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 13.30 uur: Onthaal en voorstelling

 13.40 uur: Erfgoeddag  en hoe inschrijven?

 14.00 uur: Waarom meedoen aan 
Erfgoeddag met als focus zorg voor erfgoed?

 14.20 uur: Praktijkvoorbeeld van de 
Universiteitsbibliotheek Gent. Presentatie 
van de collectieverhuis van toren naar 
ondergronds depot door Sylvia Van 
Peteghem

 15 uur: Pauze 

 15.20 uur: Rondleiding in het nieuwe depot 
door Lut De Neve 

 15.40 uur: Brainstorm

Programma 28 september | Universiteitsbibliotheek 
Gent



Erfgoeddag 
2016
In teken van
Rituelen



HET THEMA ZORG OP DRIE SPOREN

 Welzijn en gezondheid

 Erfgoed van de zorg

 Cultureel-erfgoedzorg





Organiseer je een Erfgoedagactiviteit
in de zorgsector? 

- Heb je daarbij een doelgroep in je 
achterhoofd? Vb. mensen met 
dementie, mensen met autisme, 
mensen met een fysieke 
beperking,…

- Ga je samenwerken met partners 
uit de zorgsector? Vb. Het 
woonzorgcentrum in je buurt,…

- Bart De Nil:
Bart.DeNil@faro.be.

Welzijn en gezondheid

mailto:Bart.DeNil@faro.be


Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? 

- Hoe is Zorg door de eeuwen heen 
geëvolueerd? Hoe ziet zorg er vandaag uit? 
Vb. Het kan interessant zijn om de 
vergelijking met vroeger en nu te maken 
tijdens Erfgoeddag

- Welke sporen en bronnen vinden je 
hiervan terug in collecties en archieven?

- Warme oproep! Zorgsector: ga na in je 
verleden en kom met je cultureel erfgoed 
naar buiten

- Tine Vandezande: 
tine.vandezande@faro.be

Erfgoed van de zorg

mailto:tine.vandezande@faro.be


Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig 
en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en 
verenigingen met deze zorg om? 

- Erfgoeddag is een kans om het publiek een 
exclusieve blik achter de schermen te tonen 
vb. Breng in beeld wat erfgoedinstellingen 
bewaren en hoe ze dat doen. 

- Waarom is dit interessant? Het publiek weet 
vaak niet hoeveel kennis deze zorg op maat 
vraag. Denk daarbij ook aan tijd, personeel 
en middelen.

- Julie Lambrechts: 
julie.lambrechts@faro.be

De zorg voor ons erfgoed

mailto:julie.lambrechts@faro.be


 Laat toe iets over het thema Zorg te vertellen

 Objecten die sporen zijn van activiteiten van zorg

 Dingen, gebruiksvoorwerpen, documenten

 Vertellen ook als bron iets over een zorgaspect

 Uitnodiging: 
Toon en gebruik dit erfgoed tijdens Erfgoeddag

IMMATERIEEL ERFGOED:

ROEREND ERFGOED:

 Verhalen, tradities en ‘sporen’ uit het verleden

 Surf naar www.immaterieelerfgoed.be
en doe inspiratie op.

ERFGOEDDAG DRAAIT OM HET ROEREND EN

IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED

http://www.immaterieelerfgoed.be/


TIPS VOOR ERFGOEDDAGACTIVITEITEN

 Neem je bezoekers actief mee 

 Organiseer een activiteit voor een specifieke 
doelgroep 

 Werk samen met andere organisaties want 
samen sta je sterker

 Daag jezelf uit en ga eens voor een debat, 
voordracht, workshop, spel, zoektocht, … 

 Ga op verplaatsing en presenteer je activiteit op 
een locatie gelinkt aan het thema Zorg



ALGEMENE VOORWAARDEN ERFGOEDDAG

 Inhoudelijk: 
• Cultureel erfgoed(zorg) staat centraal
• Link met het thema Zorg
• Kwaliteit

 Praktisch:
• Zondag 23 april 2017
• Gratis 
• Tussen 10 tot 18 uur
• Erfgoeddag is meer dan een opendeurdag. 

Laat het publiek je instelling of collectie 
vanuit een andere (onbekende) invalshoek 
ontdekken – het onbekende spreekt de 
Erfgoeddagbezoeker aan.

Brugge, Erfgoeddag 2015 © Erfgoedcel Brugge



 Erfgoeddag kan een kick-off 
moment zijn van een 
tentoonstelling of wandeling 
die die mensen ook later 
kunnen bezoeken of volgen.

 Erfgoeddag is een kans om 
een thema of project later 
inhoudelijk verder uit te 
bouwen of uit te diepen.

 Je activiteit krijgt dankzij de 
kanalen van Erfgoeddag 
stevige communicatieve 
ondersteuning.

