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• PARTICIPATIELADDER MET OEFENING
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WAARDEREN

• OEFENING PARTICIPATIEF WAARDEREN



Participatie?



participeren:
“het actief betrekken van de maatschappij, in 

het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij 
cultureel-erfgoedwerking”



participeren:
“het actief betrekken van de maatschappij, in 

het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij 
cultureel-erfgoedwerking”

een gemeenschap die bestaat uit 
organisaties en personen die een 
bijzondere waarde hechten aan het 
cultureel erfgoed, en die dat cultureel 
erfgoed wil behouden en doorgeven aan 
toekomstige generaties



participeren:
“het actief betrekken van de maatschappij, in 

het bijzonder van erfgoedgemeenschappen, bij 
cultureel-erfgoedwerking”

Alle 5 basisfuncties !



ICOM-definitie

• VERZAMELEN 'herkennen en verzamelen'
• BEWAREN 'behouden en borgen'
• ONDERZOEK 'onderzoeken'
• PUBLIEKSWERKING 'presenteren en toeleiden'
• PARTICIPATIE 'participeren'

• + DUURZAAM + duurzaam
Cultureel Erfgoeddecreet



Informatie delen

Inbreng vragen

Advies vragen

Samen beslissen

Laten beslissen



Informatie delen

Inbreng vragen

Advies vragen

Samen beslissen

Laten beslissen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



OEFENING



ERFGOED





PARTICIPATIE

• TECHNIEKEN UIT DEMOCRATISCH BESTUUR

• Zie www.participatiewijzer.nl

• Zie https://faro.be/participatie   

http://www.participatiewijzer.nl/
https://faro.be/participatie


PARTICIPATIE
• Hoe conflicten vermijden? 
• Deep democracy

zie https://deepdemocracy.nl/ 
https://deepdemocracy.nl/ 

https://deepdemocracy.nl/


PARTICIPATIE
• Hoe conflicten vermijden? 
• Jitske KRAMER, Deep democracy, de wijsheid 

van de minderheid
zie https://deepdemocracy.nl/ 



PARTICIPATIE OF WAARDEREN?

• Caroline Reed, Revisiting collections
• Zie 

https://faro.be/participatiefaroe/participatie 
• Favoriete voorwerp kiezen uit een reeks 

objecten

https://faro.be/participatie


PARTICIPATIE OF WAARDEREN?

• https://youtube/VDintraEvRY



PARTICIPATIEF WAARDEREN

• Learning circles, onuitgegeven handleiding 
door Veronica Bullock (Significance 2.0)

• We testen het uit samen met de piloten
• Resultaat komt op toolbox

www.erfgoedwaarderen.be



OEFENING



STAKEHOLDERMAPPING

• Een belang, een nood of een zorg

• Geraakt worden, (actuele) band

• Invloed

• Middelen 

Betrekken !!



Kernteam

Klankbordgroep

Belanghebbenden



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie beslist over (alles wat te maken heeft met) het erfgoed?

Directies, Raden van bestuur, leden adviesgroepen, maar ook bijvoorbeeld 
programmatoren van tentoonstellingen, subsidiegevers, …



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie bezoekt het erfgoed? Voor wie is het erfgoed nu toegankelijk (en voor wie zou 
het toegankelijk moeten zijn?)



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie gebruikt het of is geïnteresseerd om het te gebruiken?

Dit kan gaan over leerkrachten die het als didactisch materiaal gebruiken, maar 
evengoed over gebruik bij feesten, tradities, rituelen, volkssporten, onderzoekers, 
studenten ... Denk ook aan mogelijk gebruik van erfgoed (cultureel, sociaal en 
economisch).



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie heeft kennis / expertise over dit erfgoed?

Denk aan inhoudelijke experten, familie, vorige eigenaars, onderzoekers, vroegere 
werknemers erfgoedorganisatie …



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie communiceert erover?

De pers, bloggers, organisatoren van events als Erfgoeddag, de erfgoedcel, de stad of 
gemeente, de communicatiedienst van je organisatie…



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie levert en installeert?

Scenografen, tentoonstellingsbouwers, net als restauratoren en andere freelancers 
die bij de werking betrokken zijn, …



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie heeft belang bij het behoud van dit erfgoed en de probleemstelling van het 
waarderingstraject?



Maak een longlist aan de hand van de volgende vragen:

Wie ondervindt mogelijk negatieve gevolgen van het behoud van dit erfgoed of van 
de beslissing die wordt genomen? Wie is tegen?

