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      LEZINGEN FARO-MEDEWERKERS 
 

 Bijlage bij het FARO-jaarverslag van 2013
 
 

Rob Belemans 
 

 12/01/2013, Kopenhagen [DK] (Folke Virke), presentatie van FARO & de Vlaamse 
erfgoedsector voor de Deens coördinatiecel van het Grundtvigproject Culkas. 

 26/01/2013, Leuven (Tweebronnen), moderator tijdens het publieksdebat met 
archivarissen van vier Leuvense archieven (stadarchief Leuven, Rijksarchief Vlaams-
Brabant, provinciearchief Vlaams-Brabant, Universiteitsarchief KULeuven). 

 22/02/2013, Brussel (FARO), workshop over ‘Erfgoedwaarde & erfgoedgemeenschap’ 
ihkv de introductiecursus ‘Erfgoedmedewerker’. 

 23/02/2013, Lichtaart (Ontmoetingscentrum), lezing over het gildeleven als immaterieel 
erfgoed tijdens de Gildedag van de Hoge Gilderaad der Kempen. 

 02/03/2013, Leuven (stadsarchief), workshop over het lezen en interpreteren van 15de-
eeuwse akten uit de Leuvense schepenbank voor de vrijwilligers van het project Itinera 
Nova.  

 06/03/2013, Segovia [SP] (CEA San Ildefonso - La Granja), presentatie van het ‘Wired 
puppetry’-project van het Firmament tijdens de Culkas-workshop over ‘arts & 
craftmanship’. 

 27/05/2013, Lanklaar (Hotel Beau Séjour), lezing “De dialecten van het Maasland” voor 
Veldeke-Maasland. 

 22-26/06/2013, Vezirköprü [TK] (VEZİRKÖPRÜ GENÇLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ), lezing ‘an 
intercultural dictionary’ op de culkas-meeting over ‘lifestyle’. 

 29/06/2013, Leuven (stadsarchief), workshop (sessie 2) over het lezen en interpreteren 
van 15de-eeuwse akten uit de Leuvense schepenbank voor de vrijwilligers van het project 
Itinera Nova. 

 05/09/2013, Bilzen (Alden Biesen), lezing over ‘Languages in Belgium’ tijdens de 
CULKAS-meeting over ‘language’. 

 12/09/2013, Hasselt (LBG), lezing ‘dialecten in Limburg’. 
 26/09/2013, Gent (STA.M), lezing ‘talig erfgoed en grenzen’ op de Inspiratiedag voor 

Erfgoeddag 2014. 
 15/10/2013, Leuven (stadsarchief), workshop (sessie 3) over het lezen en interpreteren 

van 15de-eeuwse akten uit de Leuvense schepenbank voor de vrijwilligers van het project 
Itinera Nova. 

 26/10/2016, Beveren (Kasteel Cortewalle), lezing ‘Geversheiligen als immaterieel 
erfgoed’ op de studiedag van Erfgoedcel Land van Waas & LECA over geversheiligen in 
Vlaanderen. 

 4/11/2013, Izegem (bibliotheekconsortium Broere), lezing over ‘koffietafels in de Vlaamse 
literatuur en beeldfictie’. 

 13/11/2013, Leuven (historisch stadhuis), lezing over het teruggevonden Leuvense 
exemplaar uit 1865 van de enquête Willems (stadsarchief, Leuvense Dialectacademie & 
KANTL). 
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 5-7/12/2013, Cottbus [DE] (Stadthaus), uiteenzetting over de taalrechtensituatie in 
Vlaanderen & deelname aan de discussies op de internationale Tagung über 
Sprachenrechte – Substanz und Praxis Europäischer Sprachenrechte (Sorbisches Institut 
&  Federal Union of European Nationalities). 

 

Leen Breyne 

 
 21/05/2013, Brussel (Agentschap Binnenlands Bestuur), voorstelling Erfgoeddag en 

toelichting thema Grenzeloos met o.a. inhoudelijke insteek migratie, tijdens overleg 
met lokale integratiediensten provincie Vlaams-Brabant (met Katrijn D’hamers)  

 27/05/2013, Waregem (Dienst Noord-Zuid), voorstelling Erfgoeddag en toelichting 
thema Grenzeloos met o.a. inhoudelijke insteek migratie, tijdens overleg met lokale 
integratiediensten provincie West-Vlaanderen (met Katrijn D’hamers) 

 26/09/2013, Gent (STAM), modereren Inspiratiedag Erfgoeddag 2014 
 Voordracht ‘Grenzeloos’ op provinciale infosessies ter voorbereiding van Erfgoeddag 

2014: 
o 07/10/2013, Middelkerke (CC De Branding) 
o 08/10/2013, Hasselt (Het Stadsmus) 
o 09/10/2013, Antwerpen (Nationaal Museum van Douanen en Accijnzen vzw) 
o 10/10/2013, Brussel (Integratiecentrum Foyer) 
o 11/10/2013, Tervuren (Koninklijk Musem voor Midden-Afrika) 
o 14/10/2013, Sint-Niklaas (Mercatormuseum) 