ERFGOEDDAG IS MEER DAN 23 APRIL 2017



Erfgoeddag + ErfgoedApp = 3
- Je bereikt een nieuw publiek
- Je bereikt makkelijker jongeren
- Nieuwe/extra dimensie



HOE SCHRIJF JE JE ACTIVITEIT IN?
• Om een activiteit voor Erfgoeddag in te schrijven, log je eerst 

in via de website van FARO. 

• Hoe je inlogt, kan je nalezen in de handleidingen ‘Hoe log ik in 
op de Farowebsite?’ Staan online vanaf begin oktober. 

• Inschrijven via www.erfgoeddag.be/inschrijving



JE ACTIVITEIT AANPASSEN NADAT JE HEBT

INGEDIEND? DAT KAN.
 Je activiteit ingediend en je wil een paar dagen later toch iet 

aanpassen? Dit kan!

 Zorg er wel voor dat je steeds op bewaar klikt, anders gaan 
de aanpassingen verloren,

 Het publiek is ruim: van gezinnen tot actieve senioren. Hou dit 
in je achterhoofd want de boodschap die je wil brengen moet 
voor iedereen duidelijk zijn. 

 Stel scherp waaraan het publiek zich mag verwachten. 
Organiseer je een klassieke, degelijke tentoonstelling? Prima! 
Probeer je iets nieuws uit? Super. Maak wel duidelijk in de 
beschrijving wat je activiteit precies inhoudt 



VOORBEELD BESCHRIJVING ACTIVITEIT

 ORGANISATIE: 
Archief, Streekmuseum en Toerisme Grote Markt 1 1500 Halle

 ACTIVITEIT: 
Zoektocht: De erfgoedroute: migratie in Halle vroeger en nu
Migratie is een eeuwenoud fenomeen. Verschillende migratiestromen 
drukten de voorbije eeuwen hun stempel op de omgeving. Ga met de 
wandel-gps op zoek naar sporen van migratie in Halle vroeger en nu 
en ontdek via verhalen een nieuwe kant van de stad. Sommige 
plekken hebben nog steeds dezelfde functie, andere zijn onherkenbaar 
veranderd. Breng je (klein)kinderen mee want voor hen is er een apart 
opdrachtenboekje. 



HET THEMA TOEGANKELIJKHEID

 In het verleden reeds opties rolstoelgebruikers,

 Uitbreiding: de informatie omtrent toegankelijkheid wordt als een label aan 
een activiteit gehangen,

 Denk dus goed na welk type toegankelijkheid van toepassing is,

 Labels werden uitgedacht met G-Sport Vlaanderen en het steunpunt 
Toegankelijkheid Inter (Enter vzw, Intro, Westkans & ATO)



VORMING TOEGANKELIJK SCHRIJVEN

Redactie van de (promotionele) tekstjes van Erfgoeddag:

 Uitdagingen?
- Grootte van die tekstjes,
- Max. 400 aanslagen, 
- Promotionele versus feitelijke info
- Wervend en helder

 Datum wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd, vindt 
plaats in december. Houd de website in de gaten.



“HOE ORGANISEER IK SOCIALE EN TOEGANKELIJKE ERFGOEDACTIVITEITEN?”

 Hoe kan je als lokale erfgoedorganisatie of als beheerder van een monument 
of kerk toegankelijke erfgoedactiviteiten organiseren? Wat kan jij doen als 
lokale erfgoedorganisatie voor mensen in kwetsbare posities? Met welke 
organisaties kan je daarvoor samenwerken? 

 Samen met organisaties waar armen het woord nemen en 
ervaringsdeskundigen

 Inschrijven vanaf eind september via de website van Heemkunde Vlaanderen

 Vindt plaats in elke provincie en dit telkens van 18.30 tot 21.30 uur

 Doelgroep: dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en deelnemers 
aan erfgoedevenementen die een basiskennis over dit thema wensen 
te verwerven (niet voor gevorderden).



Campagnebeeld Erfgoeddag 2017

• Het campagnebeeld werd 
vormgegeven samen met 
beelddramaturge Lise Bruyneel en 
gefinaliseerd dankzij collega Silke

• Foto: 
Carla van de Puttelaar, untitled, 2000

• Opmerking:
Partners onder voorbehoud



PROMOTIEMATERIAAL BESTELLEN?

• Bestellen doe je samen met het 
indienen van je activiteit(en) via
www.erfgoeddag.be/inschrijving.

• Bestellen kan tot en met 8 februari 
2017. Wijzigt er daarna iets of wil je 
extra bestellen? Mail of geef 
telefonisch een seintje. Anders wordt 
de oude bestelling verwerkt.



WELK PROMOTIEMATERIAAL IS ER?
 Affiche met campagnebeeld (40 op 60):

eerste 20 exemplaren gratis, 
vanaf 21e exemplaar 0,15 euro per affiche

 Postkaart met wedstrijd
Wedstrijd nog uit te werken

 Wegwijzers: 
1,50 euro per stuk

 Erfgoeddagbuton:
0,25 euro per stuk

 Erfgoeddagvlag: 
25 euro per stuk

Voor bovenstaand promotiemateriaal worden de 
handlings- en verzendingskosten worden 
doorgerekend!

