
GEZOCHT: Projectmedewerker met ervaring in immaterieel erfgoedwerking en/of collectiewerking 
van musea.  
 
Werkplaats immaterieel erfgoed zoekt een geëngageerde collega-projectmedewerker met ervaring, 
voor de coördinatie en uitvoering van het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’.  

Is de link tussen immaterieel erfgoed en musea een thema dat jou boeit?  
En heb je zin om één van de nog onontgonnen terreinen tussen beide actief te verkennen?  

Lees dan vooral verder! 
 
Het project: Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen 
Het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet (2017) stelt een geïntegreerde erfgoedbenadering voorop. Dat 
is geen evidentie, omwille van verschillende logica’s achter erfgoedzorg voor roerend en immaterieel 
cultureel erfgoed (ICE). Het project ‘Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen’ wil gezamenlijk 
stappen zetten in deze complexe en veelzijdige uitdaging, en focust daarbij op collectieplanning. 
Welke antwoorden zijn mogelijk en wat leren experimenten in de praktijk? Wat zijn de drempels en 
moeilijkheden, en hoe kunnen we die oplossen? 
 
Voor de realisatie van dit project werft Werkplaats immaterieel erfgoed een collega aan voor één 
jaar, met waarschijnlijke verlenging met een tweede projectjaar (o.v. toekenning Vlaamse 
projectsubsidies voor tweede projectjaar).  Het gaat om een voltijdse of 4/5de tewerkstelling met 
ingang vanaf 15 september 2019 (datum in overleg). Relevante ervaring met immaterieel-
erfgoedwerking en/of in de erfgoedsector en meer bepaald in collectiebeherende instelling(en) is 
noodzakelijk.  
 
Taakomschrijving en functieprofiel 
 
•  Je beschikt over relevante kennis van en ervaring met immaterieel cultureel erfgoed en/of 
collectiebeleid en collectiewerking/collectiebeheer. Voor het veld waar je eventueel nog geen 
ervaring in hebt, toon je voldoende affiniteit, enthousiasme en bereidheid om je op korte termijn in 
te werken. Ervaring in beide domeinen is niet noodzakelijk maar vormt een troef voor deze 
sollicitatie.  
 
•  Je hebt de competenties en ervaring in huis om een project van A tot Z uit te voeren 
en te coördineren: 

- je staat in voor het vooronderzoek in theorie én in praktijk, 
- je diept dit onderzoek verder uit in interactie met het betreffende werkveld in functie van 
het ontwerp van één of meerdere scenario’s voor praktijkcases die antwoord kunnen bieden 
op gerichte vragen rond het omgaan met immaterieel erfgoed in collectiebeleid. 
-Je schrijft het aanvraagdossier voor het tweede projectjaar dat de resultaten van jaar 1 
omzet in experimenten in de praktijk. Met oog op het tweede projectjaar zal je instaan voor 
de uitvoering van de praktijkcases in samenwerking met de betrokken musea. 
- Je staat in voor de opmaak en toepassing van de strategie om alle gegenereerde kennis en 
ervaring , in alle fasen van het project, op adequate manier te delen en te verspreiden bij 
relevante belanghebbenden. 

 
•Je vindt de weg naar de meest geschikte werkvormen en methodieken om in een lerend netwerk 
aan kennis- en praktijkontwikkeling te doen. Je bent overtuigd van de waarde van 
praktijkuitwisseling en kruisbestuiving, kan dit stimuleren én modereren.  
•Je beweegt je vlot in de omgang met mensen en in diverse contexten van directieniveau tot 
museum of immaterieel-erfgoedpraktijk 
•Je hebt een scherpe geest met analytisch en synthetisch vermogen, maar je duikt even graag in de 
praktijk. 



• Je beschikt over zowel uitstekende schriftelijke als mondelinge communicatieve vaardigheden en 
rapporteringsvaardigheden.  
•  Je bent creatief en accuraat. Je weet van aanpakken, bent resultaatgericht.  
•  Je bent een enthousiaste en sociaalvaardige collega en je kan goed zelfstandig én in team werken. 
• • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring en kent de erfgoedsector. 
•  Je beschikt Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands. Het is een pluspunt als je goed 
Engels en Frans beheerst. 
 
