
 
Jaarverslag OCE 2017  

2017 was in alle opzichten een belangrijk jaar voor OCE: het nieuwe            
Culturele-Erfgoeddecreet werd, samen met haar uitvoeringsbesluiten en een bijhorende         
visienota van minister Sven Gatz goedgekeurd. Voor een groot deel van onze culturele             
erfgoedsector moesten de aanvragen voor subsidies aan het einde van 2017 ingediend zijn.  
Dit jaarverslag geeft een overzicht van de acties die OCE ondernam ter ondersteuning van de               
erfgoedorganisaties. Het bevat de volgende onderdelen: 
 

1. Het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet: het cruciale jaar 2017 

2. Een Vlaams cultuurbeleid in een digitaal tijdperk  
3. De bovenbouwoefening 
4. Decreet bovenlokale cultuurwerking 
5. Projecten en interne werking: 

a. Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur 

b. Samenwerkingsovereenkomst OCE – VVBAD 
c. OCE op sociale media 
d. Parlementaire stage 
e. Cultuurcontentement 
f. Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel: denkdag 

 
6. Toekomstmuziek 

1 Het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet: het cruciale jaar 2017 

 
De keuzes die de Vlaamse Regering voor een duurzame cultureel-erfgoedwerking maakten,           
zetten aan tot een wijziging van het Cultureel erfgoeddecreet van 2012. De Vlaamse Regering              
keurde op 2 december 2016 het ontwerp van het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet goed. Het             
ontwerp werd voorgesteld in het Vlaams Parlement.  
2017 zou het jaar worden van de uitvoeringsbesluiten bij het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet            
en eind 2017 dienden verschillende organisaties hun eerste aanvraag tot werkingssubsidie in            
volgens dit nieuwe decreet, met KIOSK. Wat volgt is een overzicht in de chronologie van               
gebeurtenissen voor het CED.  
 
Op 17 januari 2017 was OCE één van de sprekers op de hoorzitting in de commissie Cultuur                 
over het nieuwe erfgoeddecreet. OCE -met spreker voorzitter Jan de Maeyer- stelde vragen bij              
het gebrek aan duidelijkere perspectieven voor verschillende aspecten die verbonden zijn met            
het nieuwe erfgoeddecreet. Aspecten zoals de rol van de bovenbouw, digitalisering,           



 

depotwerking en de vrijwilligerswerking in de erfgoedsector zijn niet duidelijk gedefinieerd.           
Verder was OCE van mening dat de manier waarop het complementaire beleid tussen             
Vlaanderen en steden en gemeenten is opgevat voor een verschraling van het erfgoedveld             
zorgt. Het OCE is ook van mening dat het decreet enkel realiseerbaar is als elke organisatie                
toegang heeft tot financiële middelen en niet enkel de grote spelers. De vraag om organisaties               
die erfgoed niet als kerntaak hebben niet bij voorbaat uit te sluiten, keert niet enkel terug bij                 
OCE, maar ook bij de SARC. Er blijft een vaagheid tussen functies en rollen die instellingen                
kunnen opnemen, zonder zicht op helderheid. Het gekende pleidooi voor voldoende financiële            
middelen voor het erfgoeddecreet evenals voor transparantie betreffende een vooropgesteld          
budget, werd meermaals herhaald tijdens de hoorzitting door het OCE en de SARC. Tot slot               
duidde OCE nogmaals op de strakke timing van het decreet; om tot een duidelijk en               
transparant decreet te komen, is er meer tijd nodig.  
 
Na deze hoorzitting werd het ontwerp van de uitvoeringsbesluiten rondgestuurd in februari            
2017. Op vraag van het Kabinet van Cultuur en het Departement Kunsten & Erfgoed hebben               
de verschillende subsectoren en ook OCE nagedacht over een aantal insteken voor de             
toekomstige uitvoeringsbesluiten. Het werd een lijvig document waarin elke subsector van het            
culturele erfgoedlandschap het woord kreeg. Eind februari 2017 werd dit document           
overhandigd aan de administratie van het Kabinet Cultuur.  
 
