
Infosessie  
Erfgoeddag 2017 Brugge

Maandag 19 september 2016



Programma infosessie
• 15.00 uur: Welkomstwoord door Ruud Priem, hoofdconservator  Hospitaalmuseum 

• 15.05 uur: Korte toelichting Erfgoeddag Vlaanderen en Brugge (Marc Jacobs, 
directeur Faro en Katrien Steelandt, Erfgoedcel Brugge) 

• 15.10 tot 15.50 uur: 850 jaar zorg in Brugge: een inleiding (Dokter William De 
Groote, Montanus) 

• 15.50 tot 16.10 uur: Het  zorglandschap vandaag  in Brugge (Stefaan Lambrecht  en 
Martine Meganck, OCMW Brugge) 

• 16.10 tot 16.40 uur: Toelichting cases: 
– Musea Brugge & Foton: kunstbeleving & dementie (Evelien Vanden Berghe en 

Griet Braeckman, Foton) 
– Aan de slag met reminiscentiekoffers? (Anje Timmerman, Erfgoedcel Brugge) 

• 16.40 uur: Erfgoeddag 2017 iets voor jouw organisatie? Een stappenplan!  (Katrien 
Steelandt, Erfgoedcel Brugge) 



Welkomstwoord

Ruud Priem 
Hoofdconservator 
Hospitaalmuseum



Korte toelichting Erfgoeddag 
Vlaanderen en Brugge

Marc Jacobs, directeur Faro 
Katrien Steelandt, lokale 

coördinator Erfgoeddag Brugge



Wat is Erfgoeddag?

▪ Wat? > Feestdag 
➢Cultureel erfgoed in Vlaanderen in de kijker 

zetten 
➢Publiek, sector, pers, beleid bewust maken 

en aanzetten tot samenwerken



▪Wat? Roerend en immaterieel erfgoed 
➢ Roerend: de dingen, gebruiksvoorwerpen, documenten, etc.  
➢ Immaterieel erfgoed: verhalen, tradities, ‘sporen’ uit het 

verleden

Cultureel Erfgoed? 



▪Voor wie? Spelers  
➢Musea, archiefinstellingen, 
bewaarbibliotheken 

➢Lokale en regionale erfgoedverenigingen 

➢Kerkfabrieken, heemkundigen, privé, …. 

➢Iedereen die wil werken rond erfgoed en het 
thema 

➢Scholen 
➢Verenigingen/organisaties 

➢Zorgorganisaties die met hun erfgoed aan de 
slag willen 

➢Wanneer? Zondag 23 april 2017 
➢In Brugge ook op zaterdag 22 april vanaf 14u



Thema 2017: ZORG

• Voorbije thema’s:  
2016 Rituelen 
2015 ERF! 
2014 Grenzeloos 
2013 Stop de tijd 
2012 Helden 
2011 Armoe troef 

• Opzet thema: je collectie of vereniging vanuit een 
andere invalshoek aan het publiek voorstellen 

• Hoe beginnen? 



Thema ZORG - 3 invalshoeken

1. Een activiteit rond de geschiedenis, het erfgoed van 
de zorg 
Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag 
kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven? Daarmee doet Erfgoeddag 
meteen ook een oproep naar de zorgsector om in zijn verleden te grasduinen en met zijn cultureel erfgoed naar 
buiten te komen. 

2. Een activiteit in de zorgsector 
Wil je graag een Erfgoeddagactiviteit organiseren in de zorgsector? Richt je je daarbij specifiek op een bepaalde 
doelgroep zoals personen met dementie? Werk je daarvoor samen met partners uit de zorgsector met als focus welzijn 
en gezondheid?  

3.  Een activiteit over de zorg voor ons erfgoed 
Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en verenigingen met deze 
zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek een exclusieve kijk achter de schermen en een antwoord op wat 
erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen. Dit (voor het publiek) grotendeels onzichtbare 
backofficewerk vraagt de nodige kennis, tijd, personeel en middelen. 



Hoe beginnen?

• Inspiratie opdoen 
– Toelichting vandaag 

• Inspiratiegids Erfgoeddag lezen (ook te 
downloaden op www.erfgoeddag.be) 

• Overleg met je collega’s binnen je 
organisatie/vereniging

http://www.erfgoeddag.be/


850 jaar zorg in Brugge: een 
inleiding

Dokter William De Groote



Het hedendaags 
zorglandschap in Brugge

Stefaan Lambrecht en Martine 
Meganck – OCMW BRUGGE















































































Kunstbeleving en dementie

Evelien Vanden Berghe (Musea 
Brugge) en Griet Braeckman 

(Foton)



Aan de slag met 
reminiscentiekoffers

Erfgoedcel Brugge





Erfgoeddag 2017 iets voor jouw 
organisatie? Een stappenplan!

