
Sessie 3: Van discours naar praktijk: 
expertisenetwerken in de cultureel-

erfgoedsector  
 

Gregory Vercauteren en Anita Caals 
 

Troongebouw /Ockeghem 



Lucas Cranach I, Adam en Eva Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen  
 
Vlaamse Kunstcollectie -  
http://www.vlaamsekunstcollectie.be/n
l/zoeken.aspx 



Uitgangspunt 
(cf. Groot Onderhoud, 2011) 

Netwerken: basisopdracht van + prioritair voor 
dienstverlenende organisaties.  
 
Collectiebeherende organisaties: eerste opdracht 
bestaat in de zorg voor en de ontsluiting van de 
eigen collectie. 
 
Niet evident om opgebouwde expertise te delen 
met of om zelf actief expertise te delen via 
netwerken. 



Centrale vraagstelling 
Wat zijn de voornaamste drempels voor een 
collectiebeherende organisaties om expertise 
te delen (via een netwerk?) 
 
Hoe kunnen we die drempels overwinnen? 
 
Welke rol kunnen dienstverlenende 
organisaties daarin spelen? 
 



Op het menu? 

1. Een streepje discours 
Gregory Vercauteren 

2. Naar de praktijk: 
Vlaamse Kunstcollectie 
Pascal Ennaert 
KADOC Jan De Maeyer 

3. Aan de slag 
 Anita Caals 



Expertisenetwerken 
in het 

Cultureel-erfgoeddecreet 



Belang van samenwerking en 
kennisdeling 

  
 Het decreet heeft (o.m.) als doel om “een netwerk van 

cultureel-erfgoedorganisaties tot stand te brengen dat 
expertise ontwikkelt, uitwisselt en ter beschikking 
stelt…” (artikel 4, par. 1, punt 3) 

 
 Samenwerking, netwerking en kennisdeling staan 

centraal. Door het uitwisselen van gegevens, kennis en 
expertise wordt een netwerk van cultureel-
erfgoedorganisaties gerealiseerd  (over integrale 
erfgoedbenadering -  MvT, p. 31). 

 
 



Netwerken in cultureel-
erfgoedsector 



 een cluster van 
organisaties en 
personen met wie je 
een link of een band 
hebt, waar je mee 
samenwerkt of goede 
contacten mee hebt. 

Een netwerk is een band 
tussen verschillende 
organisaties en personen … 
waardoor er informatie wordt 
uitgewisseld of samengewerkt 
wordt aan een project. 

het geheel van 
contacten dat je 
onderhoudt 

“Netwerken is voor mij het leggen 
van contacten en het uitwisselen van 
gegevens.” 
 



  
 

Netwerk = patroon van onderlinge 
verbindingen (zeer breed)… 

 
 



Netwerken en samenwerking 

 
Samenwerking streven naar een gezamenlijk 
product of traject. 
 
Netwerken: relaties structureler zijn en niet 
altijd resultaatgericht. 
 



Waarom zet u in op 
netwerken? 



Wat is expertise? 

 Geheel van: 
– Kennis (wat we kennen/weten) 
– Vaardigheden (wat we kunnen) 
– Attitudes (hoe we het doen?) 
 
In discours over expertisenetwerken > kennis 



Belang van expertisedeling: efficiëntie 



het heeft geen zin om binnen elke 
organisatie alles zelf te willen doen, 

dat is dubbel werk 

Door informatie- en kennisdeling kan 
worden vermeden dat organisaties 
dubbel werk leveren 

Uitwisseling van expertise 



Belang van expertisedeling: innovatie 



Netwerken zijn een efficiënt 
instrument om kennis te delen en 

nieuwe kennis te genereren. 



In alle maten en kleuren 



Het ene netwerk is het andere niet 

 
Uitwisselen van weetjes, informatie, expertise 
 
Samen realiseren van een gemeenschappelijk 
doel. De organisaties leggen (gedeeltelijk) hun 
middelen en mogelijkheden samen om dit 
gemeenschappelijk doel te realiseren. 



