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Landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie. 

Of hoe tapis plein vzw haar nieuwe rol invult …

1. Een omgevingsanalyse voor erfgoedparticipatie (2009)

Sinds 2009 is tapis plein vzw binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet van 2008 erkend als landelijk expertisecentrum voor 

actieve erfgoedparticipatie. Naar aanleiding van deze erkenning zetten we in het najaar van 2009 een kwalitatief onder-

zoek op dat naar de verwachtingen, noden en behoeften in het veld peilde1, opdat we onze werking vanaf 2010 daarnaar 

konden bijstellen, alsook de beleidsplanning voor de periode 2012-2016 grondig kunnen voorbereiden.

Het traject werd afgerond in oktober 2009 met een toetsing aan een klankbordgroep van experten uit de brede erfgoed-

sector. Een algemene vaststelling was dat er zeker geen éénduidig antwoord uit de stakeholdersbevraging resulteerde op 

de vraag hoe een landelijk expertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie concreet tewerk zou moeten gaan. Het veld 

klinkt als een polyfonie van stemmen in deze materie. Dit betekent dat we weloverwogen onze eigen weg moeten uitteke-

nen vanuit een veelheid aan richtingen en mogelijkheden om uit te kiezen. 

Daarnaast waren de belangrijkste en duidelijkste conclusies uit de omgevingsanalyse:

Op vlak van communicatie en organisatie:

• De termen ‘expertisecentrum’ en ‘actieve erfgoedparticipatie’ roepen bij verschillende spelers verschillende bete-

kenissen en verwachtingen op. 

• De vooropgestelde werkingslijnen diversiteit, educatie en vernieuwing kunnen beter onderhuids aan de werking 

gekoppeld worden via de eigen expertise van de werknemers, dan dat er expliciet op wordt gefocust. 

• Tapis plein is er als expertisecentrum zowel voor intermediaire organisaties uit het erfgoedveld, als voor spontane 

vragen van andere organisaties van binnen en buiten de erfgoedsector, steeds afgestemd op andere intermediaire 

organisaties in het veld. 

• Het werken in een breed netwerk, liefst ook internationaal, is cruciaal voor kennisopbouw en kennisdeling als lan-

delijk expertisecentrum.

Experiment en expertise: 

• Het is essentieel om het evenwicht te bewaren tussen het opbouwen van expertise via laboprojecten en het delen 

van de opgedane expertise. Het zoeken naar vernieuwing en experiment is iets wat vele spelers prioritair vinden en 

gevrijwaard moet kunnen worden in het uitgroeien als expertisecentrum.  

Op vlak van kennisdeling:

• Het evenwicht bewaren tussen kennisdeling op maat en kennisdelen op grote(re) schaal is belangrijk.

• Vormen van kennisdeling (formats, methodieken, trajectbegeleiding, …) moeten flexibel zijn en aangepast aan de 

verschillende mogelijke gebruikers. 

• Kennisdeling moet vooral gericht zijn op methodiekontwikkeling en -ontsluiting.

1 Een uitgebreid verslag met de resultaten van de bevraging van een 40-tal stakeholders in en buiten het erfgoedveld kan indien gewenst opgevraagd worden bij tapis plein vzw 
(info@tapisplein.be).
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Deze en andere conclusies, discussiepunten en bedenkingen vormden de basis van intensief teamoverleg dat de huidige 

en toekomstige werking van tapis plein uitstippelde.

EXPERTISECENTRUM met ONDERTITELS

Brainstormgewijs werd gekozen voor narratieve ondertitels voor tapis plein vzw in plaats van de officiële term ‘expertise-

centrum voor actieve erfgoedparticipatie’. In de communicatie en bekendmaking van tapis plein vzw vind je vanaf nu om-

schrijvingen als ‘Publieke ruimte voor erfgoed’, ‘Erfgoed? Hoe maakt u het (publiek)?’ en ‘Erfgoed zkt publiek? Tapis plein zkt 

methode.’. De eerder gekozen werkingslijnen (diversiteit, educatie en methodiekvernieuwing) worden niet meer gehan-

teerd naar het publiek toe, maar vormen nog steeds een houvast voor de dagelijkse werking. Aanvragen worden verdeeld 

naargelang de specifieke expertise van de medewerkers en elkeen volgt de actualiteit van zijn eigen expertisegebied op. 

