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Inleiding



Doel van de sessie

Werksessie
Dialoog over hoe vanuit samenwerking en netwerken verder 
ingezet kan worden op depotuitdagingen
Doel – Krachten bundelen

Afstemmen en samenwerken bij het maken van keuzes 
over ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waar’ te bewaren
Lerende netwerken



Aanpak van de sessie

Drie kernvragen
Toelichting bij elke vraag
Sectorcontext schetsen
Debat



Ronde van de tafel



3 Kernvragen



1/ Welke uitdagingen zijn er om 
‘samen in te zetten op 
depotuitdagingen’, vanuit 
netwerkverbanden? 



Uitdagingen voor het Vlaams Depotnetwerk 

(Onroerend Erfgoeddepots) – Luc Bauters
Maatschappelijk belang van bewaren in erkend depot moet 
meer buiten kijf staan

depots zijn als actor onvoldoende zichtbaar
vroeger betrokken worden in het archeologisch traject

Momenteel focus op archeologisch erfgoed, wat met 
monumentaal erfgoed en religieus erfgoed,…? Uitbreiding 
netwerk?



Uitdagingen voor het Vlaams Depotnetwerk 

(Onroerend Erfgoeddepots) – Luc Bauters

Kennisdeling naar niet erkende OE-depots:
beperkt aantal niet-erkende OE-depots, cruciale rol in 
gebieden waar geen erkend depot voorhanden is
weinig interactie met Depotnetwerk, doorstroom 
informatie en expertise is beperkt



Uitdagingen voor cultureel erfgoed (Katrijn Van 

Kerchove)

Meer doorgedreven kennisdeling en samenwerking voor 
verschillende collectieprocessen (selectie, waarderen, 
registratie, digitaliseren, behoud en beheer,….)
Nood aan trekkers
Nood aan stevige partnerschappen en engagement vanuit 
lokale besturen



Uitdagingen voor CE en OE

Meer afstemming en samenwerking tussen cultureel 
erfgoedspelers- en onroerend-erfgoeddepots is wenselijk



Reflectie

Vragen?

Reacties?



2/ Welke mogelijkheden zien we? 



Mogelijkheden voor het Vlaams Depotnetwerk 

(Onroerend Erfgoeddepots) – Luc Bauters

Rol die al opgenomen wordt vanuit Vlaams Depotnetwerk
Gezamenlijke denktank en kennisuitwisseling
Onderling maar ook voor niet erkende depots/spelers
Vb. calamiteitennetwerk

Vooral mogelijkheden kennisuitwisseling en samenwerking 
CE/OE

Conservatie en collectiebeheerssystemen
Publieksontsluiting > belang voor maatschappelijk 
draagvlak



Mogelijkheden voor cultureel erfgoed

Bijdrage vanuit de landelijke dienstverlenende rollen –
toelichting nota ‘Pleidooi voor de gezamenlijke 
ontwikkeling van een landelijk collectie- en depotbeleid’ 
(Joeri Januarius)



Reflectie

Vragen? Reacties?

Welke rol kunnen organisaties op zich nemen? Hoe 
verhouden organisaties zich tot elkaar? Hoe verloopt de 
afstemming tussen die spelers en niveaus best?

Samenwerking en netwerken tussen OE-CE? Waar gebeurt 
dit al, wat is mogelijk en relevant?



3/Hoe kan het beleid daarin verder 
stimuleren? 



Hoe gebeurt dat vandaag al?

Stimulans via het erkennings- en subsidiëringsbeleid
Onroerend erfgoed: participatie aan Vlaams 
Depotnetwerk als decretale vereiste
Cultureel erfgoed: 

samenwerking’ is verankerd in het decretaal kader
prioritaire aandacht in de Strategische Visienota Cultureel 
Erfgoed voor ‘samenwerking’,

Jaarlijks beleidsmatige afstemming en overleg met 
vertegenwoordiging uit beide sectoren



Reacties? Hoe nog?



Vragen? Reacties?

Kaat De Langhe (Agentschap Onroerend Erfgoed) 
kaatje.delanghe@vlaanderen.be

Katrijn Van Kerchove (Departement Cultuur, Jeugd en Media) 
katrijn.vankerchove@vlaanderen.be
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