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Open OCE  

open sectormoment n.a.v. de conceptnota cultureel erfgoed 

Aanwezig:  

Sigrid Bosmans, Mariet Calsius, Jan De Maeyer, Tijs De Schacht, Koen Demarsin, Fons Dierickx, 
Pascal Ennaert, Leen Heyvaert, Jan Klinckaert, Jorijn Neyrinck, Leen Van Dijck, Elviera Velghe, Bruno 
Vermeeren, Rony Vissers, Veerle Wallebroek, 
 

Verontschuldigd: 
Sofie De Caigny, Yves Segers, Mieke Van Doorselaer, Eva Wuyts, 

1 Verwelkoming, vastlegging agenda, tijdsschema 

2 Bespreking Conceptnota 

OCE bereidde een insteek voor. Sigrid licht toe. De insteek is gebaseerd op het memorandum, de 
nota over complementariteit en de reactie van OCE op de nota van 4 februari. Bedoeling is om in 
eerste instantie alle reacties te bundelen. 
 

2.1 Bespreking insteek OCE 
Algemene tendensen 
De nota vertrekt vanuit de reacties van OCE op de tussentijdse resultaten van 4 februari. Daarnaast 
begint de nota met enkele algemene tendensen die je uit de nota kan afleiden: 
 
Tendensen:  

 Er ligt nogal nadruk op bewaarinstellingen (vnl. musea), vooral die met internationale 
uitstraling en collectie; schaalgrootte en reikwijdte worden blijkbaar belangrijke criteria voor 
accreditatie van instellingen 

 Voor depotinfrastructuur wordt ook samenwerking met private partners gestimuleerd 
 Expertisecentra (netwerken) en erfgoedcellen/convenanten : betoelaging in relatie tot taken 

die ze opnemen 
 ICE wordt duidelijk een pijler van het beleid rond CE 
 De rol van de steunpunten Cultuur wordt nog in 2016 herbekeken 
 Collectieplan Vlaanderen en waarderingskader zullen dus per sector en bottom-up worden 

ontwikkeld 
 Magere paragraaf rond onderzoeksfunctie van erfgoedinstellingen 
 'ondernemerschap' culturele erfgoedorganisaties wordt gestimuleerd : zie ook het witboek 

'additionele financiering': http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/83901 
 Het is duidelijk dat veel zal afhangen hoe het nieuwe CED gaat worden uitgewerkt + Decreet 

Regionaal Cultuurbeleid… Er moet duidelijk nog veel worden overdacht en verder 
uitgedacht… 

 
Discussie 

 In de tekst zit wel veel input vanuit de sector opgenomen, maar als inventaris. Een duidelijke 
visie ontbreekt wel. 

 Er is onduidelijkheid over terminologie die niet consistent gebruikt. Ook verschillende 
begrippenkaders worden door elkaar gebruikt. 

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/83901
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 De tekst blijft soms zeer algemeen en is soms zeer concreet met uitgewerkte voorbeelden. 
Dat zorgt voor een onevenwicht. 

 Er ligt een sterke nadruk op samenwerking en netwerken. 
Er is een rode draad om te kijken naar mogelijke private partners en er een samenwerking 
mee aan te gaan. 

 Voor expertisecentra wordt gekeken zowel naar rollen als naar functies. De  nota blijft 
onduidelijk over hun toekomstperspectieven en de financiering. Netwerken en 
expertisecentra/dienstverlenende worden vaak in één adem vernoemd. 

 De samenwerkingsverbanden voor musea worden niet meer expliciet vermeld. 
 Collectieplan Vlaanderen wordt blijkbaar vooral gezien als afstoting. 
 Bij de convenanten wordt verwezen naar de beleidsprioriteiten voor de kunststeden. Vraag is 

of deze beleidsprioriteiten te nemen of te laten zullen zijn. Provinciale taken worden 
overgenomen, maar blijkbaar zonder evaluatie.  

 Het internationale valt onder Arts Flanders (vanuit de kunsten) 
 Netwerken worden geassocieerd met efficiëntie.  
 Regierol van de Vlaamse overheid is onduidelijk. De concrete uitwerking ontbreekt.  
 Onduidelijkheid over structurele financiering, onder andere van samenwerkingsverbanden 
 Depotwerking wordt doorgeschoven naar FOCI, terwijl FOCI zelf onder druk staat. 
 Het langetermijnperspectief ontbreekt 
 Digitale bewaring wordt in een netwerk georganiseerd. De rol van VIAA daarin is niet duidelijk.  
 Er worden geen duidelijke keuzes gemaakt.  
 Grote onduidelijkheid hoe dit vertaald zal worden in beleidsinstrumenten op korte termijn.  
 De rol van de overheid wordt niet duidelijk benoemd. 
 Grote onduidelijkheid over de overdracht van provinciale bevoegdheden en de relatie van het 

