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In de Strategische Visienota Cultureel Erfgoed concretiseer ik mijn beleid en geef ik
prioriteiten en aandachtspunten mee.
De visienota kwam tot stand na een voorbereidend traject dat de uitdagingen voor het
cultureel-erfgoedveld in kaart bracht. Daarvoor werd de cultureel-erfgoedsector uitgebreid
geconsulteerd en de belangenbehartiger betrokken. Er werd ook overleg georganiseerd met
andere beleidsdomeinen, met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Het eerste deel van de visienota schetst de grote lijnen van het cultureel-erfgoedlandschap
van de toekomst. De coronacrisis heeft daarop onvermijdelijk een grote impact. We moeten
plannen maken die ambitieus zijn, maar ook realistisch.
Met mijn cultureel-erfgoedbeleid wil ik drie doelstellingen realiseren:

de dynamiek, de eigenheid en de uitstraling van het Vlaamse cultureelerfgoedveld en de cultureel-erfgoedwerking waarborgen én stimuleren

de digitale transformatie aanmoedigen en versterken

de huidige en toekomstige generatie warm maken voor het rijke en
diverse erfgoed in Vlaanderen

www.vlaanderen.be

Mijn visienota richt zich in eerste instantie op de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet.
De nota biedt een richtinggevend kader voor de aanvragers, de beoordelaars en het beleid.
Daarnaast beschik ik over heel wat andere instrumenten om mijn doelstellingen te bereiken:
het topstukkenbeleid; het eigen aankoopbeleid; de eigen instellingen; de Collectie van de
Vlaamse Gemeenschap; het beleid rond immaterieel erfgoed inclusief de beurzen voor
vakmanschap … Een belangrijk nieuw instrument dat ik voorzie is een indemniteitsregeling, die de
verzekeringskosten bij internationale tentoonstellingen kan drukken.
Het goed op elkaar afstemmen van de verschillende instrumenten is cruciaal voor het in stand
houden van het rijke netwerk aan cultureel-erfgoedactoren waar Vlaanderen op kan bogen.
Daardoor is er zowel voldoende aandacht voor de grote blikvangers en topcollecties als voor
kleinere collecties en spelers die cultureel-erfgoedwerking niet als hoofdtaak hebben. De vele
vrijwilligers en cultureel-erfgoedgemeenschappen die zich belangeloos inzetten voor ons erfgoed
verdienen daarbij een bijzondere vermelding.
Een project waar ik bijzonder belang aan hecht is het virtuele Museum van Vlaanderen. Hier
komen twee van de doelstellingen van mijn beleid samen: het aanmoedigen van de digitale
transformatie door het gebruik van innovatieve technieken en een toekomstige generatie warm
maken voor ons rijke erfgoed. Samen met de sector wil ik van het Museum van Vlaanderen een
succesverhaal maken.

Om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, stel ik in het tweede deel van mijn tekst 8
beleidsprioriteiten voorop:
1

VERDIEPEN VAN DE KENNIS OVER CULTUREEL ERFGOED EN CULTUREELERFGOEDWERKING

Ik start structureel overleg op met de cultureel-erfgoedsector over de langetermijnevoluties die
relevant zijn voor cultureel-erfgoedwerking en het beleid. Daarnaast zet ik in op kwalitatieve
dataverzameling rond cultureel erfgoed, waarvoor een monitoringtraject wordt opgestart in het
najaar 2021, en op het ontwikkelen van laagdrempelige tools voor publieksonderzoek. Tenslotte
wil ik ook over beleidsrelevant onderzoek in bredere zin sterker afstemmen.
2