Niet alleen de uitvoeringsbesluiten, maar ook de strategische visienota van minister Sven            
Gatz domineerde 2017. De visienota bundelt de strategische visie van de minister en de              
beleidsaccenten die hij aan de hand van het decreet wil leggen. Daarin staan vier krachtlijnen               
centraal: het versterken van collecties in Vlaanderen, het verbinden van materieel en            
immaterieel erfgoed, meer samenwerking en dus minder versnippering binnen de          
cultureel-erfgoedsector en tot slot een brede participatie en diversiteit. De minister wil            
daarnaast inzetten op een dynamisch cultureel-erfgoedbeleid aan de hand van specifieke           
projectsubsidies. Het is de eerste keer dat er een strategische visienota in een             
Cultureel-Erfgoeddecreet wordt ingeschreven. 
 
Op donderdag 20 april 2017 werden de SARC-sectorraad Kunsten en Erfgoed           
(vertegenwoordigd door Jorijn Neyrinck), de VVSG (vertegenwoordigd door Hilde Plas) en           
de belangenbehartiger OCE (vertegenwoordigd door Jan De Maeyer) uitgenodigd door de           
Commissie Cultuur om hun standpunten betreffende de strategische visienota Cultureel          
Erfgoed te komen toelichten. Over het algemeen was het duidelijk dat de gehele             
erfgoedsector en OCE de visienota met de nodige kritische en voorzichtige blik bekeken.             
Volgens OCE was het eerder een ‘voortgangsnota’ dan een ‘strategische visienota’: het            
document bevatte geen duidelijke keuzes en geen strikte visie. Ook de cohesie tussen de              
strategische visienota en het gemis van een duidelijke beslissing over de Bovenbouw            
(steunpunt FARO), alsook het afwachten van de gevolgen van het afschaffen van het domein              
cultuur bij de provincies en tot slot het ontbreken van de visienota digitale cultuur, maakte dat                
de visienota niet stevig in zijn schoenen stond. De belofte naar meer financiële middelen werd               
tegen deze tijd een veelgehoord mantra van het kabinet, maar hoeveel middelen dit zouden              
zijn, was en is alsnog onduidelijk. OCE formuleerde tijdens de hoorzitting kritische            
bemerkingen over de depotwerking en digitalisering, goed bestuur, participatie en het domein            
immaterieel erfgoed, het complementaire beleid en de financiële beloftes. Tijdens de           
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hoorzitting kwam vooral naar voren dat er nog meer verduidelijking nodig is vooraleer men              
kan komen tot een krachtige en duurzame tekst. Men moet er daarbij over waken dat de                
(niet-gesubsidieerde) lokale besturen en de zwakke positie van enkele organisaties niet over            
het hoofd worden gezien. De instellingen moeten ondersteuning krijgen en de nieuwe regels             
geleidelijk kunnen implementeren, rekening houdend met de eigenheid van de instelling. Er            
zouden daarnaast meer middelen moeten worden vrijgemaakt om de ambities van de visienota             
en het decreet te kunnen waarmaken.  
 
Gedurende dit proces, werd er een oproep vanuit de overheid geplaatst voor kandidaat             
commissieleden en experten cultureel erfgoed. Wanneer de beleidsplannen werden ingediend,          
zou deze commissie zich buigen over de toekenningen van statuten en budgetten.  
 
Op 31 mei 2017 werd OCE ontvangen door kabinet Cultuur voor een gesprek rond de               
visienota en uitvoeringsbesluiten. Voor 31 mei vonden er gesprekken plaatsen tussen elke            
aparte subsector en administratie en kabinet. OCE focuste zich op 7 deelaspecten van de              
uitvoeringsbesluiten van het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet: depotproblematiek, de       
problematiek rond digitalisering, beschikbare budgetten, de relatie tussen zakelijk en          
inhoudelijk bestuur, de relatie met aangrenzende beleidsdomeinen, beoordeling en visitaties          
en de vraag naar trajectevaluatie.  
 
