderhoud.”

Wat waren voor jullie sector de belangrijkste 
ontwikkelingen?
“In 2012 bereidden veel van onze musea hun nieuwe beleids-
plannen voor. Een periode van zelfreflectie, aftoetsen van 
ideeën en volop kijken naar de toekomst. Het participatieve 
museum is een mogelijkheid, net als het digitale museum 
dat volop wordt geëxploreerd op studiedagen en tijdens 
labs. Maar de financiële middelen zijn beperkt, wat musea 
ook doet nadenken over ondernemerschap en alternatieve 
inkomstenbronnen. Verder kreeg het depotbeleid vorm en 
komt de zorg voor collecties terug meer in de kijker te staan. 
Collectiemanagementsystemen werden onder de loep geno-
men. Interessant aandachtspunt was de rol van de registrar, 
wiens positie in de toekomst wel eens belangrijker zou kun-
nen worden onder invloed van digitalisering en andere orga-
nisatievormen. Het ‘duurzaamheidsbegrip’ in al zijn aspecten 
is zich sterker beginnen wortelen in het denken en plannen 
van de museum- en depotverantwoordelijken. ”

Wat zijn voor jullie de uitdagingen of kansen voor 2013?  
“De lijnen die in 2012 werden uitgezet, zullen in 2013 worden 
uitgediept. Het museologische reflectietraject wordt verder 
afgestapt, van het participatieve museum over het digitale 
museum tot het narratieve museum. Bijzondere aandacht 
gaat uit naar duurzaamheid en diversiteit, maar ook bekijken 
we wat open data voor onze musea kunnen betekenen en 
op welke manier het museummanagement kan verbeteren. 
Onze werking rond ecologische duurzaamheid focust op de 
invoering van nieuwe klimaatrichtlijnen voor musea, depots 
en bij bruikleenverkeer, en de daarmee verbonden methodie-
ken van waardenstelling en eventuele schadeacceptatie, en 
op duurzame museumarchitectuur. We werken verder aan 
VerzekerDeBewaring, een online kennisinstrument over het 
behoud en beheer van onze collecties, dat ondertussen werd 
gelanceerd op onze website.” 

 ■ Bron: enquêtes Erfgoeddag
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Onze interne 
keuken
De organisatiestructuur verder op punt gesteld

Om onze talrijke opdrachten uit te voeren, hebben we in 
2010-2011 een flexibele organisatiestructuur opgezet die zo 
vlot mogelijk moet inspelen op de evoluties en de verwach-
tingen in het veld. In 2012 hebben we deze verder op punt ge-
steld voor het uitvoeren van het nieuwe beleidsplan. We stel-
len de structuur schematisch als volgt voor:

Centraal hierin staat het beleidsplan (2012-2016), dat tot doel 
heeft de kerntaken van het steunpunt, zoals omschreven 
in het Cultureel-erfgoeddecreet uit te voeren:

 ■ praktijkondersteuning: “het leveren van een actieve 
dienstverlening op het vlak van deskundigheidsbevor-
dering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie, ma-
nagement, publieksopbouw en -participatie, internatio-
nale samenwerking”;

 ■ praktijkontwikkeling: “het leveren van een bijdrage 
aan een continue ontwikkeling van het cultureel-erf-
goedveld en het overheidsbeleid op basis van evaluatie 
en toegepast onderzoek”;

 ■ beeldvorming en communicatie: “het organiseren en 
coördineren van activiteiten en initiatieven die de ken-
nis over het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedor-
ganisaties in het cultureel-erfgoedveld, bij de publieke 
opinie, de overheid en in het buitenland bevorderen en 
die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere 
cultuurparticipatie.” 

Om de strategische en operationele doelstellingen van het 
beleidsplan uit te voeren, wordt jaarlijks een actieplan op-
gemaakt. Daarbij worden de acties aan thematische cellen 
toegewezen die ze uitvoeren. De rol en de samenstelling van 
deze cellen kunnen jaarlijks wijzigen. 

Overzicht van de cellen (2012-2013)
•	 Cel behoud en beheer, collectiemanagement roerend  
 erfgoed (BBC) 
 Coördinatie: Leon Smets en Griet Kockelkoren
•	 Cel beleid, management en internationalisering (BMI) 
 Coördinatie: Gregory Vercauteren
•	 Cel immaterieel cultureel erfgoed (ICE) 
 Coördinatie: Rob Belemans
•	 Cel communicatie en beeldvorming (COM) 
 Coördinatie: Roel Daenen
•	 Cel ICT, e-cultuur en digitaal erfgoed (DIG) 
 Coördinatie: Bart De Nil
•	 Cel kennisbeheer, opleiding en vorming (KEV) 
 Coördinatie: Jacqueline van Leeuwen
•	 Cel educatie, participatie en bemiddeling (EPB) 
 Coördinatie: Hildegarde Van Genechten
•	 Cel Erfgoeddag (EGD) 
 Coördinatie: Leen Breyne

De cellen dragen dus de inhoudelijke werking. Elke cel telt 
enkele medewerkers en een lid van de directie, en wordt door 
een stafmedewerker gecoördineerd, die instaat voor de plan-
ning, (budget)opvolging en rapportering van de acties. 