cultureel-erfgoeddecreet met het regionaal cultuurdecreet. 
 Cultureel erfgoed moet andere sectoren ter wille zijn. Al wordt wel de verwachting gecreëerd 

dat andere sectoren financieel zullen bijdragen, alleszins niet expliciet 
 Erfgoedbibliotheken zijn afwezig 
 Koppeling met (potentiële) decreten ontbreekt. 
 Er is onduidelijkheid over de relatie tussen organisaties en netwerken en hoe de structurele 

ondersteuning van beiden in de toekomst geregeld zal worden. 
 
Complementaire overheden 
 
Discussie 

 OCE ontving wel inventarissen van de provinciale middelen, maar deze zijn onoverzichtelijk 
en onvolledig. Vraag is of we enkele voorbeelden kunnen aanbrengen. Pascal Ennaert heeft 
wel een overzicht van begrotingsposten waarover onduidelijkheid bestaat en stelt deze 
meteen per beschikking.. 

 Er is geen sprake van evaluatie van de digitaliseringprojecten van de provincies of breder van 
de initiatieven van de provincies. Daarvoor is dus ook geen timing voorzien. 

 
Immaterieel Cultureel Erfgoed 
 
Discussie 

 Het gaat vaak over de relatie tussen immaterieel en roerend erfgoed. 
 Vaak wordt er foutieve terminologie gebruikt, eerder vanuit een collectiebeherende insteek. Zo 

is ‘behouden’ in het kader van ICE niet de juiste term. 
 ICE is wel een peiler van het beleid, maar komt niet in het cultureel-erfgoeddecreet. Het enige 

instrument is het ICE-reglement en dat is zeer beperkt. 
 Onduidelijk of ICE apart behandeld of geïntegreerd wordt; integratie is de voorkeur van OCE. 
 Integratie ICE in cultureel-erfgoeddecreet is wenselijk 
 Opnieuw eerder inventaris dan keuzes gemaakt vanuit een duidelijke visie 

 
Dienstverlenende organisaties 
 
Discussie 
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 Belangenbehartigers komen nauwelijks aan bod in de nota.  
 Opnieuw onduidelijkheid over structurele ondersteuning voor (dienstverlende) organisaties.  
 Synergie tussen dienstverlenende en collectiebeherende zou meer benadrukt moeten worden. 
 Organisaties voor Volkscultuur komen niet duidelijk terug in de beleidslijnen. 
 Het idee van netwerken biedt ook wel kansen. 
 Onduidelijk waar de overheid met de erfgoedconvenants  naar toe wil. 
 Geen aandacht voor expertiseopbouw. Alles staat in functie van dienstverlening. 

 
Collectiebeherende organisaties 
 
Deze moeten zeker aandacht krijgen in onze reactie. 
 

2.2 Verdere actie 
Het bestuur van OCE stelt voor om een ronde te maken van de deelsectoren, om OCE voor te stellen 
en om een workflow af te spreken voor de toekomst. Elke deelsector behoudt zoals eertijds 
afgesproken zijn autonomie, maar terugkoppeling naar OCE is wel wenselijk. Er moeten afspraken 
komen met betrekking tot externe communicatie. 
 
OCE neemt contact op met het kabinet (en de administratie) over de verdere ontwikkelingen. Er wordt 
beweerd dat er al tegen de zomer een nieuw cultureel-erfgoeddecreet zou zijn. 
 
OCE neemt contact op met de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. 
 
Op korte termijn lijsten we enkele algemene tendensen op in functie van een eerste publieke reactie. 
De SARC zal zich ook uitspreken over de conceptnota en zou die input kunnen gebruiken. Een meer 
concrete reactie moet duidelijk gedragen zijn door de hele sector en vraagt meer tijd om te redigeren.  
 
De algemene tendensen die we opgelijst hebben, worden rondgestuurd met de vraag aan de 
deelsectoren om tegen begin mei aan te vullen in maximaal tien punten. Deze input wordt verwerkt tot 
een korte nota die voorgelegd wordt aan de algemene vergadering van OCE. Met die tekst trekt OCE 
naar de deelsectoren, het kabinet en de commissie Cultuur. 

3 Volgende bijeenkomst 

Vrijdag 10 juni, 14u. in Brussel (FARO, onder voorbehoud) 
Er is het voorstel om hiervan een discussienamiddag te maken rond de visienota’s van de 
verschillende deelsectoren. 
 

 

 

 