Op 20 juni 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit van de Vlaamse Regering houdende               
de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017 definitief goed. Daarin            
worden de voorwaarden nog preciezer omschreven, procedures verfijnd, systemen van          
evaluatie en controle ingebouwd. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State op 14                
juni 2017 werden nog een aantal technische aanpassingen doorgevoerd in de tekst. 
 
Op 27 juni was er een collectief infomoment voor de sector over de aanvragen van de                
werkingssubsidies. Daarin werd onder andere het gebruik van het digitale platform KIOSK            
aangekondigd. Voorzitter van OCE Jan De Maeyer nam na de informatiesessie aanvragen            
werkingssubsidies het woord als ‘belleman’ van dienst. OCE vroeg als vertegenwoordiger van            
de gehele sector aandacht voor het nijpende financiële tekort in de culturele erfgoedsector. De              
boodschap was duidelijk: “Het nieuwe CED creëert nieuwe kansen en uitdagingen, maar            
zonder bijkomende financiële steun wordt dit decreet een dode letter.” OCE riep            
beleidsmedewerkers en creatieve geesten uit de sector op om mee te werken aan acties in               
de loop van 2017 en 2018 die onze roep om meer middelen kracht kunnen bijzetten.  
 
In juli werd de adviescommissie bekend gemaakt voor het nieuwe culturele erfgoeddecreet.            
Voorzitter van OCE Jan de Maeyer werd verkozen als voorzitter voor de adviescommissie.             
Door deze dubbele functie, moest hij het voorzitterschap bij OCE neerleggen.           
Ondervoorzitster Sigrid Bosmans nam tijdelijk zijn plaats in binnen het OCE.  
 
In augustus 2017 kwamen de eerste voorbeeldvragenlijsten voor de aanvragen van           
werkingssubsidies voor KIOSK online. Vanaf 18 september kunnen er aanvragen worden           
ingediend en gaat het systeem online. OCE communiceerde deze voorbeeldvragenlijsten naar           
de sector, met de bedoeling er feedback op te geven. Deze feedback werd overgebracht in               
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september, maar zonder veel resultaat. In 2018 zal OCE zich focussen op een evaluatie van               
KIOSK.  
 
De oproep tot actie, die vlak voor de zomervakantie door voorzitter Jan de Maeyer werd               
gedaan voor de hele sector, werd meer concreet uitgedacht. Om een symbolisch statement te              
maken, wilde OCE de sector oproepen om op 15 december, de dag dat heel wat               
erfgoedorganisaties hun subsidieaanvragen moesten indienen, actie te voeren op het          
Martelarenplein. Dit idee was naar analogie van een actie in 2014 door de museumsector,              
getiteld ‘water aan de lippen’. Ook deze actie vroeg om meer financiële middelen.  
De actie kreeg een nieuwe naam: #beloftemaaktschuld. Door praktische beslommeringen,          
moest OCE zijn actie verzetten naar maandag 18 december 2017. Na verschillende oproepen             
naar alle deelsectoren, kwam er een totaal van 85 personen mee actie voeren voor het kabinet                
Gatz. Minister Sven Gatz kwam zelf naar buiten om de menigte toe te spreken. Tot slot werd                 
een delegatie van OCE ontvangen door minister Gatz, waarin de strategie om meer financiën              
te verkrijgen voor cultureel erfgoed werd besproken. De actie #beloftemaaktschuld zal een            
vervolg krijgen in voorjaar 2018, wanneer de begroting ter discussie staat bij de Vlaamse              
regering.  