 15/10/2013, Roeselare (stadhuis), lezing Erfgoeddag 2014 | Grenzeloos, tijdens lokale 
infosessie Erfgoeddag georganiseerd door Erfgoedcel TERF 

 05/11/2013, Ieper (CC Het Perron), modereren vorming ‘Promoot je activiteit’, i.s.m. 
Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen, Herita, Open Kerken en Cultuurnet 
Vlaanderen  

 28/11/2013, Tielt (VIVES campus Tielt), lezing Welkom in Erfgoedland. Cultureel erfgoed in 

Vlaanderen en Erfgoeddag 2014, in het kader van module Horizonverruimend studenten 
leerkracht kleuter- en lageronderwijs  

 14/12/2013, Oudenaarde (Ename), lezing Erfgoeddag 2014 | Grenzeloos, in het kader van 
de infodag intergemeentelijke samenwerking in de Vlaamse Ardennen 

 

Katrijn D’hamers 

 
 23/01/2013, Brussel (Kruispunt Migratie-Integratie), voorstelling van erfgoed en 

migratie/Erfgoeddag, tijdens overleg met verantwoordelijken provinciale 
integratiecentra 

 19/02/2013, Gent (ODICE), voorstelling van erfgoed en migratie/Erfgoeddag, tijdens 
overleg met lokale integratiediensten provincie Oost-Vlaanderen 

 12/03/2013, Brussel (KB), lezing over erfgoed en migratie, tijdens de ledenvergadering 
van VVBAD. 

 25/03/2013, Brussel (FARO), gastcollege over erfgoed en diversiteit, voor KATHO-
opleiding “erfgoed en onderwijs” 

 20/04/2013, Mechelen (Lamot), panelgesprek over erfgoed en migratie, tijdens Made in 

Flanders (KADOC en Amsab-ISG), studiedag over migrantenmiddenveld. 
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 11/05/2013, Gent (Amsab-ISG), les mondelinge geschiedenis voor coaches 50 jaar Turkse 
migratie 

 21/05/2013, Brussel (Agentschap Binnenlands Bestuur), voorstelling van erfgoed en 
migratie/Erfgoeddag, tijdens overleg met lokale integratiediensten provincie Vlaams-
Brabant 

 27/05/2013, Waregem (Dienst Noord-Zuid), voorstelling van erfgoed en 
migratie/Erfgoeddag, tijdens overleg met lokale integratiediensten provincie West-
Vlaanderen 

 30/05/2013, Hasselt (Provinciehuis), voorstelling van erfgoed en migratie/Erfgoeddag, 
tijdens overleg met lokale integratiediensten provincie Limburg 

 11/06/2013, Gent (Amsab-ISG), voorstelling van landelijke aanpak 50 jaar migratie, 
tijdens overleg van Europees samenwerkingsproject migratiegeschiedenis 

 01/10/2013, Mechelen (Thomas More), gastcollege over mondelinge geschiedenis en 
migratie 

 07/11/2013, Antwerpen (Unie van Turkse Verenigingen), les over mondelinge 
geschiedenis voor Turkse jongeren van project 50 jaar Turkse migratie 

 27/11/2013, Linkebeek (CC de Moelie), gastcollege over mondelinge geschiedenis en 
migratie 

 

Roel Daenen 

 
 25/02/2013, Brussel (BelVUE Museum), Workshop Vloek of zegen? Marketing in de 

cultureel-erfgoedsector (i.s.m. Alexander Vander Stichele) 
 27/02/2013, Brussel (Bronks), voorstelling FARO tijdens ontmoetings- en 

informatiemoment schepenen van Cultuur (i.s.m. CJSM) 
 27/02/2013, Turnhout (De Warande), toespraak opening Stripgids Vlaams 

Documentatiecentrum van de Strip 
 08/03/2013, Kortrijk (Track), voorstelling FARO en input voor het marketingplan van het 

Vlasmuseum (Track, Kortrijk) 
 11/03/2013, Leuven (Stadsarchief), introductie Ken je doel! Marketingdoelstellingen en –

strategieën 
 14/05/2013, Turnhout (De Warande), Lezing EUSUB = DC – over striperfgoed 
 03/06/2013, Brussel (FARO), Introductie workshop Goede raad is goud waard. Je 

reflectienota doorgelicht 
 08/06/2013, Brussel, Paleis der Academiën, Aanwezigheid boekenbeurs KVAB over 

erfgoed en geschiedenis 
 13/06/2013, Mechelen (Lamot), modereren panelgesprek met Michaël De Cock, Paul 

Contryn, Geneviève Hardy en Eva Van Hoye over de Mechelse Ommegang, i.k.v. Soirée 
Lamot, Stop de Tijd! En de Hanswijkcavalcade 2013. 

 16/07/2013 > 18/07/2013, Sheffield (City Hall), aanwezigheid op Arts Marketing 
Association Conference 2013 ‘Game Change!’  