[Lancering ICE-platform] 14 september 2012: Agentschap, departement en tapis plein vzw houden nieuwe interactieve 
website en databank voor #immaterieel cultureel erfgoed boven doopvont, special van #faro http://bit.ly/10XkoQb 
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Bovenaan het schema staan de veldintermediairs: dit zijn 
stafmedewerkers die als eerste aanspreekpunt een belang-
rijke intermediaire rol vervullen tussen sectoren of doelgroe-
pen enerzijds en FARO anderzijds. Net als elke medewerker 
maken zij ook deel uit van een of meerdere cellen. Door hun 
kennis van en aandacht voor hun specifieke sector zijn zij 
een eersterangs klankbord voor de cellen. Ze worden dan ook 
nauw betrokken bij elk initiatief dat relevant is voor hun sec-
tor of doelgroep. Dit zijn de veldintermediairs die ook in 2012 
te uwer beschikking stonden:

•	 museumsector: Leon Smets en Olga Van Oost 
•	 archiefsector: Bart De Nil
•	 sector erfgoedbibliotheken: Jeroen Walterus en  
 Annemie Vanthienen
•	 expertisecentra en landelijke organisaties volkscultuur:  
 Rob Belemans
•	 erfgoedconvenants, lokale en provinciale overheden:  
 Gregory Vercauteren
•	 lokale erfgoedverenigingen en vrijwilligerswerking:  
 Gregory Vercauteren
•	 interculturele organisaties: Katrijn D’hamers

Het secretariaat ondersteunt de globale werking van de or-
ganisatie en staat onder meer in voor de administratie, de 
boekhouding, het informatiebeheer (websites en databan-
ken), de bibliotheek en het beheer van het gebouw i.s.m. 
de andere bewoners van ‘De Priem’ (zie onder). De directie 
coördineert de uitvoering van het inhoudelijke en zakelijke 
beleid en rapporteert aan de algemene vergadering en de 
raad van bestuur, die de eindverantwoordelijkheid dragen.

Aan het roer

Het jaar 2012 was de start van een nieuwe beleidsperiode, die 
volgens de statuten samenviel met de herverkiezing van de 
bestuursorganen voor de periode 2012-2015. We bedanken 
de volgende leden voor hun engagement de voorbije jaren: 
Bambi Ceuppens, Kaat Debo, Yelena Kharitonova, Lone 
Leth Larsen, Tom Sierens, Walter Rycquart, Anne Milkers, 
Bruno De Wever, Isabelle Lowyck, Fauzaya Talhaoui en Henri 
Vannoppen. 

We verwelkomden in 2012 als nieuwe leden van de al-
gemene vergadering: Sven De Maertelaere (lector 
Arteveldehogeschool Gent), Fons Dierickx (voorzitter 
Heemkunde Vlaanderen), Adil-Ahmad Fares (cultuursocio-
loog, Nederlandstalige cultuurdienst Brussel-stad), Sarah 
Kaerts, Trudi Noordermeer (hoofdbibliothecaris Universiteit 
Antwerpen), Sigrid Van der Auwera (navorser, Universiteit 
Antwerpen, Cultuurmanagement), Pauline van der Zee 
(curator etnografische verzamelingen, UGent), Christophe 
Verbruggen (professor UGent, vakgroep geschiedenis), Maja 
Wolny (conservator NAVIGO) en Walter Ysebaert (professor 
VUB, vakgroep geschiedenis). De nieuwe raad van bestuur 
werd unaniem verkozen door de algemene vergadering, Paul 
Van Grembergen blijft voorzitter.

Overzicht samenstelling algemene vergadering en raad van 
bestuur:

algemene vergadering raad van bestuur

Abdil-Ahmad Fares Lid 

Alfons Dierickx

Christine De Weerdt

Christophe Verbruggen Lid

Eva Van Hoye Lid 

Heidi De Nijn Tweede ondervoorzitter

Inge Schoups Lid 

Jan Van Der Stock 

Johan Roelstraete Lid

Joost Caen Secretaris

Joost Vander Auwera Lid

Paul Catteeuw Penningmeester

Ludo Collin

Maja Wolny Lid

Pauline van der Zee 

Paul Van Grembergen Voorzitter

Sarah Kaerts 

Sigrid Van der Auwera Lid 

Stefaan Top Eerste ondervoorzitter

Sven De Martelaere

Sylvie Dhaene

Trudi Noordermeer 

Walter Ysebaert Lid

[MuseumLab] 17 tot 19 september 2012: Driedaags residentieel #laboratorium verenigt museummedewerkers, archivarissen 
over academici tot creatieve professionals http://bit.ly/16SudpS 
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Overzicht van onze medewerkers:

Naam Functie

Anita Caals Stafmedewerker 
organisatieontwikkeling | 
kwaliteitszorg

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 | hoofdredacteur

Silke Theuwissen Stafmedewerker communicatie 

Sofie Van Kerkhoven Administratief medewerkster

Tine Vandezande Stafmedewerker communicatie 
| Erfgoeddag

[Zuiddag] 18 oktober 2012, #Zuiddag: #FARO ontvangt leerlingen uit het secundair onderwijs 
http://bit.ly/SdROHi 
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Investeren in de eigen medewerkers