2 Een Vlaams cultuurbeleid in een digitaal tijdperk 

 
In 2016 en 2017 herhaalde OCE de vraag wanneer er een beleid kwam rond e-cultuur.               
Dergelijk beleid was namelijk niet omvat in het nieuwe culturele erfgoeddecreet. De Vlaamse             
Regering keurde op 22 december 2017 de visienota Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale             
tijdperk goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een          
langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale            
heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren,             
verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content kan worden             
gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën. 
In 2018 wil OCE op deze visienota reageren. Het belangrijkste en kritische punt hierbij is dat                
de visienota te laat komt voor het nieuwe CED, en of hiermee dan wel rekening moet                
gehouden worden in de ingediende beleidsplannen.  
 
 

3 De bovenbouwoefening 
 
De bovenbouw cultuur is een noemer voor het geheel van organisaties die op metaniveau              
bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van het brede culturele veld. OCE vroeg in              
het proces van het cultureel erfgoeddecreet al meermaals naar de evoluties van de             
bovenbouw, aangekondigd door de administratie. Een expertiserapport volgde er echter pas in            
november 2017. Het rapport, geschreven door Koen Vandyck en Yves Larock, bevat            
aanbevelingen om te sleutelen aan een meer vernetwerkte werking. 
OCE werd niet meegenomen in de oefening en de gesprekken die het rapport voorgingen.              
Uitgeteld de dag voordat het rapport wereldkundig werd gemaakt, kreeg OCE een telefoon             
om te reageren. Het rapport vermeld erfgoed maar amper als apart domein en op dit moment                
is het niet duidelijk hoe het rapport geïnterpreteerd zal worden door het kabinet en              
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administratie. Voor de toekomst is het de bedoeling om OCE beter te positioneren als              
belangenbehartiger in het brede veld van de cultureel erfgoedsector. 
 

4 Decreet bovenlokale cultuurwerking en de afslanking van provincies 
 
Het Vlaams regeerakkoord voorzag in de overdracht van de Vlaamse middelen voor lokaal             
cultuur- en jeugdbeleid naar de gemeenten. Daarna werden de persoonsgebonden          
bevoegdheden van de provincies – waaronder cultuur – overgedragen naar de Vlaamse            
overheid naar steden en gemeenten. Het voorstel van het nieuwe decreet zal er volgens              
minister Gatz mee voor zorgen dat bovenlokale projecten en werkingen die tot voorheen door              
de provincies ondersteund werden verder gezet kunnen worden in samenwerking tussen           
gemeenten en/of tussen bovenlokale culturele organisaties. 

Centraal in het nieuwe ontwerpdecreet staat ‘verbinding’ zowel tussen culturele sectoren en            
disciplines: kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en        
amateurkunsten, als tussen het lokale cultuurbeleid en het Vlaamse niveau. Naast verbinding            
stimuleert het decreet samenwerking met andere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn            
onderwijs en welzijn, maar ook samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend           
erfgoed en sport wordt aangemoedigd.  

Projectwerking moet zorgen voor de broodnodige dynamische ruimte en is een belangrijke            
pijler binnen dit decreet. Het voorontwerp van decreet gaat in januari 2018 voor advies naar               
de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). 

Wat betreft de afslanking van de provincies, is 2017 een ‘afbouwjaar’ geweest. Vanaf 1              
januari 2018 behoort het domein cultuur niet meer bij de provincies. Het zal afwachten zijn of                
dit de juiste beslissing is geweest.  

 

5 Projecten en interne werking 

 