 06/09/2013, Brussel (FARO), voorstelling FARO voor deelnemers Culkas Meeting 
 10/09/2013, Brussel (FARO), Lezing Goede wijn en de krans. Over communicatieplanning, 

voor Vlaamse Erfgoedbibliotheek, ikv ‘Boekensteun’ 
 08/10/2013, Mechelen (Lamot), Workshop Ring van Moebius. Over erfgoed, 

publieksgeschiedenis en sociale media, voor CIMIC 
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 25/10/2013, Brugge (Concertgebouw) Lezing добро пожаловать!  Bienvenue! 歡迎! Hoe 

internationale promotie en communicatie voeren? tijdens Groot Onderhoud III ‘Grand 
Tour’ 

 25/11/2013, Antwerpen (Universiteitscampus), Lezing Erfgoedbeleid in Vlaanderen. 

Analyses, visies, uitdagingen en kansen voor cultureel erfgoed in Vlaanderen (2009-2013), 
voor studenten Cultuurmanagement UA (Annick Schramme), Universiteit 

 09/12/2013, Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool), Lezing Cultural heritage, what’s in a 

name?, college voor studenten intercultureel management 
 

Bart De Nil 

 
 5/02/2013, Brussel (FARO), lezing Nieuw! De digitale vrijwilliger, Reflectietraject over 

vrijwilligerswerk in cultureel-erfgoedzorg en –ontsluiting 
 6/03/2013, Brasschaat (Mytylschool), Voorstelling Pilootles tussen Mytylschool en 

Collectie Ghysels, Expert in de klas 3 
 19/03/2013, Gent (MPI De Oase), Presentatie over Pilootles tussen autiklas en Museum 

Huis van Alijn, Expert in de klas 3 
 20/03/2013, Wondelgem (Parochiehuis), Workshop Vriend & Vijand tijdens Workshop: 

14-18 van dichtbij. Inspiratie voor lokale projecten over Wereldoorlog I 
 22/03/2013, Brussel (FARO), Voorstelling archiefsector tijdens Introductiecursus 

cultureel erfgoedwerker 
 25/03/2013, Lanskouter (Gemeenschapscentrum), Lezing over Gemene Geschiedenis 

tijdens studiedag over Dagelijks leven van de gewone man georganiseerd door EGC 
Land van Rode 

 24/04/2013, Roeselare (Stadhuis), Wondelgem (Parochiehuis), Workshop Vriend & 
Vijand tijdens Workshop: 14-18 van dichtbij. Inspiratie voor lokale projecten over 
Wereldoorlog I 

 25/04/2013, Gent (MPI De Oase), Voorstelling project Expert in de klas tijdens Pilootles 
 22/05/2013,  Aarschot (CC Het Gasthuis), Workshop Vriend & Vijand tijdens Workshop: 

14-18 van dichtbij. Inspiratie voor lokale projecten over Wereldoorlog I 
 29/11/2013, Lebbeke (CC De Biekorf), Lezing over Erfgoedwerking tijdens studiedag over 

archiefbeheer georganiseerd door EGC Land van Dendermonde 
 

Marc Jacobs 

 
 10-13/1/2013, Tokyo, lezing: “Criteria, Apertures and Envelopes. ICH Directives and 

Organs in Operation”, in het colloquium “Evaluating the Inscription Criteria for the Two 
Lists of UNESCO's Intangible Cultural Heritage Convention”. The 10th Anniversary of the 
2003 Convention. Georganiseerd door het International Research Centre for Intangible 
Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region. 

 24-25/1/2013, Milaan, 24/1/2013, lezing over “ICH, the FARO Convention and Flemish 
policy”, in het kader van een internationaal beleidsgericht colloquium georganiseerd 
door SIMBDEA & Regio Lombardije, over “Intangible cultural heritage, heritage 
communities and policies”. 

 Voorjaar 2013: In het voorjaar liep aan de VUB op donderdagavonden het programma 
“Forum” voor masterstudenten Kunstwetenschappen en Archeologie” rond “Musea met 
adjectieven”. Dit werd verzorgd door dr. Nelleke Teughels en Marc Jacobs 
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 13/03/2013, Barcelona, lezing en debat over “Producir y consumir alimentos 
patrimoniales: herencias, herederos y desheredados”, Sala de Juntas de Geografía y de 
Filosofía. 

 14/03/2013, Barcelona, Gastseminarie (3 uur) over "”de kracht van het efemere", 
wereldgeschiedenis en erfgoed” Universiteit van Barcelona (master geschiedenis, 
manama foodsstudies, master erfgoedstudies) 

 15/03/2013, Barcelona, Werkwinkel (3 uur) over “Conventie van FARO, ICE en 
erfgoedbeleid in Vlaanderen” (vakgroepen internationaal beleid, geschiedenis en 
erfgoed, Universiteit van Barcelona) 

 22/3/2013, London, British Museum, lezing “Ultrasound pictures of fetuses and the 
framed last photo at post-funerary meals: the extension of the life cycle rites in Belgium 
since the 1990s” in colloquium “Inbetweenness of Things symposium” georganiseerd 
door University College London & British Museum. 

