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1. ICE-TREKKERSNETWERK

Het ICE-trekkersnetwerk kwam tot stand vanuit een traject met de cultureel-erfgoedsector in 2013. Vanuit 
elk thematisch ICE-domein werd op gelijkwaardige wijze een status quaestionis opgemaakt in gesprek met 
de landelijk erkende en gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties. Via rondetafelgesprekken werden 
voor elk thematisch ICE-domein de betrokken organisaties samengebracht om de bestaande en mogelijke 
thematische (samen)werkingen per domein te verkennen, met oog op de toekomstgerichte ontwikkeling 
van de ICE-werking in het Vlaamse cultureel-erfgoedveld en m.b.t. het ICE-Platform www.immaterieelerf-
goed.be. Vanuit elk van de vijf bijeenkomsten werd in overleg met de betrokken actoren telkens ook één (of 
twee) trekker(s) voor het domein aangewezen, in functie van de verdere organisatie van het werkveld en het 
toekomstige consortium rond het digitale ICE-Platform. 

Tapis plein, CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament, Resonant en FARO zetten gezamenlijk de schouders onder 
een trekkersnetwerk voor immaterieel cultureel erfgoed: het ICE-trekkersnetwerk.

Dit ICE-trekkersnetwerk heeft als doelstelling om vanuit een actieve samenwerking tussen landelijk gesub-
sidieerde erfgoedorganisaties een gecoördineerde ontwikkeling van de immaterieel-erfgoedwerking in het 
brede Vlaamse erfgoedveld te begeleiden. 

Het ICE-trekkersnetwerk ondersteunt het brede professionele en niet-professionele ICE-veld met alle betrok-
ken erfgoedgemeenschappen. 

Het ICE-trekkersnetwerk vormt tevens de voorbereiding op een toekomstig consortium1 rond de website 
en databank www.immaterieelerfgoed.be. 

De partners in het ICE-trekkersnetwerk integreren actief het ICE-Platform www.immaterieelerfgoed.be in 
hun werking.

Het ICE-trekkersnetwerk wordt gevormd door partnerorganisaties met complementaire transversale en the-
matische rollen, waarbij ze vanuit hun werking op landelijk niveau telkens een trekkersrol voor immaterieel 
cultureel erfgoed realiseren:

 » tapis plein neemt in afspraak met de Vlaamse overheid (i.k.v. beheersovereenkomst als landelijk exper-
tisecentrum 2012-2016/2018) een transversale trekkersrol op voor (de ontwikkeling van) het immaterieel 
erfgoednetwerk.

 » CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament en Resonant nemen sinds 2013 elk de trekkersrol op zich voor één (deel) 
van de vijf thematische ICE-domeinen.

1  Een consortium voor www.immaterieelerfgoed.be?  
In de visienota Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Vlaamse overheid (2010) is vooropgesteld dat het beheer van www.immaterieelerfgoed.be (interactieve websi-
te en databank) gebeurt door een consortium.  
Voor de periode 2013-2016 is er inmiddels een meerjarige overeenkomst van de Vlaamse overheid met tapis plein voor de moderatie van het Platform. Er is voor de 
lopende beleidsperiode tot 2016 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de interactie tussen de Afdeling Cultureel Erfgoed (eigenaar van het platform), 
het steunpunt (technisch en inhoudelijk beheerder) en tapis plein (inhoudelijk beheerder en moderator) af te spreken. 
In de periode 2012-2016/2018 loopt de voorbereidende werking van het consortium-in-ontwikkeling samen met het ICE-trekkersnetwerk dat de diverse domeinen 
samenbrengt (CAG, ETWIE, FARO, LECA, Het Firmament, Resonant, tapis plein), in overleg met de Vlaamse overheid – Departement CJSM – Afdeling Cultureel 
Erfgoed.



 » FARO ondersteunt (transversaal) de processen in het immaterieel-erfgoedveld en binnen en tussen de 
netwerken van landelijk erkende actoren vanuit zijn functies als steunpunt cultureel erfgoed (praktijkon-
dersteuning, praktijkontwikkeling, beeldvorming en communicatie).

 » De moderator van het ICE-Platform www.immaterieelerfgoed.be maakt structureel mee deel uit van het 
ICE-trekkersnetwerk. www.immaterieelerfgoed.be is de interactieve website en databank die door de 
Vlaamse overheid (eigenaar) werd geïnitieerd als platform voor immaterieel erfgoed in Vlaanderen. Het 
Platform wordt door tapis plein gemodereerd, i.s.m. FARO (staat in voor hosting en beheer). Het Platform 
faciliteert zowel de transversale als de thematische werking.

