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VOORWOORD 

 

In 2010 sloot de projectvereniging k.ERF een cultureel-erfgoedconvenant af met de Vlaamse 

Overheid. Dit miste zijn doel niet. De afgelopen jaren is er in de k.ERF-regio hard gewerkt om het 

aanwezige cultureel erfgoed in kaart en onder de aandacht te brengen en om het beter te bewaren. 

Wat k.ERF zo sterk maakt, is dat het door zoveel handen gedragen wordt. Er wordt hier goed en 

intensief samengewerkt rond cultureel erfgoed. De erfgoedcel, lokale musea, archiefinstellingen, 

heem- en geschiedkundige verenigingen, dragers van tradities, cultuurambtenaren, de raad van 

bestuur, … zij hebben allemaal een aandeel in het welslagen van k.ERF. We zijn dan ook heel trots op 

het parcours dat we met k.ERF de voorbije jaren samen hebben afgelegd.  

 

In dit document spreken we onze ambitie uit om verder te gaan met k.ERF. We vragen hiervoor 

opnieuw de steun van de Vlaamse Overheid. Het werk van k.ERF is immers nog niet afgerond. We 

moeten de volgende jaren afwerken wat we begonnen zijn, maar we willen ook blijven 

experimenteren en exploreren.  

 

Dit plan is het resultaat van een intensief proces waaraan verschillende mensen meewerkten. Het is 

de samenvatting van de vele ideeën, ambities en uitdagingen die tijdens het proces opborrelden. 

Zonder twijfel is dit een inspiratiebron voor iedereen die de volgende jaren met het cultureel 

erfgoed in de k.ERF-gemeenten aan de slag wil gaan en er beleid rond zal voeren.  

Het wordt een hele opdracht, maar de zin om die uit te voeren is heel groot. 

 

Jan Melis, 

Voorzitter raad van bestuur k.ERF 

 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

2

 

INHOUDSOPGAVE 
1.1. De k.ERF-gemeenten............................................................................................................................................ 4 
1.2. k.ERF in de regio ................................................................................................................................................... 5 
1.3. What’s in a name… k.ERF.................................................................................................................................... 6 

2. Missie en visie ................................................................................................................................................................................... 7 
2.1. Missie ....................................................................................................................................................................... 7 
2.2. Visie.......................................................................................................................................................................... 7 

3. Afstemming met de gemeentelijke beleids- en  beheerscyclus ..................................................................................10 
3.1. k.ERF in de gemeentelijke BBC’s ....................................................................................................................10 
3.2. Cultureel erfgoed in gemeentelijke BBC’s ...................................................................................................10 

4. Betrokkenheid CE-gemeenschappen bij k.ERF..................................................................................................................11 
4.1 Hoe dit plan groeide… ........................................................................................................................................11 

A. De k.ERF-fichebak......................................................................................................................................................................... 11 
B. Planningsgroep .............................................................................................................................................................................. 11 
C. Bevraging van de stakeholders............................................................................................................................................... 11 

4.2 Participatie van de cultureel-erfgoedgemeenschappen ..........................................................................12 
A. Erfgoedoverleg Doelgroep: heemkundige en historische kringen - erfgoedcel................................................ 12 
B. Collegagroep musea en archieven......................................................................................................................................... 13 
C. Kerkradenoverleg ......................................................................................................................................................................... 13 
D. Ronde tafels ICE ............................................................................................................................................................................ 13 
E. ICE-overleg Geel ............................................................................................................................................................................ 13 

F. Voorbereidend Comité .........................................................................................................................................13 
G. Team Kempense Klaprozen................................................................................................................................14 
H. Werkgroep genealogie.........................................................................................................................................14 
I. Cultureel-erfgoedplatform...................................................................................................................................14 

5. Omgevingsanalyse en SWOT ....................................................................................................................................................15 
5.1 Erfgoedveld in kaart ...........................................................................................................................................15 

A) Schatten van mensen De collectiebeherende organisaties in de k.ERF-gemeenten ...................................... 15 
B) Stukken van mensen  De collecties in de k.ERF-gemeenten ..................................................................................... 16 
C. Leven in de brouwerij Het immateriële erfgoed in het k.ERF-gebied ................................................................... 20 

5.2 Het huidige cultureel-erfgoedbeleid..............................................................................................................22 
A. Het huidige cultureel erfgoedbeleid..................................................................................................................................... 22 
B) Zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed.............................................................................................................. 22 
C) Netwerking en partnerschappen .......................................................................................................................................... 23 

D) Expertisevorming en –deling ............................................................................................................................24 
E) Communicatie en publiekswerking ..................................................................................................................................... 24 
F)Ondersteuningsregelingen........................................................................................................................................................ 24 
G) Culturele en maatschappelijke diversiteit ........................................................................................................................ 25 

5.3 Noden en behoeften van het erfgoedveld .....................................................................................................26 
5.4 Externe analyse....................................................................................................................................................26 

Andere sectoren binnen de 7 gemeenten................................................................................................................................ 26 
5.5 SWOT-analyse ......................................................................................................................................................28 

A) Sterktes............................................................................................................................................................................................. 28 
B) Zwaktes ............................................................................................................................................................................................ 29 
C) Kansen............................................................................................................................................................................................... 30 
D) Bedreigingen.................................................................................................................................................................................. 31 
E) Conclusies........................................................................................................................................................................................ 31 

6. Doelstellingen van k.ERF............................................................................................................................................................33 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 ..........................................................................................................................35 
Kwaliteitsvolle zorg verzekert het cultureel erfgoed voor mensen van nu en later...............................35 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 ..........................................................................................................................40 
Sterk lokaal verankerd cultureel erfgoed beroert mensen en brengt hen samen en in beweging.....40 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

3

.........................................................................................................................................................................................40 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 ..........................................................................................................................44 
Stevige netwerken van vrijwilligers en professionelen verzekeren een kwaliteitsvolle werking rond 

alle aspecten van cultureel erfgoed ......................................................................................................................44 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 ..........................................................................................................................47 
K.ERF is een sterke organisatie, die planmatig en flexibel werkt ................................................................47 

7. Het ondersteuningsbeleid van k.ERF ....................................................................................................................................50 
7.1. Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel ....................................50 
7.2. Samenwerkingsprojecten ................................................................................................................................50 
7.3. Minisubsidies.......................................................................................................................................................51 
7.4. Subsidies voor periodieke publicaties .........................................................................................................51 

8. Visie op duurzaamheid en diversiteit...................................................................................................................................52 
9. Zakelijke beheer van k.ERF .......................................................................................................................................................54 

9.1. Organogram van de projectvereniging k.ERF.............................................................................................54 
9.2. Opvolging en evaluatie van de uitvoering van het cultureel erfgoedconvenant ..............................55 
9.3. Inhoudelijke aansturing...................................................................................................................................55 
9.4. Controlemechanismen......................................................................................................................................56 

Functiescheiding ................................................................................................................................................................................ 56 
Betaalmandaten.................................................................................................................................................................................. 56 
Overheidsopdrachten....................................................................................................................................................................... 57 

Voortgangscontrole ...................................................................................................................................................57 
Audit ..............................................................................................................................................................................57 

Andere opdrachten van de projectvereniging ...................................................................................................................... 57 
10. Inbedding van de cultureel-erfgoedcel..............................................................................................................................58 

10.1 Opvolging en evaluatie werking cultureel-erfgoedcel ...........................................................................58 
10.2 Adviesorgaan .....................................................................................................................................................58 
10.3 Delegatie van beslissingsbevoegdheid .......................................................................................................58 
10.4 Personeelsbeleidsinstrumenten ..................................................................................................................59 
10.5 Aanwerving.........................................................................................................................................................59 
10.6 Verloning.............................................................................................................................................................59 
10.7 Overzicht huidige personeelssituatie .........................................................................................................59 

11. Meerjarenbegroting ..................................................................................................................................................................57 
11.1. Globaal ................................................................................................................................................................57 
11.2. Vaste jaarlijkse kosten – detail ....................................................................................................................58 
1.3. Loonkosten – detail............................................................................................................................................58 
11.4. Werkingskosten per doelstelling - detail ..................................................................................................59 
11.5. Werkingskosten per type ..............................................................................................................................63 
11.6. Besteding Vlaamse middelen – Gemeentelijke middelen.....................................................................64 
11. 7. Gemeentelijke bijdragen aan cultureel erfgoedconvenant.................................................................67 
11.6. Verdeling VTE per doelstelling ....................................................................................................................70 

12. Toelichting bij de meerjarenbegroting.............................................................................................................................72 
BIJLAGE 1 – Doelstellingen en acties cultureel erfgoed in de BBC van de 7 gemeenten ......................................74 
BIJLAGE 2 – Collectiebeherende organisaties Heemkundige en historische kringen...........................................79 
BIJLAGE 3 – Collectiebeherende organisaties Musea en bezoekerscentra ................................................................81 
BIJLAGE 4 – Collectiebeherende organisaties Archieven en erfgoedbibliotheken .................................................82 
BIJLAGE 5 – Collectiebeherende organisaties Kerkraden.................................................................................................83 
BIJLAGE 6 – Immaterieel cultureel erfgoed ............................................................................................................................85 

BIJLAGE 7 - Een sterk netwerk van documentatiecentra…………………………………………………………………………..89 

 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

4

1.  Voorstelling van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband 
 

 

k.ERF is een samenwerking tussen de Kempense gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, 

Mol en Retie. De projectvereniging k.ERF werd opgericht op 8 december 2008. In 2010 sloot k.ERF 

een erfgoedconvenant af met de Vlaamse overheid voor de periode 2010-2014. 

1.1. De k.ERF-gemeenten 

 
Gemeente Aantal inwoners 

1 januari 2014 

Balen 21.790 
Dessel 9.349 
Geel 38.442 
Laakdal 15.642 
Meerhout 10.051 
Mol 35.370 
Retie 10.893 
Totaal 141.537 

 
 
De gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie vormen samen een ruit van meer 

dan 450 km² met een inwonersaantal van meer dan 130.000. Met Mol en Geel beschikt het 

samenwerkingsverband over twee grote gemeenten met een professionele archiefwerking, 

cultuurcentra en musea met professionele omkadering. De twee grote gemeenten bestaan uit 

typische Kempische kerkdorpen en kennen zo de lokale erfgoedwerking die ook in de kleinere 

gemeenten aanwezig is.  

 

De gemeenten werken sinds 2008 succesvol samen rond cultureel erfgoed. Ook op andere 

domeinen is er een sterke samenwerking. Enerzijds via gemeenschappelijke partners op andere 

domeinen (Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Kempens Landschap vzw, De Merode, 

toerisme, cultuur, …). Anderzijds via de projectvereniging zelf die in 2013 werd uitgebreid met een 

poot ‘cultuur’ en een poot ‘bibliotheken’. 
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1.2. k.ERF in de regio 

 

Bron: Provincie Antwerpen (2013) 
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1.3. What’s in a name… k.ERF 

De 7 gemeenten doopten het samenwerkingsverband ‘k.ERF’. Dit is kort voor ‘Kempisch erfgoed’. De 

naam symboliseert ook het engagement van de 7 gemeenten m.b.t. cultureel erfgoed: 

� Verwijzing naar de kerfstok, oorspronkelijk een stokje waarop men sneetjes maakte om te 

kunnen tellen (turven).  

k.ERF spot het aanwezige cultureel erfgoed en de mensen die ermee bezig zijn – Turft/brengt 

ons Kempens erfgoed in kaart. 

� De kerfstok is ook een oud juridisch instrument, een stok die gebruikt werd als 

bewijsmateriaal bij het in bewaring geven van goederen. 

k.ERF draagt zorg voor het cultureel erfgoed dat we van vorige generaties kregen en 

ongeschonden zullen doorgeven aan onze opvolgers. 

� Referentie naar de techniek van het ‘kerven’, gebruikt voor het merken van bijvoorbeeld 

aardewerk, voor het aanbrengen van herkenningspunten.  

k.ERF wil bewoners prikkelen om meer aandacht te hebben voor ons/hun cultureel erfgoed. 

Erfgoed vertelt ons wie we zijn, waar we van komen, wat we willen worden. Het verbindt 

mensen en gemeenschappen. K.ERF zet mensen aan om die sporen te zoeken. K.ERF vergroot 

op die manier de sociale cohesie en drukt zo zelf zijn stempel op de gemeenschap.  

 

Het punt in k.ERF verwijst naar het transitkarakter van onze regio. De regio is niet centraal gelegen, 

maar geldt wel al eeuwenlang als doorgangshaven, zowel over de weg als over water. Er zit vaart in 

dit stukje Kempen.  
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2. Missie en visie  
 

 

2.1. Missie 

Goesting voor cultureel erfgoed verbindt iedereen die samenwerkt binnen k.ERF. Via gedreven 

mensen in de zeven gemeenten brengt k.ERF bewoners en bezoekers in aanraking met het rijke en 

levende Kempische erfgoed. K.ERF staat in voor een zorgzame en deskundige omgang met het 

cultureel erfgoed, zodat het beschikbaar is voor mensen van nu en van later. K.ERF brengt mensen 

in beweging voor hun cultureel erfgoed.  

 

2.2. Visie 

k.ERF? Da’s 1+1=3 

De projectvereniging k.ERF, waarin de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en 

Retie samenwerken, heeft al een stevige basis gelegd voor een kwaliteitsvolle en dynamische 

werking rond cultureel erfgoed. De kernwoorden daarbij zijn bewaren, borgen, ontsluiten, 

samenwerken, delen en ondersteunen. Doel van de werking rond het lokale culturele erfgoed 

binnen k.ERF is meer mensen bewust maken van en betrekken bij het culturele erfgoed in hun eigen 

gemeente en in de buurgemeenten. Om dat doel te bereiken versterkt k.ERF het cultureel-

erfgoedveld en verbindt k.ERF dit veld met andere maatschappelijke domeinen. Zo verankert k.ERF 

het culturele erfgoed stevig in de lokale gemeenschappen.  

 

Samenwerken en delen 

Het hart van k.ERF, dat zijn de mensen die zorg dragen voor het cultureel erfgoed! In de zeven 

gemeenten gebeurt dat grotendeels door vrijwilligers. Samen met de professionals in de musea en 

de archieven vormen zij de kern. Door de dynamiek van k.ERF vinden zij elkaar steeds meer en 

zetten ze, vanuit hun eigenheid en hun mogelijkheden, samen de schouders onder de vele taken die 

zij uitvoeren.  

Samenwerken is voor k.ERF een belangrijk middel om expertise te delen, mensen en middelen 

efficiënt in te zetten, aantrekkelijke en kwaliteitsvolle publieksprojecten uit te voeren en 

aanknopingspunten te vinden bij andere beleidsdomeinen en andere overheidsniveaus. K.ERF blijft 

daarom inzetten op samenwerking en staat open voor alle partners, die mee kunnen helpen de 

doelstellingen van k.ERF te realiseren.  
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Bewaren, borgen en ontsluiten 

In de zeven gemeenten is zeer gevarieerd cultureel erfgoed aanwezig. K.ERF zet zich in om de basis 

voor cultureel erfgoedwerking(en) te verstevigen.  

Het immateriële erfgoed neemt een belangrijke plaats in. Van de unieke gezinsverpleging in Geel tot 

stoeten en schuttersgilden: dit erfgoed leeft! K.ERF wil deze dynamiek in stand houden door 

gemeenschappen rond immaterieel cultureel erfgoed te helpen bij het borgen, door de roerende 

elementen te bewaren en te ontsluiten, mee te denken over het spanningsveld tussen traditie en 

actualiteit en een breed publiek te sensibiliseren over dit immateriële erfgoed. Hier is de sterke 

lokale verankering een troef, die behouden moet blijven.  

Voor het roerende erfgoed houdt dit in dat er veel aandacht besteed wordt aan het duurzaam 

bewaren en kwaliteitsvol ontsluiten. Binnen de mogelijkheden van de partners stimuleert k.ERF het 

gebruik van standaarden bij registratie en digitalisering. Digitalisering is een belangrijk 

aandachtspunt, omdat het zowel een conserverings- als een ontsluitingsaspect heeft. Dankzij 

digitalisering is steeds meer cultureel erfgoed dat bij actoren in de zeven gemeenten bewaard wordt  

beschikbaar voor een breder publiek en duurzaam bewaard voor komende generaties.  

 

Ondersteunen 

Ondersteunen is de basis van het werk van k.ERF: mogelijk maken dat iedereen die met cultureel 

erfgoed bezig is, zijn werking versterkt. Ondersteuning kan allerlei vormen aannemen, van 

logistieke ondersteuning of subsidie tot advies, doorverwijzing of samenwerking. De nood aan 

ondersteuning is groot en naarmate het aanbod van k.ERF beter bekend raakt, vinden meer mensen 

hun weg erheen. Dat is bijzonder positief, maar het noopt k.ERF tot duidelijkheid. K.ERF zet daarom 

een ondersteuningsbeleid uit, dat zowel generieke als maatproducten omvat en waarbij op basis 

van heldere criteria wordt bepaald of en zo ja welke ondersteuning gegeven kan worden. Op deze 

manier is ondersteuning een instrument dat efficiënt ingezet wordt en dat een zo groot mogelijk 

effect sorteert.  

 

Levend en bewegend cultureel erfgoed 

Alle activiteiten van k.ERF zijn erop gericht bewoners en bezoekers bewust te maken van het 

gevarieerde cultureel erfgoed in de zeven gemeenten. Dat betekent dat degenen die er al lang 

wonen, nieuwkomers en tijdelijke bewoners zich bewust worden van hun eigen erfgoed en elkaars 

erfgoed leren kennen. Zo kan cultureel erfgoed mensen in beweging brengen, met elkaar en naar 

elkaar toe. K.ERF maakt dit als een sterke partnerorganisatie mee mogelijk.  
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Cultureel erfgoed is een onderdeel van de samenleving. Daarom knoopt k.ERF relaties aan met 

organisaties in maatschappelijke domeinen waarin dit erfgoed (latent) aanwezig is en brengt ook 

hier mensen in aanraking met dat erfgoed. Op deze manier wordt cultureel erfgoed zichtbaar en 

beleefbaar in domeinen als toerisme, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg.  

 

K.ERFgoed  

Het stevig verankerde levende immateriële erfgoed en het sterke veld van actieve actoren rond 

roerend erfgoed vormen samen het unieke k.ERFgoed. Vanuit deze kern gaat k.ERF de volgende 

jaren verder met verbinden, versterken, verdiepen en vooral beleven.  
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3. Afstemming met de gemeentelijke beleids- en  
beheerscyclus 

 
 
 

3.1. k.ERF in de gemeentelijke BBC’s 

Er is een intensief contact tussen de erfgoedcel en de cultuur- en erfgoedambtenaren 

(voorbereidend comité). Het voorbereidend comité komt maandelijks bijeen. Een vast agendapunt 

op de vergaderingen van 2013 was ‘Afstemming beleidsplan k.ERF en BBC’s gemeenten’. De 

cultuurbeleidscoördinatoren zorgden ervoor dat het engagement in het samenwerkingsverband 

k.ERF werd opgenomen in de BBC van hun gemeente.  

 

3.2. Cultureel erfgoed in gemeentelijke BBC’s 

Cultureel erfgoed is als beleidsdomein sterk verankerd in de BBC’s van de zeven k.ERF-gemeenten. 

Het besef dat een cultureel erfgoedconvenant niet louter de taak is van de erfgoedcel maar van alle 

partners in het convenant is groot. Er is de afgelopen jaren veel over cultureel erfgoed gepraat en 

uitgewisseld en dat vertaalt zich in de meerjarenplanningen van de zeven gemeenten.   

De betrokkenheid van het bestuur en het regelmatige overleg met het voorbereidend comité liggen 

aan de basis van deze goede wisselwerking. Verder speelde de aanwezigheid van 

beleidsverantwoordelijken en ambtenaren in de planningsgroep een cruciale rol in de afstemming. 

Enerzijds hebben de relevante doelstellingen, acties en prioriteiten van gemeenten meegewogen in 

de planning van het complementaire beleid van het cultureel-erfgoedconvenant, anderzijds zijn de 

doelstellingen en de prioriteiten van het cultureel-erfgoedconvenant afgestemd op de doelstellingen 

en acties van de gemeenten. Het gaat hier niet enkel om doelstellingen betreffende het cultureel 

erfgoed stricto sensu, maar ook om doelstellingen over het brede culturele veld, 

vrijwilligerswerking, duurzaamheid, diversiteit en sociale inclusie. 