INZET OP EEN RIJK EN DIVERS CULTUREEL-ERFGOEDLANDSCHAP

Ik zet in op de verdere financiële versterking van de cultureel-erfgoedsector, zoals voorzien in het
Vlaams Regeerakkoord.
Het Cultureelerfgoeddecreet voorziet in subsidies voor werkingen met internationale, landelijke of
regionale schaalgrootte en reikwijdte.
Voor collectiebeherende organisaties start ik een nieuwe aanduidingsronde voor cultureelerfgoedinstellingen, de toonaangevende organisaties met internationale schaalgrootte en
reikwijdte. Bij de voorziene wijziging van het Cultureelerfgoeddecreet wil ik daarnaast de indeling
bij het landelijke en regionale niveau permanent maken, zodat collectiebeherende organisaties
die indeling niet elke ronde opnieuw moeten aanvragen. Ik wil de werkingssubsidies ook
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openstellen voor organisaties die cultureel-erfgoedwerking uitvoeren als onderdeel van een meer
omvangrijke taak, wat nu uitgesloten is.
Voor de dienstverlenende werking leg ik een focus op een duidelijk gecommuniceerd en
afgestemd aanbod, vertrekkend van een duidelijke nodenanalyse. Specifiek voor immaterieel
erfgoed moet er voldoende aandacht zijn voor de ondersteuning van immaterieel-erfgoedwerking
bij erkende en gesubsidieerde organisaties.
Het is cruciaal dat organisaties vanuit hun eigenheid en organisatiecultuur zelf prioriteiten kunnen
bepalen en invulling kunnen geven aan hun werking. Ik vraag daarvoor voldoende aandacht bij
de beoordeling. Daarnaast hecht ik bijzonder belang aan samenwerking en netwerking en vraag
ik aandacht voor ecologische duurzaamheid.
3

ERFGOEDZORG CENTRAAL

Cultureel-erfgoedzorg is cruciaal voor het bewaren en doorgeven van het erfgoed, maar gebeurt
in grote mate achter de schermen. Ik vraag daarom extra aandacht voor de drie cultureelerfgoedfuncties die minder zichtbaar zijn voor het publiek: verzamelen en herkennen, behouden
en borgen, en onderzoeken. Ik leg daarbij specifieke accenten op het vlak van:
– registreren en in kaart brengen van erfgoed;
– collectievorming;
– behouden van erfgoed;
– immaterieel erfgoed
– onderzoeken.
De Vlaamse overheid neemt een regierol voor depotbeleid op, zowel voor het cultureel als
onroerend erfgoed. De uitdagingen op het vlak van depots moeten immers overkoepelend
opgenomen worden en er moet gezocht worden naar gedeelde oplossingen. Mijn collega van
onroerend erfgoed en ikzelf werkten daarom een gemeenschappelijke aanpak uit over hoe we die
rol zullen opnemen.
4

AANMOEDIGEN EN VERSTERKEN VAN DE DIGITALE TRANSFORMATIE

De digitale transformatie heeft een grote impact op het geheel van de cultureel-erfgoedwerking.
Dat vraagt creativiteit en innovatie. Met het virtuele Museum van Vlaanderen wil ik daarom een
voortrekkersrol spelen op het vlak van de digitale interactie.
Voor het geheel van de digitale transformatie neemt de Vlaamse overheid een regierol op,
vertrekkend van een netwerkmodel en in samenspraak met de actoren. Daarbij staan vier pijlers
centraal:
– verzekeren van duurzame en betaalbare infrastructuur;
– inzet op digitale content;
– focus op digitale innovatie;
– werken aan digitale competenties.
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5

IEDEREEN VOOR ERFGOED, ERFGOED VOOR IEDEREEN

Cultureel-erfgoedorganisaties hechten terecht veel belang aan hun maatschappelijke rol: het
cultureel erfgoed is onze gemeenschappelijke erfenis, we moeten de hele samenleving erbij
betrekken. Organisaties moeten een visie ontwikkelen over hoe en wanneer ze inzetten op
participeren en op het aan bod laten komen van verschillende stemmen en perspectieven, ook
voor moeilijke onderwerpen of omstreden erfgoed. Op het vlak van presentatie en programmatie
vraag ik bijzondere aandacht voor het streven naar een breed en gediversifieerd bereik en voor
cultuureducatie.
6