Eind 2012 werkten er 23 medewerkers in de organisatie, 
waarvan dertien vrouwen en tien mannen. Het aantal 
voltijdse equivalenten daalde van 22,9 naar 20,7. De 
medewerkers van de Week van de Smaak stapten over 
naar de nieuwe vzw Vol-au-Vent. Door het structureel 
integreren van Erfgoeddag in de werking van FARO 
vanaf 2012 werden een aantal aanpassingen doorge-
voerd: Leen Breyne werd coördinator van Erfgoeddag, 
terwijl Roel Daenen het algemeen communicatiebeleid 
van FARO en Erfgoeddag opvolgt. Tine Vandezande 
werd aangeworven als nieuwe medewerkster voor 
Erfgoeddag. Dr. Olga Van Oost, die als projectmede-
werker verbonden was aan het Archipelproject, bleef 
op deeltijdse basis verder werken voor FARO, als staf-
medewerker en veldintermediair voor musea. We be-
geleidden in 2012 een tiental stagiairs die werkten rond 
diverse thema’s zoals gegevensrapportage, imago en 
partnerships (Erfgoeddag), intergenerationeel leren, de 
nieuwe versie van SPECTRUM, vormingsbeleid en de 
promotie van de bibliotheek bij studenten.
 
We doorliepen met alle medewerkers een traject dat re-
sulteerde in een competentiemodel en sjablonen voor 
functieprofielen. Alle medewerkers maakten met be-
hulp van dit systeem een competentieprofiel dat op het 
jaarlijkse functioneringsgesprek in de zomer individu-
eel wordt besproken. Bijzondere aandacht gaat daarbij 
naar de (interne) opleiding van de medewerkers.

Het persoonlijk profiel en de coördinaten van de me-
dewerkers vindt u op onze website (www.faronet.be/
medewerkers).
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[Groot Onderhoud 2012] 19 oktober 2012: Grote opkomst voor tweede editie van het Groot Onderhoud, met als roepnaam 
‘Valoriseer uw collecties!’ Uitreiking cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Erfgoed http://bit.ly/123upSp 

Onze stek: De Priem

‘De Priem’ is onze werkplek in de Priemstraat 51 in hartje 
Brussel, op een steenworp van de Grote Markt. Hier hebben 
we onze kantoren en organiseren we ook elk jaar een waaier 
van activiteiten voor onze sector. We delen het onthaal en 
het gebouwenbeheer met drie andere organisaties die er ook 
gehuisvest zijn: Bibnet, LOCUS en De Wakkere Burger. Alle 
praktische afspraken worden geregeld op een gezamenlijk 
huisoverleg en een directieoverleg. FARO heeft een afvaardi-
ging in de algemene vergadering en de raad van bestuur van 
vzw Beheer de Priem, die alles in goede banen leidt. 

De bewoners in ‘De Priem’ hebben samen 
een ecoteam opgericht, waarbij we onder 
deskundige begeleiding onze ecologische 
voetafdruk trachten te verminderen en 
bij te dragen aan een meer duurzame en 
rechtvaardige wereld. 
Meer informatie: http://blogs.ecolife.be/
depriem 

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

 ■ © FARO

Gisteren en morgen

door Rob Belemans, veldintermediair expertisecentra en 
landelijke organisaties volkscultuur

Wat was voor jou dé uitdaging van 2012?  
“2012 was het jaar waarin de op Vlaams niveau erkende lan-
delijke expertisecentra en organisaties volkscultuur (LEOVs) 
aan hun nieuwe beleidsperiode begonnen. De grootste 
uitdaging bestond er dan ook in om samen met hen een 
netwerkstrategie te beginnen ontwikkelen in verband met 
hun expertisedeling voor heel de cultureel-erfgoedsector. De 
te beperkte financieringsmogelijkheden voor deze subsec-
tor in volle ontwikkeling – met als gevolg onder andere een 
onvolledige afdekking van de vijf domeinen binnen immate-
rieel cultureel erfgoed (ICE) – noopten de meeste LEOVs tot 
inperkende keuzes in hun werkingsprioriteiten. Enkel vanuit 
een goed afgestemde samenwerking kan werk gemaakt 
worden van een ondersteuning van het erfgoedveld en allerlei 
erfgoedgemeenschappen die ondanks de beperkingen in 
focus toch zo breed en zo optimaal mogelijk is.”

Wat waren voor jouw sector de belangrijkste 
ontwikkelingen?
“Het collectieve streefdoel bleef uiteraard onverminderd om 
zoveel mogelijk erfgoedgemeenschappen – ook buiten de 
cultuursector - op weg te helpen naar en te ondersteunen 
bij een bewuste en doordachte omgang met het roerende 
en immateriële erfgoed dat ze beheren. Daarin vallen twee 
belangrijke groei-ontwikkelingen op. 

Voor het eerst nemen alle landelijk erkende expertisecentra 
en organisaties volkscultuur nu ook een actieve rol op in ver-
band met het immateriële erfgoed binnen hun themaveld of 
erfgoedgemeenschap. Zoals voor heel de erfgoedsector is ook 

voor de expertisecentra en landelijke organisaties volkscul-
tuur de werking rond immaterieel erfgoed een vrij nieuw  
terrein. Belangrijk is daarbij dat ze wel allemaal in hun nu in 
uitvoering zijnde beleidsplan ook  op een expertiseontwik-
kelende en –delende werking rond immaterieel erfgoed inzet-
ten. Zo kan alvast verkend worden hoe op termijn naast het 
beleid voor het onroerende en voor het roerende erfgoed ook 
voor het immateriële erfgoed in Vlaanderen een volwaardig 
beleid, zoals dat in 2010 uitgetekend werd in de visienota van 
de minister, verder ontwikkeld kan worden. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het feit dat de LEOVs 
ook een ondersteunende opdracht hebben voor organisaties 
en verenigingen die wel cultureel erfgoed  beheren, maar zelf 
geen hoofdopdracht rond erfgoedwerking hebben. In deze 
samenwerking met actoren uit belendende beleidsdomeinen 
zoals de kunsten, de economische of de sociale sector, zitten 
grote uitdagingen én kansen vervat, maar de beperkte arm-
slag qua mensen en middelen maakt het voorlopig natuurlijk 
niet evident om ze in actie om te zetten en tot resultaten te 
verzilveren.