Gedurende het planningsproces bracht de planningsgroep alle BBC-doelstellingen m.b.t. cultureel 

erfgoed van de zeven gemeenten samen (zie bijlage 1). 
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4. Betrokkenheid CE-gemeenschappen bij k.ERF 
 

4.1 Hoe dit plan groeide… 

 

A. De k.ERF-fichebak 

De erfgoedcel ging in 2011 van start. Sindsdien verzamelt ze informatie over het aanwezige 

cultureel erfgoed en de mensen die met dit erfgoed begaan zijn1. Van iedere erfgoedgemeenschap en 

collectie werden fiches opgesteld die regelmatig worden geactualiseerd. Daarnaast houdt de 

erfgoedcel van ieder begeleidingstraject en vraag in behandeling een dossier bij (bijvoorbeeld 

‘Conservering vlag Centrumharmonie Geel’). Ze geven ondertussen een goed beeld van wat er leeft 

en beweegt binnen de verenigingen in onze zeven gemeenten. Deze fiches en dossiers vormden een 

belangrijke bron voor de omgevingsanalyse.  

B. Planningsgroep 

De erfgoedcel schreef dit plan niet alleen. Een planningsgroep verzamelde informatie, dacht mee na, 

formuleerde doelstellingen en gaf onze toekomst vorm. De planningsgroep bestond uit experts met 

verschillende erfgoedachtergronden: 

� Jo Lommelen (voorzitter Kamer voor Heemkunde Mol) 
� Krista Wilms (bestuurslid heemkring Meerhouts Patrimonium) 
� Nathalie Ceunen (conservator Jakob Smitsmuseum – gemeentearchivaris Mol) 
� Gonnie Leysen (stadsarchivaris Geel) 
� Ronny Mondelaers (voorzitter Klompenmuseum Laakdal) 
� Igor Geubbelmans (Sectorhoofd Vrije Tijd Balen) 
� Roel Slegers (cultuurbeleidscoördinator Retie) 
� Koen Claessens (bestuurder - Raad van Bestuur k.ERF) 
� Janna Lefevere (erfgoedcoördinator k.ERF) 
� Annick Van herp (erfgoedcoördinator k.ERF) 

 

De planningsgroep kwam in de loop van het proces 6 keer samen en stelde alle cruciale onderdelen 

van dit plan samen.  

C. Bevraging van de stakeholders 

In de loop van 2013 voerde de erfgoedcel gesprekken met verschillende erfgoedspelers over hun 

noden, behoeften, verwachtingen en visie op de realisatie van het convenant.  

 

                                                 
1 Via plaatsbezoeken, formeel en informeel overleg, subsidiedossiers die de erfgoedcel ontvangt, enquêtes en 
gegevensverzameling door andere organisaties (provincie, CRKC, Archiefbank Vlaanderen, Feestelijk Vlaanderen, 
…) 
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Datum Doelgroep Aantal 

aanwezigen 

Aantal 

organisaties 

21 september 2013 Brede stakeholdersgroep 40  
30 september 2013 Heemkundige en historische kringen 20 8 
3 oktober 2013 Kerkraden 30 17 
3 oktober 2013 Immaterieel erfgoedgemeenschappen 15 7 
13 november 2013 Archieven en musea 8 6 
13 november 2013 Aangrenzende sectoren 20  
13 november 2013 Politici en bestuursleden 7 7 
21 januari 2014 Extra Raad van Bestuur 14 7 

 

4.2 Participatie van de cultureel-erfgoedgemeenschappen  

 

K.ERF is een grassroots-organisatie: er zijn intensieve en constructieve, informele contacten op het 

terrein, die zorgen voor een stevige participatie van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het 

beleid van het convenant. In de nieuwe beleidsperiode zullen deze contacten onverminderd 

voortgezet worden. 

Daarnaast zullen via officiële fora de cultureel-erfgoedgemeenschappen op verschillende manieren 

bij het beleid betrokken worden.  

k.ERF beschouwt overleg en opbouw van netwerken als een basisvoorwaarde voor het welslagen 

van het erfgoedconvenant. Via deze weg kunnen de Raad van Bestuur en de erfgoedcel feedback en 

input voor het beleid vragen. Het belang vertaalt zich dan ook in de doelstellingen van het 

convenant (SD3-Stevige netwerken van vrijwilligers en professionelen verzekeren een kwaliteitsvolle 

werking rond alle aspecten van cultureel erfgoed).  

We lijsten hier de voornaamste overlegstructuren, projectgroepen en ontmoetingsmomenten op. De 

meeste hiervan lopen al, er zijn er enkele die in de nieuwe beleidsperiode zullen worden opgestart. 

A. Erfgoedoverleg 

Doelgroep: heemkundige en historische kringen - erfgoedcel 

Doel: uitwisselen van ideeën en expertise, elkaar op de hoogte brengen van projecten, noden m.b.t. 

vorming en thematische uitwisseling in kaart brengen, doorstroming van bovenlokale initiatieven 

naar het k.ERFgoedveld. 

Aantal bijeenkomsten per jaar: 4 
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B. Collegagroep musea en archieven 

Doelgroep: Jakob Smitsmuseum, Gasthuismuseum, Kruiermuseum, Klompenmuseum, kleinere 

Molse en Geelse musea, gemeentearchief Mol, stadsarchief Geel, Archief OPZ, Abdijarchief Postel, 

erfgoedcel 

Doel: kennisdeling, gezamenlijke initiatieven op touw zetten, kennis- en expertiseopbouw 

Aantal bijeenkomsten per jaar: 4 

 

C. Kerkradenoverleg 

Dit overleg moet nog worden opgestart. Het komt er op vraag van de kerkraden die als stakeholders 

betrokken waren bij de opmaak van dit plan. De inhoud van het overleg wordt door de groep zelf 

bepaald. Wellicht zal deze groep vooral kennis opbouwen rond enerzijds registratie van het 

religieus roerend erfgoed en anderzijds rond het opbouwen van een publiekswerking in kerken en 

kapellen.  

 

D. Ronde tafels ICE 

De stakeholdersessie met de immaterieel erfgoedgemeenschappen toonde aan dat deze groep graag 

meer wil uitwisselen, niet op structurele basis maar rond bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld rond 

‘Profilering van je traditie in de hedendaagse samenleving’, ‘werven van vrijwilligers’. 

In 2013 organiseerde k.ERF i.s.m. ETWIE een eerste ronde tafelgesprek rond het ambacht van het 

klompenmaken. Het was meteen de opstart van een Vlaams netwerk van klompenmakers- en 

experts uit Waasland en Kempen en expertisecentra zoals het MOT en Bokrijk.  

 

E. ICE-overleg Geel 

Doelgroep: Erfgoedcel, Gasthuismuseum, OPZ, Stadsarchief Geel en andere stadsdiensten Geel 

(afhankelijk van de agenda), lokaal bestuur 

Doel: opvolging UNESCO-dossier gezinsverpleging, opvolging borgingsacties m.b.t. Sint-

Dimpnaverering en gezinsverpleging, opmaak plan ‘erfgoedarchipel’ waarbij de verschillende 

locaties m.b.t. de Geelse geestesziekenzorg2 aan elkaar worden gelinkt.  

 

F. Voorbereidend Comité 

Doelgroep: cultuur- en erfgoedambtenaren van de zeven k.ERF-gemeenten 

Doel: voorbereiden van bestuursvergaderingen, inhoudelijk vorm geven aan het convenant, vinger 

aan de pols houden in de gemeenten, intermediair tussen cultureel-erfgoedgemeenschappen en het 

convenant. 

Aantal vergaderingen per jaar: minstens 10 

                                                 
2 Deze sites zijn het Gasthuismuseum, de St.-Dimpnakerk, de historische site van OPZ, de verschillende 
Dimpnakapellen, de Halle (oud gemeentehuis), het Van Disselhuis (vroegere Protestantse kerk), … 
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G. Team Kempense Klaprozen 

Ontstaan uit het project Kempense Klaprozen. 

Doelgroep: scholen (leerkrachten), heemkundigen, individuele experts en geïnteresseerden, 

archiefinstellingen, lokale kranten, erfgoedcel 

Doel: opvolging van het onderzoek naar de omgekomen soldaten in de k.ERF-gemeenten, ontsluiten 

van dit onderzoek op www.kempenseklaprozen.be, expertisedeling, ondersteuning lokale WOI-

initiatieven, erfgoededucatie 

Aantal vergaderingen per jaar: 3 keer – veel onderlinge contacten 

 

H. Werkgroep genealogie 

Doelgroep: de genealogen uit de 7 k.ERF-gemeenten (vaak verbonden aan de lokale heemkring), 

erfgoedcel  

Doel: uitwisseling en kennisvergaring over ontsluitingssystemen voor genealogische gegevens, 

samen communiceren. In 2013 stelden laatstejaars ICT van de Thomas More Hogeschool 

adviesrapporten op. Die dienen de volgende jaren als basis voor dit overleg.  

Aantal vergaderingen per jaar: 3 à 4 

 

I. Cultureel-erfgoedplatform 

k.ERF organiseert in de beleidsperiode 2015-2020 tweemaal een groot ontmoetingsmoment voor 

alle spelers in het erfgoedveld. Doel van de Fora is informeren over + evalueren en oriënteren van 

het cultureel-erfgoedconvenant.  
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5. Omgevingsanalyse en SWOT 
 

5.1 Erfgoedveld in kaart 

Hier geven we een globaal overzicht. Lijsten met organisaties, collecties en expertise vind je 

achteraan dit document in de bijlagen. 

 

A) Schatten van mensen 

De collectiebeherende organisaties in de k.ERF-gemeenten 

 

Binnen de projectvereniging zijn er 65 organisaties die zich bezig houden met roerend erfgoed. Het 

merendeel van de organisaties bestaat uit vrijwilligers. Professioneel erfgoedbeheer is te vinden in 

volgende organisaties: 

� Jakob Smitsmuseum Mol (kwaliteitslabel – lokaal erkend) 
� Gasthuismuseum Geel (kwaliteitslabel – inschaling nog niet gekend) 
� Stadsarchief Geel 
� Gemeentearchief Mol 
� Bezoekerscentrum en Archief OPZ Geel 
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De cultureel-erfgoedorganisaties zijn sterk (sub)lokaal verankerd. De heemkringen vertalen het 

plaatselijk verhaal naar gewone mensen. De sterktes concentreren zich op de prioritaire 

werkzaamheden: het inhoudelijke werk (de kennis van het eigen cultureel erfgoed en de eigen 

thema’s), de cultureel-erfgoedzorg, de dienstverlening en publiekswerking binnen de eigen 

gemeente. De zwaktes liggen vooral in gebrek aan mensen en middelen en huisvestingsproblemen.  

De kerkfabrieken hebben cultureel-erfgoedzorg stricto sensu niet als hoofdtaak, maar besteden toch 

veel tijd en aandacht aan cultureel-erfgoedzorg, vooral aan behoud en beheer en publiekswerking. 

Heel wat kerkfabrieken hebben al samenwerkingsverbanden met cultureel-erfgoedorganisaties, 

zowel lokaal als bovenlokaal (provinciaal, Vlaams). Het grootste knelpunt is voldoende deskundige 

vrijwilligers vinden voor deze cultureel-erfgoedzorg.  

 

B) Stukken van mensen  

De collecties in de k.ERF-gemeenten 
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Collecties in de documentatiecentra en archieven 
 

Het roerende erfgoed dat de cultureel-erfgoedorganisaties beheren is zeer uiteenlopend. De meeste 

organisaties hebben diverse soorten materiaal.  

Een expliciet verzamel- en afstootbeleid bestaat slechts bij enkele professionele organisaties. De 

meeste vrijwilligersorganisaties hebben een impliciet collectieprofiel en handelen daar zo veel 

mogelijk naar, maar worstelen toch regelmatig met vragen over verzamelen en afstoten, zeker 

omdat ze vaak de delicate functie van lokale erfgoedbehoeder uitoefenen.  

De meeste collecties zijn gedeeltelijk geïnventariseerd met behulp van software, maar er ligt nog 

veel ongeregistreerd materiaal. Iedere instelling hanteert andere programma’s voor registratie, wat 

onderlinge uitwisseling van gegevens moeilijk maakt. De meeste organisaties zetten sterk in op 

digitalisering van foto’s en films. Toch leven op dat vlak veel vragen en twijfels, omdat het 

gespecialiseerde materie is, die veel deskundigheid vraagt. Mol en Geel hebben een erfgoedbank, 

waarop gedigitaliseerd materiaal van het gemeente/stadsarchief en de lokale cultureel-

erfgoedorganisaties ontsloten wordt. Diverse andere organisaties ontsluiten gedigitaliseerd 

materiaal, vooral foto’s, via hun eigen website of zelfontwikkelde databanken.  

De collecties worden in redelijke omstandigheden bewaard, hoewel een kleine helft van de 

cultureel-erfgoedorganisaties kampt met ruimtegebrek. Een aantal organisaties kan gebruik maken 

van goed geoutilleerde depots van de gemeente (Geel, Mol).  

In iedere gemeente vind je minstens 1 documentatiecentrum waar bezoekers op bepaalde 

tijdstippen terecht kunnen voor onderzoek. De documentatiecentra in de kleinere gemeenten 

worden zo goed als volledig gerund door vrijwilligers. Enkel in Mol en Geel vind je professionele 

ondersteuning. Daar zijn de lokale heemkundige en historische kring sterk verweven met het 

gemeentelijk/stedelijk archief. Opvallende archief(stukken) en documentaire collecties:  

� Het archief van de voogdij Mol-Balen-Dessel  
� Het oudste archiefstuk van de stad Geel dateert uit 1391 
� Archief van het OPZ 
� Abdijarchief Postel, met o.a. verschillende oprichtingsaktes met zegel 
� De collectie bidprentjes van het Gasthuismuseum waarvan enkele tot de oudst bekende 

bidprentjes gerekend mogen worden 
� Parochie- en schoolarchieven worden steeds vaker aan een lokale erfgoedzorger 

overgedragen 

 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

18 

Collecties in musea 

Er zijn in het k.ERF-gebied zowel grote, professioneel uitgebouwde als kleine musea actief. Deze 

musea bewaren allemaal een collectie rond een bepaald thema. Vaak is er een duidelijke link tussen 

de invalshoek van de collectie en de gemeente waar ze bewaard wordt.  

De collecties van de musea in Geel en Mol zijn geregistreerd en beschreven. De museale collecties 

die door vrijwilligers worden beheerd, zijn beperkt of niet beschreven in een inventaris. Hier is nog 

veel werk aan de winkel.  

Depotruimte is een heikel punt. De meeste musea zijn zich ervan bewust dat de uitbouw van een 

depotwerking van belang is. Gebrek aan middelen is het belangrijkste struikelblok. De kleinere 

musea missen kennis en goede voorbeelden om op een voor hun haalbare manier een depotwerking 

uit te bouwen.  

Alle musea zetten in op publiekswerking binnen de mogelijkheden die ze hebben. De grote musea 

hebben een permanente werking voor het publiek. De kleinere musea zijn toegankelijk op aanvraag 

of tijdens het toeristische seizoen. De meeste musea hebben een aanbod aangepast aan 

verschillende doelgroepen.  

Een werkpunt voor alle musea is positionering in het museumlandschap en profilering.  

 

Enkele belangrijke museale collecties in het k.ERF-gebied: 

� collectie rond de werking van het gasthuis en het leven van de gasthuiszusters 
(Gasthuismuseum Geel) 

� collectie kunstschatten uit Geelse kerken en kapellen (Gasthuismuseum Geel) 
� collectie verering H. Dimpna in Geel en daarbuiten (Gasthuismuseum Geel) 
� collectie kunstvoorwerpen uit de parochie Sint-Pieter en Pauwel (Torenmuseum Mol) 
� beiaardcollectie (Torenmuseum Mol) 
� collectie rond het maken van klompen (Klompenmuseum Laakdal) 
� een indrukwekkende verzameling oude bakkerijmaterialen en een bakhuis anno 1900 met 

allerhande bakkerijmachines, als ook een collectie rijtuigen (Bakkerijmuseum Worfthoeve 
Geel) 

� collectie van een 600-tal verschillende werkende klokken en horloges (Klokkenmuseum Geel) 
� collectie van ongeveer 1.300 lampen (Lampenmuseum Geel) 
� collectie schilderijen, aquarellen en tekeningen van Jakob Smits en de Molse School (Jakob 

Smitsmuseum Mol) 
� verschillende collecties die opgebouwd zijn rond het lokale leven (collectie Kruiermuseum 

Balen, collectie Historisch Museum Mol) 
� het “kleinste schooltje van het land”, met inbegrip van het oorspronkelijke meubilair 

(Laakdal) 
� gemeentelijke en stedelijke kunstcollecties: bijna elke deelnemende gemeente heeft doorheen 

de jaren een eigen kunstcollectie opgebouwd. Deze collecties bestaan vooral uit werken van 
lokale kunstenaars en hangen meestal in gemeentelijke gebouwen. Een echt bewaarbeleid is 
er meestal niet. 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

19 

Erfgoedbibliotheken 

De belangrijkste erfgoedbibliotheek is de bibliotheek van de abdij van Postel. Naast 350 Plantin 

drukken beheren zij eveneens een indrukwekkende verzameling handschriften en oude drukken. 

Deze bibliotheek is ontsloten via een fichebak. Ze is niet toegankelijk voor het brede publiek, enkel 

voor onderzoek. Aan de bibliotheek is wel een bezoekerscentrum gekoppeld dat met steun van 

k.ERF en in samenwerking met Illuminare3 in 2013 werd vernieuwd. Hier worden in wisselende 

tentoonstellingen enkele belangrijke werken uit de collectie getoond en geduid. Omdat het 

bezoekerscentrum in de abdij zelf ligt, is het niet permanent toegankelijk (op aanvraag en tijdens 

het toeristisch seizoen dankzij een samenwerking met de Molse gidsen).  

 

Ook de verschillende heemkundige kringen en lokale archieven bewaren vaak een 

erfgoedbibliotheek. Het gaat dan vooral om lokale publicaties, zoals kranten en tijschriften. Zo 

beheert het Geels Geschiedkundig Genootschap een collectie ‘Oude drukken’. Daarnaast vinden we 

in de regio ook nog verschillende, meer thematisch opgebouwde erfgoedbibliotheken. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de bibliotheek van het OPZ Geel rond gezinsverpleging en psychiatrie, de 

bibliotheek van het Jakob Smitsmuseum rond de schilder Jakob Smits en de Molse School en de 

bibliotheek van het Gasthuismuseum van Geel. 

 
Collecties in kerken 

De kerkraden zijn verplicht om een inventaris bij te houden van het aanwezige roerende erfgoed. 

Slechts een beperkt aantal kerkraden heeft een digitale versie van hun inventaris (CRKC-databank – 

zie lijst bijlage). De meeste kerkraden beseffen dat ze achterop hinken, maar gebrek aan mankracht, 

tijd en expertise verklaren deze achterstand.  

De 5 topstukken (topstukkendecreet) die het k.ERF-gebied telt, bevinden zich allemaal in kerken, 

meer bepaald in twee kerken: St.-Job Schoonbroek Retie en St.-Dimpna Geel. 

Ook elders vind je uitzonderlijk roerend religieus erfgoed: in de kerk St.-Trudo Meerhout (ingericht 

door kunstenaar Camille Colruyt), de rijkelijk versierde hoofdkerken in Mol en Geel, in de kerk van 

Olmen (schilderijen van Tony Van Os ter nagedachtenis van de omgekomen WOI-soldaten), … 

Zwerfgoed 

Naast de collecties die zich bij organisaties bevinden is er heel wat verspreid cultureel erfgoed: het 

zwerfgoed. Er is, afgezien van enig inzicht op basis van ad hoc vragen of ontmoetingen, nog niet veel 

zicht hierop.  

                                                 
3 Illuminare is het studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst, verbonden aan de KULeuven 
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C. Leven in de brouwerij 

Het immateriële erfgoed in het k.ERF-gebied 

In de zeven gemeenten is een breed scala aan immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Er is onder 

andere een zeer levende traditie rond kermissen en specifieke feesten.  

