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CONTACTGEGEVENS
Frea Vancraeynest (Histories)
frea.vancraeynest@historiesvzw.be
09 223 97 00

VERDERE STAPPEN
 ›  handleiding en waarderingstool 

uitrollen binnen de schutterswereld: 
casus Sint-Jorisgilde geldt als inspi-
ratie voor andere gilden
 ›  breder toepassen van de waarde-

ringstool bij andere gemeenschap-
pen binnen de werking van Histories.

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
Handleiding met nieuw waarde-
ringskader met verwerkte opmer-
kingen uit de testcase, mogelijk-
heid om verdere revisie mogelijk te 
maken door ervaringen met de tool 
te verzamelen.

BUDGET 15 000 euro (waarvan 90% reeds ontvangen) 

CONCRETE AANPAK
1. stand van zaken/voortraject: 
 ›  inventarisatietraject roerend en immaterieel erfgoed HGK Hoge Gilde-

raad der Kempen, verdere uitdieping tijdens project.
 ›  waarderingstool ‘Reviewing Significance 3.0’ (ontwikkeld door Caroline 

Reed)

2. Projectplan
 ›  fase 1: Definitiefase: afstemmingsronde gilde, wat is ‘waarderen’? Ken-

nismaking met ‘Reviewing Significance 3.0’
 ›  fase 2: voorbereidingsfase: uitwerken waarderingskader en projectplan-

ning
 ›  fase 3: realisatiefase: uittesten waarderingskader tijdens waarderings-

sessies
 ›  fase 4: nazorgfase: breed delen van waarderingskader (handleiding en 

infomoment) en terugkoppeling naar betrokkenen

3. Participatie: trajectbegeleider, kernteam, klankbord, belanghebbben-
den
 › Trajectbegeleider: Frea Vancraeynest (stafmedewerker Histories)
 › Kernteam: Hendrik Vandeginste (stafmedewerker Histories), Frans Van 

Hasselt (hoofdman Sint-Jorisgilde Loenhout), Jo Boenders en Harry Van-
derhenst (Hoge Gilderaad der Kempen)
 › Klankbord: afgevaardigden van de gilde, experten (Caroline Reed en be-

trokkenen bij het inventarisatietraject voorafgaand aan het waarderings-
project)
 › Belanghebbenden: gildelieden, stakeholders gilde

4. Criteria vastleggen: hoe en met behulp van welke tool(s)?
Criteria worden vastgelegd door de gildelieden en andere leden van het 
kernteam. Afstemming met C. Reed en volop inzetten op participatieve 
en bottom up- aanpak. Gebruikte tool: gesprekstafels

5. Waarderingsrapport/resultaat
Waarderingskader (handleiding en tool) waarbinnen erfgoedgemeen-
schappen die erfgoedzorg niet als hun kerntaak hebben op maat en in-
tegraal (roerend en immaterieel) kunnen waarderen. Dit waarderings-
kader wordt structureel ingebed in de dienstverlenende werking van 
Histories. 

6. Documentatie/communicatie
Handleiding, brochure en infomoment: delen met betrokkenen en brede 
sector. 
Kenbaar maken via eigen communicatiekanalen, integratie in de dienst-
verlening van Histories en via de toolbox waarderen van FARO

GEBRUIKTE TOOLS 
Eigen waarderingsmethodiek voor integraal waarderen op maat 
van erfgoedvrijwilligers, gebaseerd op ‘Reviewing Significance 3.0’

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
Sint-Jorisgilde Loenhout, Hoge Gilderaad der Kempen, Caroline 
Reed (erfgoedconsulent Groot-Brittannië)

TIMING  01/10/2018 – 31/08/2019

VRAAGSTELLING
Hoe kan waarderen ingezet worden in de ondersteuningsnoden 
van erfgoedvrijwilligers die een roerende en immateriële collec-
tie hebben? 
 ›  Uitwerken van een tool op basis van ‘Reviewing Significance 3.0’
 ›  Uitvoeren van een testcase bij de Sint-Jorisgilde in Loenhout

AANLEIDING
Nood aan een waarderingskader voor vrijwilligers, in het bijzon-
der werkend met schutterserfgoed, met aandacht voor integraal 
waarderen.

BEGINSITUATIE
Geen projectervaring met waarderen (in algemeen wel ervaring 
met collectieplanning), basiscursus waarderen van FARO ge-
volgd door 2 medewerkers van Histories

NIVEAU VAN WAARDEREN
Er wordt gewaardeerd op basis van deelcollecties die bestaan 
uit een combinatie van roerend en immaterieel erfgoed. De deel-
collecties werden samengesteld op basis van een gildetraditie:
 ›  Koningsschieten
 ›  Teerfeest
 ›  Levenslooprituelen
 ›  Deelname aan processies en optochten
 ›  Gildefeesten en landjuwelen
 ›  Tradities en rituelen binnen de organisatie van de gilde en  

activiteiten

AFBAKENING 
Eén schuttersgilde zoals vele  in Vlaanderen met een inventaris van roe-
rend en immaterieel erfgoed

OMVANG VAN HET ERFGOED
Circa. 40-50 voorwerpen en bijbeho-
rende gildetradities

AARD VAN HET ERFGOED
Roerend en immaterieel schutters- 
erfgoed

TREFWOORDEN/THEMA’S
Schutterserfgoed, integraal waarde-
ren, participatie, immaterieel erfgoed, 
roerend erfgoed, erfgoedvrijwilligers

INTEGRAAL EN PARTICIPATIEF 
WAARDEREN VAN 
SCHUTTERSERFGOED

HISTORIES