5.1 Wijzigingen binnen de Raad van Bestuur 
 
In de zomer van 2017 namen we afscheid van onze eerste voorzitter Jan de Maeyer. We                
wensen hem het allerbeste toe als voorzitter van de adviescommissie Cultureel Erfgoed van de              
Vlaamse Overheid. Door zijn dubbele rol als voorzitter van de adviescommissie en als             
voorzitter van belangenbehartiger OCE, heeft hij besloten het voorzitterschap van OCE           
vroegtijdig neer te leggen. Tot oktober heeft Sigrid Bosmans, ondervoorzitster van OCE, als             
waarnemend voorzitter opgetreden. In oktober 2017 werd vanuit de museale sector Patrick            
Allegaert verkozen als voorzitter van OCE. Patrick is met pensioen maar nog steeds de              
artistiek en beleidsadviseur van museum Guislain in Gent. Hij is tevens voorzitter van het              
Museumoverleg en was tussen 2009-2017 voorzitter van de adviescommissie.  
Sinds het vertrek van Jan moest er ook een nieuwe vertegenwoordiger van het overleg              
landelijke archieven Vlaanderen –kortweg OLAV- worden aangeduid. Een vertegenwoordiger         
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vonden we in Geert Van Goethem, directeur van Amsab–ISG sedert 2010 en de voorzitter van               
OLAV.  
Aan de aanvang van 2018 bestaat de raad van bestuur van OCE uit: 

● Patrick Allegaert, voorzitter 
● Sigrid Bosmans, ondervoorzitter (overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal        

cultureel-erfgoedbeleid, sigrid.bosmans-at-mechelen.be) - zetelt ook in de SARC en         
ISOC 

● Bruno Vermeeren, secretaris (VVBAD, bruno.vermeeren-at-vvbad.be) 
● Eva Wuyts, penningmeester (erfgoedbibliotheken,    

eva-at-vlaamse-erfgoedbibliotheek.be) 
● Leen Heyvaert (ICOM-Vlaanderen, Leen.Heyvaert-at-lokeren.be) 
● Mariet Calsius (LEOV, mariet.calsius-at-resonant.be) 
● Elviera Velghe (Museumoverleg, elviera.velghe-at-fomu.be), zetelt ook in de SARC 
● Geert van Goethem (OLAV) 

Jorijn Neyrinck woont de Raad van bestuur bij op uitnodiging als onafhankelijke,            
meedenkend en -werkend persoon vanuit het ‘geheugen’ van de zich ontwikkelende           
belangenbehartiging in de erfgoedsector en vanuit het collectieve perspectief of veldbrede           
belang. 

De raad van bestuur van OCE kwam in 2017 acht keer samen: 
 

·       10/01/2017 
·       06/02/2017 
·       21/02/2017 
·       27/03/2017 
·       11/04/2017 
·       02/06/2017 
·       23/08/2017 
·       06/11/2017 

 
De algemene vergadering ging door op 2 juni 2017. Ook was er een uitzonderlijke algemene 
vergadering op 20 september 2017, naar aanleiding van het nieuwe voorzitterschap.  
 

5.2 Samenwerkingsovereenkomst OCE – VVBAD 
 
OCE en VVBAD sloten een samenwerkingsovereenkomst die begin 2017 in werking trad.            
Volgens deze overeenkomst ondersteunt Lise Vandecruys, sinds januari 2017 stafmedewerker          
bij de VVBAD, OCE op administratief en beleidsmatig vlak. Je kan haar bereiken via het               
e-mailadres info@overlegcultureelerfgoed.be.  

5.3 OCE op Social Media 
 
Door de campagne #beloftemaaktschuld werd OCE geïntroduceerd op Facebook. Een social           
media beleid moet nog verder worden uitgewerkt.  
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5.4 Parlementaire Stage 
 