2. TREKKERS voor (of ten dienste van) de ICE-DOMEINEN in het Vlaamse ICE-Platform

CAG, ETWIE, LECA, Het Firmament en Resonant ontwikkelen en volgen het werkveld en het digitale ICE-Plat-
form vanuit de respectievelijke ICE-domeinen zoals in de visienota ICE omschreven:

 » Domein 5  Ambachtelijke technieken: ETWIE

 » Domein 4  Natuur & Universum: CAG

 » Domein 3  Sociale praktijken: LECA 

 » Domein 2  Podiumkunsten en Muziek: Het Firmament & Resonant

 » Domein 1  Talige praktijken/oraal erfgoed: voorlopig geen trekker. FARO vangt deze leemte op.

De trekkers nemen vanuit hun ICE-domein het voortouw bij de opvolging en ontwikkeling van het ICE-Plat-
form met daarin enerzijds het reële/’fysieke’ ICE-werkveld per domein en anderzijds het digitale Platform 
www.immaterieelerfgoed.be (website en databank). 

Ze doen dit rekening houdend met de aandachtspunten uit de visienota ICE (2010), met oog op:

• het participatief inventariseren van ICE in Vlaanderen;
• waarbij interactie, uitwisseling van kennis en expertise centraal staan;
• met aandacht voor de individuele elementen EN nadruk op de gelijkenissen en verwantschappen; 
• met registratie in de databank door de erfgoedgemeenschappen zelf;
• zorgend voor clustering van elementen en de nodige begeleiding daarbij;
• zorgend voor (ontwikkeling en zichtbaar maken van) voorbeeldpraktijken.

3. TREKKERS binnen een ICE-DOMEINNETWERK

De trekkers binnen een ICE-domeinnetwerk nemen voorts elk binnen het respectieve ICE-domein de rol op 
van ‘makelaar’.

Ieder domeinnetwerk brengt de landelijk gesubsidieerde organisaties (LEOV, erfgoedcellen, collectiebehe-
rende instellingen,…) en bij uitbreiding mogelijk ook niet-gesubsidieerde actoren samen, met als doel de 
netwerking in het thematische domein en de ondersteuning van erfgoedgemeenschappen te versterken. 

Elk domein kent en werkt met een eigen dynamiek, ritme en schaal, samenhangend met o.m. aspecten van 
voorgeschiedenis, graad van professionalisering, bekendheid en identificatie met de ICE-concepten e.d.m. in 

Het ICE-trekkersnetwerk dat alle domeinen verbindt, biedt daarbij ook de wisselwerking en kansen op inspi-
ratie, uitwisseling en reflectie m.b.t. de afzonderlijke domein(net)werking.  



 

De trekkers nemen het voortouw met betrekking tot:

• het betrekken van het professionele netwerk, niet-professionele actoren en erfgoedgemeenschappen om 
de doelstellingen van de visienota te realiseren;

• informatiedoorstroom;
• onderlinge samenwerking en afstemming; 
• aanpak van specifieke noden binnen het domein. 

 » De trekkers zorgen ervoor dat, binnen hun domeinnetwerk, de erfgoedgemeenschappen begeleid worden 
door een erkende erfgoedorganisatie (hetzij door henzelf, hetzij door een partner in het domeinnetwerk of 
waar aangewezen in samenwerking). Binnen elk domein worden zo de elementen verder opgevolgd, lin-
ken gelegd met experts en met andere elementen met gelijkaardige kenmerken, vergelijkbare processen 
van doorgeven, elementen die behoren tot dezelfde groep,… 

 » De domeinnetwerken voor immaterieel cultureel erfgoed kunnen op basis van de gegevens in de data-
bank ook projecten uitwerken. Deze kunnen uitgevoerd worden door zowel individuele partners, als in sa-
menwerkingsverband. De trekkers begeleiden, stimuleren en coördineren zo nodig deze domein(samen-
werkings)projecten.

4. Het ICE-trekkersOVERLEG

Er wordt gestreefd naar een tweemaandelijks overleg met het ICE-trekkersnetwerk. Dit overleg staat in func-
tie van de verdere netwerkontwikkeling, taakverdeling, afstemming en samenwerking rond dienstverlening 
en begeleiding, alsook rond opvolging van het digitale ICE-Platform voor elk van de (min.) vijf domeinen.


