
In 2014 dwarrelde het standpunt van de Culturele erfgoedsector, 
toen nog verwoord door het Cultureel Erfgoedoverleg, in de vorm 
van papieren sneeuwvlokken neer op de hoofden van de luisteraars 
van het Groot Onderhoud in Brugge.  Ongeveer een jaar later kreeg 
OCE, toen omgevormd tot de formele belangenbehartiger Overleg 
Cultureel Erfgoed, in Gent voor de eerste keer de kans om zijn acties 
toe te lichten op het Groot Onderhoud. Vandaag staan we hier weer, 
na een jaar waarin we nota’s schreven, de sector samenbrachten en 
bevraagden, verschillende gesprekken voerden met het kabinet, het 
departement en de commissie cultuur van het Vlaamse Parlement. Er 
was stof genoeg voor een volle agenda. De wijzigingen aan het 
topstukkendecreet, de bestuurlijke veranderingen met de afslanking 
van de provincies, de nieuwe conceptnota, het ontwerp van decreet, 
de wijzigingen aan de projectsubsidies, de visie op vrijwilligersbeleid, 
de visienota cultuurspreiding, Als belangenbehartiger  ontvangen we 
geen subsidies en in het nieuwe decreet worden we zelf niet meer 
vermeld, maar OCE wordt wel gezien als gesprekspartner. Wij 
aanvaarden deze uitnodiging tot dialoog en trachten, gedragen vanuit 
de Cultureel Erfgoedsector, de visies van de verschillende 
deelsectoren te verwoorden, op elkaar af te stemmen, te zoeken naar 
de common ground.  
 
Laat dit dan ook een oproep zijn naar de sector om nog meer deel te 
nemen aan de dialoog, en ons uw mening te laten horen. Ons 
vrijwilligerswerk, wat deze belangenbehartiging voor een groot deel 
is, te ondersteunen en de stem van de sector te versterken. Want na 
het bewogen jaar 2016  belooft 2017 niet meer rust. In het 
vooruitzicht liggen immers  de goedkeuring van het decreet, de 
uitwerking van uitvoeringsbesluiten en de deadline voor de 
beleidsplannen  van alle individuele instellingen en organisaties 
Cultureel Erfgoed in november 2017. Er dient dus nog een tandje te 
worden bijgestoken. We kunnen straks in de workshops alvast 
allemaal inspiratie opdoen om onze nieuwe erfgoedstiel vorm te 
geven. 
 
De druk en de snelheid waarmee de vernieuwingen in het 
erfgoedbeleid elkaar opvolgen stemt de meeste organisaties tot 
ongerustheid. Niet in het minst, zoals  ook al in de commissie cultuur 
van het Vlaamse parlement werd aangehaald, omdat het gevoel leeft 
dat  het oude decreet bijlange niet was opgebruikt. Uiteraard 
begrijpen we dat een aantal aanpassingen zich opdrong: er was de 
bestuurlijke verandering waarbij de persoonsgebonden materie 



werd onttrokken aan de provinciale bevoegdheden; de vraag van de 
sector zelf, herinner de dwarrelende boodschap, om er voor te 
zorgen dat de museale sector niet langer hoeft te watertrappelen om 
de basisfuncties te vervullen, de afstemming en stroomlijning van de 
procedures binnen het cultuurbeleid, …. Ik denk dat de sector 
daarvoor begrip kan opbrengen. Meer zelfs, het plan om een 
geïntegreerde langetermijnvisie uit te tekenen, zou kunnen zorgen 
voor de decretale rust waar iedereen naar verlangt. Kanttekening 
daarbij is wel dat de snelheid waarmee dit alles moet gebeuren 
weinig garanties biedt op duurzaamheid: de procedures van het 
beleid waaraan men zich spiegelt, zijn niet geëvalueerd, de 
beoordelingsprocedures die men uittekent, richten zich vooral op het 
halen van de huidige krappe timing i.p.v. het ideale scenario, 
beleidsplannen moeten worden geschreven zonder inzicht in de 
financiële mogelijkheden of het totaalplaatje van de erfgoedsector. 
 
Het cultureel regiodecreet, de regelgeving rond digitalisering, de 
vrijwilligerswerking, de bovenbouw, … zijn allemaal stukjes van de 
puzzel die ontbreken, dus waar men zich moeilijk tegenover kan 
verhouden. Het verschuiven van al deze deelwerkingen naar andere 
beleidsstructuren verengt en versnippert het erfgoedbeleid  
Tegelijkertijd is er binnen het cultureel-erfgoeddecreet 
onduidelijkheid over de rollen die instellingen en organisaties 
bijkomend kunnen opnemen. De mogelijkheid om rollen voor te 
stellen, dreigt een ratrace te veroorzaken in een zoektocht naar de 
broodnodige middelenverhoging voor de eigenlijke werking i.p.v. een 
weerspiegeling van de noden en mogelijkheden in het veld. Door 
slechts een deel van het veld te bevragen, waarbij de selectie is 
gestoeld op organisatievorm i.p.v. het belang van erfgoed, groeit de 
ongerustheid over wie nog allemaal een plaats heeft in dit 
erfgoeddecreet. Zeker omdat erfgoed dat zich in een organisatie 
bevindt die erfgoed niet als kerntaak heeft, wordt uitgesloten van 
subsidiëring (denk aan stadsarchieven en sommige 
erfgoedbibliotheken). 
 