RUIMTE VOOR EXPERIMENT en INTERNATIONALISERING

Dat expertiseopbouw via laboprojecten een essentiële pijler van de werking is, staat voor de stakeholders buiten kijf. In 

de praktijk is het weliswaar niet eenvoudig om buiten het erfgoedbeleid partners te vinden die willen investeren in een 

experimenteel traject dat behalve concrete resulaten ook meer ontwikkelingsgerichte doelstellingen als werkprocessen 

en methodieken vanuit cultureel erfgoed voorop stelt. Met het wegvallen van Vlaamse projectsubsidies voor erkende or-

ganisaties kan tapis plein grootschalige laboprojecten met een focus op erfgoed zoals die uit het verleden (B-tours, Nooit 

Genoeg, Un-touchable, ...) niet langer financieel bolwerken. Het werkterrein verlegt zich dan naar belendende sectoren 

met aanvullende middelen: stedenbeleid, creatieve economie, welzijn, … wat zowel kansen als bedreigingen inhoudt. Po-

sitief gesteld is dit een realistische bijstelling aan de huidige economische realiteit en maatschappelijke rol van cultureel 

erfgoed. We dienen echter waakzaam te zijn opdat kritische en reflexieve erfgoedpraktijken kunnen blijven kansen krij-

gen en niet louter instrumentalistische trajecten het licht zien. Het uitschrijven van internationale dossiers en breed 

gedragen samenwerkingsprojecten kunnen perspectieven bieden voor de toekomstige labowerking.

HET VRAGENUURTJE

Naar aanleiding van de erkenning als expertisecentrum enerzijds en van de omgevingsanalyse anderzijds, werd beslist 

om minder coaching op maat te doen. Als tegemoetkoming aan de bestaande nood aan begeleiding op maat wordt voort-

aan ‘het vragenuurtje’ ingericht. Wie advies, feedback of creatieve input wil tijdens een brainstorm met tapis plein, kan 

een overleg plannen met twee medewerkers die zich zo goed mogelijk voorbereiden en anderhalf tot twee uur vrijmaken. 

Op die manier proberen we tijdsefficiënt én dienstverlenend te werken. Aanvragen voor trajectbegeleiding kunnen nog 

steeds, maar worden grondig gescreend op zin voor vernieuwing en relevantie. 

HONGER NAAR METHODIEKEN

Tenslotte planden we op vlak van kennisdeling een verdiepend onderzoek naar de begrippen methode, methodiek en me-

thodiekontwikkeling. Deze begrippen werden meermaals gehanteerd door stakeholders en de klankbordgroep als moge-

lijke focus voor de werking van tapis plein vzw. In het huidige erfgoedveld blijkt na een decennium van grote projectdrukte, 

momenteel een grote behoefte aan het bestendigen van de opgebouwde ervaring en het uitwisselen van onderliggende 

methodieken te leven. Een verkenningsronde bij verwante sectoren omtrent het hoe, wat en waarom van methodieken 

leek de meest relevante volgende stap in het zoeken naar hoe we als expertisecentrum het onderzoek naar en de ontslui-

ting van methodieken voor participatief publiekswerk in erfgoed zinvol kunnen opzetten.

2. De methodiekenronde (voorjaar 2010)

Wat wordt in de socio-culturele sector verstaan onder ‘methodieken’? Wat zijn beproefde manieren om efficiënt kennis 

te delen en te verspreiden? Welke methodes uit andere sectoren lijken interessant om toe te passen binnen de cultureel-

erfgoedsector? Hoe denken hogescholen en universiteiten over het vertalen van praktijkervaring naar toepasbare theorie? 

Op welke manier kunnen nieuwe doelgroepen of thema’s actief betrokken worden? …

In de loop van 2010 wisselde tapis plein met uiteenlopende gesprekspartners2 van gedachten omtrent het vraagstuk rond 

relevante methodiekontwikkeling en expertisedeling rond publieks/participatiemethodes. Het uitgangspunt was de erva-

ring die belendende sectoren reeds met methodieken en methodiekontwikkeling hebben opgebouwd. De doelstelling was 

enerzijds inzicht te krijgen in het gebruik van het begrip methodiek en de expertise errond, en hoe die voor de erfgoedsec-

2  LOCUS, SOCIUS steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw, FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Ugent Instituut voor Publieksgeschiedenis, Arteveldeho-
geschool afdeling Sociaal werk, IPSOC – KATHO, KULeuven faculteit Pedagogische wetenschappen, Ugent faculteit Pedagogische wetenschappen-vakgroep Sociale agogiek 
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tor zinvol kan zijn. Anderzijds wilde tapis plein voor zichzelf op grond van deze gesprekken een basis creëren voor de ont-

wikkeling van een ‘taal’ die in staat is om praktijk in theorie te vertalen en voor nieuwe praktijkinvullingen toegankelijk 

te maken: het hoe en wat van kennis borgen en kennisdelen…

METHODE / METHODIEK?

Men is het er over het algemeen over eens dat ‘methodiek’ het grotere geheel en een verzameling van verschillende metho-

des is. Methodiek is een uitgebreide visie en weldoordachte werkwijze die uit verschillende stappen bestaat, terwijl een 

‘methode’ een concrete manier van werken is om een bepaald doel te bereiken. Een methode kan zelf bestaan uit verschil-

lende technieken. 