Informeel 

Formeel 



Netwerkmodellen en – 
theorieën 



Inspiratie uit het buitenland? 
• International Federation of Library Associations and 

Institutions: hedendaagse trends m.b.t. de 
samenwerking tussen bibliotheken, archieven en 
musea. 

• Calimera (Cultural Applications: Local Institutions  
Mediating Electronic Resource Access): website met 
tools om samenwerking tussen collectiebeherende 
instellingen te vergemakkelijken. 

• MLA (Museums, Libraries and Archives Council) 
• ‘Cultuur in Context’ (Reinwardt Academie): 

mogelijkheden en valkuilen van een nauwere (digitale) 
netwerking 



Goede raad (of open deuren?) uit het 
buitenland 

Belang van gezamenlijke visie en heldere 
doelen 
Duidelijk benoemen van de meerwaarde 
Goede afspraken, maken goede vrienden 
Belang van quick wins 
Investeren in een goede taakverdeling tussen 
de partners. 
 



Convergentie Samenwerking Structureel delen Uitwisseling Kennismaking 

- Ontmoeting en 
aftasten 

Ad-hoc kennis en 
ervaring uitwisselen 
Zorgen voor  tastbare 
meerwaarde (quick 
wins) 

- systematisch 
kennis delen 
-- werkgroepen 

- Afspraken over besluitvorming + 
wie welke inspanning levert  
- Formeel samenwerkingsverband 
 

- Breekmoment 

- kennisdelen is inherent aan de werking 
- structurele samenwerking in een    
cluster/associatie/federatie ; 

Kennis delen Kennis creëren 

D. ZORICH: COLLABORATION CONTINUUM 

Investering, risico en meerwaarde nemen toe 



Kortom… 
 
Vele vormen van netwerking. Welke de beste is, 
hangt vooral af van het doel dat je wil bereiken. 
 
Wat willen we: kennis delen of nieuwe inzichten (bv. 
oplossing voor bepaald probleem) 

 
Heb aandacht voor een groeiproces naar formaliteit 



Verhalen uit de praktijk 

Jan Brueghel de Oude met Peter Paul Rubens - Het aardse paradijs met de zondeval van Adam en Eva – 
Mauritshuis, Den Haag, NL 



Aan de slag! 



 
Wat zijn de voornaamste 
drempels om expertise te 

delen via een netwerk? 
   

  



Sleutelvoorwaarden 

Vertrouwen zonder elkaar (goed) te kennen 
- cultuurverschillen 
- verschillende organisatiedoelen 
- ervaringen uit het verleden 
- kennis geeft macht 
- kwaliteit van de informatie 
Goede en eerlijke communicatie 
- noodzakelijk voor de geloofwaardigheid van 
de spelers  
 



 
Hoe kunnen we 

netwerken valoriseren?  
 



7 P’s 
• Purpose: welk doel willen we precies bereiken? Kortom, wat willen we 

bereiken door ons te engageren in een netwerk? 
• Product: wat moet het resultaat zijn? Hoe kunnen we concreet meten dat 

we dit doel hebben bereikt? 
• Process: hoe gaan we ons doel bereiken (cf. stappenplan van Zorich)? En 

opnieuw: welke valkuilen zien we daarbij? 
• People: Wie moet er zijn? Wie speelt welke rol? Welke rol kunnen 

dienstverlenende organisaties spelen om dit doel te bereiken en drempels 
te overwinnen? 

• Pitfalls: wat zijn de valkuilen die we kunnen tegenkomen (bij bv. de 
samenwerking tussen collectiebeherende en dienstverlenende 
organisaties)?  

• Preparation: wat zouden we vooraf moeten doen?  Wat zijn zaken die we 
zeker in oog moeten houden (cf. de open deuren uit het buitenland) 

• Pratical Concerns: ….  
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