Het Vlaams Parlement organiseert driemaal per jaar een tweedaagse parlementaire stage voor          
organisaties uit het zogenaamde ruime Vlaamse middenveld. Het Vlaams Parlement wil via            
die stages de verstandhouding tussen de organisaties uit het middenveld en politiek            
verbeteren. Bedoeling is inzicht te geven in de besluitvorming van de overheid, de werking              
van het Vlaams Parlement en de rol van een Vlaams parlementslid. Iedere deelnemer krijgt              
tijdens deze twee dagen een Vlaamse volksvertegenwoordiger als meter of peter toegewezen.            
In juni 2016 organiseerde het Vlaams Parlement in samenwerking met de Commissie Cultuur             
van het Vlaams Parlement al een dergelijke stage voor de brede culturele sector. 
OCE kreeg in 2017 voor een eerste keer de kans om deel te nemen aan een parlementaire                 
stage in het Vlaams Parlement en stuurde haar kersverse beleidsmedewerker Lise           
Vandecruys. Op het programma stond een heus inleefbad met een parlementslid als meter of              
peter, de kans om in debat te gaan met minister Sven Gatz, het volgen van verschillende                
commissievergaderingen, waarbij deze van cultuur uiteraard niet kon ontbreken en tot slot een             
zeer uitgebreide rondleiding over de communicatiewerking van het Vlaams Parlement. 
OCE benadrukte in het debat met minister Sven Gatz en de andere organisaties het belang van                
de beloofde inhaaloperatie voor cultureel erfgoed. 

5.5 Cultuurcontentement 
 
In het kader van de aankomende gemeenteverkiezingen in 2017, lanceerde OCE samen met             
vijf  andere koepelorganisaties de Vlaamse enquête Cultuurcontentement.  1

Centrale vragen in de bevraging zijn: Wat verwachten burgers in Vlaanderen en Brussel van              
het cultuurbeleid in hun gemeente? Hoe is het gesteld met de (amateur)kunsten, de             
bibliotheken, de cultuur- en gemeenschapscentra, het erfgoed, het verenigingsleven, het          
vrijwilligerswerk… in Vlaanderen en Brussel? Maken de gemeentebesturen die         
verwachtingen waar?  
 
Naar een versterkt regionaal erfgoedweefsel 
 
Op deze denk- en inspiratiedag brachten FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed,            
ICOM-Vlaanderen en OCE erfgoedcellen, musea, archieven en erfgoedbibliotheken samen         
om over de toekomst van regionale samenwerking na te denken en te discussiëren. Aan de               
hand van vijf praktijkvoorbeelden probeerden we nieuwe inzichten te verkrijgen over hoe een             
regionale samenwerking kan groeien. Wat kan het onderwerp, maar ook de intensiteit en             
levenscyclus zijn van zo een samenwerking? En hoe wordt het begrip ‘regionaal’ in deze              
voorbeelden ingevuld? 
Na deze studiedag brachten de intitiatiefnemende organisaties een discussietekst uit, een           
‘Pleidooi voor een versterkt regionaal erfgoed- en cultuurweefsel’. In deze tekst benoemden            

1 CultuurContentement is een initiatief van: Forum voor Amateurkunsten, FOV (Federatie 
sociaal cultureel werk), oKo (overleg kunstenorganisaties), OCE (overleg Cultureel Erfgoed), 
VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie) VVC (Vereniging 
Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra) met begeleiding van onderzoeksgroep TOR van de 
VUB (Vrije Universiteit Brussel). 
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de verschillende organisaties randvoorwaarden en succesfactoren om regionale werkingen te          
versterken en te verankeren. 
Maar deze tekst was ook bedoeld als een oproep: om werk te maken van een krachtige                
beleidsvisie op regionaal werken en om vanuit deze visie regionale dynamieken te            
ondersteunen. Met deze tekst richten we ons tot collega’s uit aangrenzende cultuurdomeinen,            
beleidsmakers en, in het bijzonder, de architecten van het toekomstige          
regionaal-cultuurdecreet. 
 

6 Toekomstmuziek 

2018 wordt alsnog een beslissend jaar: OCE zal actie blijven voeren voor het verzekeren van               
meer financiële middelen voor de culturele erfgoedsector. De visienota rond E-Cultuur zal de             
aandacht vragen, des te meer omdat deze visie moet ingepast worden in het nieuwe CED. Ook                
de bovenbouwoefening zal veel bepalen, OCE zal hierin zichzelf moeten (her)positioneren en            
versterken als belangenbehartiger voor onze brede culturele erfgoedsector.  
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