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Onderzoek naar motivatie, waardering en impact van het evenement

Goed rapport voor Erfgoeddag
Erfgoeddag is het jaarlijkse eendagsevenement dat sinds 2001 het
(im)materieel cultureel erfgoed van musea, archieven,
erfgoedbibliotheken, documentatiecentra en talloze andere
organisaties opvallend in de kijker zet. Na twintig edities met
telkens wisselende thema’s werd het evenement grondig onderzocht
door een onafhankelijk bureau.
De achterliggende vraag van dit
onderzoek was: wat maakt een
evenement als Erfgoeddag succesvol én
relevant? Om daar een antwoord op te
krijgen, bevroeg het externe
onderzoeksbureau Profacts de
deelnemende organisaties en
lokale/regionale coördinatoren (hierna
‘de deelnemers’). Met een online
vragenlijst en verschillende
focusgroepen werden diverse aspecten
van Erfgoeddag onder de loep genomen; van de motivatie van de deelnemers over de
communicatie tot het financieringskader.

Waarom doet men mee?
Voor de organisaties zit de grote meerwaarde van Erfgoeddag vooral in het feit dat een
ander/nieuw publiek wordt aangetrokken: mensen die voor het eerst in een archief,
museum of heemkundige kring binnenstappen. Erfgoeddag zorgt ook voor meer
bekendheid op lange termijn. Coördinatoren situeren de toegevoegde waarde vooral in
de totstandkoming van (nieuwe) samenwerkingen tussen verschillende partners in de
gemeente, stad of regio, tussen erfgoedorganisaties onderling, maar ook met de lokale
overheid, scholen en bijvoorbeeld welzijnsorganisaties. Ook de promotie van het
(lokale) erfgoedaanbod staat hoog op de agenda.
Erfgoeddag werkt al jaar en dag rond een jaarlijks thema. Van ambachten, de
verkiezingen en helden tot en met de nacht in 2021: verschillende thema’s kwamen de
voorbije twintig jaar aan bod. Bij de deelnemers wordt deze thematische aanpak sterk

geapprecieerd: thema’s stimuleren erfgoedwerkers om creatief te zijn met de collectie
en werking en die ‘anders dan anders’ te benaderen. De bereidheid om te blijven
investeren in de ontwikkeling van activiteiten op Erfgoeddag blijft met andere woorden
groot.
Waarom überhaupt een evenement?
Deelnemers vinden het belangrijk om het publiek duidelijk te maken wat ‘erfgoed’ is en
wat er allemaal bij komt kijken: preventieve conservatie, restauratie, digitalisering,
communicatie, presentatie, participatie, enzovoort. De communicatiecampagne van
FARO, geflankeerd door de vele lokale en regionale campagnes, bereikt elk jaar weer een
groot publiek. In dat verband kwam ook de verhouding tussen Erfgoeddag (in april) en
Open Monumentendag (in september) aan bod. Al hebben beide evenementen hun
eigenheden, het onderscheid ertussen blijkt niet altijd even duidelijk. ‘Erfgoed’, zo
stellen de deelnemers, is nog niet heel bekend bij het brede publiek en heeft eerder een
oubollig karakter. Geheel onterecht, vinden ook de deelnemers.

Wat brengt de toekomst?
De eerstvolgende editie vindt plaats op zondag 24 april, met als thema Erfgoeddag
maakt school!. De week erna is er een bijzonder aanbod voor, in en met lagere en
secundaire scholen. Voor 2023 en de komende jaren wordt het event nu verder
uitgedacht. Want één ding is zeker, Erfgoeddag moet blijven bestaan.
Uit het onderzoek springen nog drie elementen in het oog:
-

De wens om vooral fysieke evenementen te organiseren. De ‘corona-editie’
van 2021 (‘De Nacht’) presenteerde heel wat digitale initiatieven. Deelnemers
geven echter de voorkeur aan echte ontmoetingen, op betekenisvolle locaties,
met echte, authentieke voorwerpen.

-

Deelnemers geven ook aan dat ze het bereik en de participatie van jongeren
erg belangrijk vinden. Om deze doelgroep te bereiken en actief te betrekken is
(deels) een andere aanpak van de voorbereidingen van het evenement nodig.

-

Ten slotte wordt ook de tijdsduur van het evenement in vraag gesteld: is het
wenselijk om vast te houden aan een zondag, of uit te breiden tot een weekend
en/of zelfs een week?

Methodologie
881 kandidaat-respondenten, allemaal meermalige deelnemers van de afgelopen vijf
edities, kregen een online vragenlijst. 22 % vulde die helemaal in.
•
•

72 % van hen zijn deelnemende erfgoedorganisaties, 28 % lokale of regionale
coördinatoren.
24 % zijn lokale besturen, 18 % musea en 15 % vrijwilligersverenigingen.

•

De provincies West-Vlaanderen (25 %), Antwerpen (23 %) en Oost-Vlaanderen
(21 %) zijn het best vertegenwoordigd. Brussel (4 %) en Vlaams-Brabant (11 %)
iets minder. Dit ligt in lijn met de verdeling op basis van deelname.

Vanuit de online vragenlijst vloeiden dertien deelnemers door naar de focusgroepen.

Erfgoeddag?
Erfgoeddag is een sinds 2001 jaarlijks terugkerend ‘toonmoment’ van de cultureelerfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Het roerend en immaterieel erfgoed van een
bepaald thema staat die dag centraal. Erfgoeddag vindt jaarlijks plaats op de eerste
zondag na de paasvakantie en presenteert dan honderden activiteiten, gratis. De
coördinatie van het evenement is in handen van FARO, het Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed.