Twee ICE-elementen zijn opgenomen op de Vlaamse Lijst voor immaterieel erfgoed: ‘De Geelse 

gezinsverpleging’ en de ‘Molse lichtstoeten’. Rond die tradities zijn er werkgroepen actief die zich 

bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van borgingsprogramma’s.  

Er is een speciale plaats voor het zorgerfgoed: de Geelse gezinsverpleging en Sint-Dimpnaverering 

staan op de nominatie om opgenomen te worden op het Register van voorbeeldpraktijken op het vlak 

van het borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed (artikel 18 van de Conventie). 

Verder loopt er in 2014 een groot project rond de vele bedelzangtradities die de k.ERF-gemeenten 

rijk zijn. Het project beoogt zowel het in kaart brengen van de oude en actuele beleving van die 

tradities als ook het uitwerken van borgingsacties i.s.m. verschillende partners. 

Een globaal overzicht van het aanwezige ICE (details in de bijlagen): 

Ambachten Kennis  

Universum 

Orale tradities Podiumkunsten Sociale  

praktijken 

Klompenmaken Kempense 
heideschaap 

Dialecten Beiaard Carnaval en 
vastenavondvieringen 

Koperslagen  Volksverhalen Volksmuziek Dierenwijdingen 
Molenambacht    Dorpsfeesten 
Oude 
landbouwtechnieken 

   Eetfestijnen 
(streekproduct) 

Streekproducten    Gezinsverpleging 
Messen maken    Processies en 

ommegangen 
Taxidermie    Meimaand (kapellen 

versieren – meiboom 
planten) 

Volkskunst    Kermissen 
    Schuttersgilden 
    Volkssporten 
    (bedel)zangtradities 
    Lichtstoeten 
    Sint-Maartensvuren 

 

Er is een grote verscheidenheid aan individuen, organisaties en losse verbanden die immaterieel 

erfgoed levend houden: scholen, kinderen, organisaties of bedrijven met andere doelstellingen dan 
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immaterieel erfgoed, verenigingen of groepen met andere doelstellingen dan cultureel erfgoed en, 

verenigingen of groepen die zich wel specifiek hiermee bezighouden.  

Volgens de dragers van een traditie is de kracht van het immateriële erfgoed het sociale aspect: 

vriendschap, gezelligheid, samenzijn, samenwerken. De lokale verankering is zeer sterk, zelfs 

essentieel: het gaat om fenomenen die ontstaan zijn uit de lokale gemeenschap. Daarnaast is de 

traditie zelf ook erg belangrijk: het voortzetten van activiteiten of het doorgeven van kennis en 

vaardigheden uit het verleden. De ICE-gemeenschappen voelen zich sterk verantwoordelijk voor het 

voortbestaan van hun traditie.  

In de kracht liggen tegelijkertijd de uitdagingen: behoud van het (lokale) draagvlak door mensen 

structureel te binden aan de vereniging (ook jongeren), het spanningsveld tussen traditie en 

vernieuwing en dus de vraag naar de essentie van het fenomeen.  

Door de zeer uiteenlopende fenomenen en organisatievormen, zowel de eigen organisatie als 

inbedding in grotere gehelen als koepelorganisaties, is er een grote verscheidenheid in werking en 

dynamiek.  
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5.2 Het huidige cultureel-erfgoedbeleid 

Deze paragraaf beginnen we graag met enkele uitspraken die we optekenden tijdens het 

planningsproces. Het zijn uitspraken van vrijwilligers die binnen het k.ERF-veld actief zijn: 

 

� Het enthousiasme groeit nog steeds, bij publiek, vrijwilligers en cultureel-erfgoedcel 

� Erfgoed is dynamisch, onze gemeenten zijn dynamisch, dit is een goede match 

� We zijn trots op het Kempisch erfgoed, ook het minder populaire 

� Samenwerken met andere verenigingen is heel waardevol 

� We vullen elkaars talenten aan 

� De middelen die er dankzij k.ERF zijn, zijn een hele steun. Maar de echte meerwaarde is de 

samenwerking die tot stand is gebracht. We leren veel van elkaar, wisselen veel vaker 

gegevens met elkaar uit.  

 

Bij de opmaak van het eerste beleidsplan van k.ERF lag de toon nog anders. “Gaat de erfgoedcel 

de vrijwilligers niet platwalsen?”. “Zal er voldoende inbreng zijn van de erfgoedverenigingen?”. 

“Wordt k.ERF een vereniging die van bovenaf oplegt wat er rond erfgoed moet gebeuren?”  

 

Veel vraagtekens zijn ondertussen weggegomd. Het cultureel-erfgoedconvenant heeft de 

afgelopen jaren heel wat in beweging gebracht. K.ERF is echt een samenwerkingsproject dat 

door veel handen gedragen wordt en door verschillende geesten gevoed. Er ligt echter nog veel 

werk op de plank. Er werden heel wat projecten en trajecten in gang gezet. k.ERF wil de 

volgende beleidsperiode de basis die is gelegd verder uitbouwen. Daarnaast zal er altijd ruimte 

blijven om te verkennen en pionieren.  

 

A. Het huidige cultureel erfgoedbeleid 

Dankzij de werking van k.ERF is er in de zeven gemeenten een positieve dynamiek ontstaan. Er was 

al een stevige basis met een actief verenigingsleven en enthousiaste vrijwilligers, die openstaan 

voor samenwerking en zelf (verrassende) initiatieven nemen.  

K.ERF heeft sterk ingezet op samenwerking en ondersteuning. Het enthousiasme groeit nog, bij het 

publiek, de vele vrijwilligers en de cultureel-erfgoedcel. Er zijn echter ook nog grote uitdagingen, bij 

behoud en beheer, bij het aanspreken van een breed en divers publiek, bij het borgen van 

immaterieel erfgoed  en bij het vrijwilligersmanagement.  

 

B) Zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed  

Er is sterk ingezet op ontwikkeling, in samenwerking met de provincie Antwerpen, van een 

collectiebeheersysteem om het aanwezige culturele erfgoed op stukniveau uniform en conform de 

geldende standaarden te ontsluiten. De databank is nog niet in werking (vanaf zomer 2014), maar 

er is wel een projectmedewerker, die het veld ondersteunt bij digitaliseringsacties en ontsluiting 

van het culturele erfgoed in het algemeen. Dankzij de inzet van deze medewerker is er een goede 

omkadering rond nieuwe technologie voor de lokale actoren, waardoor de kwaliteit en de 

continuïteit van de cultureel-erfgoedzorg beter gewaarborgd zijn. Dit is van groot belang, omdat het 

vooral de heemkringen zijn, die lokaal cultureel erfgoed verzamelen en ontsluiten. Zij hebben grote 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

23 

behoefte aan een pragmatische aanpak van het beheer van cultureel erfgoed en een werkbaar 

collectiebeleid op maat. Daartoe ontbreekt nog vaak de kennis en de nodige menskracht.  

In samenspraak met de archiefinstellingen en documentatiecentra besliste k.ERF om de aanwezige 

historische krantencollectie te digitaliseren en ontsluiten. Tegen de zomer 2014 zal 

www.kempensekranten.be online staan.  

In samenwerking met de andere Kempense cultureel-erfgoedcellen wordt gewerkt aan het 

ontsluiten van de archieven in de Kempen via het ICA-ATOM-systeem (Open Source), 

www.archiefbankkempen.be. In 2013 is een projectmedewerker aangeworven, die archieven in de 

regio k.ERF ondersteunt en adviseert.  

 

Het borgen van immaterieel erfgoed neemt een belangrijke plaats in de werking in. K.ERF is sterk 

betrokken bij twee unieke fenomenen: k.ERF steunde de kandidatuurstelling tot erkenning van ‘de 

bewaring van het immaterieel erfgoed van de gezinsverpleging in Geel: van de Sint-Dimpnalegende 

naar een levende traditie en een hedendaags gemeenschapsgericht zorgmodel’ bij de UNESCO als 

beste praktijkvoorbeeld voor de bewaring van immaterieel cultureel erfgoed en de 

kandidatuurstelling van de Molse Lichtstoeten, die in 2012 werden opgenomen op de Vlaamse 

Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed. K.ERF steunt de lokale schuttersgilden die op zoek 

zijn naar een actuele invulling van hun tradities. In 2013 werd een projectmedewerker 

aangeworven om aan de slag te gaan met onder andere het nog heel aanwezige en gevarieerde 

erfgoed van de bedelzangtradities. De medewerker stelt in samenwerking met de gemeenten een 

borgingsplan op en ontwikkelt met de gemeenschappen rond dit immaterieel cultureel erfgoed 

acties. Daarnaast ondersteunt hij enkele projecten m.b.t. het narratieve erfgoed (vertelcultuur).  

 

C) Netwerking en partnerschappen 

Het hart van k.ERF is samenwerking. Er is een groot geloof in de kracht en de meerwaarde van 

samenwerking en een groot onderling vertrouwen.  

De samenwerking bestaat in de eerste plaats binnen de projectvereniging. Er is een hechte band met 

de zeven gemeenten via regelmatig overleg met cultuurbeleidscoördinatoren en de Raad van 

Bestuur (zie verder). Dankzij de projectvereniging en de inzet van de cultureel-erfgoedcel hebben 

cultureel-erfgoedorganisaties elkaar gevonden in projecten, bij fora, bij evenementen en bij 

vormingsactiviteiten. Medewerkers van musea en archieven hebben inmiddels hun eigen platforms. 

Hiermee is de eerste stap gezet; de volgende is een betere onderlinge afstemming, onder andere 

voor collectiebeleid.  

Een sterk voorbeeld van samenwerking is het WOI-platform en project ‘Kempense Klaprozen’ 

waaraan alle heemkundige en historische kringen, gemeenten en ook enkele middelbare en lagere 

scholen deelnemen.  

Dankzij k.ERF hebben de vele (kleine) organisaties en gemeenten een grotere slagkracht gekregen 

naar andere instanties. Er zijn partnerschappen gesmeed, structureel en projectmatig, met 

toeristische diensten, jeugddiensten, middelbare scholen, plattelandsorganisaties, natuur- en 

milieuorganisaties, Vormingplus en specifiek in Geel met de gezinsverpleging en het psychiatrisch 

centrum. Het intersectorale werk kan nog veel meer uitgebreid worden. Er bestaat nog te weinig de 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

24 

reflex om niet-erfgoedpartners mee te nemen, ook voor subsidies (bijvoorbeeld Europese 

subsidies). 

Buiten de projectvereniging is er intensieve samenwerking met de andere Kempense cultureel-

erfgoedcellen; er zijn al enkele gezamenlijke projecten gerealiseerd.   

De samenwerking wordt door het veld zeer positief ervaren: er is een bredere horizon door 

gezamenlijkheid en de samenwerking werpt duidelijk vruchten af. Toch zijn nog niet alle actoren 

overtuigd van de meerwaarde van samenwerking en blijft de kerktorenmentaliteit hier en daar 

sterk. Anderzijds is samenwerking niet altijd een must; elke keer weer moet bekeken worden of 

samenwerking inderdaad een meerwaarde oplevert en moet het mogelijk zijn nee te zeggen tegen 

samenwerking. 

 

D) Expertisevorming en –deling 

Binnen de netwerken in de projectvereniging zijn expertisevorming en –deling een belangrijk 

onderdeel. Door documentatie van alle stappen binnen projecten, bijvoorbeeld draaiboeken 

erfgoeddag, kunnen anderen deze ervaringen delen en ervan leren.  

Regelmatig organiseert de cultureel-erfgoedcel vormingen op maat, als blijkt dat er bij diverse 

organisaties dezelfde vragen leven.  

De medewerkers van de cultureel-erfgoedcel zelf nemen deel aan studiedagen en cursussen om hun 

eigen expertise te verhogen.  

 

E) Communicatie en publiekswerking 

Sinds de oprichting van k.ERF zijn er verschillende eigen communicatiekanalen, die berichten over 

de eigen werking en een platform bieden aan cultureel-erfgoedorganisaties en hun projecten: de 

website, de nieuwsbrief, de Facebookpagina en een programma op de lokale zender RTV ‘Viva de 

Kempen’. Er is een folder over de cultureel-erfgoedcel en haar werking en het aanwezige cultureel 

erfgoed in de zeven gemeenten. Lokale communicatiekanalen zoals gemeentelijke infobladen, 

websites, nieuwsbrieven, cultuurkrant Suiker en de lokale pers worden regelmatig ingeschakeld. 

Vanwege onderbestaffing van de cultureel-erfgoedcel (zie hieronder) was het onmogelijk altijd kort 

op de bal te spelen met de communicatie. 

k.ERF heeft al heel wat publiekswerking gefaciliteerd, onder andere door de gecoördineerde 

organisatie van Erfgoeddag en de deelname in allerlei projecten met een stevig publieksluik: 

projecten rond Kempische liedjes- en kooktradities en volksverhalen, een project rond gildetradities 

en ondersteuning van projecten m.b.t. de professionalisering van de publiekswerking in de lokale 

musea. 

k.ERF helpt verenigingen een professionele communicatie te verzorgen. 

 

F)Ondersteuningsregelingen 

Als samenwerking het hart van k.ERF is, zijn de longen de ondersteuning. Dankzij de ondersteuning 

in allerlei vormen krijgen de organisaties zuurstof om hun werk tot een goed einde te brengen.  

Er zijn verschillende formele ondersteuningsregelingen: subsidies voor erfgoedprojecten en voor 

periodieke erfgoedpublicaties. De subsidies voorzien in een grote behoefte: Er zijn jaarlijks zo’n 20 
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aanvragen voor projectsubsidies, die meestal gehonoreerd worden, soms na extra advies en 

feedback. Acht tijdschriften en jaarboeken krijgen een jaarlijkse subsidie. Daarnaast stort het 

convenant aan het Jakob Smitsmuseum uit Mol, aan het begin van de beleidsperiode het enige 

museum met kwaliteitslabel ingedeeld bij het lokale niveau, 12.500€ door. Ook het 

Gasthuismuseum van Geel ontving middelen als ondersteuning voor hun streven naar een 

kwaliteitslabel, dat in 2013 werd behaald. Het is duidelijk dat dit laagdrempelige subsidiebeleid 

mogelijkheden creëert.  

De cultureel-erfgoedcel heeft een sterk steun-op-maatbeleid. Organisaties krijgen trajectbegeleiding, 

bijvoorbeeld bij het opstellen van dossiers immaterieel erfgoed (gezinsverpleging en lichtstoeten) 

en bij beleidsplanning van cultureel-erfgoedorganisaties (Gasthuismuseum, Jakob Smitsmuseum, 

Klompenmuseum). De cultureel-erfgoedcel ondersteunt projecten en evenementen die 

voornamelijk door vrijwilligers gedragen worden, zoals Kempense Klaprozen, het Europees 

kampioenschap handmatig klompen maken (netwerkmoment) en Erfgoeddag. De archivarissen uit 

de streek werken met de cultureel-erfgoedcel gezamenlijke acties uit op maat van de vrijwilligers. 

k.ERF neemt deel aan de website www.erfgoedsteun.be , een initiatief van de Antwerpse cultureel-

erfgoedcellen en de provincie. Daarop staan alle mogelijke ondersteuningsregelingen voor 

cultureel-erfgoedactoren, dus ook binnen k.ERF, bij elkaar.  

De cultureel-erfgoedcel steekt heel veel energie in deze ondersteuning, waardoor er weinig tijd over 

blijft voor eigen projecten. 

 

G) Culturele en maatschappelijke diversiteit 

K.ERF is op verschillende manieren betrokken bij de gezinsverpleging en het psychiatrisch centrum 

in Geel. K.ERF neemt de slagzin van de stad Geel over waarin te lezen staat: ‘de ander wordt 

iedereen’. Vanuit deze visie is k.ERF ook begonnen met contacten leggen met andere 

gemeenschappen.  

 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

26 

 

5.3 Noden en behoeften van het erfgoedveld 

 
Collectievorming 

� Leidraad voor het opstellen van een verzamel- en afstootbeleid 

� Overleg en afstemming van collectiebeleid binnen projectvereniging 

 

Behoud en beheer 

� Gezamenlijk depot  

� Deskundige vrijwilligers om de inventarissen volgens de geldende regels op te maken 

(kerkfabrieken) 

� Advies over bewaring en onderhoud van diverse materialen, afgestemd op mogelijkheden 

van verenigingen; pragmatische aanpak en haalbare oplossingen  

� Het bewaren en inventariseren van het materiële erfgoed bij immateriële fenomenen 

� Verspreiden van kennis over standaarden, niet alleen voor digitalisering 

 

Ontsluiting naar breed publiek 

� Kerkelijk cultureel erfgoed ontsluiten 

� Gezamenlijke website voor het hele veld, met een afgeschermd gedeelte als gezamenlijk 

platform en ruimte voor afzonderlijke verenigingen om zich te presenteren aan het 

publiek 

 

Expertise 

� Inhoudelijke ondersteuning (kerkfabrieken) 

� Kennis van alle mogelijke subsidiekanalen 

� Kennisdeling om draagvlak te vergroten (Immaterieel erfgoed) 

� Kennis zit in de hoofden: menselijke bibliotheek vastleggen 

� Vorming over het gebruik van sociale media 

 

Management en organisatie 

� Mensen structureel te binden aan vereniging, ook jongeren (Immaterieel erfgoed) 

� Vrijwilligers vinden en vasthouden 

� Doorverwijzing naar en samenwerking met andere organisaties 

 

5.4 Externe analyse 

 

Andere sectoren binnen de 7 gemeenten 

In de korte tijd van de werking van het cultureel-erfgoedconvenant zijn er diverse contacten gelegd 

en samenwerking gerealiseerd met andere sectoren: 

� de brede cultuursector via de cultuurraden en de cultuurbeleidscoördinatoren 
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� de gezondheidssector via samenwerking met het OPZ (Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis) in 

Geel 

� de jeugdsector via jeugddiensten en koepelorganen van het reguliere jeugdwerk 

� de toeristische diensten van de gemeenten   

� het onderwijs, onder andere via het project Kempense Klaprozen 

 

Buiten de 7 gemeenten 

� K.ERF is geen eiland: er zijn al tal van contacten buiten de zeven gemeenten, die 

gecontinueerd moeten en uitgebreid kunnen worden 

� de andere Kempense cultureel-erfgoedcellen, waarmee al intensieve samenwerking bestaat 

(projectmatig – via het ‘Kempenoverleg’) 

� overige cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen 

� steunpunt, expertisecentra en koepelorganisaties 

� andere organisaties in de Kempen en de provincie Antwerpen, zoals Vormingplus, Rurant, 

Kempens Landschap, Regionaal Landschap, Toerisme Provincie Antwerpen, De Merode 

 

Maatschappelijke trends 

� De vergrijzing van de bevolking  is een belangrijke en zekere trend. 

� Onze maatschappij wordt steeds meer divers, met een toenemende migratie vanuit alle 

delen van de wereld.  

� Het traditionele gezin maakt steeds meer plaats voor nieuwe huishoudtypes, zoals 

eenoudergezinnen en singles. 

� De financiële crisis noopt gemeenten tot bezuinigingen. 

� Kennis en informatie zijn voor iedereen snel toegankelijk, met als gevaar een 

information overload,  gekoppeld aan een gebrek aan informatievaardigheden die nodig 

zijn om kwalitatieve informatie te kunnen herkennen.   

� Er zijn volgens het Prisma-onderzoek veel meer mensen die aangeven matig, sterk tot zeer 

sterk geïnteresseerd te zijn in erfgoed dan dat er participanten zijn.   

� Ontkerkelijking en sluiting van parochiekerken. 

� De globale klimaat- en milieucrisis oefent een grote druk uit op de sociaal-economische en 

maatschappelijke modellen. Er zal meer aandacht moeten gaan naar onze ecologische 

voetafdruk en naar een duurzamer maatschappijmodel. 