 
Aanbod: 
•  Een voltijdse of 4/5 tewerkstelling tot 15 september 2020 (en verlengbaar tot 15 september 2021 
o.v. toekenning projectsubsidie tweede projectjaar). 
•  Een uitdagende, dynamische en flexibele werkomgeving. 
•  Al het nodige om je werk goed te kunnen uitoefenen, inclusief feedback en ondersteuning van je 
collega’s bij Werkplaats immaterieel erfgoed en de stuurgroep van partners in dit project.  
•  Verloning rekening houdend met diploma en ervaring - barema’s PC 329.01 
•  Uitvalsbasis zijn de burelen van Werkplaats immaterieel erfgoed in Brussel. Gemakkelijk 
bereikbaar via openbaar vervoer (15 minuten wandelen van station Brussel-Zuid).  
•  Vergoeding woon-werkverkeer via openbaar vervoer 
•  Maaltijdcheques 
 
Procedure: 
•  Kandidaturen met gemotiveerde brief en uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht voor 21 
augustus 2019. 
•  Mail je kandidatuur naar Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be 
•  Meer informatie omtrent de vacature of het project kan je opvragen tot 18 juli bij 
floortje@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be of vanaf 1 augustus bij 
Jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be.  
•  Een eerste selectie vindt plaats op basis van de ingestuurde motivatiebrieven en cv’s. De 
kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een gesprek. Werkplaats 
immaterieel erfgoed voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid. 
•  Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 29 augustus in de voormiddag.  
 
Het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen werd door huidige Vlaams minister van 
Cultuur Sven Gatz principieel goedgekeurd in afwachting een definitieve bekrachtiging door de 
nieuwe minister.  
 
  



MEER INFORMATIE 
 
Over de organisatie: Werkplaats immaterieel erfgoed 
Werkplaats immaterieel erfgoed combineert de ervaring uit het voormalige tapis plein vzw (tot 2017) 
dat als expertisecentrum focuste op erfgoedparticipatie en immaterieel cultureel erfgoed, met 
nieuwe ambities voor de toekomst. In het licht van het nieuwe cultureel-erfgoedbeleid van de 
Vlaamse overheid neemt de organisatie sinds januari 2019 in Vlaanderen de werking voor 
immaterieel cultureel erfgoed op. De organisatie neemt in opdracht van de Vlaamse overheid sinds 
2012 ook de moderatie op van www.immaterieelerfgoed.be. 
 
Over het project:  
Collecties worden vandaag, zowel op Vlaams als internationaal niveau, benaderd vanuit een 
geïntegreerde visie. Er wordt gezocht naar manieren om roerend en immaterieel cultureel erfgoed 
‘dichter bij elkaar te brengen, met respect voor elkaars eigenheden’ (Conceptnota Cultureel Erfgoed, 
2016, p.6). 
 
De Conceptnota Cultureel Erfgoed (verder Conceptnota) stelt: ‘Immaterieel cultureel erfgoed (ICE) 
kunnen we omschrijven als de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert 
en nu nog doet. Het gaat om kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende 
generaties. Het is dynamisch erfgoed dat mee evolueert met de tijd. Specifiek aan ICE is dat een 
private actor het bezit ervan niet kan claimen. Dit erfgoed hoort toe aan een erfgoedgemeenschap 
die het actief in stand houdt, laat evolueren en doorgeeft aan de volgende generaties. Dat is wat we 
“borgen” noemen. De betrokken erfgoedgemeenschappen kunnen heel breed samengesteld zijn, 
waardoor ze moeilijk te 
omschrijven en te benaderen zijn. Typerend is dat zij veelal niet op professionele basis bezig zijn met 
erfgoed en zich er zelfs soms niet van bewust zijn dat hun activiteiten erfgoedwaarde hebben. Dit 
specifieke erfgoed moet dynamisch mee kunnen evolueren met de tijd en de maatschappij, zo niet 
dreigt het te verdwijnen door gebrek aan interesse. ICE en het bereiken van de beheerders ervan 
vereisen dan ook een specifieke benadering.’ (p. 32-33) 
 
Samengevat zijn het vooral het levende en dynamische aspect én de centrale positie van de 
erfgoedgemeenschap – met bijhorende sleutelwoorden als participatie en meerstemmigheid – die 
specifieke kenmerken zijn van immaterieel cultureel erfgoed. Deze vormen ook uitdagingen voor de 
ontwikkeling van de geïntegreerde benadering in het actuele erfgoedbeleid in Vlaanderen. In het 
CED2017 wordt werken rond immaterieel én materieel cultureel erfgoed via de functies geïntegreerd 
benaderd in de cultureel-erfgoedwerking die alle cultureel-erfgoedorganisaties kunnen uitbouwen. 
Minister Gatz hanteert de term ‘collectiegericht denken’ om aan te tonen dat cultureel erfgoed en de 
uitvoering van de functies in relatie tot roerend én immaterieel erfgoed, inclusief hun onderlinge 
band, centraal staan in zijn beleid. (Strategische Visienota Cultureel Erfgoed, p. 20) Omwille van het 
vroegere beleidsmatige onderscheid, is deze geïntegreerde erfgoedbenadering vandaag nog geen 
evidentie. (Conceptnota, p.44) Ook de ervaring met het Europese Intangible Cultural Heritage and 
Museums Project (verder: IMP) en de discussies op internationaal 
niveau, o.a. rond de nieuwe ICOM-definitie, bevestigen dit.  
 