VERSTERKEN VAN DE ZAKELIJKE WERKING

Aanvragen moeten de nood aan werkingssubsidies duidelijk motiveren en toelichten hoe de
organisatie zoekt naar aanvullende vormen van financiering. Voor de aanvragen is het cruciaal
dat de kosten en inkomsten transparant en volledig in kaart worden gebracht.
Gekoppeld aan de oefening rond regiovorming, is er voor de regionale dienstverlenende rollen
nood aan het beperken van structuren en overhead. Daarnaast vraag ik aandacht voor:
– goed bestuur;
– een kwaliteitsvol personeels- en vrijwilligersbeleid;
– kennisopbouw en kennisdeling rond zakelijke werking.
7

STIMULEREN VAN DE INTERNATIONALE CULTUREEL-ERFGOEDWERKING

Ik wil de cultureel-erfgoedsector nauwer betrekken bij het internationale beleid van de Vlaamse
overheid en blijf inzetten op internationale cultureel-erfgoedwerking. Cultureelerfgoedorganisaties zullen een belangrijke rol spelen bij het opnieuw aantrekken van
internationale bezoekers na de coronacrisis. De kwaliteit van de bezoekerservaring en de
draagkracht van het erfgoed moeten daarbij centraal staan. Internationale kaders en standaarden
(zoals de sectorale ethische codes) en kennisdeling over internationale evoluties blijven bijzonder
belangrijk voor het Vlaamse beleid.
8

AFSTEMMING BINNEN HET BREDERE CULTUURBELEID, MET ANDERE
BELEIDSDOMEINEN EN BESTUURSNIVEAUS

Uiteraard stem ik het cultureel-erfgoedbeleid af op andere onderdelen van het cultuurbeleid.
Bijzondere aandacht verdient het kunstenbeleid, ook de afstemming met het Vlaamse
infrastructuurbeleid en het bovenlokaal Cultuurdecreet zijn belangrijk.
Bij de andere beleidsdomeinen ligt het accent op de samenwerking met onroerend erfgoed,
toerismebeleid en onderwijs. Nauw verbonden met dat laatste, zet ik ook in op het afstemmen en
samenwerken met de academische sector.
Voor het gehele cultureel-erfgoedbeleid zijn de steden en gemeenten bijzonder belangrijke
partners. Ik zet dan ook in op meer structureel overleg. Uiteraard blijft Vlaanderen zijn
verantwoordelijkheid opnemen tegenover het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De eerste partner
daarvoor is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ten slotte is de federale overheid een
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belangrijke gesprekspartner. Zij is niet alleen bevoegd voor een aantal thema’s, maar is zelf ook
beheerder van erg belangrijke collecties.

In het derde en laatste deel van de Visienota focus ik op de concrete uitvoering van het
Cultureelerfgoeddecreet. Ik voorzie een optimalisering van het decreet zelf. Daarbij ligt de
klemtoon op:
– het bijschaven van de procedures;
– het verminderen van de plan- en werklast;
– het afstemmen met andere cultuurdecreten.
De inhoudelijke krachtlijnen van het decreet blijven hetzelfde.
Bij de acht beleidsprioriteiten formuleer ik een aantal verwachtingen omtrent de uitvoering van
de decretale taken. Daarnaast formuleer ik specifieke aandachtspunten die getoetst worden bij
het decretale criterium rond de uitvoering van de Strategische Visienota. Die aandachtspunten
betreffen:
– samenwerking en netwerking, ook internationaal;
– klemtonen met betrekking tot cultureel-erfgoedzorg;
– inbedding in een digitale visie strategie;
– het versterken van participeren, het verbreden van bereik en de inzet op kinderen en
jongeren.
Ik kijk ernaar uit om deze beleidsvisie samen met de sector te realiseren en zo de
toekomst van ons rijke cultuur erfgoed te verzekeren en het enthousiasme ervoor in
binnen- en buitenland verder te vergroten.
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