Tijdens de vorige editie van het Groot Onderhoud verzorgde OCE een 
deel van een sessie over de problematiek van de afbouw van de 
provinciale bevoegdheden. Nog altijd leeft de vrees dat hierdoor een 
aantal taken niet meer zal worden opgenomen. Dat vooral de 
dienstverlening hierbij zal inschieten, maar ook collecties nadeel 
zullen ondervinden. Daarom is het eens te meer belangrijk dat voor 
het erfgoedbeleid op lokaal niveau de belangen van het erfgoed 



primeren. Om dat te verzekeren vragen we dat ook de stem van de 
erfgoedsector gehoord zou worden bij de opmaak van een nieuw 
protocol tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse gemeenten 
en steden. 
 
Het terugplooien op erfgoedorganisaties in de enge zin van het 
woord, het verzekeren van de financiële schotten tussen de sectoren 
en de onduidelijke inbedding van de regionale werking versmallen 
erfgoedland en  sluiten het af van de buitenwereld. Nochtans stelt de 
conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in 
Vlaanderen’ het maatschappelijke belang voorop, koestert de 
erfgoedgemeenschappen, omarmt het internationale perspectief, wil 
de netwerken versterken en uitbouwen. Hoe bouwen we bruggen 
over de schotten van de sectoren heen, de verschillende 
bestuursniveaus, de instellingen en de erfgoedgemeenschappen?  
 
Door in dialoog te gaan en dat is wat we het hele voorbije jaar gedaan 
en gezien hebben. We willen daartoe ook onze appreciatie tonen voor 
de openheid van kabinet en het departement. Het hele traject om tot 
de conceptnota te komen bijvoorbeeld en/of hoe achter elke reactie 
een uitnodiging volgt om de meningen en visies naast elkaar te 
leggen. Te zoeken naar een goede oplossing. Ook na de reactie op het 
ontwerpdecreet door de sector is die uitnodiging gekomen. 
Binnenkort bekijken we samen alle knelpunten en de adviezen die de 
sector daarop formuleerde. OCE heeft er bewust voor gekozen om 
niet alleen de knelpunten op te sommen, maar ook oplossingsgericht 
adviezen te formuleren. Ik geef de adviezen hier nog even mee. 
 
-Veranker de inhoudelijke afstemming van dit decreet met andere 
decreten en trajecten en geef de cultureel-erfgoedsector een stem in 
de vormgeving hiervan. 
-Behoud FARO als sectorspecifiek steunpunt en schrijf het in het 
cultureel-erfgoeddecreet in. 
-Denk vanuit noden en niet vanuit rollen, beleidsniveaus of instituties 
-Maak binnen de regering actief werk van afspraken met andere 
deelsectoren. 
-Stel het protocol tussen de Vlaamse gemeenschap en steden en 
gemeenten op vanuit een duidelijke visie, met betrokkenheid van de 
hele culturele-erfgoedsector. Vul het protocol inhoudelijk in, vanuit 
het belang van het erfgoed, niet alleen bestuurlijk. 
-Maak een collectieplan Vlaanderen en betrek daar alle cultureel-
erfgoedorganisaties en collectiebeheerders bij 



-Schrijf cultureel-erfgoedgemeenschappen steviger en concreter in 
het decreet in. 
-Betrek de cultureel-erfgoedsector actief bij het opstellen van het 
decreet regionaal cultuurbeleid. 
-Schep duidelijkheid rond het budget voor functies en rollen. 
-Verschaf meer helderheid over de definitie van rollen, de interactie 
tussen functies en rollen en een regierol voor ondersteuning 
-Betrek spelers als FARO en OCE bij de regie van het veld. 
-Sluit organisaties niet uit (van subsidie) op institutionele basis, het 
belang van het erfgoed en de kwaliteit van de werking moet 
primeren. 
-Geef erkende erfgoedbibliotheken de mogelijkheid om binnen 
projecten een begeleidende rol op te nemen. 
-Zorg dat alle organisaties een jaar de tijd hebben voor 
beleidsplanning. 
-Stem verschillende beleidsperiodes van cultureel-
erfgoedorganisaties op elkaar af. 
-Schrijf realistische minimumbedragen in voor subsidiëring, zodat 
organisaties de werklast ten opzichte van de subsidiëring kunnen 
inschatten bij de opmaak van de beleidsplannen het intekenen op 
rollen en functies. 
-Verminder de planlast. 
 
Deze adviezen zijn het resultaat van een bottom-up bevraging 
waaraan vertegenwoordigers van alle deelsectoren deelnamen. Ze 
zijn daarnaast ondersteund door de nota’s van elke deelsector. De 
manier waarop de sector verregaand bereid is om mee na te denken 
over het hele erfgoedveld toont de betrokkenheid van een sterk 
genetwerkt veld, maar de adviezen tonen ook de goesting om 
werkelijk aan de slag te gaan en de uitdagingen aan te pakken. Ik 
hoop dan ook dat ze geïnterpreteerd worden als een uitgestoken 
hand om de dialoog aan te gaan om samen te sleutelen aan een 
duurzaam erfgoedbeleid.  