Uit de gesprekken met de steunpuntwerkingen blijkt dat de nood aan methodieken in verschillende sectoren de voorbije 

jaren inderdaad heel hoog is. Er worden talrijke waardevolle projecten opgezet, die geen duurzame output kennen in de 

vorm van netwerking en expertisedeling. Steunpunten trachten daaraan tegemoet te komen met een veelheid aan hand-

leidingen, vormingen, projectdatabanken en zo meer. De grote valkuil van het methodiekenfenomeen is echter de misvat-

ting dat ‘methodiek’ dé oplossing zou bieden voor tijdsdruk en beperkte financiële middelen. Dé methodiek bestaat echter 

niet en dé oplossing nog veel minder. Locus geeft zelfs aan dat het intussen meer en meer afstapt van het zoeken naar 

brede kennisdeling en teruggaat naar procesbegeleiding op maat. Ook Socius waarschuwt voor het feit dat er onmogelijk 

één ‘goede’ manier van kennisdeling zou bestaan. Het scheppen van kaders waarbinnen kennis wordt gedeeld is essenti-

eel, daarbinnen moet voortdurend naar aangepaste vormen en manieren van kennisdeling worden gezocht. Het is vooral 

ook van belang om blijvend noden uit de praktijk te detecteren en daarop in te spelen. 

MAKELAAR TUSSEN PRAKTIJK EN THEORIE

Socius wijst op het feit dat steunpunten en organisaties meer en meer in een bemiddelende rol worden gedwongen om 

de kloof tussen universiteiten en hogescholen enerzijds en de praktijk anderzijds te dichten. Ook voor tapis plein vzw 

zien zij dergelijke bemiddelende rol weggelegd, om via kennisdeling theorie te vertalen naar praktijk. Uit gesprekken met 

universiteiten en hogescholen blijkt dat ook daar het bewustzijn over de nood aan banden met de praktijk leeft. Dit wordt 

bovendien gestimuleerd door de Vlaamse kwalificatiestructuur die in 2009 decretaal in het leven werd geroepen om kwali-

ficaties en competenties op een éénduidige manier te ordenen. Concreet betekent dit het streven naar eenzelfde taal voor 

zowel onderwijs als werkveld om een beter begrip en samenwerking te stimuleren. Aansluitend hierbij laat de afdeling 

sociaal werk van de Arteveldehogeschool het werken rond methodieken liever achterwege om volop in te zetten op com-

petenties en tools die de basis vormen van de praktijk en nadien op zovele manieren en met zovele methodieken kunnen 

aangevuld worden. ‘Het zijn de ingrediënten waarop je moet letten, maar het recept is telkens anders.’ Ook IPSOC streeft 

naar competentieontwikkeling en theoretische, duurzame onderbouw van praktijk en projecten. Het Instituut voor Pu-

blieksgeschiedenis van Ugent waarschuwt dan weer voor het bewaken van wetenschappelijke kennis en competenties 

tov het praktijkgericht opleiden. Het zoeken naar evenwicht tussen stage en veldwerk enerzijds en klassieke historische 

opleiding anderzijds wordt de komende jaren een grote uitdaging voor dit startende instituut.

DIVERS, VEELVOUDIG en CROSS-SECTORAAL

Uit deze verkenningsronde omtrent methodieken bij steunpunten en onderwijsopleidingen leerden we opnieuw dat een 

éénduidige oplossing voor het vraagstuk omtrent methodieken en kennisdeling een illusie is, ook voor het veld van cultu-

reel erfgoedparticipatie. Blijven zoeken en experimenteren, zij het weldoordacht en bewust, is de boodschap. Meerlagig 

en in diverse vormen methodieken ontwikkelen en delen lijkt de aangewezen route. 

Een tweede resultaat van deze oefening is meteen ook dat we vanuit het cultureel-erfgoedveld nu een beter zicht hebben 

op de visie en werkwijze van aangrenzende sectoren omtrent methodiekontwikkeling en kennisdeling. 

Alle gesprekspartners hebben voor onze ontmoeting ook onze eindnota van de omgevingsanalyse met aandacht door-

genomen en doordachte feedback en adviezen geformuleerd. Het feit dat mogelijke samenwerking op één of ander vlak 

geregeld op tafel kwam te liggen, illustreert de grote mogelijkheden van sectoroverschrijdend werken, netwerken en 

een open visie op onze werking. Tenslotte heeft dit verdiepingsonderzoek tapis plein gesterkt in haar makelaarsrol en het 

geloof in de meerwaarde van het bouwen van bruggen.
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3. De (nabije) toekomst (eind 2010-2011)