Wat zijn voor jullie de uitdagingen of kansen voor 2013?  
“De beide hierboven aangegeven ontwikkelingen vormen 
meteen ook de uitdagingen en kansen voor 2013. De LEOVs 
moeten deze uitdagingen zien te combineren met en in te 
passen in de continuering en verdere uitbouw van hun exper-
tiseontwikkelende en –delende opdrachten voor alle actoren 
binnen de erfgoedsector op lokaal, provinciaal en Vlaams 
niveau. 

Een bijkomende uitdaging blijft alvast ook om de culturele 
diversiteit in Vlaanderen meer zichtbaar te maken via het erf-
goed van de talrijke gemeenschappen die Vlaanderen rijk is.”
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FARO in cijfers
Middelen en personeel 

De totale inkomsten van FARO in 2012 bedroegen 2.110.203,05 
euro, de uitgaven bedroegen 2.100.055,51 euro, wat maakte 
dat het boekjaar kon afgesloten worden met een klein over-
schot. De middelen van FARO gingen de voorbije drie jaar in 
dalende lijn, omwille van besparingen en minder inkomsten 
uit projectwerking.

Aan de opbrengstenzijde staan de structurele werkings-
subsidies en andere (project)subsidies in voor het gros van 
de opbrengsten (94 %). FARO genereert ca. 6 % eigen mid-
delen: het handelt onder meer over sponsorinkomsten (incl. 
tegenwaarde van ruilovereenkomsten) en de verkoop van 
advertenties voor Erfgoeddag, de inkomsten uit verkoop van 
publicaties en abonnementen, de inschrijvingsgelden voor 
studiedagen en vormingscursussen.

Wat de uitgaven betreft, namen de personeelskosten 68,5 % 
in van de uitgaven (in 2011 was dat nog 71,5 %), de werkings-
kosten 31,5 % (2011: 28,5 %). Bij de werkingskosten gaat het 
gros naar communicatie en promotie (inclusief Erfgoeddag) 
en naar diverse activiteiten die we opzetten in het veld. Het 
resterende deel gaat naar administratie en logistiek, wat 
vooral de kosten (huur, enz.) voor het gebouw omvat.

De personeels- en werkingsmiddelen kunnen we ook verde-
len op basis van de kerntaken van het steunpunt volgens het 
decreet (zie p. 16). 

[Publicatie Koffietafels in Vlaanderen] 29 oktober 2012: FARO-publicatie Gelieve de familie te volgen. Koffietafels 
in Vlaanderen wordt onder grote #mediabelangstelling voorgesteld http://bit.ly/16dLmLi 

 ■ Evolutie personeel en middelen 20120-2012

 ■ Verdeling inkomsten

 ■ Besteding middelen

 ■ Verdeling middelen naar kerntaken

20

http://bit.ly/16dLmLi


Jaarverslag 2012

Vormingsactiviteiten en advisering

We besteedden de voorbije jaren veel tijd en energie aan het 
opzetten van diverse vormingsinitiatieven. De cijfers voor 
het aantal vormingsactiviteiten en -uren, en het aantal effec-
tieve deelnemers hieraan, gingen de voorbije jaren dan ook in 
stijgende lijn.

Daarnaast besteedden de stafmedewerkers veel tijd aan het 
individueel en op maat verstrekken van adviezen. Een ad-
vies is meestal schriftelijk, waarbij men op basis van uitge-
voerde 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 inhoudelijke meerwaarde of is vanuit praktisch 
oogpunt direct nuttig voor de adviesvrager, en kan bijko-
mend doorverwijzingen naar andere bronnen of instanties 
bevatten. Sommige adviezen lopen uit in een begeleidings-
traject. Uit de geregistreerde cijfers blijkt dat er 440 adviezen 
werden verleend in 2012. Bijna de helft van de adviesvragen 
krijgt na één dag een antwoord, in veel gevallen gevolgd door 
een follow-upproces. 

Als we de thematische verdeling onder de loep nemen, dan 
zitten de meeste adviezen in de sfeer van behoud en beheer 
van collecties (actieve en preventieve conservering, klimaat-
beheersing, veiligheidszorg, depotinrichting, calamiteiten 
…) of gaan ze over publiekswerking en ontsluiting.

Het gros van de adviezen wordt verleend aan organisaties uit 
het cultureel-erfgoedveld (68 %), vooral door musea (19 %) en 
diverse erfgoeddiensten van openbare besturen (19 %). Maar 
er worden ook heel wat vragen gesteld vanuit het onderwijs 
(13 %) en andere sectoren binnen en buiten het culturele veld. 