� De inzet van Vlaanderen op een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft. Het 

verenigingsleven en het vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol. Zo moeten 

alle inwoners onder andere kunnen participeren aan sport en cultuur.  
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5.5 SWOT-analyse 

 

A) Sterktes 

 

Samenwerking 

� Groot geloof in kracht en meerwaarde van samenwerking; groot onderling vertrouwen; 

veel rechtstreeks contact 

� Sterke projectsamenwerking 

� Slagkracht van k.ERF naar andere instanties 

� Samenwerkingsverbanden tussen verschillende domeinen en verschillende gemeenten 

� Groot netwerk, gemeenten ontmoeten elkaar nu 

� Bredere horizon door gezamenlijkheid 

 

Immaterieel erfgoed 

� Groot potentieel aan immaterieel erfgoed 

� Borgen van immaterieel erfgoed 

� Immaterieel erfgoed uit k.ERF-gemeenten staat op Vlaamse lijst 

� Unieke immaterieel-erfgoedelementen: gezinsverpleging en lichtstoeten 

� Expertise rond immaterieel erfgoed 

 

Vrijwilligers 

� Actief verenigingsleven 

� Enthousiaste vrijwilligers die openstaan voor samenwerking en zelf (verrassende) 

initiatieven nemen 

� Heemkringen vertalen het plaatselijk verhaal naar gewone mensen 

 

Cultureel-erfgoedcel 

� De cultureel-erfgoedcel staat dicht bij de mensen, informeel en veel in het veld 

� De cultureel-erfgoedcel is toegangspoort naar andere instanties 

� De cultureel-erfgoedcel is flexibel, gaat snel mee in projecten 

� Betrokkenheid van gemeenteambtenaren bij de cultureel-erfgoedcel 

� Professioneel personeel 

 

Ondersteuning 

� Laagdrempelig subsidiebeleid creëert mogelijkheden 

� Ondersteuning van verenigingen door het verzamelen en bewerken van materiaal voor 

communicatie 

� Sterk ondersteuningsbeleid op maat 
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Aandacht voor kwaliteitsvol behoud en beheer 

� Digitalisering: standaardisatie, openstellen, bewaren voor toekomst 

� Aandacht voor en continuïteit in zorg voor cultureel erfgoed 

� Goede omkadering van nieuwe technologie 

� Verzamelen en ontsluiten van lokaal cultureel erfgoed door heemkringen 

 

Expertise en expertisedeling 

� Kennis van het eigen cultureel erfgoed en de eigen thema’s bij heemkringen 

 

Kwaliteit en dynamiek dankzij k.ERF 

� Kwaliteit in omgang met cultureel erfgoed stijgt 

� Wereld wordt groter dan eigen kerktoren 

� k.ERF als aanspreekpunt 

� k.ERF als bindmiddel 

� Dynamiek in de regio, dynamisch erfgoed 

� Wisselwerking tussen organisaties en publiek 

 

Algemeen 

� Ruim aanbod aan erfgoedactiviteiten 

� Open houding van bestuur van projectvereniging voor voorstellen vanuit de cultureel-

erfgoedcel en gemeenten 

� Vlotte communicatie tussen cultureel-erfgoedcel, lokale spelers en bestuur 

� Diversiteit bij actoren 

� Goede kennis van het veld en de actoren 

� Er is nu geld voor cultureel-erfgoed 

� Enthousiasme en engagement vanuit Kempische trots en eigenheid 

 

B) Zwaktes 

 

Samenwerking 

� Koudwatervrees van sommige actoren, die het cultureel-erfgoedconvenant nog niet 

kennen 

� Nog te weinig intersectoraal werk 

� Lokale kramp, kerktorenmentaliteit, bezoekers gaan niet naar andere gemeenten 

� Te weinig reflex om niet-erfgoedpartners mee te nemen, ook voor subsidies (bijv. 

Europese subsidies) 

� Betere onderlinge afstemming nodig, onder andere voor collectiebeleid 

� Moeilijk om nee te zeggen tegen samenwerking, dreigende overbelasting 

 

Behoud en beheer 

� Gebrek aan depotruimte bij musea en heemkundige kringen 
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� Ontbreken van pragmatische aanpak van beheer van cultureel-erfgoed, van een werkbaar 

collectiebeleid op maat 

� Nog onvoldoende expertise en netwerk rond behoud en beheer 

� Veel collecties zijn nog niet beschreven 

 

Financiën 

� Door wissels van besturen en besparingen wordt er veel naar k.ERF geschoven 

� Middelen worden versplinterd in kleine projecten 

� Te weinig personeel en middelen in archieven 

 

Vrijwilligers 

� Tekort aan vrijwilligers 

� Ontbreken van expertise bij vrijwilligers 

� Vergrijzing van vrijwilligers 

� Projectmatig engagement van vrijwilligers 

� Onberekenbaarheid en ongedisciplineerdheid van vrijwilligers 

� Overbevraging van vrijwilligers 

 

Cultureel-erfgoedcel 

� Onderbemanning van de cultureel-erfgoedcel, veel vraag naar projecten en ondersteuning 

� Veel energie gaat naar ondersteuningsbeleid, waardoor er te weinig tijd over blijft voor 

eigen projecten 

� Weinig personeel voor veel taken; veel zelf doen 

 

Algemeen 

� De communicatie speelt niet kort op de bal 

� Ontbreken van een streekgebonden thema, wat leidt tot weinig herkenbaarheid 

� Geen grote sterke actor die het verhaal mee kan trekken 

� Erfgoedactiviteiten bereiken nog te weinig andere dan erfgoeddoelgroepen 

� Kwaliteitscontrole op projecten ontbreekt 

� Kempische bescheidenheid 

� Actoren die erfgoed niet als kerntaak hebben zijn nog te weinig met erfgoed en k.ERF 

bezig 

� Bezoekersaantallen van musea zijn over het algemeen laag 

� Ligging op provinciegrenzen 

� Kerkelijk cultureel erfgoed nog onontgonnen 

� Kennis zit in de hoofden: menselijke bibliotheek vastleggen 

� Huisvestingsproblematiek bij diverse heemkringen 

 

C) Kansen 

� Aandacht voor immaterieel erfgoed 

� Erkenning van gezinsverpleging door Unesco 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

31 

� Regionaal depotbeleid 

� Lokaal erfgoed is sexy 

� Aanwezigheid van andere Kempische erfgoedcellen 

� Hang naar authenticiteit, aandacht voor streekproducten 

� Technische vernieuwingen die erfgoedbeleving kunnen versterken 

� Verruimen van horizon – zaken anders bekijken en verder kijken 

� Veel belangstelling voor identiteit, daar speelt erfgoed een rol in 

� Aandacht voor Eerste Wereldoorlog, daar kan je je mee profileren 

� Crisis dwingt om keuzes te maken 

� Resultaten van lopende projecten 

� Openheid van andere sectoren voor samenwerking 

� Maatschappelijke diversiteit 

� Verruiming van projectvereniging met cultuurbeleid en bibliotheken 

 

D) Bedreigingen 

 

Invloed van andere niveaus en samenwerkingsverbanden 

� Onduidelijkheid over de rol van de provincie 

� Onduidelijkheid over beleid op alle niveaus (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams) 

� Verschillende regionale werkingen die niet op elkaar afgestemd zijn 

� Strikte regelgeving van andere grote spelers 

� Beslissingen op andere niveaus en verschillende snelheden van andere niveaus die 

werking van het convenant beïnvloeden 

 

Overige 

� Opdoeken van k.ERF 

� Verloren gaan van erfgoed (kennis van het verleden, voorwerpen) 

� Te groot aanbod voor vrijwilligers 

� Gemeenten plooien terug op kerntaken 

� Ontbreken van visie op onroerend erfgoed 

� Enorm vrijetijdsaanbod, concurrentieslag 

� Sluiting van kerken en ontkerkelijking 

� Gebrek aan concrete ondersteuning voor de werking van het convenant zelf 

 

E) Conclusies 

� Na opbouwfase komt nu een periode van consolidatie: structureel verankeren van 

werking, duurzaamheid voorop stellen  

� Het convenant organiseren: de lijnen uitzetten en keuzes maken (alle partners met 

cultureel-erfgoedcel). Meer planmatig werken. Cultureel-erfgoedcel is facilitator en 

regisseur. 

� Flexibel en duidelijk beleid uitzetten voor onderdelen  
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• samenwerking – samenwerking bestendigen en uitbreiden op basis van de 

doelstellingen 

• ondersteuningsbeleid 

• collectiebeleid: gezamenlijk collectiebeleid, gezamenlijke depots (in overleg met 

provincie) 

� Vrijwilligersbeleid uitwerken; samenwerken met andere sectoren rond 

vrijwilligersbeleid 

� Nieuwe technologie inzetten voor behoud en beheer. Partners daarin meenemen. 

� Opvolging en bestendiging van ontsluitingsprojecten 

� Blijven inzetten op immaterieel cultureel erfgoed: ondersteuning op maat, 

sensibiliseren, innovatief borgen, koppelen aan roerend erfgoed 

� Kennis van het cultureel  erfgoed en over cultureel-erfgoedzorg  vastleggen, delen en 

vergroten 

� Enthousiasme en engagement voor cultureel erfgoed blijven stimuleren bij publiek, 

beleid en erfgoedwerkers 
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6. Doelstellingen van k.ERF 
 

 
We geven eerst een overzicht en bespreken de doelstellingen vervolgens in detail. Bij iedere OD 
geven we eerst een inhoudelijke toelichting. Voor de geraamde kosten per doelstelling en het aantal 
VTE verwijzen we door naar de meerjarenbegroting. 
 

SD 1 

Kwaliteitsvolle zorg verzekert het cultureel erfgoed voor mensen van nu en later 

OD 1 Een doordacht beleid rond behoud en beheer zorgt voor duurzame bewaring en 

ontsluiting van het cultureel erfgoed, conform de internationale standaarden en CEST 

OD 2 K.ERF staat in voor een vernieuwende borging van immaterieel cultureel erfgoed  

OD 3 K.ERF sensibiliseert collectiebeheerders rond cultureel-erfgoedzorg 

OD 4 K.ERF detecteert zwerfgoed en incorporeert het in zijn werking 

OD 5 Er is afstemming over collectiebeleid tussen de partners binnen k.ERF 

via collegagroepen 

SD 2 

Sterk lokaal verankerd cultureel erfgoed beroert mensen en brengt hen samen en in 

beweging 

 

OD 1 Meer bewoners van de k.ERF-gemeenten beleven immaterieel cultureel erfgoed actief 

OD 2 Zorgerfgoed is een voorbeeld van sterk gedragen, toegankelijk en prikkelend cultureel 

erfgoed  

OD 3 

 

Collectiebeherende erfgoedorganisaties hebben een aantrekkelijke en toegankelijke 

publiekswerking  

OD 4 

 

Via samenwerking met verschillende sectoren is cultureel erfgoed breed 

maatschappelijk ingebed 

OD 5 Er is een actieve erfgoedbeleving via intergemeentelijke themawerking 

SD 3 

Stevige netwerken van vrijwilligers en professionelen verzekeren een kwaliteitsvolle 

werking rond alle aspecten van cultureel erfgoed 

 

OD 1 Er is een actief vrijwilligersbeleid zowel in de roerende als de immateriële sector 

OD 2 

 

Er zijn netwerken over gemeente- en sectorgrenzen heen en waarin professionals en 

vrijwilligers expertise uitwisselen 

OD 3 

 

Er is kwaliteitsverbetering in alle aspecten van de werking door doelgerichte sectorale 

netwerking 
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SD 4 

K.ERF is een sterke organisatie, die planmatig en flexibel werkt 

 

OD 1 Er is een sterke cultureel-erfgoedcel met een duidelijk mandaat van de Raad van Bestuur 

OD 2 De Raad van Bestuur houdt via overlegorganen de vinger aan de pols van de werking  

OD 3 Er is afstemming met de andere werkdomeinen binnen k.ERF 

OD 4 Er is een heldere communicatie op basis van een plan 

OD 5 Er is een helder en afgebakend ondersteuningsbeleid, afgestemd op diverse cultureel-

erfgoedsectoren 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1 

Kwaliteitsvolle zorg verzekert het cultureel erfgoed voor mensen van nu 

en later 

 
 
OD 1.1. 

Een doordacht beleid rond behoud en beheer zorgt voor duurzame bewaring en ontsluiting 

van het cultureel erfgoed, conform de internationale standaarden en CEST 
 
Behoud 

k.ERF wil er samen met verschillende partners voor zorgen dat de aanwezige collecties beter 

bewaard worden. Om deze doelstelling te bereiken, is een belangrijke rol weggelegd voor de musea 

met een kwaliteitslabel. Het museumpersoneel beschikt over de kennis en expertise en wil dit ook 

delen met verenigingen binnen het k.ERF-gebied. K.ERF moedigt deze musea aan om het eigen 

behoud- en beheerbeleid (o.a. depotbeleid) verder uit te bouwen en vraagt in return kennis- en 

expertisedeling met k.ERF via consultancy en vormingen (zie ook OD 1.3. en hoofdstuk 

‘Ondersteuningsbeleid’).  

 

Beheer 

k.ERF investeerde de afgelopen jaren in systemen die het mogelijk maken cultureel erfgoed te 

registreren, beschrijven en te delen. Hierbij werd steevast rekening gehouden met standaarden en 

de mogelijkheid om data uit te wisselen. K.ERF kon bij deze projecten terugvallen op de expertise 

van PACKED.  

� Krantenbank Kempen bevat een collectie historische kranten m.b.t. de zeven k.ERF-

gemeenten. De grootste collecties zijn ontsloten tegen 2015. De volgende jaren vullen we de 

databank aan met kleinere collecties en zoeken we ontbrekende jaargangen. Krantenbank 

Kempen is online toegankelijk voor de collecties tot 1940 (wettelijk bepaald). Kranten na 

1940 zijn toegankelijk via bibliotheken en documentatiecentra erfgoed. 

www.kempensekranten.be 

� Collectiebeheersysteem: k.ERF is samen met de andere Kempense erfgoedcellen partner bij de 

ontwikkeling van een nieuw collectiebeheersysteem voor de Provincie Antwerpen. In de 

databank kunnen museale objecten, fotocollecties en audiovisuele collecties geregistreerd, 

beheerd en ontsloten worden, zowel op (deel)collectieniveau als op stukniveau. Door als 

erfgoedcel mee in te stappen in een overkoepelend provinciaal systeem wordt de kostprijs 

voor de erfgoedcel en voor de diverse lokale erfgoedbeheerders gedrukt. Bovendien wordt er 

op deze manier uniform en volgens de geldende standaarden gewerkt. Op die manier krijgen 

de lokale erfgoedbeheerders en erfgoedliefhebbers uit de k.ERF-regio op een gemakkelijke 
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manier toegang tot alle collecties uit de regio en bij uitbreiding uit de hele provincie. 

Daarnaast wordt ook de zichtbaarheid en de vindbaarheid van de lokale collecties vergroot 

door deelname aan dit overkoepelende provinciale systeem. De volgende jaren zullen we met 

dit nieuwe collectiebeheersysteem aan de slag gaan om de collecties in de zeven k.ERF 

gemeenten te registreren, beheren en ontsluiten. Verder blijven we deel uitmaken van de 

collega-groep aangestuurd door de provincie Antwerpen.  

�  Archiefbank Kempen is een open source ontsluitingssysteem voor archieven, tot op 

stukniveau. Via de databank kun je over archiefinstellingen heen op trefwoord zoeken. 

Pioniers zijn het stadsarchief Turnhout, Geel, Mol, Lier en Brecht. Dit zijn professionele 

organisaties. In 2014 startte k.ERF een proefproject met enkele heemkringen. We breiden de 

databank verder uit. We blijven informatie uitwisselen met Archiefbank Vlaanderen. 

www.archiefbankkempen.be 

De investering in de ontwikkeling van de databeheerssystemen is achter de rug. De volgende jaren 

investeren we in het implementeren van die systemen. K.ERF zal collectiebeherende organisaties 

begeleiden in het gebruiken van de systemen die voor hen relevant zijn. Dit wordt een intensief 

traject, zeker de eerste jaren.  

Digitaliseren kost veel tijd en geld. De geleverde inspanningen mogen niet verloren gaan. De 

noodzaak aan een goed doordacht en duurzaam digitaal bewaarbeleid dringt zich dan ook op. K.ERF 

werft daarom gedurende twee jaar een expert digitalisering aan. Die krijgt als taak een duurzaam 

digitaliseringsbeleid uit te bouwen, nieuwe ontwikkelingen nauw op te volgen, de teamgenoten van 

de erfgoedcel goed te informeren en op te leiden. Ook het coachen van de collectiebeherende 

organisaties valt de eerste jaren binnen het takenpakket van deze expert.  

Mogelijke acties 

� Ondersteunen van collectiebeheerders bij registratie en digitalisering in het kader van digitale 

duurzaamheid en professionalisering van heemkringen en documentatiecentra 

� Depotbeleid in samenwerking met provincie in gemeenten uitbouwen 

� Zoeken naar oplossingen voor digitaal depot, in samenwerking met andere cultureel-

erfgoedcellen/partners 

� Vorming op maat van actoren rond digitalisering en registratie 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel  

� Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, zowel professionele als vrijwillige 

� Partners voor vorming, zoals expertisecentra cultureel erfgoed 

� Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO 

 
Indicatoren 

- Het aantal geregistreerde en gedigitaliseerde objecten stijgt jaarlijks 
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- Het aantal volledig ontsloten (deel)collecties 

- Het aantal vormingsuren en het aantal personen dat vorming gevolgd heeft 

- Het aantal ondersteuningsuren door de cultureel-erfgoedcel 

 

 

OD 1.2. 

K.ERF staat in voor een vernieuwende borging van immaterieel cultureel erfgoed 

 

In de periode 2015-2020 verscherpen we de aandacht voor het immaterieel erfgoed dat zo talrijk 

aanwezig is in de zeven k.ERF-gemeenten. Immaterieel erfgoed heeft een eigen karakter en 

dynamiek en vergt dus een eigen aanpak. ICE borrelt, brengt leven in de brouwerij. Samen met de 

ICE-gemeenschappen zetten we de volgende jaren acties op touw, maken we recepten op maat en 

delen we onze ervaringen. 

 
Mogelijke acties 

� Innovatieve borgingsacties in samenwerking met expertisecentra cultureel erfgoed 

� Expertiseopbouw en -deling rond immaterieel cultureel erfgoed van de geestelijke 

gezondheidszorg (de gezinsverpleging in Geel) 

� Kleine laagdrempelige acties ter ondersteuning van kleine verenigingen bij borging, om hen 

bewust te maken van actueel en levend houden van tradities, hen nieuwe wegen en nieuw 

publiek te laten zoeken en met deze acties anderen te inspireren 

� Samenwerkingsprojecten rond fenomenen van immaterieel cultureel erfgoed 

� Sensibiliseringsacties voor lokale gemeenschappen 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 

� Dragers van immaterieel cultureel erfgoed 

� Partners in andere sectoren (zoals gezondheidszorg, onderwijs, toerisme) 

� Buurtwerking, buurtcomités 

� Expertisecentra cultureel erfgoed 

� Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO 

 
Indicatoren 

� Het aantal innovatieve borgingsacties in samenwerking met expertisecentra cultureel erfgoed 

� De spreiding van de acties over diverse thema’s, gemeenten en cultureel-

erfgoedgemeenschappen 

� Het aantal publicaties en bijeenkomsten rond de gezinsverpleging in Geel  
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OD 1.3. 

K.ERF sensibiliseert collectiebeheerders rond cultureel-erfgoedzorg 

 

Uit ervaring en gesprekken leren we dat collectiebeherende organisaties en particulieren hun 

cultureel erfgoed zo goed mogelijk willen bewaren, maar dat er een gebrek is aan kennis, goede 

voorbeelden en haalbare oplossingen. K.ERF engageert zich enerzijds om bestaande informatie 

beter te verspreiden en anderzijds ook in te zetten op begeleiding en vorming van organisaties.  

De erfgoedcel slaat hiervoor de handen in elkaar met de musea met kwaliteitslabel 

(Gasthuismuseum en Jakob Smitsmuseum). Daar zit immers – dicht bij huis – de expertise rond 

behoud en beheer van roerend erfgoed.  

 
Mogelijke acties 

� Vorming rond behoud en beheer in samenwerking met musea met een kwaliteitslabel en 

expertisecentra cultureel erfgoed 

� Organisatie van ‘keurdagen’ (experts behoud en beheer geven tips over bewaring en 

behandeling) 

� Advies en doorverwijzing naar experts en expertisecentra cultureel erfgoed 

� FAQ-rubriek  op de website 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 

� Musea met een kwaliteitslabel 

� Expertisecentra cultureel erfgoed 

� Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO 

 
Indicatoren 

� Het aantal deelnemers aan vormingen 
 
 

OD 1.4. 