Na een jaar bewust tijd uit te trekken om noden, verwachtingen en mogelijke invullingen van de rol van een landelijk ex-

pertisecentrum voor actieve erfgoedparticipatie in kaart te brengen, zet tapis plein vzw eind 2010 de krijtlijnen voor een 

duurzame werking uit. De plannen voor een nieuwe website vormen een rode draad voor de totale werking. De structuur 

van die website, die wordt gerealiseerd vanaf winter 2010-2011, weerspiegelt de resultaten van ons vooronderzoek en de 

intensieve brainstormsessies en weldoordachte keuzes van het team. Dit wordt het kader waarbinnen we in de toekomst 

verder onderzoeken, toetsen, experimenteren en ontsluiten. Het publiek, onze eigen en andere sectoren, organisaties en 

instellingen worden uitgenodigd om te volgen, mee te denken, geïnspireerd te raken en te gebruiken, te reageren en te 

ageren.

OVERZICHT WERKING

Op de toekomstige website willen we een ACTUEEL overzicht geven van de werking. ACTUEEL wordt onderverdeeld in ex-

pertiseopbouw, expertisedeling, LABO-projecten en praktijkbegeleiding. Deze vier algemene noemers dekken de volledige 

lading van onze werking met een zekere orde van prioriteit. Vanzelfsprekend wordt in elk onderdeel zo veel mogelijk geïn-

vesteerd, maar niettemin moeten keuzes worden gemaakt met oog op de bezetting en mogelijkheden van het team. Onder 

de knop ARCHIEF blijven onze voorbije projecten toegankelijk in woord en beeld. Tapis plein vzw bouwde als projecthuis 

tot 2008 immers 5 jaar lang ervaring op met allerhande thema’s, doelgroepen, samenwerkingen, ... Onder de knop ZELF 

DOEN! en PRAKTIJKVERHALEN spitten we in de toekomst de afgelegde trajecten verder uit op zoek naar mogelijkheden tot 

kennisdeling voor het brede publiek. We willen hier experimenteren met aangepaste formats (beeldhandleidingen, ‘How 

to’ filmpjes, praktijkfiches, enz.) voor specifieke soorten projecten, doelgroepen, methodieken, ... In de toekomst kan hier 

ook onderzocht worden of het relevant en interessant is om onder PRAKTIJKVERHALEN ook praktijkenoproepen te doen en 

te delen. Sowieso doet tapis plein vzw af en toe een gerichte oproep in het kader van een bepaalde focus binnen expertise-

opbouw, bvb. ‘Wat is een erfgoedgemeenschap?’. Het lijkt ons daarbij noodzakelijk om grondig manieren van verspreiden, 

soorten vragen en vraagstelling en ontsluitingsformats uit te testen, alvorens dit luik op de website verder uit te bouwen. 

Onder TAPIS PLEIN VZW en ETALAGE vinden websitebezoekers tenslotte meer info, missie en visie, contactgegevens, prik-

kels en leuke extra’s. 

ACTIE-ONDERZOEK

Ondanks het afronden van het vooronderzoek en het zetten van concrete stappen voor de verdere uitbouw van onze wer-

king, blijft tapis plein op zoek naar antwoorden op de vraag naar methodieken en kennisdelen. Tijdens de verkennings-

ronde omtrent methodieken stootten we op het projectvoorstel van de Sociale School Heverlee, met als titel: ‘Methode-

ontwikkeling in het sociaal werk, Methodon, Welke weg bewandelen sociaal werk organisaties om van good practices 

breed toepasbare methoden te maken?’. Dit actieonderzoek wil vanuit de praktijk onderzoeken hoe projecten deelbaar 

en inzetbaar gemaakt kunnen worden. Tapis plein vzw stelt zich graag kandidaat om aan dit onderzoek mee te werken als 

praktijk uit de erfgoedsector die door haar makelaarsrol sterk aanleunt bij de sociaal-culturele sector. Het onderzoek gaat 

vanaf februari 2011 van start en concrete afspraken worden momenteel gemaakt. Sowieso zal tapis plein dit onderzoek 

van dichtbij volgen en de resultaten ten gepaste tijde delen en inzetten. 

TOEKOMSTGELUIDEN 

In april 2011 dient tapis plein haar aanvraag tot verderzetting van de erkenning als landelijk expertisecentrum voor ac-

tieve erfgoedparticipatie in. Het veldonderzoek naar het hoe, wat en waarom van actieve erfgoedparticipatie geeft aan 

dat een reële behoefte bestaat aan een voortgezette kennisopbouw en kennisdeling rond de thema’s participatie en me-

thodiekontwikkeling. De komende vijf jaar willen we de werking als expertisecentrum verdiepen en uitbouwen opdat de 

cultureel erfgoedactoren en andere sectoren optimaal gebruik kunnen maken van onze expertise en rol als kennisdelende 

organisatie.