[Erfgoed en games] 29 november 2012: Full house voor conferentie ‘Erfgoed en games, level 2’, mooie mix van developers en 
erfgoedwerkers http://bit.ly/OtnyX7 

Omschrijving Aantal %

aantal adviezen 440  100%

vraagstelling schriftelijk (mail) 338 77%

vraagstelling mondeling 102 23%

antwoord schriftelijk (mail) 381 87%

antwoord mondeling 59 13%

gemiddelde duur voor 
verstrekken antwoord (in dagen)

4,5 d

Na 1 (werk)dag antwoord 
verstrekt

210 48%

Na 5 dagen antwoord verstrekt 113 26%

Na meer dan 5 dagen antwoord 
verstrekt

117 27%

 ■ Adviezen volgens thema (N=440)

 ■ Adviezen volgens doelgroepen (N=440) ■ Vormingsactiviteiten 2010-2012
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[Erfgoed en zaken] 13 december 2012: FARO lanceert het traject ‘Erfgoed en zaken’ om de zakelijke #competenties 
van #erfgoedwerkers te versterken http://bit.ly/13PhvoT 

Jaarverslag 2012

Website, nieuwsbrief en sociale media

FAROnet is ons belangrijkste communicatiekanaal, met 
274.000 bezoeken in 2012. Het aantal bezoekers en gepu-
bliceerde berichten nam de voorbije drie jaren gestaag toe. 
Sinds 2011 is het aantal geregistreerde gebruikers verdubbeld 
naar meer dan 1.000. De nieuwsbrief stabiliseert op 4.500 
abonnees, maar via de sociale media bereiken we ook andere  
geïnteresseerden. De FARO-LinkedIn-groep telt goed 400 
leden en via Twitter hebben we 1.100 volgers. Maar vooral  
ons YouTube-kanaal blijkt populair met 7.500 views, en tijd-
schrift faro op ISSUU scoort 18.500 impressies. De Facebook-
fanpage van Erfgoeddag telt meer dan 1.900 fans, en dat aan-
tal blijft onafgebroken stijgen.

Gisteren en morgen

door Jeroen Walterus en Annemie Vanthienen, veldintermedi-
airs voor erfgoedbibliotheken

Wat was voor jullie dé uitdaging van 2012?  
“We werken voor onze acties voor erfgoedbibliotheken 
vooral samen met de Vlaamse Erfgoedbibliotheek (www.
vlaamse-erfgoedbibliotheek.be). Dat is een partner-
schap van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de 
Universiteitsbibliotheken van Leuven, Gent en Antwerpen, de 
Openbare Bibliotheek Brugge en de Provinciale Bibliotheek 
Limburg. De uitdaging voor hen was om een nieuwe erken-
ning te krijgen voor een volgende beleidsperiode, wat ook 
gelukt is, zij het zonder de gevraagde verhoging van de 
middelen. We hebben hierbij waar mogelijk ondersteuning 
gegeven. Verder blijft de uitdaging voor ons vooral om com-
plementair en versterkend met hen te werken voor de sector 
en er zoveel mogelijk zichtbaarheid aan te geven, onder meer 
via Erfgoeddag, onze website, tijdschrift, enz.”

Wat waren voor de sector van erfgoedbibliotheken be-
langrijke ontwikkelingen? 
“Een van de mijlpalen van 2012 was de publicatie van het 
onderzoeksrapport De wet van de remmende achterstand, 
door de vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap van 
de Universiteit Antwerpen. Het rapport identificeert grote 
achterstanden rond collectiezorg en de valorisatie van het 
cultureel erfgoed bij bewaarbibliotheken, en zowel de instel-
lingen als de overheden zijn zich daar niet altijd van bewust. 

Daarom willen we de basiscompetenties hieromtrent verster-
ken, onder meer via een modulaire basiscursus documentaire 
erfgoedzorg die in 2013 wordt aangeboden en door mee te 
werken aan een model voor schaderegistratie op collectieni-
veau. Een andere belangrijke mijlpaal vormt de strategische 
nota Erfgoedbibliotheken in actie: aanbevelingen voor een 
performante sector in 2020. Daarin formuleert de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek een sectorale toekomstvisie en levert 
ze ook bouwstenen voor het eindrapport van de PRISMA-
veldanalyse.” (zie hoger in dit jaarverslag)

Wat zijn voor jullie de uitdagingen of kansen voor 2013? 
“We vinden het belangrijk dat meer erfgoedbibliotheken 
het kwaliteitslabel als erkende erfgoedbibliotheek behalen 
en we hebben daartoe een begeleidingstraject opgestart. In 
2013 wordt ook een door ons begeleid traject opgestart rond 
collectiebeleidsplanning met de partners van de Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek. Doel is om half 2014 voor elke partner 
een collectieplan klaar te hebben. In 2013 wordt ook het 
crowdfundingproject Adopt a Book gelanceerd. Daarin willen 
de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en diverse partners, waar-
onder FARO, onderzoeken of Vlaanderen over een geefcul-
tuur beschikt en proberen het financieel en maatschappelijk 
draagvlak voor erfgoedbibliotheken te vergroten. Dankzij deze 
en andere acties kunnen we de sector zichtbaar maken en 
aansluiting laten vinden bij relevante ontwikkelingen inzake 
cultureel erfgoed. De opstart van een Vlaams en Belgisch 
UNESCO Memory of the World-comité in 2013 kan hier ook 
een steentje toe bijdragen.”

 ■ FAROnet  2010-2012
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Erfgoeddag

Erfgoeddag is het moment waarop erfgoedwer-
kers en erfgoedorganisaties zich van hun beste 
kant laten bewonderen en tonen wat er allemaal 
bij het ‘erfgoedbedrijf ’ komt kijken. Onderstaande 
grafiek geeft een beeld van welke erfgoedorgani-
saties er aan het evenement deelnemen. Op kop 
staan de musea, op de voet gevolgd door de lokale 
erfgoedverenigingen. De archieven en erfgoedbi-
bliotheken vervolledigen de top drie. 