K.ERF detecteert zwerfgoed en incorporeert het in zijn werking 

 

Heel wat collecties en stukken bevinden zich bij verenigingen en individuen die erfgoedzorg niet als 

hoofdtaak hebben. K.ERF tracht de volgende jaren via (thema)gerichte acties dit zwerfgoed in kaart 

te brengen en waar mogelijk te ontsluiten. We sporen zelf zwerfgoed op, maar het is ook belangrijk 
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dat mensen en verenigingen een lokaal aanspreekpunt hebben/kennen. De documentatiecentra 

(heemkringen) en archiefinstellingen zijn hierbij onze voornaamste partners. 

 

Mogelijke acties 

- Regelmatige update van de veldkaart 

- Organisatie van collectiedagen  

- Kleine projecten rond zwerfgoed, aansluitend bij OD 1.1, 1.3, 2.2 en 3.2 

 
Uitvoerders 

- Cultureel-erfgoedcel 

- Beheerders van of andere verantwoordelijken voor zwerfgoed 

- Documentatiecentra  

 

Indicator 

- Jaarlijkse update van de veldkaart 

 

OD 1.5. 

Er is afstemming over collectiebeleid tussen de partners binnen k.ERF via collegagroepen 

 

Zowel heemkringen als musea geven aan hun collectiebeleid op elkaar te willen afstemmen. Het 

heeft bijvoorbeeld geen zin dat er in ieder documentatiecentrum klompenalaam aanwezig is, 

wanneer je een goed draaiend Klompenmuseum hebt. K.ERF voorziet de volgende beleidsperiode 

tijd en personeelsinzet om dit proces te doorlopen en een gezamenlijk collectieplan op te maken.  

 

Mogelijke acties 

- Regelmatig overleg in collegagroepen (zie OD 3.3) 

- Registratie van collecties (zie OD 1.1) 

- Opstellen van een gezamenlijk collectieplan 

 

Uitvoerders 

- Cultureel-erfgoedcel 

- Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, zowel professionele als vrijwillige 

 

Indicator 

- Een gezamenlijk collectieplan tegen 2020 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 

Sterk lokaal verankerd cultureel erfgoed beroert mensen en brengt hen 

samen en in beweging 

 

OD 2.1. 

Meer bewoners van de k.ERF-gemeenten beleven immaterieel cultureel erfgoed 
actief 

 

Immaterieel erfgoed bewaar je niet in een kast of doos, het beweegt tussen de mensen. Daarom is 

het voor dit type erfgoed essentieel dat er zoveel mogelijk mensen actief betrokken worden. Want 

ook dat is een wezenlijk kenmerk van ICE: het is iets dat je doet. We nodigen via acties i.s.m. de 

cultureel-erfgoedgemeenschappen bewoners uit om ons ICE letterlijk en figuurlijk mee te maken.  

 
Mogelijke acties 

� Lokale cultureel-erfgoedgemeenschappen ondersteunen om hun immaterieel cultureel 
erfgoed publiek te maken op een hedendaagse en aantrekkelijke manier  

� Samenwerking met andere domeinen om een breder publiek te sensibiliseren (toerisme, 
welzijn, natuur en milieu, onderwijs) 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Dragers van immaterieel cultureel erfgoed 
� Partners in andere sectoren (zoals gezondheidszorg, onderwijs, toerisme, natuur en milieu) 

 
Indicatoren 

� Het aantal publieksacties 
� Het aantal samenwerkingsprojecten met andere sectoren 

 
 

OD 2.2.  

Zorgerfgoed is een voorbeeld van sterk gedragen, toegankelijk en prikkelend cultureel 
erfgoed   

 

De Kempen is een zorgregio. Dit is een erfenis uit het verleden. Omdat de Kempen een afgelegen 

gebied met veel ruimte was, werden er vanaf de 19de eeuw her en der zorgkolonies en -instellingen 

uit de grond gestampt. In het k.ERF-gebied ontstaat zo de ‘kolonie voor krankzinnigen’ in Geel 

(1850) en de ‘Staatsweldadigheidsschool’ voor jongeren (‘t Gesticht’ in de volksmond) in Mol (jaren 
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1890). Elders in de Kempen vind je landloperskolonies (Merksplas en Wortel) en een schoolkolonie 

voor zieke kinderen (Berlaar). Het is gemakkelijk om dit deel geschiedenis negatief te benaderen: de 

Kempen als plek waar het ‘abnormale’ werd gedumpt, aan de ‘rand van de beschaving’. Langs de 

andere kant heeft de aanwezigheid van deze zorginstellingen ertoe bijgedragen dat de Kempen een 

sterke traditie en kennis ontwikkelde in het zorgen voor mensen. Vaak was die traditie trouwens al 

aanwezig, zoals bij de Geelse gezinsverpleging.  

Deze beleidsperiode zetten we ons zorgerfgoed in de kijker. We brengen de collecties in kaart, gaan 

op zoek naar sporen uit het verleden, vertellen dit verhaal aan het brede publiek. We betrekken 

hierbij zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen (cliënten, patiënten, opvoeders, artsen, …).  

We bekijken of er ook een link mogelijk is met een ander type zorgkolonie aanwezig in het 

werkingsgebied van k.ERF: de vakantiekolonies en het sociale toerisme4.  

Kortom, we dragen de volgende jaren zorg voor ons zorgerfgoed. 
 

Mogelijke acties 

� Ondersteuning van het Unesco-dossier van de Geelse gezinsverpleging 
� Expertisedeling van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis  (OPZ) rond de inclusieve werking 

van het bezoekerscentrum met cliënten  
� Een samenwerkingsproject rond sociale inclusie van verschillende partners met het 

bezoekerscentrum van het OPZ, de Gemeenschapsinstelling voor jongerenwelzijn Mol 
 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Zorginstellingen 
� Andere partners 
� Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO en expertisecentra 

 
Indicator 

� Een samenwerkingsproject rond sociale inclusie van verschillende partners met het 
bezoekerscentrum van het OPZ uitgevoerd tegen eind 2018 

 
 

OD 2.3. 

Collectiebeherende erfgoedorganisaties hebben een aantrekkelijke en toegankelijke 

publiekswerking  

 

Een kerkraad die vol trots hun eeuwenoude retabel toont… 

Een heemkring waar het jeugdhuis op zaterdag hun fotocollectie komt scannen (ze schrijven een 

boek!)… 

                                                 
4 Heel wat stedelingen uit volksbuurten kwamen rond de zandputten de gezonde Kempense lucht opsnuiven, de start van 
een bloeiend toerisme. 
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Een museum waar de tijd lijkt stil te staan, maar waar plots heel veel beweegt door in dialoog te 

treden met hedendaagse kunst… 

De voorbije jaren leverden onze collectiebeherende organisaties veel inspanningen om bezoekers 

van dichtbij en ver aan te trekken en te boeien. Met grote tentoonstellingen, maar evenzeer met 

kleine, heel persoonlijke dienstverlening. De verhalen verscholen in museumdepots, de nooit eerder 

geziene archiefstukken, het wilde plan om eens een ‘night at the museum’ te organiseren, … De 

ideeën zijn nog niet opgedroogd, nog een zee aan erfgoed. K.ERF blijft frisse initiatieven rond 

publiekswerking stimuleren.  

 
Mogelijke acties 

� Vorming van medewerkers van collectiebeherende erfgoedorganisaties (ook kerkfabrieken) 
� Ondersteuning van publiekswerking rond roerend erfgoed: advies, doorverwijzing 
� Samenwerkingsprojecten van cultureel-erfgoedcel met collectiebeherende 

erfgoedorganisaties 
 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Collectiebeherende erfgoedorganisaties 
� Cultuurbeleidscoördinatoren 

 
Indicatoren 

� Het aantal verschillende collectiebeherende erfgoedorganisaties waarvan medewerkers 
vorming gevolgd hebben 

� Het aantal samenwerkingsprojecten 
 
 

OD 2.4. 

Via samenwerking met verschillende sectoren is cultureel erfgoed breed maatschappelijk 

ingebed 

 

k.ERF werkt graag en veel samen met lokale en bovenlokale partners. We blijven zoeken naar 

partners binnen andere sectoren om via uitwisseling elkanders verhaal te versterken. We speuren 

ook actief naar uitdagingen die we met andere sectoren delen. ‘Vrijwilligers werven en behouden’ is 

een thema waar de ganse culturele sector de tanden in wil zetten. ‘Sociale duurzaamheid’ is dat ook. 

Er biedt zich op dat vlak binnen k.ERF een enorme kans. De zeven k.ERF-gemeenten hebben hun 

samenwerking uitgebreid naar het domein ‘bibliotheken’ en ‘cultuur’. Een doordacht vrijwilligers- 

en sociaal beleid is een gezamenlijke ambitie, en zo zullen er nog volgen, ook met andere partners. 
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Mogelijke acties 

� Samenwerkingsprojecten met andere domeinen, zodat cultureel erfgoed daarin geïntegreerd 
wordt, in samenwerking met cultuurbeleidscoördinatoren. Goedgekozen projecten waarmee 
ook andere doelstellingen van k. ERF gerealiseerd kunnen worden.  

� Samenwerkingsprojecten met andere domeinen binnen k.ERF (cultuurcommunicatie en 
bibliotheken) om kansengroepen actief te betrekken bij cultuur en erfgoed 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Cultuurbeleidscoördinatoren  
� Medewerkers van organisaties in andere sectoren 
� Medewerkers van cultuurdiensten en bibliotheken 

 
Indicatoren 

� Het aantal verschillende domeinen waarmee samenwerkingsprojecten  gerealiseerd worden 
 
 

OD 2.5. 

Er is een actieve erfgoedbeleving via intergemeentelijke themawerking 

 

We kiezen er voor om tijdens de beleidsperiode twee thema’s onder de loep te leggen en volledig uit 

te pluizen op vlak van erfgoedzorg en -beleving. Het eerste themajaar start in 2017. Dat biedt ons 

nog eventjes de tijd om de thema’s in samenspraak met onze partners te bepalen. We voorzien 

middelen om voor ieder project een medewerker aan te werven.  

Thema’s die we alvast hoorden waaien: Feestcultuur in de Kempen (over spiegeltenten, 

legendarische kroegen, oude disco’s, danszalen, kermissen – Op gaank gaan), Vaart in de Kempen 

(over de aanleg van kanalen – de vaart, nieuwe industrie, bedrijfsarchieven, zand, water, hard 

labeur), de Tweede Wereldoorlog, … 

 

Mogelijke acties 
� Twee integrale en geïntegreerde projecten rond een thema,  die de gehele werking van het 

convenant dekken. Thema’s in overleg met partners te bepalen. Thema’s zijn ambassadeurs 
van k.ERF. 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Collectiebeherende erfgoedorganisaties 
� Dragers van immaterieel cultureel erfgoed 
� Cultuurbeleidscoördinatoren 
� Medewerkers van organisaties in andere sectoren 

 
Indicatoren 

� Twee uitgevoerde projecten tegen 2020 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 

Stevige netwerken van vrijwilligers en professionelen verzekeren een 

kwaliteitsvolle werking rond alle aspecten van cultureel erfgoed 

 
 

OD 3.1. 

Er is een actief vrijwilligersbeleid zowel in de roerende als de immateriële sector 

 

K.ERF gaat samen met de organisaties actief in het erfgoedveld de uitdaging aan medewerkers te 

zoeken voor zowel de dagelijkse werking als voor projecten. Deze vrijwilligers worden goed 

omkaderd en gesoigneerd. Er bestaan al heel wat methodieken en modellen om mensen de weg te 

laten vinden naar en binnen organisaties. Samen met de cultuursector zet de erfgoedcel deze 

theorie om in de praktijk, gesneden op maat van onze erfgoedverenigingen en -instellingen.  

Mogelijke acties 

� Vorming rond vrijwilligersbeleid voor organisaties 
� Vrijwilligersbeleid vorm geven en structureren binnen een netwerk van verenigingen, in 

samenwerking met de gehele cultuursector binnen k.ERF 
� Opzetten van een pool van vrijwilligers die verenigingen kunnen ondersteunen bij registratie  

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Collectiebeherende erfgoedorganisaties 
� Dragers van immaterieel erfgoed 
� Cultuurbeleidscoördinatoren 
� Medewerkers van andere cultuursectoren in gemeenten 
� Expertisecentra cultureel erfgoed 
� Andere koepelorganisaties en steunpunten 
� Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO 

 
Indicatoren 

� Het aantal organisaties waarvan leden of medewerkers vorming gevolgd hebben 
� Een uitgeschreven vrijwilligersbeleid 
� Een operationele pool van vrijwilligers 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

45 

OD 3.2. 

Er zijn netwerken over gemeente- en sectorgrenzen heen en waarin professionals en 

vrijwilligers expertise uitwisselen 

 

K.ERF is een levende bibliotheek. Het krioelt in de zeven gemeenten van mensen die gespecialiseerd 

zijn in erfgoedzorg, onderzoek, educatie en erfgoedparticipatie. Deze kennis kun je enkel ‘ont- en 

uitlenen’ door ze te delen. K.ERF organiseert daarom overlegmomenten tussen verschillende 

doelgroepen. Sommige overlegstructuren bestaan al (erfgoedoverleg met de heemkundige en 

historische kringen), sommige zijn nog pril (COP musea en archieven) en sommige starten we de 

volgende jaren op (kerkradenoverleg). Er zijn doelgroepen die elkaar graag ieder seizoen 

ontmoeten en er zijn er die liever rond een bepaald thema 1 keer kort en krachtig overleggen. 

Iedere doelgroep en thema heeft zijn eigen dynamiek waarop k.ERF mee beweegt. Het belang van 

deze netwerken valt niet te onderschatten. De erfgoedcel zorgt dat (boven)lokale informatie vlot 

doorstroomt. In omgekeerde richting ontvangt de erfgoedcel vanuit deze overlegorganen en -

momenten feedback en ideeën om het erfgoedbeleid en acties binnen k.ERF verder vorm te geven.  

 

Mogelijke acties 

� Structureel overleg in collegagroepen en andere netwerken (zie ook OD 4.6) 
� Ad hoc thematische netwerken 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Collectiebeherende erfgoedorganisaties, met name organisaties met een kwaliteitslabel 
� Dragers van  immaterieel cultureel erfgoed 
� Cultuurbeleidscoördinatoren 
� Medewerkers van andere sectoren in gemeenten 

 
Indicatoren 

� Verslagen van bijeenkomsten van collegagroepen 
� Het functioneren van minstens een thematisch netwerk in de beleidsperiode 

 
 

OD 3.3. 

Er is kwaliteitsverbetering in alle aspecten van de werking door doelgerichte sectorale 
netwerking 

 

Een netwerk uitbouwen, is stap 1. Je moet het ook onderhouden. De gevoerde gesprekken moeten 

ergens naar leiden. Niet enkel denken, maar ook (samen) doen. De doelen die we willen bereiken, 

hangen sterk af van de mensen en organisaties rond de tafel. Een doel dat alvast iedereen deelt: een 

betere werking van de eigen organisatie. Ons ideale netwerk ziet er heel divers uit. Je vindt er 
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professionals en vrijwilligers, jong en oud, geboren en getogen Kempenaars en nieuwe inwoners, 

denkers en doeners. Ons netwerk bundelt een berg talent en enthousiasme. 

 

Mogelijke acties 

� Samenwerking in collegagroepen, met een motorrol voor musea met kwaliteitslabel en de 
archiefdiensten van Geel en Mol  

� Expertise-uitwisseling van heemkringen voor onderlinge kwaliteitsverbetering  
� Thematische samenwerkingsverbanden (structureel of ad hoc) rond  immaterieel cultureel 

erfgoed, onder andere zorgerfgoed 
� Thematische netwerking rond participatie van andere doelgroepen, sociale duurzaamheid en 

maatschappelijke diversiteit met Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis als partner vanwege 
expertise hierin  

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Cultureel-erfgoedorganisaties 

  
Indicatoren 

� Verslagen van bijeenkomsten van collegagroepen 
� Het functioneren van minstens een thematisch netwerk in de beleidsperiode 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4  

K.ERF is een sterke organisatie, die planmatig en flexibel werkt 

 
 

 

OD 4.1. 

Er is een sterke cultureel-erfgoedcel met een duidelijk mandaat van de Raad van Bestuur 

 

Voor de uitvoering van een erfgoedconvenant zijn een sterke erfgoedcel en een betrokken bestuur 

heel belangrijk. De erfgoedcel waakt samen met het bestuur over de realisatie van de doelstellingen. 

De vorige beleidsperiode stond in teken van opstart en verkenning. Deze beleidsperiode tekent 

k.ERF voor verdieping. Zowel de personeelsleden van de erfgoedcel als de bestuursleden volgen 

vormingen rond thema’s die relevant zijn voor het (toekomstige) beleid. Bijvoorbeeld rond lokaal 

erfgoedbeleid, fondsenwerving, enz. 

 

Mogelijke acties 
� Vorming van bestuursleden 
� Vorming van medewerkers van de cultureel-erfgoedcel 

 
Uitvoerders 

� Raad van Bestuur 
� Cultureel-erfgoedcel 

 
Indicatoren 

� Het aantal vormingen dat leden van de Raad van Bestuur gevolgd hebben 
� Het aantal vormingen dat medewerkers van de cultureel-erfgoedcel gevolgd hebben 

 
 

OD 4.2. 

De Raad van Bestuur houdt via overlegorganen  de vinger aan de pols van de werking  

 

De cultureel erfgoedcel overlegt op regelmatige basis met het cultuur- en erfgoedpersoneel van de 7 

gemeenten (voorbereidend comité). Zo blijven de gemeenten goed op de hoogte van het 

erfgoedconvenant en de erfgoedcel van het lokale cultureel erfgoedbeleid. De erfgoedcel en de Raad 

van Bestuur laten zich bij subsidiedossiers bijstaan door een heterogeen samengestelde en 

onafhankelijke adviescommissie. Op die manier kan de erfgoedcel onbevangen dossiers begeleiden 

en kan de Raad van Bestuur goed gestoffeerde beslissingen nemen. Verder voorzien we twee keer 
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een cultureel-erfgoedplatform waarbij alle gemeenten, verenigingen en individuen die bij k.ERF 

betrokken zijn worden uitgenodigd om het convenant te evalueren en richting te geven. Verder 

zorgt de erfgoedcel ervoor dat de klanken uit de verschillende overlegmomenten met vrijwilligers 

en professionals doorsijpelen naar actie- en beleidsplannen.  

 

Mogelijke acties 
� Twee maal in de beleidsperiode een cultureel-erfgoedplatform voor alle actoren in het 

convenant 
� Maandelijkse vergaderingen van voorbereidend comité van ambtenaren 
� Adviescommissie voor subsidieaanvragen 

 

Uitvoerders 

� Raad van Bestuur 
� Cultureel-erfgoedcel 
� Gemeentelijk personeel 
� Leden van de adviescommissie voor subsidieaanvragen 

 
Indicatoren 

� Verslagen van vergaderingen 
� Verslagen van twee cultureel-erfgoedplatforms 

 
 

OD 4.3. 

Er is afstemming met de andere werkdomeinen binnen k.ERF 

 

Sinds 2014 werken de zeven k.ERF-gemeenten niet alleen samen rond cultureel erfgoed, maar ook 

rond bibliotheken en cultuur. De drie deelwerkingen werken autonoom van elkaar, maar er zijn ook 

overlappingen. Zo delen ze dezelfde Raad van Bestuur en worden ze opgevolgd door de 

cultuurambtenaren. Ook inhoudelijk zijn er heel wat raakvlakken tussen de drie domeinen (werken 

met vrijwilligers bijvoorbeeld). We zouden dan ook een kans laten liggen om binnen die 

verzameling van gemene delers niet samen te werken.  

 

Mogelijke acties 
� Samenwerkingsprojecten (zie OD 2.4 en 3.1) 
� Afstemming en overleg via regelmatig vergaderingen 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Gemeentelijk personeel 

 
Indicatoren 

� Verslagen van vergaderingen 
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OD 4.4. 