Verder zijn er ook:
 Lokale brochures: 

uitgegeven door de erfgoedcellen

 Digitaal promotiemateriaal online vanaf februari 2017:
www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/promotiemateriaal

http://www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/promotiemateriaal


DITIGAAL PROMOTIEMATERIAAL

 Opdrukaffiche A3 in jpg, pdf en Powerpoint

 Opdrukflyer A5 in jpg, pdf en Powerpoint

 Cover lokale programmabrochure in 
Powerpoint en pdf

 Uitnodiging in Powerpoint die je kan 
personaliseren

 Bedankkaart om vrijwilligers en andere 
helpende handen in de bloemetjes te 
zetten

 Banners van diverse formaten: zet 
Erfgoeddag online in de kijker via je 
website, e-mail en sociale media. Laat de 
afbeelding(en) doorlinken naar 
www.erfgoeddag.be

 Digitaal promotiemateriaal staat online 
vanaf februari: 
www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/pro
motiemateriaal

http://www.erfgoeddag.be/
http://www.faronet.be/erfgoeddag/procedure/promotiemateriaal


DATA OM TE ONTHOUDEN
 Woensdag 26 oktober 2016:  Start inschrijvingsperiode via www.erfgoeddag.be/inschrijving. 

Wanneer je je activiteit(en) inschrijft, bestel je ook het nodige promotiemateriaal

 Woensdag 11 januari 2017: Einde inschrijvingsperiode

 Woensdag 11 januari tot en met donderdag 19 januari 2017:  De lokale of regionale 
coördinator leest de activiteiten uit zijn gemeente stad of gemeente na en vult ontbrekende 
informatie aan.

 Woensdag 25 januari 2017: Werkgroep Erfgoeddag. Deze groep bestaat uit leden van de 
Stuurgroep Erfgoeddag, de erfgoedcellen en FARO-medewerkers. 

 Donderdag 26 januari tot uiterlijk maandag 1 februari 2017:  De Werkgroep Erfgoeddag 
bezorgt de geformuleerde feedback bij de activiteiten aan de lokale coördinator en de 
deelnemer. Behoor je tot het werkingsgebied van een erfgoedcel? Dan kan je bij hen terecht 
voor feedback

 Woensdag 8 februari 2017: Laatste dag om promotiemateriaal te bestellen en de laatste dag 
om wijzigingen aan te brengen aan Erfgoeddagactiviteiten. 

 Begin maart 2017:  Levering van het promotiemateriaal bij de deelnemers.

 23 maart 2017:  Erfgoeddagprogramma online op www.erfgoeddag.be en 
www.uitinvlaanderen.be. 

 Zondag 23 april 2016: Erfgoeddag met als thema Zorg

http://www.erfgoeddag.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/


GEEF JE BEZOEKERSAANTAL DOOR TIJDENS

ERFGOEDDAG
 Wie geeft het bezoekersaantal door? 

De lokale coördinator of de deelnemer? Spreek dit vooraf 
goed af.

 Hoe geef je je cijfer door?
Geef je bezoekersaantal door op Erfgoeddag tussen 15 en 18 
uur via www.erfgoeddag.be/bezoekers. Vul de naam van je 
organisatie, de plaats van de activiteit en het aantal bezoekers 
in.  Telefonisch kan het via 02 213 10 92. 

 Geef het totaal aantal bezoekers door per deelnemende 
organisatie en niet per afzonderlijke activiteit.

http://www.erfgoeddag.be/bezoekers


COMMUNICATIE

Vaste partners:

 1700

 VRT (Radio 2 en één)

 Cultuurnet

 Davidsfonds

 Gezinsbond

 Combell

 NMBS

 De Lijn

 Blue-Bike

 Vlaamse Overheid

Wisselend:

 Velofabrik

 BILL

 Cera



ERFGOEDDAG 2017: SAMENWERKING MET DE MORGEN



WIL JE DE KOMENDE MAANDEN

EXTRA INSPIRATIE OPDOEN? 

 Inspiratiegids

 Tijdschrift FARO met als centrale thema 
Zorg via https://issuu.com/faronet

 www.erfgoeddag.be

 Overleg met collega’s binnen je organisatie 
of vereniging

 Zoek samenwerking met andere 
organisaties die andere expertise in huis 
hebben dan jouw organisatie want samen 
sta je sterk. 

 …

https://issuu.com/faronet
http://www.erfgoeddag.be/


COÖRDINATIE ERFGOEDDAG

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

T. 02 213 10 60
E. tine.vandezande@faro.be
W. www.erfgoeddag.be

http://www.erfgoeddag.be/


BRAINSTORM – INTERVIEW PER DUO

Welke ideeën
heb jij rond 
het thema Zorg?

Interview en 
help elkaar op weg.

Ongeveer 15 minuten interview per duo. Daarna terug koppelen naar de groep.


