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Het cultureel-
erfgoedbeleid in 
Vlaanderen



Cultureel-erfgoedbeleid Vlaanderen

Cultuur = bevoegdheid Vlaamse Gemeenschap

• Nederlandse taalgebied 
• Brussel, voor zover organisatie zich uitsluitend richt tot de 

Vlaamse Gemeenschap

• NIET: federale instellingen
• Omvat Koninklijke Bibliotheek en Rijksarchief, maar 

ook veel grote musea en KIK



Decretaal kader 

• Cultureelerfgoeddecreet 23 december 2021
• Doelstelling, instrumenten, voorwaarden en criteria

• Uitvoeringsbesluit– juni 2022
• Nadere bepaling criteria
• Procedures
• Samenstelling commissies

• Strategische visienota 2021
• Prioriteiten minister voor beleidsperiode



Doel decreet

• Cultureel-erfgoedveld uitbouwen

• Kwaliteitsvolle, duurzame cultureel-erfgoedwerking bevorderen

• Maatschappelijke inbedding van cultureel erfgoed vergroten



Hoe?

• Kwaliteitslabels toekennen

• Bovenlokale en landelijke niveau indelen

• Cultureel-erfgoedinstellingen aanduiden

• Werkingssubsidies toekennen
• Collectiebeherende instellingen

• Dienstverlenende rollen op landelijk en bovenlokaal niveau

• Periodieke publicaties

• Projectsubsidies toekennen



Erkende en gesubsidieerde 
collectiebeherende organisaties
• Musea: 65

• 2 cultureel-erfgoedinstellingen
• 23 landelijk
• 22 bovenlokaal
• 18 zonder indeling

• Culturele archiefinstellingen: 20
• 7 landelijk
• 2 bovenlokaal
• 11 zonder indeling

• Erfgoedbibliotheken: 9
• 1 landelijk
• 8 zonder indeling



Gesubsidieerde dienstverlenende 
organisaties
• Steunpunt FARO

• Werkplaats Immaterieel Erfgoed 

• Dienstverlenende organisaties op landelijk niveau: 11
• Cultureel-erfgoedspecialisatie zoals digitalisering

• Cultureel-erfgoedthema zoals agrarisch en industrieel erfgoed, 
religieus erfgoed en kunstenerfgoed

• Deelsector zoals erfgoedbibliotheken

• Dienstverlenende organisaties op bovenlokaal niveau: 27
• Vlaamse Gemeenschapscommissie
• 5 kunststeden
• 21 intergemeentelijke samenwerkingen 



Verwante organisaties en 
beleidsdomeinen 
• Verwante organisaties

• Het Vlaams instituut voor archivering (meemoo)

• Koning Boudewijnstichting

• Private spelers depot en restauratie: IPARC, Katoen Natie, Helicon…

• Kunstenbeleid
• SMAK, M, MDD, VAi

• Toerisme
• Bijvoorbeeld: hefboomprojecten ‘Vlaamse Meesters’



Expertise gezocht!



Draag met jouw expertise bij

• Adviseer actief de Vlaamse minister van Cultuur

• Geef het cultureel-erfgoedbeleid mee vorm



(filmpje Medialife tonen)



Welke expertise?

• Brede blik op de cultureel-erfgoedsector

• Expertise rond specifiek thema
• Digitaliseren van cultureel erfgoed

• Collectiezorg

• Diversiteit en meerstemmigheid

• ... 

• Experten met ervaring in aanverwante sectoren 

• Experten met zakelijke expertise in de culturele sector 



Pool experten cultureel erfgoed

• Cultureelerfgoeddecreet
• Rol van experten bij het adviseren van aanvragen

• Elke 5 jaar een nieuwe pool

• Nieuwe pool start op 1 september 2022



Wat doet een 
expert?



Adviseren….

open en constructieve blik 
op basis van expertise 



Adviseren: beoordelingscommissie

• Aanduiden als cultureel-erfgoedinstelling (ook met 
internationale experten)

• Toekennen en behouden indeling voor collectiebeherende
organisaties

• Toekennen werkingssubsidies



Boeiend en intens traject

Veel engagement

Impact op het cultureel-erfgoedveld

Verruim je blik en professioneel netwerk
Leer gepassioneerde collega’s kennen



Werkingssubsidies

• Tijdelijke beoordelingscommissies

• Commissiewerk = groepswerk

• Aanvragen werkingssubsidies
• Bij collectiebeherende organisaties wordt ook advies gegeven over het 

indelingsniveau (landelijk/bovenlokaal)

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/werkingssubsidies


Concreet

• Dossiers lezen

• Schriftelijke insteek maken voor beperkt aantal dossiers

• Eventuele plaatsbezoeken

• Adviesvergadering(en)

• Actief deelnemen aan besprekingen



Timing

Februari-maart 2023

Beoordelingscommissies erfgoedronde 2024-2028

Voorjaar 2026

Beoordelingscommissie dienstverlenende rollen 
bovenlokaal niveau

Nog te bepalen

Aparte beoordelingsronde voor eigen instellingen 
en FARO



Erfgoedronde 2024 - 2028

• Collectiebeherende organisaties
• Musea

• Culturele archiefinstellingen

• Erfgoedbibliotheken

• Dienstverlenende rollen op landelijk niveau

• Organisatie immaterieel erfgoed

• Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties



Tijdsbesteding

Voorbereiding

• Lezen dossiers

• Opmaken insteken (worden verdeeld onder de leden)