Er is een heldere communicatie op basis van een plan 

 

k.ERF werkt aan een communicatiestrategie en stelt een duidelijk communicatieplan op dat ieder 

jaar concreet wordt ingevuld op basis van het actieplan van de erfgoedcel en van erfgoedpartners. 

In communicatie kruipt veel tijd en mag geen lege doos zijn. De erfgoedcel evalueert haar 

communicatieacties op regelmatige basis, gaat op zoek naar nieuwe ideeën en naar nieuwe 

partnerschappen.  

 
Mogelijke acties 

� Opstellen van een communicatieplan 
� Verzorgen van een digitale nieuwsbrief 
� Doelgroepgerichte communicatie 
� Duurzame (gedrukte) communicatie 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
 
Indicatoren 

� Communicatieplan 
 

OD 4.5. 

Er is een helder en afgebakend ondersteuningsbeleid, afgestemd op diverse cultureel-
erfgoedsectoren 

  

k.ERF ondersteunt initiatieven rond cultureel erfgoed. Hiervoor is er een uitgeschreven 

ondersteuningsbeleid met duidelijke reglementen, documenten en procedures. De erfgoedcel 

begeleidt dossiers en vragen en verwijst door indien nodig. Een beoordelingscommissie formuleert 

adviezen, de Raad van Bestuur beslist. 

Mogelijke acties 

� Ondersteuning verlenen conform de reglementen en de richtlijnen van de Vlaamse 
Gemeenschap 

 
Uitvoerders 

� Cultureel-erfgoedcel 
� Raad van Bestuur 
� Beoordelingscommissie 

 

Indicatoren 
� Het aantal goedgekeurde aanvragen per jaar per ondersteuningsmaatregel 
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7. Het ondersteuningsbeleid van k.ERF 
 

 
Ondersteunen is de basis van het werk van k.ERF: mogelijk maken dat iedereen die met cultureel 

erfgoed bezig is, zijn werking versterkt. Daartoe heeft de projectvereniging k.ERF een aantal 

instrumenten ontwikkeld.  

7.1. Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met een 

kwaliteitslabel 

 

Voor deze organisaties geldt het volgende:  

� Deze organisaties worden door de gemeenten ingedeeld bij het lokale niveau. 

� De financiering van de basiswerking is voor rekening van de eigenaar van de instelling: stad, 

gemeente of vzw.  

� Het intergemeentelijke samenwerkingsverband voorziet in projectsubsidies gecombineerd met 

een jaarlijks vast bedrag als intergemeentelijke partner die een motorrol vervult voor het veld.  

� De projecten die ingediend worden voor subsidiëring passen binnen de doelstellingen van de 

projectvereniging. Op deze manier dragen deze instellingen bij aan de realisering van 

doelstellingen van de gehele projectvereniging. Hiertoe is er een subsidiereglement, dat onder 

andere voorziet in een onafhankelijke commissie, die de Raad van Bestuur adviseert over de 

aanvragen.  

� In return voor het vaste bedrag stelt de collectiebeherende instelling expertise en/of faciliteiten 

voor actoren binnen de projectvereniging beschikbaar. De gemaakte afspraken tussen de 

projectvereniging en de collectiebeherende instelling worden in een overeenkomst vastgelegd.   

 

7.2. Samenwerkingsprojecten 

 

Samenwerkingsprojecten zijn belangrijk om cultureel-erfgoedorganisaties kwaliteitsvol te laten 

werken, cultureel-erfgoedorganisaties deel uit te laten maken van netwerken om zo hun werking te 

verbeteren en cultureel-erfgoedorganisaties te betrekken bij de gehele werking van de 

projectvereniging. 

Voor deze projecten geldt het volgende: 

� Organisaties, die een project willen uitvoeren, waarvoor ze meer dan 500 € ondersteuning 

wensen, kunnen bij de cultureel-erfgoedcel aankloppen voor een samenwerkingsproject.  

� De Raad van Bestuur maakt een samenwerkingsovereenkomst, waarbij wordt bepaald welke 

inbreng de cultureel-erfgoedcel heeft (personeel, middelen, logistiek) en welke inbreng de 

vereniging(en).  
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� Om aansluiting bij de doelstellingen van de projectvereniging te garanderen en overbelasting 

van de cultureel-erfgoedcel te vermijden, zijn er criteria om de keuze en de omvang van 

projecten te bepalen. 

� Ook instellingen met een kwaliteitslabel kunnen samenwerkingsprojecten aangaan.  

� Een onafhankelijke commissie adviseert de Raad van Bestuur over de keuze van de 

samenwerkingsprojecten en de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst. 

 

7.3. Minisubsidies 

 

Cultureel-erfgoedorganisaties die voor eigen projecten een kleine steun in de rug nodig hebben, 

kunnen een aanvraag indienen voor een minisubsidie van maximaal 500 €. Hiertoe is er een 

subsidiereglement, dat onder andere voorziet in een onafhankelijke commissie, die de Raad van 

Bestuur adviseert over de aanvragen. 

 

7.4. Subsidies voor periodieke publicaties 

 

Periodieke publicaties zijn voor veel erfgoedverenigingen een belangrijk middel om te 

communiceren met hun achterban en een breder publiek te betrekken bij hun onderzoek en andere 

werkzaamheden. Er blijft daarom een financiële ondersteuning voor kwaliteitsvolle publicaties, op 

basis van een reglement. Ook hier voorziet k.ERF een onafhankelijke commissie, die de Raad van 

Bestuur adviseert over de aanvragen. 
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8. Visie op duurzaamheid en diversiteit 
 

 
Digitale duurzaamheid 

De partners in het cultureel-erfgoedconvenant k.ERF zijn zich vanaf het begin bewust geweest van 

het belang van digitale duurzaamheid. Daarom is en wordt in de toekomst verder sterk ingezet op 

digitale duurzaamheid, onder andere door de inzet van gespecialiseerd personeel. Door materiaal te 

digitaliseren volgens internationale standaarden en oplossingen te zoeken voor duurzame opslag in 

een digitaal depot en beschikbaarstelling van gedigitaliseerd en digital born materiaal, werkt k.ERF 

aan een duurzaamheidsbeleid met lange termijnoplossingen. Een belangrijk onderdeel van dit 

digitale duurzaamheidsbeleid is het sensibiliseren van collectiebeheerders, zodat zij een 

duurzaamheidsreflex aanleren.  

 

Voor de partners binnen k.ERF maakt digitale duurzaamheid deel uit van een complete visie op 

collecties en behoud en beheer daarvan. Daartoe behoren ook afspraken over wie wat bewaart, het 

stellen van prioriteiten inzake digitalisering, bewaring en ontsluiting, zodat er efficiënt 

omgesprongen kan worden met de beschikbare mensen en middelen. Op die manier werkt k.ERF 

ook aan ecologische en sociale duurzaamheid.  

 

Door de inzet van een gespecialiseerd personeelslid is het voor de partners in k.ERF mogelijk de 

Vlaamse en internationale ontwikkelingen te volgen, samen te werken met partners als Packed5 en 

in te spelen op kansen, zoals het VIAA6. De ervaring en expertise die k.ERF opdoet, worden op 

termijn ingezet voor samenwerking met de ict-diensten van de betrokken gemeenten. Dit digitale 

duurzaamheidsbeleid als onderdeel van een breder collectiebeleid is dan ook ingeschreven in de 

doelstellingen (OD 1.1, OD1.3, OD1.5). 

 

Sociale duurzaamheid 

 

Het uitgangspunt rond sociale duurzaamheid is dat het een onderstroom in de gehele werking is. 

K.ERF sluit aan bij het duurzaamheidsbeleid van de aangesloten gemeenten. Sociale duurzaamheid 

is een drijfveer om personeel en vrijwilligers een aangename, stimulerende werkomgeving te 

bezorgen en hen voor langere tijd te binden aan de organisatie.  

 

Economische duurzaamheid 

Economische duurzaamheid is voor k.ERF het stimuleren van partners om waar mogelijk een return 

te genereren op investeringen in ontsluiting van cultureel erfgoed. Dat kan door het publiek 

                                                 
5 Expertisecentrum digitaal erfgoed, www.packed.be 
6 het Vlaams Instituut voor Archivering. Het VIAA digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, foto's, 
documenten, enz. samen met partners uit de cultuur, erfgoed- en mediasector, www.viaa.be 
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vrijwillige bijdragen te laten leveren, publicaties te verkopen of op andere manieren inkomsten te 

verwerven. Belangrijke partners hierbij zijn de toeristische diensten en bedrijven. 

 

Sociale en culturele diversiteit 

De projectvereniging k.ERF staat achter de Geelse slagzin: de ander is iedereen als basis van beleid. 

Bij alle activiteiten bewaken de partners binnen k.ERF de laagdrempeligheid en betrekken zij 

iedereen. Samen met de cultuurdiensten en bibliotheken binnen de projectvereniging werken de 

partners van het cultureel-erfgoedconvenant samen met sociale partners om via laagdrempelige 

activiteiten mensen bij cultureel erfgoed te betrekken, die zelf niet gemakkelijk over de drempel 

stappen. Om consequent iedereen en dus ook de ander te benaderen, bouwt k.ERF eenmaal per jaar 

een diversiteitscheck in bij een publieksproject: de Dimpna-reflex7.    

In samenwerking met de gehele vrijetijdssector in de k.ERF-gemeenten gaan de partners in het 

cultureel-erfgoedconvenant op zoek naar inspirerende voorbeelden van diversiteitsbeleid in eigen 

streek (participatiebeleid van OPZ en de stad Geel, sociale projecten van KEMP vzw, …) en elders. De 

diversiteitsambtenaren van Mol en Geel kunnen daarbij gidsen zijn.  

 

 

 

                                                 
7 Volgens de legende was Sint-Dimpna een Ierse prinses die naar Geel vluchtte toen ze weigerde te trouwen met haar 
vader. De vader vond haar uiteindelijk en gedreven door waanzin onthoofde hij zijn eigen dochter. Sinds eeuwen 
wordt Dimpna daarom aanroepen tegen geestesziekten. Uit de cultus van de H. Dimpna ontstond het zorgmodel van 
de Geelse gezinsverpleging. Tot op de dag van vandaag inspireren mensen en organisaties over heel de wereld zich 
op de Dimpnalegende om zich in te zetten voor (psychisch) kwetsbare mensen. De kracht van een legende. 
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9. Zakelijke beheer van k.ERF 
 

 

9.1. Organogram van de projectvereniging k.ERF 
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9.2. Opvolging en evaluatie van de uitvoering van het cultureel 
erfgoedconvenant 

 

Opvolging gebeurt op twee niveaus: 

 

1. Via de maandelijkse bijeenkomsten van het voorbereidend comité (cultuur- en 

erfgoedpersoneel van de 7 gemeenten). De cultureel-erfgoedcel koppelt maandelijks terug 

naar het voorbereidend comité over lopende en voltooide acties. Omgekeerd brengt het 

voorbereidend comité de acties rond cultureel erfgoed in hun gemeente terug naar de 

cultureel-erfgoedcel.  

 

2. 2a. Het dagelijks bestuur volgt nauwgezet alle activiteiten op en bewaakt de uitgaven. Er is 

wekelijks contact tussen de cultureel-erfgoedcel en de leden van het dagelijks bestuur  

2b. De Raad van Bestuur volgt via tweemaandelijkse vergaderingen de uitvoering van het 

convenant op.  

 

Jaarlijks wordt de werking van het cultureel-erfgoedconvenant onder de loep genomen bij het 

opmaken van het actieplan en jaarverslag. Het opstellen van het actieplan is niet iets dat enkel door 

de cultureel-erfgoedcel gebeurt. Het document wordt vanaf september op de agenda van het 

voorbereidend comité en de Raad van Bestuur geplaatst.  

 

Officiële (tussentijdse) evaluatie vindt plaats in 2017. Ook in 2020 voorziet k.ERF met het zicht op 

een nieuwe beleidsperiode een diepgaande evaluatie. 

 

9.3. Inhoudelijke aansturing  

 

De inhoudelijke aansturing gebeurt op twee niveaus: 

 

1. Het voorbereidend comité (VoorCom) uit alle aangesloten gemeenten. Hierin worden alle 

voorstellen op basis van het actieplan besproken en worden adviezen voorbereid aan de 

Raad van Bestuur. De leden van het voorbereidend comité plegen ruggespraak met de leden 

van de Raad van Bestuur in hun gemeente over de voorstellen. 

Het VoorCom komt maandelijks samen waardoor een afstemming tussen het gemeentelijke 

beleid en dat van het convenant vlot verloopt. Vanuit het VoorCom kunnen er inhoudelijke, 

tijdelijke werkgroepen worden opgericht (bijvoorbeeld rond vrijwilligerswerking, 

administratieve vereenvoudiging, …). 

 

2. De Raad van Bestuur komt minstens om de twee maanden samen en beslist over 

voorstellen, voorbereid in het voorbereidend comité, voor acties op basis van het actieplan.  
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9.4. Controlemechanismen 

 

K.ERF heeft verschillende controlemechanismen ingebouwd die een goed zakelijk beheer 

waarborgen: 

Functiescheiding 

De betaling van een factuur doorloopt de volgende stappen: 

 

1. De zakelijke coördinator van k.ERF ontvangt facturen en kostennota’s (adres facturatie = 

adres cultureel-erfgoedcel). 

2. De zakelijke coördinator screent de factuur of kostennota en noteert op de factuur enkele 

gegevens (boekhoudkundige code, datum). Indien het bedrag van de factuur of de 

kostennota hoger is dan 2.000 EUR is er een handtekening van het bestuur vereist (zie 

volgend controlemechanisme). De factuur/kostennota wordt naar de boekhoudster van 

k.ERF gezonden. De stad Geel stelde een boekhoudster van de stad aan om k.ERF op te 

volgen. K.ERF betaalt voor deze dienst. De cultureel-erfgoedcel bewaart een kopie van het 

betaalbewijs.  

3. De boekhoudster van k.ERF boekt de factuur in en maakt een betaalbestand klaar. Dit 

betaalbestand bezorgt ze per mail en per (binnen)post aan de cultureel-erfgoedcel. 

4. De zakelijke coördinator betaalt na controle op fouten de factuur/kostennota via het 

betaalbestand. 

Betaalmandaten 

� Verrichtingen tot 2.000 EUR kunnen worden uitgevoerd door een van de aangeduide 

ambtenaren van de k.ERF-gemeenten of personeelsleden van de projectvereniging. 

� Voor verrichtingen tussen 2.000 EUR en 5.500 EUR wordt een mandaat opgemaakt dat moet 

(elektronisch) worden ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter en een van de 

aangeduide ambtenaren van de k.ERF-gemeenten of personeelsleden van de 

projectvereniging. 

� Voor verrichtingen boven de 5.500 EUR wordt een mandaat opgemaakt dat (elektronisch) 

moet worden ondertekend door de voorzitter, een van de aangeduide ambtenaren van de 

k.ERF-gemeenten of personeelsleden van de projectvereniging en een ondervoorzitter of 

een andere derde die stemgerechtigd lid is van de Raad van Bestuur.  

 

Voor bankverrichtingen volstaat de handtekening van de personen aangeduid voor het beheer van 

de rekeningen van k.ERF. 

Deze regeling staat uitgeschreven in het huishoudelijk reglement van de projectvereniging.  
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Overheidsopdrachten 

k.ERF volgt de wet op de overheidsopdrachten. Bij het toekennen van een opdracht zal er steeds een 

grondige analyse en marktonderzoek aan vooraf gaan.  

Bij het opstellen van lastenboeken kan k.ERF rekenen op de expertise van de financiële en juridische 

dienst van de stad Geel.  

Voortgangscontrole 

De zakelijke coördinator rapporteert op regelmatige basis de financiële stand van zaken aan de 

Raad van Bestuur: 

� Opvolging via dagelijks bestuur – wekelijks contact – minstens 2 keer per maand overleg – 

opvolgen betalingen  

� Opvolging via Raad van Bestuur – financieel overzicht 

� Minstens 2 keer per jaar een grondige bespreking van de begroting en financiële stand van 

zaken 

� Goedkeuring van jaarverslag door Raad van Bestuur (in maart) – goedkeuring begroting 

volgend werkingsjaar (in november) 

 

Audit 

k.ERF stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het financiële jaarverslag wordt opgemaakt door de 

boekhoudster van k.ERF i.s.m. de zakelijke coördinator. Dit verslag wordt nagekeken door een 

externe boekhouder. Het accountverslag van deze boekhouder wordt als bijlage bij het jaarverslag 

gevoegd.  

Andere opdrachten van de projectvereniging 

Vanaf 2014 wordt de samenwerking rond cultuurbeleid en bibliotheken opgenomen in de werking 

van de projectvereniging. Hierbij gelden volgende afspraken en principes: 

� Er is 1 Raad van Bestuur die over de drie domeinen beslist. 

� De projectvereniging stelt geen personeel aan voor de domeinen cultuur en bibliotheken. De 

werking ervan is de verantwoordelijkheid van de bibliothecarissen en het cultuurpersoneel 

van de gemeenten.  

� Voor de verschillende werkingen wordt een aparte boekhouding voorzien.  

 
 



 

 

Beleidsplan k.ERF  2015-2020 

58 

10. Inbedding van de cultureel-erfgoedcel 
 

 

 

 
 

 10.1 Opvolging en evaluatie werking cultureel-erfgoedcel 

� Het dagelijks bestuur heeft vanuit de Raad van Bestuur de opdracht om de personeelszaken 

op te volgen. De cultureel-erfgoedcel en het dagelijks bestuur houden wekelijks contact en 

vergaderen 2 keer per maand.  

� De werking van de cultureel-erfgoedcel is een belangrijk aspect bij de opmaak van het 

jaarverslag en het actieplan. Dit wordt besproken op de Raad van Bestuur.  

� N.a.v. de opmaak van deze aanvraag werd de werking van de cultureel-erfgoedcel onder de 

loep genomen samen door de personeelsleden van de cultureel-erfgoedcel, 

vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en het voorbereidend comité. De evaluatie van 

de cultureel-erfgoedcel is een onderdeel van de evaluatie van het cultureel-erfgoedconvenant.  

10.2 Adviesorgaan 

� Het VoorCom (voorbereidend comité van ambtenaren van de bij k.ERF aangesloten 

gemeenten, zie organogram) fungeert als klankbord voor de cultureel-erfgoedcel. 

� De cultureel-erfgoedcel brengt regelmatig vrijwilligers en professionals samen rond bepaalde 

thema’s. Deze collegagroepen en werkgroepen zijn een belangrijke inspiratiebron.  

 

10.3 Delegatie van beslissingsbevoegdheid 

De erfgoedcoördinatoren staan in voor de dagelijkse werking van de cultureel-erfgoedcel. 

De Raad van Bestuur houdt de vinger aan de pols: 

Raad van Bestuur 

Voorbereidend Comité Dagelijks bestuur 

Cultureel erfgoedcel 
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� Wekelijks contact met de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter + 2 ondervoorzitters) – 

minstens 2 keer per maand overleg. Zij volgen betalingen op, sturen de erfgoedcel aan.   

� De Raad van Bestuur beslist. 

10.4 Personeelsbeleidsinstrumenten 

� Rechtspositieregeling en arbeidsreglement stad Geel 

� Functieprofielen 

� Functioneringsgesprekken (door dagelijks bestuur, voorbereid door 

cultuurbeleidscoördinator van een gemeente) 

� Evaluatiegesprekken (door cultuurbeleidscoördinator van een gemeente) 

� Advies van de dienst personeel van stad Geel bij afhandelen van allerlei formaliteiten (verlof,  

advies anciënniteit, aanwerving personeel, …) 

10.5 Aanwerving  

K.ERF volgt hiervoor de rechtspositieregeling van de stad Geel.  

10.6 Verloning 

De verloning gebeurt conform de barema’s van overheidspersoneel. 

