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Erfgoed- en zorgsector bundelen krachten 
Erfgoeddag toont potentieel samenwerking 
 
 

Erfgoeddag, nu zondag, biedt zo’n 800 gratis 
activiteiten aan. Deelnemers zijn musea, archieven, 
erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, heemkundige 
kringen, enzovoort. Opvallende (en atypische) 
deelnemers zijn OCMW’s en rust- en 
verzorgingstehuizen. Met de keuze voor ‘Zorg’ biedt 
het evenement veel meer dan een blik op het verleden 
van de zorgsector.  
 

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en 
Media Sven Gatz en Jo Vandeurzen, 
Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin onderstrepen 
het belang van de samenwerking tussen 
beide sectoren: 

 
“Door aandacht te geven aan de omgang met cultureel erfgoed in de zorg staat de 
maatschappelijke relevantie van deze editie nu al vast. Hiermee willen we meer 
erfgoedprofessionals inspireren om bruggen te slaan tussen de cultureel-erfgoedsector 
en de zorgsector. En, omgekeerd, verzorgers ook uitnodigen om het rijke potentieel van 
het cultureel erfgoed te ontdekken. Deze editie getuigt van de kracht van deze 
wederzijdse uitnodiging.” 
 
“We zijn er immers beiden van overtuigd dat het zich terugplooien op het beheer van de 
eigen erfgoedinstelling en het zich focussen op de eigen collectie niet de beste 
toekomststrategie is. Erfgoedinstellingen kunnen een breed draagvlak creëren op 
lange termijn, door in te spelen op maatschappelijke uitdagingen. Evenementen als 
Erfgoeddag hebben het potentieel in zich om het publiek te laten stilstaan bij 
uitdagingen als armoede, mensen met dementie en buitengewone noden, de sociale 
economie enzovoort. Op die manier creëren erfgoedinstellingen een echte sociale 
meerwaarde. Niet vanuit hun eigen (erfgoed)agenda, maar vanuit maatschappelijke 
noden en behoeften én het beleid dat we daarrond ontwikkelen.” 



“De zorgsector staat onder druk. Toch worden er inspanningen geleverd en middelen 
voorzien om bruggen te slaan met andere sectoren. Denk maar aan de rol die lokale 
besturen kunnen spelen bij het dementie- of autismevriendelijk maken van hun stad of 
gemeente.  Dat een duurzame samenwerking tussen de zorg- en erfgoedsector 
groeit aan de basis blijkt duidelijk uit het programma van Erfgoeddag. Heel wat 
erfgoed- en zorgorganisaties sloegen de handen in elkaar voor het organiseren van een 
aanbod. In veel gevallen zal dat ook na 23 april worden voortgezet. De cultureel-
erfgoedsector heeft immers heel wat troeven in huis om de zorgsector mee te 
ondersteunen vanuit de noden en behoeften van mensen en gemeenschappen.” 
 
 

ERFGOEDDAG? 
 
Erfgoeddag is een initiatief van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. In 
2017 vindt de 17e editie plaats. Anders dan de Open Monumentendag, die plaatsvindt in 
september, wordt op Erfgoeddag het ‘roerend en immaterieel cultureel erfgoed’ belicht. 
Dat gebeurt aan de hand van een waaier van gratis activiteiten, waaronder 
tentoonstellingen en rondleidingen, maar ook lezingen, workshops, wandelingen en 
film- en theatervoorstellingen.  
 

U vindt het persdossier van Erfgoeddag online. 
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Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u terecht bij: 
 
TINE VANDEZANDE 
Coo rdinator Erfgoeddag 
T. 02 213 10 82 
G. 0496 20 53 32 
E. tine.vandezande@faro.be 
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