Om de geïntegreerde visie in de cultureel-erfgoedsector waar te maken, moeten we de uitdaging 
gezamenlijk aangaan. Met ICE (in)begrepen willen Werkplaats immaterieel erfgoed, PACKED vzw, 
Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Nederland (verder Kenniscentrum), ICOM Belgium Flanders, 
FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, Hof van Busleyden en Jenevermuseum alvast een 
eerste stap in de goede richting 
zetten. Samen met en voor erkende musea in Vlaanderen en Brussel, immaterieel erfgoedexperts – 
inclusief participatie van immaterieelerfgoedgemeenschappen 



– én met uitwisseling met Nederlandse musea. Het project biedt inspiratie voor alle geïnteresseerde 
collectiebeherende instellingen en de brede erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel, én daarbuiten. 
Aan de basis van elke geïntegreerde werking ligt vooreerst de bewustmaking rond verschillende 
logica’s die spelen bij immaterieel erfgoed, en bij collectiewerking. Het is de komende jaren van 
groot belang dat de eigenheden van beide bij de verschillende actoren die errond werkzaam zijn, 
beter gekend zijn. Vandaaruit kan gaandeweg een meer geïntegreerde werking ontwikkeld worden. 
 
Musea kunnen uiteraard op verschillende manieren rond immaterieel erfgoed werken, bv. zichtbaar 
maken van ICE, platform bieden, … Met het project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen 
(verder: ICE (in)begrepen), focussen we op de relatie tussen immaterieel erfgoed en 
collectieplanning. Depotwijzer.be stelt: ‘Het collectieplan geeft inzicht in de samenstelling en de 
betekenis van de collectie, in wat de organisatie met de collectie wil (keuzes, prioriteiten en 
strategie), en in de uitvoering ervan in de praktijk.’ Dit instrument staat centraal in de werking van 
collectiebeherende instellingen. Het beïnvloedt de volledige werking van het museum. Immaterieel 
erfgoed een plaats geven in het collectieplan, is dus cruciaal en tegelijkertijd nieuw en complex. Dit 
project zet zowel in op het versterken van de functies voor immaterieel-erfgoedwerking, in het 
bijzonder herkennen en verzamelen, behouden en borgen en participeren, als op dienstverlening, 
vnl. naar de museale sector. 
 
In deze fase 1 (2019-2020) van ICE (in)begrepen willen we aan de hand van desktopresearch en 
kwalitatieve bevraging van de museumpraktijk een stand van zaken opmaken: bestaande literatuur, 
informatie en inspiratie verzamelen, noden en vragen in kaart brengen en 
clusteren. Immaterieel cultureel erfgoed integreren in collectieplannen roept veel vragen op (bv. Hoe 
kan je levende cultuuruitingen verzamelen en wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe werk je 
participatief aan je collectieplan? Wat is de link met waarderen van ICE? ‘Wat’ 
verzamel je precies: gerelateerde objecten, sporen van, praktijken, … en volgens welke afspraken of 
standaarden registreer je dat? Hoe verhouden de huidige digitale systemen en standaarden zich tot 
ICE, en hoe toepasbaar zijn ze? …). Deze vragen diepen we vervolgens 
uit samen met verschillende actoren (musea, immaterieel-erfgoedgemeenschappen, -experts, …) en 
op adequate manieren naargelang het topic (bv. masterclass, brainstormsessie, …). Vanuit de analyse 
van de bevindingen willen we komen tot één of meer inspirerende scenario’s die antwoorden 
kunnen bieden en in een volgende fase in de praktijk op toepasbaarheid worden uitgetest. Na twee 
projectjaren volgt de kennisdeling voor de museum- en brede erfgoedsector, via een rapport met 
aanbevelingen, een praktijkgerichte publicatie met handvaten en/of model(len), een slotconferentie 
en de verankering van de resultaten via de werking van de partners.  
 
 
 