10.7 Overzicht huidige personeelssituatie 

• 2 vaste personeelsleden: erfgoedcoördinatoren (A-niveau) 

• 1 personeelslid met een contract van bepaalde duur: projectmedewerker (B-niveau) 
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11. Meerjarenbegroting 
 

11.1. Globaal 

 
Kosten 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Vaste kosten € 19.250   € 19.250 € 19.250  € 19.250  € 19.250 € 19.250  

Kosten personeel 
Lonen - maaltijdcheques € 197.055   € 206.181 € 189.878  € 208.553 € 202.789 € 222.244  

Werkingsmiddelen € 118.800  € 113.700   €132.400  € 130.400 € 127.400 € 121.400  

  € 335.105   € 339.131 € 341.528,  € 358.203 € 349.439 € 362.894 € 2.086.300 

 
Inkomsten 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

bijdragen gemeenten € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000  

andere subsidies   € 6.000 € 15.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000  

sponsoring    € 800 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000  

Vlaamse Gemeenschap € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000  

overdracht van 2014 € 20.000            

verkoop van publicaties   € 500 € 500 € 500 € 500 € 500  

 € 350.000 € 337.300 € 347.500 € 350.500 € 350.500 € 350.500 € 2.086.300 
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11.2. Vaste jaarlijkse kosten – detail 

 

Vaste kosten k.ERF 

Vervoersonkosten € 2.000 

verzekering personeel € 850 

sociaal secretariaat € 1.000 

Boekhouding € 3.000 

gebruik kantoor € 3.500 

elektriciteit + water € 1.000 

andere verzekeringen € 400 

hard- en software € 2.000 

Telefoon € 3.000 

Kantoormeubilair € 500 

Kantoormateriaal € 1.000 

Kopieerapparaat € 1.000 

 € 19.250 

1.3. Loonkosten – detail 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Coördinator 1 (zakelijk)  €  64.320   € 68.899  € 73.347  € 74.777   € 76.807   € 81.490  

Coördinator 2 (inhoudelijk)  € 64.900  € 68.157  € 69.495   € 72.950   € 76.050   € 77.549  

Expert digitalisering  €   64.400   € 65.690         

Projectmedewerker       € 43.606   € 57.406   € 46.512   € 59.755  

TOTAAL LOON  €  193.620   €  202.746   € 186.448   € 205.133   € 199.369   € 218.794  

Maaltijdcheques  € 3.435   € 3.435   € 3.430   € 3.420   € 3.420   € 3.450  

TOTAAL PERSONEELSKOSTEN  € 197.055   € 206.181  € 189.878   € 208.553   € 202.789   € 222.244  
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11.4. Werkingskosten per doelstelling - detail 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 SD 1. Kwaliteitsvolle zorg verzekert het cultureel erfgoed voor 

mensen van nu en later  
 € 112.215   € 114.543   € 64.848   € 66.576   € 68.126   € 68.874  

 OD 1.1. Doordacht beleid behoud/beheer zorgt voor duurzame 
bewaring en ontsluiting CE   € 76.000   € 77.288   € 30.499   € 31.190   € 31.810   € 32.110  
 Personeel  € 64.400 € 65.688 € 13.899 € 14.590 € 15.210 € 15.510 
 Huur serverruimte      € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

 Bijdrage collectiebeheersysteem Provincie Antwerpen  € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 

 Vormingen  € 600 € 600 600 €600 600 600 

 Vaste kosten databanken  € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 
 Inzet expertise musea kwaliteitslabel behoud en beheer (zie OD 5.4)    pm pm Pm pm pm Pm 

OD 1.2. K.ERF staat voor borging van immaterieel cultureel erfgoed 
op maat  € 24.980   € 25.531   € 22.424   € 22.943   € 23.408   € 23.632  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 12.980   €  13.631   € 10.424   € 10.943   € 11.408   € 11.632  
Vergaderingen    pm   pm   pm   pm   pm   Pm  
Communicatie (best practices, inspiratiegidsen)  € 1.000   € 900   € 1.000   € 1.000   € 1.000   € 1.000  
Samenwerkingsprojecten  € 11.000   € 11.000   € 11.000   € 11.000   € 11.000   € 11.000  
OD 1.3. K.ERF sensibiliseert collectiebeheerders rond cultureel-
erfgoedzorg  € 7.490   € 7.816   € 7.950   € 8.295   € 8.605   € 8.755  
Personeel erfgoedcel    € 6.490   € 6.816   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Personeel musea met een kwaliteitslabel (zie OD 4.5)   pm   pm   pm   pm   pm   pm  
Vorming  € 500   € 500   € 500   € 500   € 500   € 500  
Communicatie  € 500   € 500   € 500   € 500   € 500   € 500  
OD 1.4. K.ERF detecteert zwerfgoed en incorporeert het in zijn 
werking 

 € 3.745   € 3.908   € 3.975   € 4.148   € 4.303   € 4.377  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 3.245   € 3.408   € 3.475   € 3.648   € 3.803   € 3.877  
Collectiedagen per gemeente  € 500   € 500   € 500   € 500   € 500   € 500  
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OD 1.5. Afstemming collectiebeleid tussen partners k.ERF via 
collegagroepen en netwerken 

             
Zie OD 1.1 en OD 3.3  

            

SD 2. Sterk lokaal verankerd cultureel erfgoed beroert mensen 

en brengt hen samen en in beweging 

  € 78.321   € 80.510  € 136.309  € 151.229  € 136.564   € 147.512  

OD 2.1. Bewoners van de k.ERF-gemeenten beleven immaterieel 
cultureel erfgoed  actief  € 18.735   € 19.224   € 10.950   € 11.295   € 16.605   € 12.755  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 9.735   € 10.224   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Kleine publiekswerkingsacties (zie OD 4.5 kleine subsidies)   pm   pm   pm   pm   pm   pm  
Samenwerkingsprojecten  € 9.000   € 9.000   € 4.000   € 4.000   € 9.000   € 5.000  
OD 2.2. Zorgerfgoed is een voorbeeld van sterk gedragen, 
toegankelijk en prikkelend CE      € 17.334   € 17.478   € 7.681   € 8.149  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel      € 7.334   € 7.478   € 7.681   € 8.149  
Samenwerkingsproject      € 10.000   € 10.000      
OD 2.3. Collectiebeherende erfgoedorganisaties hebben 
aantrekkelijke + toegankelijke publiekswerking  

 € 40.096   € 41.470   € 32.469   € 32.755   € 33.161   €34.098  
Personeel erfgoedcel    € 19.296   € 20.670   € 14.669   € 14.955   € 15.361   € 16.298  
Samenwerkingsprojecten (o.a. Erfgoeddag)  € 20.000   € 20.000   € 17.000   € 17.000   € 17.000   € 17.000  
Vorming  € 800   € 800   € 800   € 800   € 800   €  800  
Kleine publiekswerkingsacties (zie OD 4.5 kleine subsidies)   pm   pm   pm   pm   pm   pm  
OD 2.4. Via samenwerking met verschillende sectoren is CE breed 
maatschappelijk ingebed 

 € 19.490   € 19.816   € 16.950   € 17.295   € 17.605   € 17.755  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 6.490   € 6.816   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Samenwerkingsprojecten  € 13.000   € 13.000   € 10.000   € 10.000   € 10.000   € 10.000  
OD 2.5. Er is een actieve erfgoedbeleving via intergemeentelijke 
themawerking      € 58.606   € 72.406   € 61.512   € 74.755  
Projectmedewerker  B niveau      € 43.606   € 57.406   € 46.512   € 59.755  
Projecten      € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000  
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SD 3. Stevige netwerken van vrijwilligers en professionelen 

verzekeren een kwaliteitsvolle werking rond alle aspecten van 
CE  € 25.960   € 27.763   € 21.350   € 22.385   € 23.315   € 23.765  

OD 3.1. Actieve netwerken van vrijwilligers rond specifieke thema’s 
 € 6.490   € 6.816   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  

Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel 
 € 6.490   € 6.816   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  

Vergaderingen 
 pm   pm   pm   pm   pm   pm  

OD 3.2. Netwerken over gemeente- en sectorgrenzen heen - 
expertise uitwisselen  € 6.490   € 7.316   € 7.450   € 7.795   € 8.105   € 8.255  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 6.490   € 6.816   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Vergaderingen  pm   pm    pm   pm   pm   pm  
Lidmaatschap van bovenlokale netwerken    € 500   € 500   € 500   € 500   €  500  
OD 3.3. Kwaliteitsverbetering van de werking van CE-organisaties 
door doelgerichte sectorale netwerking 

 € 12.980   € 13.631   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 12.980   € 13.631   € 6.950   € 7.295   € 7.605   € 7.755  
Vergaderingen   pm   pm   pm   pm   pm   pm  

SD 4. K.ERF is een sterke organisatie, die planmatig en flexibel 

werkt 
 € 95.924   € 93.630   € 96.341   € 95.343   € 98.764   € 100.043  

OD 4.1. Er is een sterke erfgoedcel met een daadkrachtige Raad van 
Bestuur 

 € 2.400   € 2.400   € 2.000   € 2.000   € 2.000   € 2.000  
Vorming  € 2.400   € 2.400   € 2.000   € 2.000   € 2.000   € 2.000  
Vergaderingen  pm   pm   pm   pm   pm   pm  
OD 4.2. De Raad van Bestuur houdt de vinger aan de pols van de 
werking via adviesraden  € 12.864   € 13.780   € 16.669   €14.955   € 17.361   € 16.298  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel 

 € 12.864   € 13.780   € 14.669   € 14.955   € 15.361   € 16.298  
Organisatie platform 

     € 2.000     € 2.000    
Vergaderingen 

 pm   pm   pm   pm   pm   pm  
OD 4.3. Er is afstemming met de andere werkdomeinen binnen de 
projectvereniging  € 6.432   € 6.890   € 7.334   € 7.478   € 7.681   € 8.149  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 6.432   € 6.890   € 7.334   € 7.478   € 7.681   € 8.149  
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Vergaderingen   pm   pm    pm   pm   pm   pm  
OD 4.4. Er is een heldere communicatie op basis van een plan 

 € 24.864   € 20.280   € 19.169   € 19.455   € 19.861   € 20.798  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 12.864   € 13.780   € 14.669   € 14.955   € 15.361   € 16.298  
Website  € 7.000   € 1.500   € 1.500   € 1.500   € 1.500   € 1.500  
Publicaties  € 5.000   € 5.000   € 3.000   € 3.000   € 3.000   € 3.000  
OD 4.5. Er is een helder en afgebakend ondersteuningsbeleid, 
afgestemd op diverse CE-sectoren  € 49.364   € 50.280   € 51.169   € 51.455   € 51.861   € 52.798  
Personeel en werkingsmiddelen erfgoedcel  € 12.864   € 13.780   € 14.669   € 14.955   € 15.361   € 16.298  
Subsidies voor publicaties  € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500  
Subsidies voor organisaties met kwaliteitslabel  € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000  

Intergemeentelijke opdracht organisaties met kwaliteitslabel  €10.000   € 10.000   €  10.000   € 10.000   € 10.000   € 10.000  
Kleine projectsubsidies  € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000  
Vergaderingen   pm   pm   pm   pm   pm   pm  

       

Maaltijdcheques  € 3.435   € 3.435   € 3.430   € 3.420   € 3.420   € 3.450  

       

TOTAAL € 315.855   € 319.881  € 322.278  € 338.953  € 330.189  € 343.644  
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11.5. Werkingskosten per type 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bijdrage collectiebeheersysteem Provincie 

Antwerpen   € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000  

Server      € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000  

Vaste kosten databanken   € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000  
Collectiedagen per gemeente  € 500   € 500   € 500   € 500   € 500   € 500  
Communicatie (algemeen)  € 1.500   € 1.400   € 1.500   € 1.500   € 1.500   € 1.500  
Publicaties  € 5.000   € 5.000   € 3.000   € 3.000   € 3.000   € 3.000  
Website  € 7.000   € 1.500   € 1.500   € 1.500   € 1.500   € 1.500  
Ondersteuning organisaties met 

kwaliteitslabel  € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000   € 25.000  
Kleine projectsubsidies  € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000  
Samenwerkingsprojecten  € 53.000   € 53.000   € 52.000   € 52.000   € 47.000   € 43.000  
Subsidies voor publicaties  € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500   € 6.500  

Vorming   € 4.300   € 4.300   € 3.900   € 3.900   € 3.900   € 3.900  
Lidmaatschap van bovenlokale netwerken 

   € 500   € 500   € 500   €  500   € 500  
Organisatie platform      € 2.000     € 2.000    
Themaprojecten      € 15.000   € 15.000   € 15.000   € 15.000  
Personeel loonkost  € 193.620   € 202.746   € 186.448   € 205.133   € 199.369   € 218.794  

Maaltijdcheques  € 3.435   € 3.435   € 3.430   € 3.420   € 3.420   € 3.450  

Vaste kosten  € 19.250   € 19.250   € 19.250   € 19.250   € 19.250   € 19.250  

       

  € 335.105   € 339.131   € 341.528   € 358.203   € 349.439   € 362.894  
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11.6. Besteding Vlaamse middelen – Gemeentelijke middelen 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 OD 1.1.   VLAAMS   GEMEEN   VLAAMS   GEMEEN   VLAAMS   GEMEEN   VLAAMS   GEMEEN   VLAAMS   GEMEEN  VLAAMS GEMEEN 

 Personeel  € 64.400   € 65.688   € 13.899   € 14.590   € 15.210   € 15.510   
 Huur 

serverruimte          € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   
Collectiebeheer 

systeem 

Provincie 

Antwerpen  € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000   € 4.000   

 Vormingen  € 600   € 600   € 600   € 600   € 600   € 600   
kosten 

databanken  € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000   € 7.000   

OD 1.2                         
Personeel  € 12.980    € 13.631    € 10.424    € 10.943   € 11.408    € 11.632    
Communicatie   € 1.000     €1.000    €1.000     € 1.000     €1.000    €1.000    
Samenwerkings 

projecten € 6.000  € 5.000  € 6.000  € 5.000  € 6.000  € 5.000  € 6.000  € 5.000  € 6.000  € 5.000  € 6.000  € 5.000  

OD 1.3.                          
Personeel  € 6.490    € 6.816    € 6.950    € 7.295    € 7.605    € 7.755    
Vorming € 500   € 500   € 500   € 500   € 500    € 500    
Communicatie  € 500    € 500   € 500   € 500   € 500   € 500   

OD 1.4.                          
Personeel   € 3.245     € 3.408     € 3.475     € 3.648     € 3.803     € 3.877    
Collectiedagen  € 500   € 500    € 500   € 500    € 500   € 500    

OD 2.1.                          
Personeel   € 9.735     € 10.224     € 6.950     € 7.295     € 7.605     € 7.755    
Samenwerkings 

Projecten  € 9.000     € 9.000     € 4.000     € 4.000     € 9.000     € 5.000    
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OD 2.2.                          
Personeel           € 7.334     € 7.478     € 7.681     € 8.149    
Samenwerkings 

Project          € 10.000     € 10.000            

OD 2.3.                          
Personeel   € 19.296     € 20.670     € 14.669     € 14.955     € 15.361     € 16.298    
Samenwerkings 

projecten   € 10.000   € 10.000   € 10.000   € 10.000   € 8.500   € 8.500   € 8.500   € 8.500   € 8.500   € 8.500  € 8.500   € 8.500  
Vorming  € 800    € 800     € 800   € 800     € 800   € 800   

OD 2.4. 
                        

Personeel  € 6.490     € 6.816     € 6.950     €7.295     € 7.605     € 7.755    
Samenwerking 

sprojecten  € 9.500   € 3.500   € 9.500   € 3.500   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   € 5.000   €5.000  € 5.000   € 5.000  

OD 2.5.                          
Project 

medewerker          € 43.606     € 57.406     € 46.512     € 59.755    
Projecten          € 15.000     € 15.000     € 15.000     € 15.000    

OD 3.1.                          
Personeel 

 € 6.490     € 6.816     € 6.950     €7.295     € 7.605     € 7.755    

OD 3.2.  

 € 6.490     € 6.816     € 6.950     €7.295     € 7.605     € 7.755    
Personeel   € 6.490     € 6.816     € 6.950     €7.295     € 7.605     € 7.755    
Lidmaatschap 

netwerken € 500    € 500    € 500    € 500    € 500    € 500    

OD 3.3.                          
Personeel   € 12.980     € 13.631     € 6.950     € 7.295     € 7.605     € 7.755    

OD 4.1.  
                        

vorming  € 2.400     € 2.400     € 2.000     € 2.000     € 2.000     € 2.000    

OD 4.2.  
                        

Personeel  
 € 12.864     € 13.780     € 14.669     € 14.955     € 15.361    € 16.298    
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Organisatie 

platform          € 2.000         € 2.000        

OD 4.3.                          
Personeel   € 6.432     € 6.890     € 7.334     € 7.478     € 7.681     €  8.149    

OD 4.4 
                        

Personeel   € 12.864     € 13.780     € 14.669     € 14.955     € 15.361    € 16.298    
Website  € 7.000     € 1.500     € 1.500     € 1.500     € 1.500     € 1.500   
Publicaties  € 5.000     € 5.000     € 3.000     € 3.000     € 3.000     € 3.000    

OD 4.5. 
                        

Personeel   € 12.864     € 13.780     € 14.669     € 14.955     € 15.361    € 16.298    
Subsidies voor 

publicaties    € 6.500     € 6.500     € 6.500     € 6.500     € 6.500     € 6.500  
Subsidies voor 

organisaties 

kwaliteitslabel  € 15.000     € 15.000     € 15.000     € 15.000     € 15.000     € 15.000    
Opdracht 

organisaties met 

kwaliteitslabel 

€10.00
0    €10.000    €10.000    €10.000    €10.000    

 €        
10.000    

Kleine 

projectsubsidies    € 5.000     € 5.000     € 5.000     € 5.000     € 5.000     € 5.000  

Maaltijdcheques  € 3.435     € 3.435     € 3.430     € 3.420     € 3.420     € 3.450    

TOTAAL € 285.855   € 30.000   € 289.881   € 30.000   € 292.278   € 30.000  € 308.953   € 30.000   € 300.189   € 30.000  €313.644 € 30.000  
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11. 7. Gemeentelijke bijdragen aan cultureel erfgoedconvenant  

De zeven k.ERF-gemeenten dragen op drie manieren bij tot de uitvoering van het convenant: 
1) Bijdrage per inwoner = 30.000 EUR (zie ook tabel inkomsten) 
2) Middelen die de gemeenten inzetten om het lokaal erfgoedbeleid uit te voeren (ondersteuning musea, heemkringen, projecten) 

Noot: bepaalde bijdragen zijn ‘pro memorie’. Iedere gemeente verleent subsidies voor cultuurprojecten en biedt ook communicatiekanalen aan. Het is 

moeilijk in te schatten hoeveel middelen er vanuit die hoek naar erfgoedverenigingen en erfgoedprojecten stromen. Dit wisselt immers jaarlijks.  
3) Middelen in natura (vergaderzalen, dranken die ‘gratis’ ter beschikking worden gesteld van de erfgoedcel) 

 
We geven ook het aantal uur VTE die de gemeenten inzetten binnen k.ERF (opvolgen vergaderingen en projecten). 
Al deze getallen zijn een inschatting.  
 