 26/03/2013, Brussel, Manchester University Campus, inleiding en “chair” van sessie 
tijdens colloquium “Food in Hospitals: historical perspectives”. 

 12/04/2013, Asse, Cultuurcentrum, lezing over “koffietafels in Vlaanderen, een 
historische en volkskundige studie”. 

 26/4/2013, Brussel, VUB, Seminarie over “structuur van de cultureel-erfgoedsector”, voor 
1ste bachelor sociale agogiek. 

 05/05/2013, Antwerpen, Stadsbibliotheek Permeke, Slotlezing op studiedag van LECA 
over reuzenerfgoed. 

 18/05/2013, Brussel, Priem, Slotlezing in de opleiding Erfgoed en lager onderwijs (Katho 
Tielt). 

 14-16/06/2013, Chengdu (China): lezing en deelname aan debat in: “The Intangible 
Cultural Heritage Convention: its first decade” 

 5 &6/07/2013, Rabat (Marokko), Lezing en deelname aan debat tijdens workshop 
“Economie en erfgoed”. 

 28-29/08/2013, Olsztynek (Polen), Lezing en deelname aan debat over “toepassing van 
de UNESCO-conventie van 2003”, op uitnodiging van de Polish Heritage Board 

 18/09/2013, Brussel, FARO, presentatie, samen met Alan Govenar, van de film over 
“Belgian Waffles: a history” 

 19/9/2013, Brussel, FARO, lezing “Belgian waffles: Made in the USA. World’s fairs and the 
exploitation of national adjectives for food”, in het kader van international ICREFH-
colloquium “Food at World’s Fairs” 

 20/9/2013, Gent, STAM, Slotlezing over “Immaterieel Cultureel Erfgoed, Borging en 
Dierenrechten”, in colloquium over immaterieel erfgoed, borging en dieren. 

 Vanaf 1/10/2013 tot 20/12/2013 liep aan de Vrije Universiteit Brussel elke donderdag voor 
studenten Kunstwetenschappen en Archeologie de bachelorcursus “Kritische 
erfgoedstudies” (11.00-13.00 uur) en de mastercursus “Erfgoed en Etnologie” (14.00-
16.00; ook keuzevak voor de master na master studenten archivistiek en documentair 
erfgoedbeheer). De sessies werden verzorgd door Marc Jacobs, die hiervoor binnen 
FARO systematisch verlof zonder wedde en vakantiedagen opnam.  

 25/10/2013, Brugge (stadsschouwburg), workshop Toerisme en de conventie van Faro, 
samen met Manuela Cattaneo van Un Faro per Venezia, tijdens “Groot Onderhoud” 

 30/10/2013, Putte, Heemkundige Kring Putte, lezing over “Koffietafels in Vlaanderen”.  
 5/11/2013, Gent, Museum voor Schone Kunsten, co-organisatie van het internationale 

colloquium “Voorbij het kijken” en lezing over “Materiële Biografie”. 
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 6/11/2013, Brussel, De Priem, Organisatie van het “International SYMPOSIUM (on the 
occasion of the tenth anniversary of UNESCO’s Convention for the Safeguarding of 
Intangible Cultural Heritage (2003)) met de titel “ICH-brokers, facilitators, mediators & 
midpersons. Critical success(f)actors for the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage”. Ik verzorgde er de lezing met de titel “Cultural brokerage as a keyword and 
critical succes(f)actor; transdisciplinary perspectives from folklore studies,  critical 
heritage studies and the new safeguarding paradigm”. 

 18/11/2013, Québec, Université Laval, “les nouveaux terrains de l'ethnologie” workshop 
en masterclass  voor historici, antropologen en etnologen, 18/11/2013 (sessie van drie 
uur) 

 18/11/2013, Québec, Université Laval, interventie en deelname aan debat, lezing 
“Patrimoine immatériel : pratiques et politiques en Europe”,  op uitnodiging van de « 
Chaire publique & Cogito – ÆLIÉS » van de Universiteit van Laval 

 22/11/2013, Koksijde, Gemeentehuis, lezing en workshop over “De representatieve lijst 
van immaterieel cultureel erfgoed voor de ICE-conventie: consequenties en 
opportuniteiten”, op uitnodiging van stuurgroep Garnaalvissers te paard en het 
stadsbestuur. 

 27/11/2013, Leuven, Boerenbond, 11.00-13.00 uur, deelname aan debat, georganiseerd 
door de Landelijke Gilden en de Boerenbond, over “erfgoed(beleid) en platteland”. 

 

Leon Smets 

 
 14/03/2013, Gent, Sint-Amandsberg, VSPW bibliotheekschool, cursus Insecten en 

schimmels in collecties en depots, in het kader van de opleiding Behoudsmedewerker 
erfgoed. 