• 15 à 25 dossiers per beoordelingscommissie

Werktijd

• Vergaderingen

• Eventueel plaatsbezoeken

• Tijdens de werkuren

• Combinatie fysiek en digitaal

Exacte tijdsinvestering meegedeeld in uitnodiging voor commissie



Adviseren: externe experten

• Aanvragen kwaliteitslabels

• Aanvragen projectsubsidies

• Evaluatie van werkingssubsidies

• Evaluatie van kwaliteitslabels



Flexibel

Minder uitgebreide dossiers

Maak kennis met nieuwe initiatieven en actoren

Doe inspiratie op



Projectsubsidies

• Aanvragen projectsubsidies

• Experten staan departement bij in de advisering

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/subsidies/projectsubsidies


Concreet

• Experten gekozen voor specifieke expertise

• Lezen 1 of 2 dossiers

• Adviseren dossier(s) op basis van de criteria

• Via KIOSK een insteek opmaken



Tijdsbesteding en timing

• Uitnodiging om deel te nemen aan het adviseringsproces

• 2 à 3 weken om een insteek op te maken

• Werklast: ongeveer halve werkdag per dossier

• 2 x per jaar



Kwaliteitslabels
• Aanvragen erkenning als museum, culturele archiefinstelling of 

erfgoedbibliotheek 

• Experten staan departement bij in de advisering

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/erkenningen/kwaliteitslabel-voor-collectiebeherende-organisaties


Concreet

• Experten gekozen voor specifieke expertise

• Lezen dossier

• Voorbereiden plaatsbezoek

• Plaatsbezoek samen met tweede expert en departement

• Deelnemen aan adviesvergadering



Tijdsbesteding en timing

• Uitnodiging om deel te nemen aan het adviseringsproces

• werklast: ongeveer 1,5 à 2 werkdagen per dossier

• 1 x per jaar



Wie kan expert zijn?



Passie voor cultureel erfgoed

Ervaring in cultureel-erfgoedsector
of aanverwante sectoren

Gefundeerde mening formuleren



Pool van 
experten

Directeurs 
erfgoed-

organisaties, 
musea, 

archieven… Medewerkers 
erfgoedcel, 
bovenlokaal 
cultuurbeleid

Experten 
digitalisering, 

behoud en 
beheer, 

collectiebeleid
…

Project-
medewerkers, 
freelancers…

…

Zakelijk leiders 
kunstensector

Medewerkers 
cultuur-

educatieve 
organisaties

Docenten 
kunst-

geschiedenis, 
conservatie en 
restauratie…



Goed om weten



Vergoeding
• Werkingssubsidies – per dagdeel:

• Voorzitter commissie: 180 euro

• Leden: 90 euro

• + per insteek: 40 euro

• Kwaliteitslabels – per dagdeel:

• 90 euro

• + per insteek: 40 euro

• Projectsubsidies – per insteek: 

• 75 euro

• Let op: inclusief bedrijfsvoorheffing

• Reisonkosten



Draaiboek

• Richtlijnen kwalitatieve beoordeling
• Procedures

• Huishoudelijk reglement
• Vertrouwelijkheid 

• Onverenigbaarheden 

• Betrokkenheden 

• …



Vorming- en ontmoetingsdagen

• Netwerkontmoetingen

• Infosessies

• Focusgesprekken



Ter info: 
Adviescommissie cultureel erfgoed

• Kwaliteitsvolle organisatie en werking van de 
beoordelingscommissies

• Beleidsgericht advies

Geef je interesse aan in KIOSK (tabblad 'Profiel')

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel-erfgoed/raden-en-commissies/adviescommissie-cultureel-erfgoed


Demo KIOSK



Stel je kandidaat

• Vul tot en met 27 juni 2022 het aanvraagformulier in 
via KIOSK (aanmelden via e-ID)

• Meer info over KIOSK handleiding en eventuele problemen

https://kiosk.vlaanderen.be/kiosk/public/login.cjsm
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk


Vooraf
• Hou je CV klaar
• Check onverenigbaarheden

• Verkozen politiek mandaat
• Medewerker

• parlementaire fractie
• kabinet

• Personeelslid Vlaamse overheid
• betrokken bij uitvoering Cultureelerfgoeddecreet

• Personeelslid of lid raad van bestuur FARO
• Personeelslid of lid raad van bestuur OCE
• Lid SARC



Aanmelden als natuurlijk persoon



Aanmelden voor de eerste keer



Klik op 'dossiers' linksboven



Maak een 'nieuw dossier' aan



Kies het juiste 'dossiertype'



Let op: dit scherm verschijnt, maar is niet van toepassing op je 
kandidatuur. Klik op 'Ok'.



Let goed op

























Wat na mijn kandidatuur?

Een benoeming als expert houdt geen directe engagementen in. 
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VRAGEN?



Contact

• cultureelerfgoed@vlaanderen.be

• 02 553 68 42

mailto:cultureelerfgoed@vlaanderen.be