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2012 werden 
800 activiteiten ontwikkeld: ‘klassieke’ tentoon-
stellingen, lezingen en rondleidingen, maar ook 
wandel- en fietstochten, workshops, zoektochten 
en spektakels. Kortom: er was voor elk wat wils. 
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de 
verschillende soorten activiteiten.-

Gisteren en morgen

door Bart De Nil, veldintermediair archieven

Wat was voor jou dé uitdaging van 2012?
“Ik ben blij dat we met een groep van professionals uit 
de archiefsector, en dankzij de feedback van het Overleg 
Landelijke Archieven Vlaanderen (OLAV) en de VVBAD, erin 
geslaagd zijn om de krachtlijnen voor een Innovatieagenda 
voor de archiefsector neer te pennen. Dit was geen eenvou-
dige opdracht, gezien het heel diverse archieflandschap dat 
zich situeert tussen grote landelijke archiefinstellingen en 
organisaties zonder formele archiefdienst. Ook het bewaken 
van het evenwicht in de tekst tussen het documentbeheer en 
de erfgoedwerking was geen evidentie. Uiteindelijk kwamen 
we tot een evenwichtige visietekst die de individuele archie-
finstellingen overstijgt en als hefboom moet dienen voor een 
performantere archiefsector in 2020.”

Wat waren voor jouw sector de belangrijkste 
ontwikkelingen?
“Naast de problematiek van digitale duurzaamheid die veel 
archieven zorgen baart, krijgen ze voortdurend nieuwe in-
novatiegolven over zich heen. Onder meer de snelle opmars 
van mobiele, locatieve media bij de ontsluiting van collecties 
of de groeiende verwachtingen van het beleid en ‘de burger’ 
op het vlak van dienstverlening in een digitale netwerkomge-
ving. Persoonlijk ben ik van mening dat archieven alleen door 
schaalvergroting, samenwerking en netwerking deze uitda-

gingen het hoofd kunnen bieden. Want naast technologische 
evoluties is het een even grote uitdaging voor archieven om 
thema’s zoals educatie, diversiteit en mediawijsheid struc-
tureel in te bedden in hun werking. En niet iets wat er nu en 
dan bijkomt, zoals nu vaak het geval is.” 

Wat zijn de uitdagingen of kansen voor 2013?
“Dit jaar zal de Innovatieagenda aan de Vlaamse archiefsector 
worden voorgesteld. Het is de bedoeling dat de archieven 
kunnen reflecteren over de thema’s en doelstellingen in de 
Innovatieagenda. Zo willen we ideeën verzamelen over hoe 
de doelen kunnen worden gerealiseerd en welke vervolgtra-
jecten er in 2014 kunnen worden opgezet. Daarnaast wil ik 
enkele stappen ondernemen om een structurele aanpak van 
thema’s zoals diversiteit, educatie en mediawijsheid op de 
agenda van de archieven te zetten.”

 ■ Erfgoeddag 2012. Beeldje van Pogge in het café ‘Les Trois Rois’ 
© Philippe Debroe
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[Presentatie eindrapport PRISMA] 13 december 2012: Presentatie van de #PRISMA-veldanalyse op een hoorzitting 
van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het Vlaams Parlement http://bit.ly/11hppYM 

Jaarverslag 2012

 ■ Deelnemende organisaties Erfgoeddag 2012

 ■ Type activiteiten Erfgoeddag 2012
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Overzicht kerncijfers werking

Activiteit Detailomschrijving aantal 2010 2011 2012

Middelen basiswerking Budget (uitgaven)
Personeel 
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

Middelen 
projectwerking

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

947.120 €
 5,8 VTE
3
4

510.971 €
 4,5 VTE
3
2

(1) -
-
-
-

Vormingsactiviteiten 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

Advisering Verstrekte adviezen: totaal - 316 440

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

244.841
657.280

188
181
169
442

247.527
691.853
505
186
153
236
483

274.345
757.451
1.058
250
179
221
517

Databank erfgoedveld Geregistreerde organisaties en 
verenigingen

2.573 2.487 2452

Nieuwsbrief Abonnees elektronische nieuwsbrief 5.460 4.429 4.499

Sociale media Leden LinkedIn-groep FARO 
Twitter (volgers) 
YouTube (videoweergaves) 
Issuu (impressies)

-
-

-
-

403
1.112
7.562
18.475

Bibliotheek Aanwinsten (titels)
Uitleningen en IBL

332
486

201
409

262
445

faro-tijdschrift Oplage (4 nrs. per jaargang)
Betalende abonnees
Ruilabonnementen
Gratis verzending 
Losse verspreiding/verkoop 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

Publicaties Monografieën 
Brochures 
Rapporten (pdf )

4
2
5

3
2
10

3
3
4

Erfgoeddag Activiteiten
Deelnemers
Twitter-volgers (vanaf 2012)
Facebook-vrienden (vanaf 2012)

572
ca. 235.000
-
-

542
ca. 240.000
-
-

800 
ca. 250.000
705 
1.888

(1) Sinds 2012 wordt Erfgoeddag structureel toegevoegd aan FARO. De Week van de Smaak werd verzelfstandigd per 1/1/2012.