 14/03/2013, Gent, Sint-Amandsberg, VSPW bibliotheekschool, cursus veiligheidszorg; 

preventie en calamiteitenplannen, in het kader van de opleiding Behoudsmedewerker 
erfgoed. 

 28/03/2013, Gent, Sint-Amandsberg, VSPW bibliotheekschool, cursus onderhoud van 

bewaarruimten en collecties, in het kader van de opleiding Behoudsmedewerker erfgoed 
 11/04/2013, Rügheim (D),  voordracht  Museumspolitik in Belgien, in het kader van de 

Frühjahrsakademie van de Bayerische Museumsakademie, onder het algemene thema 
‘Museen im ländlichen Raum’ 

 21/04/2013, presentatie van twee restauratieprojecten (schilderij Keizer Nero, 17de eeuw, 
Gallo-Romeins museum, en beeld Sint-Joris (16de eeuw), Sint-Truiden) in kader van 
Erfgoeddag (locatie: Gallo-Romeins museum) 

 30/04/2013, Brugge, provinciaal archief, cursus/workshop behoud en beheer van archief- 

en boekmateriaal,  opleiding voor medewerkers archieven en bibliotheken; diverse 
thema’s, in samenwerking met depotconsulent Jurgen Vanhoutte. 

 15/05/2013, Brussel (Faro), presentatie van de stroomdiagramen van de SPECTRUM-

procedures, op presentatienamiddag CERIZE 
 17/06/2013, Leuven, universiteitsbibliotheek, cursus/workshop insecten en schimmels in 

boek- en papiermateriaal, op aanvraag van de universiteitsbibliotheek KULeuven. 
 16/09/2013, Brussel, gebouw VGC, voordracht over Collectiehulpverlening, in het kader 

van het ECCE-traject rond preventie- en calamiteitenplannen voor Brusselse 
erfgoedinstellingen. 
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 25/10/2013, Brugge (Concertgebouw), inleiding tot en modereren van de workshop ‘Niet 
aan raken a.u.b.’, over toerisme, draagkracht en waardebeleving van erfgoed, in het 
kader van het Groot Onderhoud III 

 5/11/2013, Gent, Museum voor Schone Kunsten, inleiding en modereren van colloquium 
‘Voorbij het kijken. Hoe staat natuurwetenschappelijk onderzoek ten dienste van 
erfgoed?’ 

 18/11/2013, Leuven, stadarchief, inleiding en lezingen over ‘collectierisicomanagement’ en 
‘waarden en waardering van collecties’ op de ECCE-ontmoetingsdag van de 
erfgoedbeherende instellingen van Leuven; organisatie Erfgoedcel Leuven 

 05/12/2013, Sint-Truiden, Museum De Mindere, begeleiding workshop Creatief 

erfgoedbemiddelaar: omkadering, in het kader van de cursusreeks ‘Word creatief 

erfgoedbemiddelaar. Erfgoed Haspengouw zoekt bijzondere vrijwilligers’, een organisatie 
van Erfgoedcel Haspengouw i.s.m. De Kunstbank. (samen met Hildegarde Van 
Genechten) 

 12/12/2013, Brussel, KBIN, inleiding, modereren en begeleiding van cursusdag 
Natuurwetenschappelijke collecties, in het kader van de opleiding Behoudsmedewerker 
erfgoed (VSPW, Bibliotheekschool) 

 16/12/2013, Antwerpen, Red Star Line museum, inleidende toespraak bij de startdag van 
het traject ‘Duurzaam (ver)bouwen voor musea’ (samen met Olga Van Oost). 

 

Hildegarde Van Genechten 

 
 29/01/2013, Gent (Vooruit), moderator tijdens lezing en debat, sessie Hoe nemen 

jongeren een engagement op voor erfgoed? , tijdens de ‘Dag van de Cultuureducatie’, een 
organisatie van CANON Cultuurcel en ACCE (Departement CJSM). 

 15/02/2013, Mechelen (Erfgoedcentrum Lamot), lezing Bevraging jongeren Maks!-actie, 
in het kader van de Studiedag ’14-18: jongeren in vrije tijd en erfgoed: wat, hoe en 

waarom in theorie en praktijk’, FARO i.s.m. erfgoedcel Mechelen en tapis plein vzw. 
 06/03/2013, Brussel (FARO), lezing Cultureel erfgoed en erfgoededucatie/Kif Kif en Shouf 

Shouf, in het kader van de Lerarenopleiding kleuteronderwijs, HUBrussel. (samen met 
Katrijn D’hamers) 

 11/03/2013, Brussel (FARO), lezing Onderwijs en erfgoedveld: samen sterker, in het kader 
van de opleiding ‘Erfgoed en onderwijs’, een organisatie van KATHO Tielt. 

 21/03/2013, Brussel (FARO), Workshop Creatief met erfgoed: samen ideeën genereren om 

je erfgoed te presenteren, een organisatie van FARO/Erfgoeddag, Heemkunde 
Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken. 