Katrien Steelandt 
Lokale coördinator Erfgoeddag 

Brugge



Van idee naar activiteit…  
aandachtspunten

• Erfgoeddag is GEEN opendeurdag, maar 
laat het publiek je instelling/collectie 
vanuit een andere (onbekende) invalshoek 
ontdekken – het onbekende spreekt de 
Erfgoeddagbezoeker aan



Tips voor geslaagde activiteiten 
– nadruk op ‘actie’ > geen vrij bezoek maar neem je bezoekers 

actief mee  

– Durf een activiteit te organiseren voor een specifieke 
doelgroep 

– Zoek naar samenwerking met een andere organisatie/
vereniging > samen sterk 

– Rondleiding via een niet-klassieke invalshoek, debat, 
voordracht, workshop, spel, zoektocht, … 

– Durf je eigen locatie te verlaten en presenteer je activiteit 
op een locatie gelinkt aan het thema



Voorwaarden tot opname in 
programma: 

▪ Inhoudelijke voorwaarden: 
Kwaliteit  
Cultureel erfgoed centraal stellen 
Duidelijke link met het thema 

▪ Praktische voorwaarden: 
gratis 
activiteit  
doorlopend van 10.00u tot 18.00u.  
Voor Brugge: vraag tot deelname op 22 en 23 april! 



Deelnemen aan Erfgoeddag 
> je staat er niet alleen voor! 

• Zoek zoveel mogelijk samenwerking met 
andere organisatie 

• Lokale coördinatie  
– Brugge > Erfgoedcel Brugge 
– Andere steden/gemeenten > vraag naar je 

lokale coördinator bij Faro



Rol van de lokale coördinator > Erfgoedcel Brugge

▪ Coördinatie activiteiten in Brugge 
➢ Opvolging uitwerking van de activiteiten in Brugge 
➢ Stimuleren voldoen aan instapcriteria nationale coördinatie 
➢ Opvolgen inschrijvingen Brugse partners 

▪ Stimuleren van samenwerkingsverbanden 
➢ Overleg met deelnemers en zoeken naar mogelijke 

samenwerkingen 

▪ Stimuleren van activiteiten voor specifieke doelgroepen 
(o.a. diversiteit, kinderen/gezinnen) 

▪ Overkoepelende communicatie en promotie (oa lokale 
programmabrochure, centraal infopunt,…)



Centraal infopunt 2017  
> Rijksarchief Brugge

• Wie op zoek is naar een ruimte voor activiteiten (expo’s, workshops, 
lezingen), laat het ons weten!  

• We proberen opnieuw meerdere activiteiten op één locatie te bundelen! 



• Elke partner staat zelf in voor de financiering van 
zijn/haar activiteit 

• Erfgoedcel Brugge staat in voor alle kosten van 
de overkoepelende communicatie en coördinatie

Financieel



Concreet: Hoe te werk gaan? 
• Na vandaag: informeer je achterban en organiseer een  

 
brainstorm binnen je organisatie + zoek naar mogelijke  
 
samenwerkingen 

• Bezorg uiterlijk 13 oktober voorstellen voor activiteiten aan  
 
Erfgoedcel Brugge via erfgoeddag@brugge.be  

• Dinsdag 18 oktober tussen 14 en 16u : tweede samenkomst  
 
deelnemers >> voorleggen voorstellen >> clusteren ideeën en  
 
werken in kleine groepjes 

 

▪ Dinsdag 22 of donderdag 24 november: kom langs op één  
 
van de Erfgoeddagkabinetten bij de Erfgoedcel. 

mailto:erfgoeddag@brugge.be


• Woensdag 11 januari 2017 > einde inschrijvingsperiode 
  

• Woensdag 11 tot en met donderdag 19 januari 2017 = 
de lokale of regionale coördinator vult ontbrekende 
informatie aan en corrigeert waar nodig.  

• Woensdag 25 januari 2017 > samenkomst werkgroep 
Erfgoeddag Faro 

  
• Donderdag 26 januari tot 1 februari 2017 = Feedback 

indien nodig 

• Woensdag 8 februari 2017 > deadline promotiemateriaal 
bestellen



• Midden februari 2017 > partners die niet werden 
weerhouden worden op de hoogte gebracht 

• Begin maart > levering promotiemateriaal 

• 23 maart 2017 > programma online op 
www.erfgoeddag.be 

• Zaterdag 22 en zondag 23 april 2017 > ERFGOEDDAG 

• Mei of Juni: Slotfeest Erfgoeddag Brugge

http://www.erfgoeddag.be/


Vragen?

Katrien Steelandt 
Erfgoedcel Brugge 

p/a Pakhuizen 
Komvest 45 
8000 Brugge 

Tel. 050 44 50 45 
Email: erfgoeddag@brugge.be 

Website: www.erfgoedcelbrugge.be

http://www.erfgoedcelbrugge.be/

