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INVENTORY OF HERITAGE 
ORGANISATIONS IN EUROPE

Naar een actieve inventarisatie 
van erfgoedorganisaties in Europa

Met de lancering van de website www.heritage-organisations.eu trad na 

een aantal maanden voorbereiding het project ‘Inventory of Heritage 

Organisations in Europe’ (IHOE) definitief naar buiten. Deze realisatie 

betekent opnieuw een stap verder in een gezamenlijk traject rond 

erfgoedverenigingen in een Europese context, dat was opgezet door het 

Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, Heemkunde Vlaanderen vzw en 

VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw. De lancering 

van de website is meteen de start van een heuse inventarisatie-

campagne van alle mogelijke niet-gouvernementele erfgoed-

organisaties in Europa. De focus ligt hierbij op organisaties met een 

bovenlokale tot Europese werking. De verzamelde gegevens zullen als 

basis dienen voor een online, publiek toegankelijke databank. 

ACTIEVE INVENTARISATIE 

Als u een kijkje neemt op de nieuwe website, zult u merken dat deze 

viertalige site is opgebouwd rond een registratieformulier. Aan de 

hand van dit registratieformulier kunnen erfgoedorganisaties zich 

aanmelden en zo zichzelf Europees op de kaart zetten. Wat de 

inventaris vooral tracht vast te leggen, zijn de kerntaken en het 

werkveld van deze organisaties. Omdat erfgoedorganisaties niet 

uit eigen beweging de weg naar de website zullen vinden, wordt 

veel tijd geïnvesteerd in een zeer actieve contactcampagne. Vanuit 

een basisbestand van contactgegevens die sinds de aanvang van 

het project systematisch werden verzameld, zullen organisaties 

hoofdzakelijk via mail op de hoogte gebracht worden van dit 

initiatief. Het doel van deze mailcampagne is uiteraard zoveel 

mogelijk organisaties warm te maken om zich te registreren. 

Wat is het nut nu van zoveel inspanningen? Een voorafgaand 

onderzoeksproject over Vlaamse erfgoedverenigingen in een 

Europese context bracht aan het licht dat de kennis over andere 

erfgoedorganisaties in Europa zeer gefragmenteerd was.

Nochtans bestaat de nood aan een sterk Europees middenveld 

van erfgoedorganisaties. Bestaande overzichten en netwerken van 

erfgoedorganisaties beperkten zich te vaak tot de echt grote spelers 

in Europa en vertrokken vanuit een louter onroerende invulling van 

het begrip ‘erfgoed’. De initiatiefnemers willen deze ‘Inventory of 

Heritage Organisations in Europe’ uitbouwen tot een 

werkinstrument van en voor erfgoedorganisaties in Europa. Dit 
overzicht zal de erfgoedorganisaties toelaten Europese contacten 
te vergemakkelijken, informatie- en ervaringsuitwisseling aan 
te moedigen, netwerken op te zetten, goede voorbeelden te 
verzamelen, beleidsparticipatie te initiëren, enz. Daarnaast zal dit 
project als opstap gebruikt worden naar een verdere Europese 
werking en samenwerking.
In het logo zijn wegvliegende paarde-bloempluisjes te zien, 
die verwijzen naar het overleveren van erfgoed aan volgende 
generaties en naar het multiplicatoreffect dat met dit project wordt 
beoogd. Erfgoed zijn de sporen uit het verleden die mensen willen 
bewaren: de paardebloempluisjes houden de levende kern van het 
verleden vast en komen opnieuw tot leven als ze in vruchtbare grond 
vallen, net zoals erfgoedorganisaties erfgoed koesteren, bewaren, 
overleveren en verspreiden en zo de ideale grond creëren om het 
verleden terug te doen bloeien in het heden.

OPROEP
Alle verdere informatie over dit Europees inventarisatieproject van 
erfgoedorganisaties kunt u nalezen op de website www.heritage-
organisations.eu. De erfgoedorganisaties in Vlaanderen met een 
bovenlokale tot Europese werking worden uitgenodigd zich snel en 
gemakkelijk te registreren op deze website. Op die manier bouwen 
we samen aan een Europees werkinstrument voor de toekomst! Dit 
project is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid. ■

1 Natan BRUNEEL (1980) is licentiaat in de geschiedenis en Master of 

Conservation of Historic Towns and Buildings (KULeuven). In opdracht 

van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw, VCM-Contactforum 

voor Erfgoedverenigingen vzw en Heemkunde Vlaanderen vzw werkt 

hij als projectmedewerker rond erfgoed en Europa, dit met een speciale 

focus op erfgoedverenigingen. Zijn huidige opdracht bestaat uit het 

opzetten van een ‘Inventory of Heritage Organisations in Europe’.
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