 26/03/2013, Kortrijk (Muziekcentrum Track), Workshop Creatief met erfgoed: samen 

ideeën genereren om je erfgoed te presenteren, een organisatie van FARO/Erfgoeddag, 
Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken. 

 28/03/2013, Hasselt (zaal België), Workshop Creatief met erfgoed: samen ideeën 

genereren om je erfgoed te presenteren, een organisatie van FARO/Erfgoeddag, 
Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken. 

 23/04/2013, Gent (Huis van Alijn), Workshop Creatief met erfgoed: samen ideeën 

genereren om je erfgoed te presenteren, een organisatie van FARO/Erfgoeddag, 
Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken. 

 25/04/2013, Antwerpen (Sint-Anna-ten-Drieënkerk), Workshop Creatief met erfgoed: 

samen ideeën genereren om je erfgoed te presenteren, een organisatie van 
FARO/Erfgoeddag, Heemkunde Vlaanderen, Herita, Stichting Open Kerken. 
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 25/09/2013, Brussel (HUB), lezing Musea en gezinnen?!, in het kader van de 
Lerarenopleiding Project Kunstvakken (PKV), HUBrussel. 

 23/10/2013, Antwerpen (Arenbergschouwburg), moderator sessie Erfgoed uit de 

omgeving in de klas en sessie Culturele diversiteit in erfgoedprojecten, in het kader van de 
‘Inspiratiedag lokaal cultuureducatiebeleid’, een organisatie van CANON, ACCE, Locus, 
De Ambrassade, Vitamine C en Stad Antwerpen. 

 05/12/2013, Sint-Truiden (Begijnhof), lezing Creatief erfgoedbemiddelaar: omkadering, in 
het kader van de cursusreeks ‘Word creatief erfgoedbemiddelaar. Erfgoed Haspengouw 

zoekt bijzondere vrijwilligers’, een organisatie van Erfgoedcel Haspengouw i.s.m. De 
Kunstbank. (samen met Leon Smets) 

 

Jacqueline van Leeuwen 

 
 10/01/2013, Brussel (FARO): OSCAR-vorming voor museumconsulenten 
 21/01/2013, Brussel (FARO): cursus good governance: met Annick Schramme (UA) 
 18/02/2013, Leuven (K.U.Leuven): samen met collega Gregory Vercauteren een 

gastcollege voor het vak “Pedagogisch erfgoed”, opleiding sociale agogiek 
 21/02/2013, Brussel (Vlaams parlement): moderatie worldcafé op vraag van VVBAD 
 25/02/2013, Mechelen (Lamot): vorming participatieve technieken op vraag van 

erfgoedcel Mechelen 
 27/02/2013, Brussel (FARO): gastcollege historische methode voor KATHO-opleiding 

“erfgoed en onderwijs” 
 5/03/2013, Brussel (FARO): introductie beleidsplanning, COP erfgoedcellen 
 27/03/2013, Leuven (Stadsarchief), Voorstelling OSCAR 
 28/03/2013, Brussel (Brusselse museumraad), Workshop competenties Raad van 

bestuur voor Brusselse museumraad 
 25/04/2013, Brussel (Kriekelaar), Overzicht methodes stakeholdersbevragingen, COP 

erfgoedcellen - beleidsplanning 
 26/04/2013, Brussel (FARO), Introductiecursus erfgoed: kwaliteitszorg 
 02/05/2013, Brussel (FARO), Missie, visie en doelstellingen, COP kwaliteitslabel 

bibliotheken en archieven 
 13/05/2013, Brussel (FARO), trendsoefening, COP erfgoedcellen – beleidsplanning 
 17/05/2013, Brussel (FARO), creatieve methodes, COP Leren in de erfgoedsector 
 24/05/2013, Brussel (FARO), Introductiecursus erfgoed: vergadertechnieken en 

participatieve methodes 
 13/06/2013, Brussel (FARO) Erfgoedvorming in kaart: analyse antwoorden 

vormingsbevraging (+ moderatie van de dag) 
 20/06/2013, Sint-Niklaas (Erfgoedcel), OSCAR toelichting 
 22/08/2013, Brussel (FARO), voorstelling OSCAR aan erfgoedcel BIE-TERF (Met collega 

Silke Thewissen) 
 27/08/2013, Brussel (FARO) vorming op maat over netwerken voor erfgoedcel  

Viersprong 
 12/09/2013, Brussel (FARO) workshop transfer van leren (voor collegagroep leren in de 

erfgoedsector) samen met VIVO 
 13/09/2013, Brussel (FARO), opleiding OSCAR (Met collega Silke Thewissen) 
 17/09/2013, Brussel (FARO), voorstelling OSCAR aan Herita (Met collega Silke Thewissen) 
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 20/09/2013, Brussel (HUB), Gastcollege introductie erfgoed voor studenten 
lerarenopleiding HUB  

