
Forum cultuurmanagement                   

07.02.2011 





evolutie 

Projecthuis (2003) 

↓ 

landelijke organisatie voor volkscultuur (2007) 

↓ 

landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie (2009) 

 
 

 

 





	  
Als	  landelijk	  exper-secentrum	  voor	  cultureel	  erfgoed	  wil	  tapis	  plein	  

bemiddelen	  voor	  een	  erfgoedprak7jk	  die	  mensen	  zin	  gee:	  in	  erfgoed.	  
	  
Het	  wil	  organisatoren	  van	  cultureel	  erfgoedac7viteiten	  in	  Vlaanderen	  

begeleiden	  bij	  het	  vinden	  van	  originele	  insteken	  en	  reikt	  methodieken	  en	  tools	  
aan	  om	  het	  publiek	  ac7ever	  te	  betrekken.	  	  
	  
	  

Via	  proe:uinen	  wil	  tapis	  plein	  antwoorden	  zoeken	  op	  actuele	  uitdagingen	  en	  zo	  
bijdragen	  tot	  de	  verdere	  ontwikkeling	  van	  exper7se.	  	  

	  
	  
Door	  zich	  in	  te	  schakelen	  in	  interna7onale	  netwerken	  tensloAe,	  	  

wil	  tapis	  plein	  buitenlandse	  exper7se	  vloAer	  laten	  doorstromen	  
naar	  haar	  cultureel	  erfgoedgemeenschap	  in	  Vlaanderen.	  

VISIE	  /	  MISSIE	  	  
	  



EXPERTISE	  	  



ERFGOEDGEMEENSCHAP 
 

breed én divers, eigentijds draagvlak voor erfgoedparticipatie in Vlaanderen 
 

 De werking karakteriseert zich door open netwerkstructuren, tijdelijke zowel als 
permanente samenwerkingsverbanden, lokale zowel als bovenlokale cultureel-
erfgoedgemeenschappen, individuele zowel als groepsgebonden 
gemeenschapsopbouw,...  
 

 
3 grote types: 
 

1 De cultureel-erfgoedsector  
 
2 Het maatschappelijke middenveld of de burgermaatschappij (buurtverenigingen, 

sportclubs, jeugdclubs, ouderenverenigingen, individuen...) 
 

3 Aangrenzende maatschappelijke sectoren (onderwijs, toerisme, kunsten, economie, 
welzijn, sociaal-cultureel werk,...) 

 
 Tapis plein vzw zet een werking uit waar het werken ààn, mét en over cultureel-
erfgoedgemeenschap zélf centraal staat, als missie, als thema , als doelstelling, als 
methodiek. 
 



probleemstelling 

vroeger    → nu 
 

Vanuit de buik          doordacht, planmatig 

flexibel           gestructureerd 

ifv opportuniteiten         ifv doelen 

eigenzinnig          afgestemd op noden / verwachtingen veld 

…          … 

 

 

 

 



Omgevingsanalyse 2009 
 

Verder invulling geven aan beleidsplan afgestemd op behoeften en 
verwachtingen van het veld / stakeholders 

•  aanwerving van een tijdelijke medewerker * 3 maand FT 

•  30 oriënterende gesprekken met spelers binnen en buiten de 
erfgoedsector 

•  terugkoppeling met een klankbordgroep 

 

 
 

 

 



 

 

•  expertise-opbouw =>  Labo-werking / experimenteel en ontwikkelingsgericht 

•  expertisedeling => Intermediair /dienstverlenend 
   vragenuurtje (start/eenmalig) 

   procesbegeleiding (op maat/herhaald) 

   stuurgroepen, expertengroepen 

   praktijkverhalen 

   vorming, studiedagen 
   … 

•  methodiekontwikkeling ! 

•  internationalisering ! 

Focus en afbakening werking expertisecentrum 

 

 
 

 

 



Een blik op de huidige werking… 

 

 

 



•   Structurele subsidies  
Vlaamse Overheid CE-decreet 140.000 euro  
& Stad Brugge 6000 euro 
 
•   Projectsubsidies 
50.000 à 100.000 euro per jaar 
 
•   Eigen inkomsten 
25.000 à 50.000 euro per jaar 

financiering 

 

 

 



•  RVB en AV: vernieuwing in 2009 – cfr professionalisering 
 

•  dagelijkse organisatie: stafmedewerkers, teamoverleg, bestuur, 
 
 
•  personeelsbeleid en evolutie: van organisch + bottom-up  

          naar formalisering en IKZ 
 
 
•  zie ook document organisatienota 

Bestuur, dagelijks beleid en personeelsbeleid 

 

 

 



• 	  PRISMA	  onderzoek:	  veldanalyse	  
	  
• 	  aankondiging	  herstructurering	  Cultureel-‐erfgoedveld	  (januari	  2010)	  
	  
• 	  makelaarstraject	  FARO.	  steunpunt	  voor	  cultureel	  erfgoed	  vzw	  
	  
• 	  tussen-jdse	  evalua-e	  exper-sewerking	  (augustus	  2010)	  
	  
• 	  aankondiging	  besparingen	  oktober	  2010	  	  
&	  (informeel)	  signaal	  opheffen	  transversale	  exper-sewerkingen	  	  
	  
• 	  bekendmaking	  beleidsvisie	  immaterieel	  cultureel	  erfgoed	  (17	  december	  2010)	  
	  
• 	  indienen	  beleidsplan	  1	  april	  2011	  

	  
	  

Actuele evoluties in beleid en veld  
& toekomstperspectieven 

 

 

 



Bijzondere	  inzet	  voor	  immaterieel	  cultureel	  erfgoed	  ontwikkelingen	  
In	  netwerkvorm	  
	  
	  
Par-cipa-eve	  doelstelling	  !	  	  	  Erfgoedgemeenschap,	  makelaardij,	  educa-e….	  
	  
	  
Methodische	  exper-se	  !	  	  	  	  	  Focus	  op	  TRANSMISSIE	  
	  
	  
Labo-‐trajecten	  in	  samenwerkingsverband	  &	  crossectoraal	  

Actuele evoluties in beleid en veld  
& toekomstperspectieven 
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