Jaarverslag 2012

25



Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012

Gisteren en morgen

door Gregory Vercauteren, veldintermediair lokale erfgoedver-
enigingen en vrijwilligerswerking

Wat was voor jou dé uitdaging van 2012?
“Als het gaat over de toekomst van het vrijwilligerswerk, en 
zeker van het verenigingsleven, dan horen we nogal snel on-
geruste of verontrustende geluiden. Zeker in de erfgoedsector 
wordt vrijwilligerswerk nogal snel geassocieerd met oudere 
grijze mannen, met alle problemen vandien voor de toekomst 
van het vrijwilligerswerk. Op basis van onze eigen ervarin-
gen willen we niet in dergelijke doemscenario’s geloven. Het 
vrijwilligerswerk is hoegenaamd niet ten dode opgeschreven, 
maar het verandert natuurlijk wel. De jongeren van nu heb-
ben een ander engagement dan de vrijwilligers van vroeger. 
De uitdaging voor FARO bestond erin om deze veranderingen 
te capteren in een positief en wervend verhaal. Vandaar dat 
we een reflectietraject zijn gestart, met als titel ‘Geweldig en 
gewild?!’ De bedoeling van dit traject was om te verkennen 
welke nieuwe tendensen we vandaag tegenkomen in het 
vrijwilligerswerk, in Vlaanderen en daarbuiten. Vervolgens 
bekeken we welke mogelijkheden die ontwikkelingen bieden 
voor onze cultureel-erfgoedsector.”

Wat waren voor jouw sector de belangrijkste 
ontwikkelingen?
“We willen hier een onderscheid maken tussen het vereni-
gingsleven en het vrijwilligerswerk in het algemeen. Voor 
het verenigingsleven waren de gemeenteraadsverkiezingen 
natuurlijk ook een heel belangrijke gebeurtenis. Het lokale 

bestuursniveau is voor de meeste verenigingen het eerste 
en het belangrijkste aanspreekpunt. Als er een politieke 
aardverschuiving is geweest op lokaal vlak, dan kan dit ook 
consequenties hebben voor de manier waarop de vereni-
gingen in de toekomst zullen worden ondersteund. En dan 
meer algemeen: het is ons opgevallen dat er vorig jaar een 
heel aantal knappe vrijwilligersinitiatieven zijn uitgewerkt 
waarbij jongeren zich engageerden. Ik denk aan de werkgroep 
‘Jongeren en Heemkunde’, binnen de schoot van Heemkunde 
Vlaanderen. Of aan grotere musea, zoals MAS en KMSKA, die 
hun jongere vrijwilligers zelf inspraak geven bij belangrijke 
beslissingen. Of de erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, die 
jongere vrijwilligers inschakelt bij het in kaart brengen van 
erfgoedcollecties in de regio.”

Wat zijn voor jou de uitdagingen of kansen voor 2013?  
“Algemeen: heel wat van de vernieuwende en dynamische 
vrijwilligerswerkingen zijn nog relatief jong en echt als een 
experiment opgestart. De grote uitdaging bestaat er natuur-
lijk in om deze dynamiek de volgende jaren te kunnen behou-
den en ze te kunnen verankeren in een duurzame werking. En 
dan specifiek voor de verenigingen: ik hoop dat de erfgoed-
verenigingen hun stoute schoenen aantrekken en er niet voor 
terugschrikken om hun wensen en verlangens bekend te 
maken bij hun lokaal bestuur. In 2013 zijn de gemeentebestu-
ren namelijk bezig met de opmaak van hun eigen meerjaren-
plan. Dit betekent dat op dit moment de grote beleidslijnen 
worden vastgelegd. Kortom, als je de volgende jaren een 
aantal belangrijke zaken gedaan wilt krijgen van je gemeente-
bestuur, dan moet je daar nú werk van maken.”

Gisteren en morgen

door Katrijn D’hamers, veldintermediair 
minderhedenorganisaties

Wat was voor jou dé uitdaging van 2012?
“De uitdaging van 2012 was om het thema migratie en 
erfgoed op de agenda’s van erfgoedorganisaties te houden 
door het uitwisselen en consolideren van kennis en ervaring. 
Ook jonge erfgoedorganisaties, op zoek naar een invulling van 
migratie binnen hun regio of domein, waren daarbij van de 
partij. Enkele erfgoedorganisaties gaven het goede voorbeeld 
als ‘vuurtorens’ van de Engagementsverklaring Etnisch-
culturele Diversiteit.” 

Wat waren voor jouw sector de belangrijkste 
ontwikkelingen? 
“Opmerkelijk in 2012, maar al enkele jaren eerder aan de 
gang, was het opborrelen van diverse erfgoedinitiatieven 
van bijvoorbeeld zelforganisaties en integratiediensten. 
Verschillende organisaties die met minderheden werken, 
bereidden zich in 2012 voor om hun eigen verleden in beeld 
en taal te brengen of projecten te ontwikkelen met erfgoed 
als inzet voor sociale cohesie. Dat ook erfgoedorganisaties 
zich als partners opstellen kon alleen maar aangemoedigd 
worden. Wat de samenwerking betreft, zijn er nog veel groei-

kansen mogelijk. FARO startte daarom in 2012 een kortlopend 
onderzoek waarin enkele praktijkvoorbeelden aan de hand 
van interviews met de organisatoren (uit de erfgoed- en 
minderhedensectoren) werden geanalyseerd met als doel de 
samenwerking in de toekomst te versterken.”