 10/10/2013, Brussel (FARO), Workshop proces uittekenen (erfgoed en zaken) 
 14/10/2013, Kortrijk (Howest), Gastcollege welkom in Erfgoedland – Howest opleiding 

sociaal-cultureel werk (met collega Gregory Vercauteren) 
 17/10/2013, Sint-Niklaas (erfgoedcel), vorming op maat over vormingsbeleid voor 

erfgoedcel Waasland 
 18/10/2013, Brussel (FARO), Gastcollege welkom in Erfgoedland, voor CVO Heverlee 

(sociaal-cultureel werk) 
 12/11/2013, Brussel (FARO), Welkom in erfgoedland, introductieavond voor stagiaires 

(met collega Gregory Vercauteren) 
 14/11/2013, Brussel (FARO), Workshop netwerken analyseren en uittekenen (met collega 

Gregory Vercauteren) 
 15/11/2013, Leuven (M), Voorstelling OSCAR  
 20/11/2013, Gent (Ugent), lezing “Flemish heritage policy: challenges and opportunities 

for academic heritage” op colloquium “POSITIONING ACADEMIC 
HERITAGE.CHALLENGES FOR UNIVERSITIES, MUSEUMS AND SOCIETY IN THE 21ST 
CENTURY. (17- 20 november, Ugent) 

 25/11/2013, Sint-Truiden (Erfgoedcel) Workshop processen uittekenen en netwerk 
analyse voor de Limburgse Erfgoedcellen (met collega Gregory Vercauteren) 

 26/11/2013, Hasselt (PXL), Gastcollege welkom in Erfgoedland – PXL lerarenopleiding PKV 
(met collega Gregory Vercauteren) 

 3/12/2013, Gent (LECA), vorming op maat over netwerken voor LECA 
 6/12/2013, Leuven (K.U.Leuven), Gastcollege welkom in Erfgoedland – K.U.Leuven, 

Culturele Studies (met collega Alexander Vander Stichele) 
 9/12/2013, Antwerpen (VVBAD), Oscaropleiding voor VVBAD 
 10/12/2013, Brussel (FARO), Voorstelling Oscar aan erfgoedcel Noorderkempen en aan 

het Kasteel van Gaasbeek 
 16/12/2013, Brussel (FARO), Intervisie transfer voor collegagroep “Leren in de 

erfgoedsector” 
 

Gregory Vercauteren 

 
 18/02/2013, Leuven (K.U.Leuven), Gastcollege welkom in Erfgoedland (samen met collega 

Jacqueline van Leeuwen) 
 26/02/2013, Brussel (FARO),  lezing planlast in de cultureel-erfgoedsector, in het kader 

van de studiedag Nieuwe tijden op komst. Goed bestuurlijk beleid en interne 
staatshervorming in de cultureel-erfgoedsector. 

 28/02/2013, Brussel (FARO), lezing Inleiding tot het hedendaagse erfgoedbegrip, in het 
kader van de introductiecursus cultureel-erfgoedwerker 

 28/02/2013, Brussel (FARO), lezing macht, geheugen en identiteit, in het kader van de 
introductiecursus cultureel-erfgoedwerker 

 05/03/2013, Brussel (FARO), inleidende lezing intergemeentelijke samenwerking + 
modereren workshop, in het kader van de startbijeenkomst van het traject “Samen iets 
apart?” 

 26/03/2013, Brussel (FARO), inleidende lezing Hoe omgaan met beleid, in het kader van 
workshop Hoe wegen op lokaal beleid? 
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 22/03/2013, Brussel (FARO), lezing wie is wie en wie doet wat in de cultureel-

erfgoedsector, in het kader van de introductiecursus cultureel-erfgoededucatie 
 23/04/2013, Brussel (departement Onderwijs), samen met collega Bram Wiercx, 

modereren van workshop Gaming, herinneringseducatie en WOI, in het kader van de 
Forumdag herinneringseducatie 

 Lezing ‘Het dagelijks leven van dichtbij’ + modereren rondetafels op de workshop “14-18 
van dichtbij. Inspiratie voor lokale projecten over Wereldoorlog I’, op: 

o 20/03/2013, Wondelgem (Parochiehuis), 
o 24/04/2013, Roeselare (Stadhuis) 
o 06/05/2013, Mortsel (GC ’t Parkske) 
o 22/05/2013,  Aarschot (CC Het Gasthuis) 

 02/05/2013, Brussel (FARO), inleidende lezing Hoe kan je lokale beleidsmakers betrekken 
+ modereren intervisie, in het kader van de tweede bijeenkomst van het traject “Samen 
iets apart?” 

 13/05/2013, Brussel (FARO), modereren trendoefening, op de COP ‘aanvragen cultureel-
erfgoedconvenants’ 

 22/06/2013, Brussel (FARO), samen met LECA, Reuzen in Vlaanderen en erfgoedcellen 
Pajottenland-Zennevallei modereren workshop Reuzen in Vlaanderen 

 02/07/2013, Brussel (FARO), inleidende lezing Beleidsparticipatie & intergemeentelijke 

samenwerking + modereren intervisie, in het kader van de derde bijeenkomst van het 
traject “Samen iets apart?” 