Bijvoorbeeld Gaia strijdt tegen het gebruik van dieren bij tradities, de tegenstanders 
van zwarte Piet …

NB. Er bestaat een meer gedetailleerde vragenlijst voor religieus 
erfgoed: http://www.stappenplanreligieuserfgoed.be/assets/143

http://www.stappenplanreligieuserfgoed.be/assets/143
http://p:/www.stappenplanreligieuserfgoed.be/assets/143


OEFENING



Scenario 2: nieuw op te richten gemeentelijk (of intergemeentelijk ?) museum

Een gemeente beslist, op basis van de expliciete vraag van de erfgoedgemeenschap, om een museum op te richten in een nieuw gebouw. Ze hebben de nodige financiële middelen om een 
gebouw op te richten en er de nodige werking aan te koppelen. 
Op welke manier kunt u te weten komen of er voldoende draagvlak is om een dergelijk museum op te richten? Wie (welke groepen) betrekt u erbij?  
Formuleer de belanghebbenden en geef aan welke participatiemethodes geschikt zijn om na te gaan of er voldoende draagvlak is.

Naast schenkingen en een reeds opgebouwde collectie door de gemeente,  is er slechts ruimte voor het opnemen van de collectie van één heemkundige kring. 
Door een waardering wordt beslist welke collectie zal worden opgenomen. Wie voert de waardering uit? Wie heeft u betrokken bij het uitvoeren van de waardering? 
Welke zijn de stakeholders? Formuleer de  belanghebbenden en geef aan op welke manier (participatieladder) en in welke fase van de waardering u ze zal betrekken.  

De heemkundige kring van Arps Kwarps scoort het hoogst op de waardering. 

De heemkundige kring Fungus protesteert omdat hun collectie doodsprentjes veel uitgebreider is, maar beschimmeld. 
Hoe lost u dit conflict op? 

OEFENING PARTICIPATIEF WAARDEREN

Scenario 1:  depotkerk

Een aantal kerken uit de regio moeten sluiten. 

Een waardering van de kerken die volledig uit de eredienst zijn onttrokken, zal uitsluitsel bieden voor een kerk die als depotkerk zal fungeren, waarin het roerend erfgoed van de gesloten kerken uit de 
regio zal worden bewaard.

Wie voert de waardering van de gedesfaffecteerde kerken uit? Wie heeft u betrokken bij het uitvoeren van de waardering? 

Welke zijn de stakeholders? Formuleer de belanghebbenden en geef aan op welke manier (participatieladder) en in welke fase van de waardering u ze zal betrekken.  

Door een waardering van die kerken hebben drie kerken een identieke score en komen ze alle drie in aanmerking om depotkerk te worden . Hoe komen jullie op een democratische manier  tot de 
beslissing welke kerk het uiteindelijk zal worden? Wie betrekt u bij de discussie? 

De gehele plaatselijke geloofsgemeenschap (voormalige kerkfabriek van de uitgekozen kerk) is bij het proces (ook de waardering) actief betrokken, maar kant zich fel tegen de beslissing om 'hun'  kerk als 
depotkerk te herbestemmen. Hoe pakt u dit conflict aan?



PARTICIPATIELADDER VOOR WAARDEREN

Omschrijving Rol Werkvormen
Informatie delen -Informeren

- doelgroep gerichte overdracht: waarom 
doen we dit? Hoe pakken we dit aan?
- vormingsinitiatieven: wat is waarderen

Lesgever:
- toelichten
- Definiëren
-Herkenning mogelijk maken
- nieuwsgierigheid prikkelen

- presentatievormen (power point, prezi, ..)
- interactieve didactische werkvormen
- learning cycle (Australië)

Inbreng vragen - raadplegen: feedback vragen of een 
concrete bijdrage vragen
- informatie vragen om criteria waardering te 
stofferen
- voorstellen over waarden laten formuleren 
(vrijblijvend)

Onderzoeker:
- luisteren, samenvatten, doorvragen
- niet oordelen
- inspireren en stimuleren
- ondersteunen en voorwaarden scheppen

- workshops Revisiting Collections
- worldcafé
- concrete projecten als supertagger, 
stemmen op je favoriete museumstuk, ….

Advies vragen - een advies aan de kerngroep formuleren: 
deze score krijgt een object, zo zouden wij de 
betekenis omschrijven of deze 
managementbeslissingen lijken ons de meest 
zinvolle
- kritisch bevragen van resultaten kerngroep

Moderator:
- niet oordelen wel doorvragen
- iedereen aan het woord laten
- argumenten pro en contra oplijsten
- conflicten bespreekbaar maken

- SWOT
- dilemma
- meetings without discussion
- Getty Consensus building process

Samen doen, denken, 
beslissen

- samen ontwikkelen, samen uitvoeren; er 
wordt mee-beslist, mee-gedacht en mee-
gedaan  (gelijke  partners/gelijkwaardigheid)

Partner:
- doorvragen
- zoeken naar common ground en consensus
- inbreng andere respecteren
- eigen standpunt duidelijk verwoorden

- voorgaande (met een andere rol)
- Eisenhower prioriteitenmatrix
- draaiboek waarderingssessie
- formulieren uit de verschillende tools

Laten doen, denken, 
beslissen

- Zelfbestuur, zelfbeschikking
- De organisatie geeft uit handen, 
ondersteunt en faciliteert

Coach:
- advies geven
- voorwaarden scheppen
- praktisch (en logistiek) ondersteunen

- model intakegesprek
- model uitwerken stappenplan