Wat zijn voor jou de uitdagingen of kansen voor 2013? 
“In 2014 zal het vijftig jaar geleden zijn dat de bilaterale 
akkoorden werden gesloten tussen België en Turkije en 
Marokko. We herdenken in 2014 dan ook vijftig jaar Turkse en 
Marokkaanse aanwezigheid. Maar ook andere etnisch-cultu-
rele gemeenschappen laten hun sporen na. 2013 zal dan ook 
in het teken staan van de voorbereiding van 2014 als jaar van 
de migratie, van de sensibilisatie van relevante groepen en 
organisaties en de ondersteuning ervan. Een van de concrete 
resultaten zal een brochure en fotowaaier zijn over erfgoed 
en migratie. Dat Erfgoeddag 2014 als thema ‘Grenzeloos’ 
draagt, is een ideale gelegenheid om organisaties hier naar-
toe te leiden. In 2013 zal FARO samen met diverse partners 
dan ook de integratiediensten, onthaalbureaus, Huizen van 
het Nederlands en zelforganisaties graag ondersteunen. FARO 
zal een inventaris opstellen van initiatieven in Vlaanderen 
en Brussel om de impact van de acties te vergroten, maar 
ook om initiatiefnemers met mekaar in contact te kunnen 
brengen.”



Abonneer u op faro | tijdschrift over cultureel erfgoed

Vier keer per jaar 
publiceert FARO 
een editie van het 
tijdschrift over cul-
tureel erfgoed dat 
dezelfde  naam 
draagt als  het 
steunpunt: faro. 
Het wil voor ieder-
een, vrijwilliger, 
professional of 
geïnteresseerde, 
een rijke bron van 
inspiratie, ken-
nis en inzicht over 
diverse aspecten 
van het cultureel 
e r fg o e d ( b e l e i d ) 
zijn. Geregeld kiest 

de redactie voor een focusdossier dat een aantal thema-
tisch samenhorende bijdragen verenigt. Zo waren er het 
voorbije jaar twee nummers met een focus; een over de 
cultureel-erfgoedsector in Wallonië en een over compe-
tenties. Elk nummer van faro | tijdschrift over cultureel 
erfgoed bevat daarnaast ook bijdragen uit en over de cul-
tureel-erfgoedpraktijk in Vlaanderen en het buitenland. 

De afgelopen twee jaargangen kan u gratis online lezen 
op www.faronet.be/tijdschrift. Als u graag om de drie 
maanden eenvoudig en zorgeloos de papieren versie 
krijgt toegestuurd, is een abonnement voor u de beste 
en zekerste formule. Voor slechts 25 euro per jaar (30 
euro voor abonnees in het buitenland) wordt u al abon-
nee. Zo mist u ook geen enkel nummer meer en bent u 
helemaal mee. Bovendient spaart u geld uit: losse num-
mers kosten 8 euro (excl. verzendkosten).

Abonneren doet u in een handomdraai op www.faronet.
be/abonnementen. Abonneer u vandaag nog. 

faro | tijdschrift over 
cultureel erfgoed

 ■ Cerize. Voor een b(l)oeiend museum

Anita Caals

CERIZE is een instrument dat kan 
helpen om werk te maken van in-
tegrale kwaliteitszorg (IKZ). Kort en 
kernachtig gesteld is IKZ vooral een 
kwestie van gezond verstand. Maar 
toch is kwaliteitszorg allesbehalve 
vanzelfsprekend. In de zoektocht 
naar toepasbare informatie over 
kwaliteitszorg stuiten organisaties 
vaak op complexe modellen en sy-
stemen die niet of nauwelijks aan-

sluiten bij de werking of de noden van hun instelling. Ook 
musea – en bij uitbreiding de collectiebeherende organisa-
ties – hebben nood aan een systeem op maat, als ze met 
kwaliteitszorg aan de slag willen. CERIZE wil een antwoord 
bieden op deze nood en ook reflectie stimuleren.

Prijs: gratis (excl. verzendkosten)

 ■ Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in 
 Vlaanderen

Rob Belemans, Katrijn D’hamers, Marc Jacobs (red.)

‘Gelieve de familie te volge’n 
is een origineel fotoboek met 
uiteenlopende tekstbijdragen. 
Zo worden de regionale 
verscheidenheid en recentere 
ontwikkelingen van de koffietafel in 
de parochiezaal of het crematorium 
tot en met de herdenkingsfuif 
voor jong overledenen geschetst. 
Waar komen deze manieren van 

afsluiten van de begrafenis vandaan en zijn ze wel zo 
nieuw of origineel? Ook beschrijvingen van koffietafels 
en begrafenismaaltijden uit de Nederlandse literatuur 
en Vlaamse beeldfictie komen aan bod. Daarnaast bevat 
het boek een groot aantal persoonlijke getuigenissen. 
Vlamingen uit diverse etnisch-culturele gemeenschappen 
vertellen hoe zij de traditie rond dodenmaaltijden in 
de Vlaamse context invullen. Ook wie organisatorisch 
betrokken is bij de koffietafel komt aan het woord.

Prijs: 29,95 euro (incl. verzendkosten)

We stellen graag enkele recente FARO-publicaties kort 
aan u voor. Deze en eerder verschenen boeken kan u, ten-
zij anders vermeld, bestellen via www. faronet.be/publi-
caties. U kan uw bestelling ook telefonisch doorgeven op 
het nummer 02-213 10 64.

FARO-publicaties
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