 09/09/2013, Gent (STAM), lezing hoe kan je een lokaal ondersteuningsbeleid vormgeven, 
in het kader van het kunststedenoverleg 

 12/09/2013, Brussel (FARO),  lezing hoe kan je een lokaal ondersteuningsbeleid vormgeven 

in het kader van een cultureel-erfgoedconvenant, op de COP ‘aanvragen cultureel-
erfgoedconvenants’ 

 14/10/2013, Kortrijk (Howest), Gastcollege welkom in Erfgoedland (met collega 
Jacqueline van Leeuwen) 

 18/10/2013, Kontich (Altenakapel), lezing Overal en van iedereen? Lokaal erfgoed(beleid) 

in Vlaanderen, op studiedag Erfgoed gezocht 
 25/10/2013, Brugge (Concertgebouw), inleiding tot de workshop ‘Regiotoerisme’, in het 

kader van het Groot Onderhoud III 
 7/11/2013, Brussel (VUB), gastcollege Overal en van iedereen? Lokaal erfgoed(beleid) in 

Vlaanderen. 
 12/11/2013, Brussel (FARO), Welkom in erfgoedland, introductieavond voor stagiaires 

(met collega Jacqueline van Leeuwen) 
 13/11/2013, Peer (stadhuis), lezing Lokaal erfgoed. Beleid. Kansen en instrumenten, op het 

RESOC-overleg Noord-Limburg 
 14/11/2013, Brussel (FARO), Workshop netwerken analyseren en uittekenen (met collega 

Jacqueline van Leeuwen) 
 18/11/2013, Brussel (Ferrarisgebouw), lezing Waarom investeren in erfgoed? En hoe?,  op 

de infosessie cultureel-erfgoedorganisaties, georganiseerd door het agentschap 
Kunsten en Erfgoed. 

 25/11/2013, Sint-Truiden (Erfgoedcel) Workshop processen uittekenen en netwerk analyse 

voor de Limburgse Erfgoedcellen (met collega Jacqueline van Leeuwen) 
 26/11/2013, Hasselt (PXL), Gastcollege welkom in Erfgoedland (met collega Jacqueline 

van Leeuwen) 
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 14/12/2013, Oudenaarde (Ename), lezing Lokaal erfgoed(beleid), in het kader van de 
infodag intergemeentelijke samenwerking in de Vlaamse Ardennen 

 18/12/2013, lezing Lokale erfgoedwerking in Schoten en daarbuiten, in het kader van de 
prijsuitreiking van de Erfgoedprijs van Cultuurraad Schoten 

 

Jeroen Walterus 

 
 24/1/2013, Brussel (FARO), presentatie ENUMERATE resultaten en demo dataplatform, 

Europeana Vlaanderen Overleg 
 30/1/2013, Antwerpen (EHC-VEB), presentatie collectiebeleidsplanning-aanpak traject, 

voor partners Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
 19/2/2013, Brussel (Vizit Brussels), presentatie Groot Onderhoud: duurzaam 

erfgoedtoerisme – aanpak en programma, voor RvB Kunststeden Vlaanderen 
 4/4/2013, Brugge (BEN, musea Brugge), presentatie Groot Onderhoud: duurzaam 

erfgoedtoerisme – aanpak en programma 
 30/4/2013, Antwerpen (VEB), presentatie collectiebeleidsplanning-algemeen, 

collegagroep collectiebeleid 
 15/5/2013, Brussel (FARO), informatiesessie alternatieve financieringsmechanismen 

(Dep. CJSM, Agentschap K&E en FARO), moderatie en afsluitend woord  
 30/5/2013, Brussel (FARO), presentatie collectiebeleidsplanning, voor collegagroep 

kwaliteitslabel 
 2/7/2013, 30/4/2013, Antwerpen (VEB), presentatie collectiebeleidsplanning-stap 1, voor 

collegagroep collectiebeleid 
 8/11/2013, Antwerpen (VEB), presentatie collectiebeleidsplanning-stap 2, voor 

collegagroep collectiebeleid 
 25/10/2013, Brugge (Concertgebouw) Groot Onderhoud III ‘Grand Tour’: introductie en 

moderatie sessie 1 
 

Bram Wiercx 

 
 23/04/2013, Brussel (departement Onderwijs), samen met collega Gregory Vercauteren, 

Lezing workshop Gaming, herinneringseducatie en WOI, in het kader van de Forumdag 
herinneringseducatie. 

 28/05/2013, Brussel (FARO), Masterclass Open cultuur data, lezing over hergebruik van 
data 

 1/11/2013, Marseilles (Villa Méditerranée), samen met Ellen Janssens (Tapis Plein), lezing 
over Immaterieelerfgoed.be, A platform for intangible cultural heritage in Flanders 
(Belgium) op Digital Heritage international congres. 

 