 TOTAAL 

Bijdragen per inwoner € 30.000 

Gemeentelijke middelen 
lokaal erfgoedbeleid € 1.072.181 

In natura bijdragen €17.048,80 

TOTAAL € 1.119.229,80  
 
 

Aantal uren VTE-inzet gemeentepersoneel in convenant  

 Balen Dessel Geel Laakdal Meerhout Mol Retie  
administratief medewerker  
(ondersteuning erfgoedcel 
en/of heemkring+museum)  0,05 0,02 0,025   0,05 0,1   
andere medewerkers die 
rond erfgoed werken (bib, 
cultuur)     0,06 0,05        

cubelco 0,1 0,02 0,05 0,2 0,12 0,025  0,1  

archivaris     0,05     0,06    
conservator en 
museumpersoneel     0,1     0,06    

TOTAAL 0,15 0,04  0,285 0,25 0,17 0,245 0,10 
1,24 
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Gemeentelijke middelen realisatie lokaal erfgoedbeleid (naast bijdrage aan convenant)  

  Balen Dessel Geel Laakdal Meerhout Mol Retie  

Personeel  € 29.354   €  2.275   € 212.637  € 9.950   € 8.200  € 247.960  € 6.010   
Ondersteuning werking 

lokaal museum      € 23.240   € 800     € 24.500     

Ondersteuning archief      € 12.600       € 15.200     
Ondersteuning werking  

culturele verenigingen  pm   pm   pm   pm   pm   pm   pm  
Ondersteuning 

erfgoedverenigingen  € 16.500     € 3.500     € 5.150  
 (inclusief in 
bovenstaande)   € 900   

Ondersteuning ICE (tradities, 
ambachten , …)      € 3.000   € 2.500    

 (inclusief in 
bovenstaande)   € 1.500   

subsidies jubilerende 
verenigingen      € 3.000       € 625   € 14.450   

Lokalen lokaal museum  € 2.600     € 41.835   € 2.500     € 6.400     

Vaste kosten lokaal museum            € 21.200    
Lokalen 

documentatiecentrum 
erfgoed   € 18.000   € 3.000   € 14.000   € 2.500   € 10.800   € 9.000   € 750   

Vaste kosten 
documentatiecentrum  € 12.195           € 8.000     

Lokalen andere 
erfgoedverenigingen 

(fotoclub, molenaars, )          € 2.200       

Erfgoeddag        € 1.250     € 500     

Tentoonstellingen    € 21.000     € 1.000   € 350   € 2.500     

Andere erfgoedinitiatieven  € 45.950     € 158.000   € 3.750     € 8.500   € 550   

Uitleendienst pm pm pm Pm pm pm pm  

website (ruimte erfgoed) pm pm pm Pm pm pm pm  

infoblad (ruimte erfgoed) pm pm pm Pm pm pm pm  

infoborden (ruimte erfgoed) pm pm pm Pm pm pm pm  

vrijetijdskalender pm pm pm Pm pm pm pm  

TOTAAL  € 124.599   € 26.275   € 471.812   € 24.250   € 26.700  

 

€ 374.385 € 24.160  € 1.072.181 
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 In Natura bijdrage van de gemeenten aan het convenant 
 Balen Dessel Geel Laakdal Meerhout Mol Retie 

Huur vergaderlokalen 
per jaar  € 438,75   € 249,60   € 744,44   € 120   € 120   € 586   € 387,49  

TOTAAL 6 jaar  € 2.632,50   €1.497,60   € 4.466,64   € 120   € 120   € 3.516   € 2.324,94  

                

Huur eventlokalen  € 52,50   € 75   € 350   € 200   € 60   € 575   € 352,62  

TOTAAL  € 2.685   € 1.572,60   € 4.816,64   € 320   € 300   € 4.677   € 2.677,56  € 17.048,80 

        
        
        
k.ERF mag vergader- en andere lokalen gratis gebruiken. We maken hier een inschatting van het aantal keer per jaar per gemeente. 

Noot: we mogen ook gebruik maken van de uitleendiensten van de gemeenten. Die bijdrage is moeilijk te bepalen en werd niet in de 

berekening opgenomen.  

 1x Raad van Bestuur per gemeente     

 
2x Voorbereidend Comité en werkgroepen 

per gemeente     
 5 x per jaar lokaal voor projecten en overlegmomenten    
Voor een eventruimte rekenen we dat we per gemeente 1 keer op de ganse beleidsperiode er gebruik van maken 

(vrijwilligersfeest, Forum, ..)  
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11.6. Verdeling VTE per doelstelling 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OD 

Personeel  
EGC 

Expert  
digi 

Personeel  
EGC 

Expert  
digi 

Personeel  
EGC 

Project 
med 

Personeel  
EGC 

Project 
med 

Personeel  
EGC 

Project 
med 

Personeel  
EGC 

Project 
med 

1.1   1   1 0,2   0,2   0,2   0,2   

1.2 0,2   0,2   0,15   0,15   0,15   0,15   

1.3 0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   

1.4 0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   0,05   

1.5                         

2.1 0,15   0,15   0,1   0,1   0,1   0,1   

2.2         0,1   0,1   0,1   0,1   

2.3 0,3   0,3   0,2   0,2   0,2   0,2   

2.4 0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   

2.5                         

3.1 0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   

3.2 0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   

3.3 0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,1   

4.1           1   1   1   1 

4.2 0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   

4.3 0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   

4.4 0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   

4.5 0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   

TOTAAL 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
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12. Toelichting bij de meerjarenbegroting 
 

 
Personeelskosten 

 
� Deze kosten werden berekend door het sociaal secretariaat. We zijn hierbij uitgegaan van de 

huidige situatie wat betreft de erfgoedcoördinatoren. Voor de projectmedewerkers schetsen 
we een mogelijke situatie (projectmedewerker A op B-niveau met 2 jaar anciënniteit | 
projectmedewerker B op B-niveau met 4 jaar anciënniteit | expert digitalisering met 5 jaar 
anciënniteit) 

� De lonen werden geïndexeerd – 2% per jaar 
� We gaan uit van een situatie waarbij er drie personen full time aan het werk zijn. We houden 

dus geen rekening met bijvoorbeeld ouderschapsverlof of een periode tussen twee projecten 
in zonder projectmedewerker. In de praktijk kunnen er zich dus ook nog andere scenario’s 
voordoen. 

 
Kosten per doelstelling 

 
� We maken een berekening van de kosten per SD en OD + een inschatting van de kosten per 

actie.  
� De acties zijn bewust ruim gehouden, bijvoorbeeld ‘samenwerkingsprojecten’. Het is nu 

immers moeilijk in te schatten welke projecten er de volgende jaren met het erfgoedveld tot 
stand zullen komen. In de actieplannen maken we de acties concreet, al laten we ook altijd 
ruimte voor onvoorziene opportuniteiten waarbij we kort op de bal spelen.  

� De geschatte kosten voor hosting van servers en websites zijn gebaseerd op de huidige 
kosten.  

� De kosten van het personeel per doelstelling werd procentueel berekend. Het aantal VTE per 
doelstelling vind je in een aparte tabel.  

� Voor de ondersteuning van periodieke publicaties en instellingen met een kwaliteitslabel gaan 
we uit van de huidige situatie: 8 tijdschriften en jaarboeken waarvan slechts een deel het 
hoogste bedrag ontvangen – 2 musea met een kwaliteitslabel. De volgende jaren verwachten 
we geen nieuwe aanvragen voor een kwaliteitslabel. Dit werd afgetoetst tijdens een overleg 
met de musea en archieven.  

� Bij ‘vergaderingen’ staat meestal ‘pm’ (pro memorie). De gemeenten stellen lokalen en 
dranken ter beschikking van k.ERF. Een inschatting van de waarde van deze bijdragen in 
natura vind je in een aparte tabel.  

 
 
 
Vlaamse middelen en gemeentelijke middelen 
In een aparte tabel wordt een opdeling gemaakt tussen de kosten die met Vlaamse middelen (en 
alternatieve financiering) betaald worden en kosten die met gemeentelijke middelen worden 
bekostigd.  
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We geven een indicatie van de bijdrage die de gemeenten leveren aan de realisatie van het lokale 
erfgoedbeleid. De gemeenten dragen op vier manieren hieraan bij:  
1) Gemeentelijke bijdrage aan het convenant (0,20 EUR per inwoner) 
2) Middelen die gemeenten investeren in personeel, erfgoedverenigingen, erfgoedprojecten en 

gebouwen waar musea, archieven en erfgoeverenigingen zijn gevestigd.  
3) In natura bijdragen aan het convenant (voornamelijk vergaderzalen, drank, parkeerkaarten) 
4) Personeelsinzet in het convenant (cultuurbeleidscoördinatoren, acrhivarissen, conservators, 

administratief personeel staan de erfgoedcel bij met raad en daad, volgen vergaderingen op, 
voeren mee projecten uit).  

 
De laatste drie types van bijdragen vind je niet rechtsreeks in de begroting van k.ERF terug, enkel 
in een aparte tabel. We vinden het echter belangrijk om ook deze middelen in kaart te brengen 
omdat een convenant uiteindelijk een optelsom is van verschillende inspanningen en bijdragen.  
 
Inkomsten 
� Naast de Vlaamse middelen en gemeentelijke middelen engageert k.ERF zich om ook elders 

middelen te genereren (subsidies, sponsoring). Dat deed k.ERF in het verleden ook, 
bijvoorbeeld via LEADER (Europese middelen)8, de provincie Antwerpen, bedrijven uit de 
regio9. 

� Mogelijkheden die we alvast zien in de k.ERF-regio: fondsen die bedrijven en organisaties vrij 
maken om te investeren in cultuur, subsidies m.b.t. participatie van kansengroepen, 
aanspreken van bedrijven n.a.v. projecten die aansluiten bij onze en hun doelstellingen. 

� K.ERF zal in de toekomst bepaalde activiteiten en publicaties aanbieden tegen betaling 
(democratische prijzen – aandacht voor kansengroepen). 

� We voorzien een overdracht van middelen uit de vorige beleidsperiode (20.000 EUR – zie 
actieplan 2014).  

� K.ERF heeft ook inkomsten in natura: zie bovenstaand punt (bijdragen gemeenten) 
 

 
 

                                                 
8 Het grote project ‘Kempen Kookt’ en ‘Kempen zingt’ kon rekenen op LEADER-steun. Dit project was een 
samenwerking tussen verschillende partners uit de Kempen. Verder werkte k.ERF ook mee aan een dossier voor het 
bezoekerscentrum rond de Geelse gezinsverpleging aangevraagd door OPZ (samenwerkingsproject). 
9 Een goed voorbeeld is de samenwerking met zandwinningsbedrijf SIBELCO voor erfgoeddag 2012. k.ERF kon 
toen gratis gebruik maken van een historische site die ze beheren + logistieke steun voor het evenement. Hierdoor 
moest k.ERF enkel de kosten verbonden aan communicatie en inhoudelijke uitwerking dragen.  
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BIJLAGE 1 – Doelstellingen en acties rond erfgoed in de BBC van de 7 
gemeenten 

� We geven hier een beknopt overzicht van de belangrijkste erfgoedgerelateerde doelstellingen en acties in de gemeentelijke BBC (SD – OD en 
actieniveau). Belangrijk is dat k.ERF in iedere BBC is opgenomen (vet gedrukt) én dat de gemeenten ook zelf in het lokale erfgoed blijven 
investeren. Een deel van de gemeenten verheft cultureel erfgoed tot op het niveau van de operationele doelstellingen en zelfs strategische 
doelstellingen.  

� Doelstellingen m.b.t. vrijwilligersbeleid, diversiteit en ondersteuning algemeen werden verzameld, maar worden niet in deze lijst opgenomen. 
� We maken geen onderscheid tussen OD of SD. Dit is moeilijk weer te geven daar iedere gemeente ee eigen manier hanteert om doelstellingen en 

acties te omschrijven. Deze tabel geeft een globaal beeld van het engagement dat onze gemeenten aangaan t.a.v. het lokale erfgoed(veld). 

 
Gemeente Doelstellingen en acties 

Balen � De gemeente Balen zet in op erfgoed door het ondersteunen van erfgoedverenigingen met een brede werking. 
� Erfgoedcollectie via bibcatalogus ontsluiten (vanaf 2015) 
� Toelage Erfgoed Balen vzw 
� Ondersteuning Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis vzw 
� Toelage k.ERF 

 
Dessel � We willen onze inwoners in contact brengen met roerend en onroerend erfgoed 

� Participatie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF 
� Toekomst en gebruik van de kerkgebouwen 
� We bouwen de SAS4-toren uit als toeristisch ankerpunt: We creëren een aantrekkelijke en belevenisvolle omgeving rond de SAS4-toren 

door het vernieuwen van de tentoonstellingsruimte10 
Geel � Het inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van 

ontsluiting. 

� Het inzetten op religieus cultureel erfgoed. 

� Het inzetten op culturele archieven. 

� Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. 
� Eigentijdse invulling van 'Barmhartige Stede 

- We streven naar een uniform vrijwilligersbeleid dat de inzet en waarde van vrijwilligers erkent en waardeert. 
- Onderzoeken of concept van het "Geelse gastgezin" kan verbreed worden naar andere doelgroepen. 

                                                 
10 In de SAS4-toren worden o.a. het verhaal van de zandwinning, de impact van de kanalen, de bedrijvigheid rond de kanalen, ‘vaartketsen’, de muziekcultuur van Dessel, enz. verteld.  
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- We organiseren een overlegplatform met de lokale actoren om de Geelse barmhartigheid in de kijker te zetten. Hiervoor wordt binnen 
de stad een duidelijke verankering  en regiefunctie uitgebouwd dat tevens als centraal aanspreekpunt kan fungeren.  

� De stad voert een doordacht en onderbouwd beleid rond roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. 

- Unesco dossier van 'Gezinsverpleging' wordt geactualiseerd en hernieuwd bij Kunsten en Erfgoed  

- Erfgoedconvenant wordt in partnerschap met de erfgoedcel k.ERF uitgevoerd 

- organisatie van jaarlijks minimum 3 erfgoedactiviteiten of -projecten in functie van ontsluiting van het erfgoed  

- Er wordt een concept uitgetekend rond de herinrichting van de zaal Sint-Dimpna in het Gasthuismuseum 

- Het stadsarchief en het museum werken een visie uit rond het integrale lokale depotbeleid in overleg met k.ERF voor behoud en 

beheer van het erfgoed 

- Het museum, stadsarchief, het OPZ, de dienst stadsanimatie en de dienst cultuur ontwikkelen samen met k.ERF een beleid rond de 

actieve borging van het roerend en immaterieel erfgoed 

- Dimpnadagen 

- Overleg m.b.t. behoud van ons erfgoed (ruimtelijk en  bouwkundig) zorgt voor een beleid gericht op behoud en optimalisering van ons 

patrimonium 

- Herdenking WOI en WOII  
Laakdal � Het casco restaureren van de site van de voormalige stoomzagerij. 

De voormalige stoomzagerij en omgeving wordt volledig gerestaureerd. De machines en werktuigen in de zagerij worden gerestaureerd 
zodat de hallen opengesteld kunnen worden. De omgeving wordt ingericht als openluchtmuseum waar verschillende machines 
tentoongesteld worden en ontmoetingsplaats voor de buurt. In de toekomst zal ook een traject opgestart worden om het inhoudelijk 
verhaal van de zagerij te bewaren en open te stellen11.  

� Het restaureren van het oud gemeentehuis te Groot Vorst. Het oud-gemeentehuis van Vorst krijgt een nieuwe functie als trouwlocatie. 
Daarnaast wordt in dit gebouw de heemkundige kring en hun archief ondergebracht.  

� Het restaureren van de St. Gertrudiskerk van Vorst. Het interieur van de Sint-Gertrudiskerk zal gerestaureerd worden.  
� Meewerken aan de organisatie van de gemeenschapsvormende activiteit meiboomfeest in Vorst, waarbij jaarlijks een meiboom met 

schilden van de verenigingen geplant wordt. 
� Organisatie van een busrondrit die nieuwe inwoners laat kennismaken met de gemeente Laakdal. 

Nieuwe inwoners dienen zich welkom en zo snel mogelijk thuis te voelen in onze gemeenschap. De gemeente organiseert hiervoor een 
onthaaldag die de nieuwe inwoners laat kennismaken met de gemeente en met elkaar. (…) Tijdens een tussenstop kunnen de 
deelnemers verbroederen en de sfeer opsnuiven op de klompenhappening aan het populaire klompenmuseum. 

� Ontsluiting van het oudste schooltje na restauratie door middel van infoborden en educatieve opstelling. De oudste school achter de 
pastorij van Vorst-Meerlaar zal na restauratie door middel van educatieve infoborden over de geschiedenis van het gebouw en het 
lesgeven van vroeger opengesteld worden voor het publiek. Scholen kunnen hierbij een bezoek met gids plannen en les krijgen zoals 

                                                 
11 k.ERF bezocht in 2013 de Oude Zagerij met ETWIE. K.ERF blijft betrokken bij de realisatie van de site (ontsluiten van het verhaal). 
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vroeger. In samenwerking met dagcentrum Vogelzang zal er één keer per week brood gebakken worden in de bakoven van het schooltje.  
� Erfgoed als identiteit van de gemeente bevorderen. 
� Organisatie van activiteiten rond de bescherming en ontsluiting van het onroerend en roerend erfgoed zoals museum- en 

verzamelcollecties (Open monumentendag en Erfgoeddag). Laakdal neemt jaarlijks deel aan erfgoeddag en Openmonumentendag. Deze 
activiteiten draaien niet enkel om erfgoed maar er wordt steeds getracht om een verbinding te maken met andere domeinen. Zo is er 
steeds veel aandacht voor het aantrekken van kinderen en gezinnen door een specifiek programma voor kinderen en wordt getracht om 
verschillende deelgemeenten te verbinden om zo een gemeenschapsvormend effect te verkrijgen. Samenwerking met lokale actoren en 
eventueel buurgemeenten is hierin belangrijk.  

� Ondersteuning van het Klompenmuseum (vrienden van het museum) met een vaste werkingstoelage. 
De gemeente ondersteunt zijn culturele verenigingen financieel, zo ook de vzw Vrienden van het museum die zorgen voor de uitbating 
van het klompenmuseum. Deze vereniging biedt een culturele meerwaarde voor heel Laakdal, omdat zij het klompenerfgoed in de kijker 
zetten en bewaren. Op cultureel vlak wordt vaak samengewerkt met deze vereniging, bijvoorbeeld het aanbieden van een 
museumbezoek aan de Laakdalse lagere scholen. 

� Deelname aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband k.ERF en bijdrage aan het erfgoedconvenant voor 0,2 euro per 
inwoner. 
 

Meerhout � Toelage aan heemkundige kring Meerhouts Patrimonium 
� We zorgen voor een kwalitatief jeugdaanbod: organisatie Nieuwjaarszingen 
� We ondersteunen initiatieven van verenigingen: Erfgoeddag 
� We blijven inzetten op bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: k.ERF 
� Omvormen agora12 tot tentoonstellingsruimte en ontvangstruimte + uitrusting 
� Project rond WOI 
� Cinema in Meerhout13 
� Behoud van het molenpatrimonium14 
� Molenfonds 
� Restauratie klein cultureel roerend erfgoed  

Mol � We bewaren, beheren en ontsluiten ons cultureel erfgoed: Op een duurzame manier bewaren we ons cultureel erfgoed. Meer bepaald 
dragen we op een wetenschappelijk verantwoorde manier zorg voor ons historisch archief, maar hebben we ook aandacht voor het 
archiveren en bewaren van private archieven voor zover deze relevant zijn voor de lokale en regionale geschiedenis. Bovendien 
restaureren we kwetsbaar roerend cultureel erfgoed. We zetten dus in op onder andere religieus cultureel erfgoed en culturele 
archieven. Tot slot beheren en bewaren we als een goede huisvader de kunstcollectie van het Jakob Smitsmuseum. 

� We ontsluiten ons cultureel erfgoed 
Het ontsluiten van ons cultureel erfgoed laten we over verschillende sporen lopen. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband 

                                                 
12 De Agora is een ruimte in het onlangs gerestaureerde gemeentehuis van Meerhout. 
13 O.a. Cinema Retro, oude films over Meerhout 
14 Onroerend erfgoed, maar wel van groot belang voor de zeer actieve molenaarsgemeenschap in Meerhout 
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k.ERF is daarbij een bevoorrechte partner. Toch nemen we ook lokaal een aantal initiatieven ter harte. We gaan verder met het 
digitaliseren en ontsluiten van archiefmateriaal en andere collecties via de erfgoedbank en richten diverse lezingen en tentoonstellingen 
in. Op cultuureducatief vlak gaan we voor het archief en het Jakob Smitsmuseum de nodige ondersteunende pakketten ontwikkelen.  
Vrijwilligers verdienen onze volle aandacht in het uitvoeren van hun cultureel erfgoedprojecten. Het jaarboek ‘Molse Tijdingen’ en de 
werking van de vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum zijn daarvan een mooi voorbeelden. 

� Op vlak van vrijetijdsbeleving speelt Mol een sterke regionale rol. We bieden in deze sector een brede waaier aan  dienstverlening aan 
en beschikken hiervoor over een goed uitgeruste vrijetijdsinfrastructuur. Denken we maar aan (…) de uitrusting van het 
gemeentearchief annex Kamer voor Heemkunde (…) 
De vernieuwde interesse in het lokale uit zich op toeristisch vlak in de nog steeds toenemende vraag naar wandel- en fietsroutes in eigen 
streek en in de populariteit van streekproducten. In de erfgoedsector zien we dezelfde trend die zich vertaalt in de belangstelling in de 
eigen geschiedenis en meer bepaald,  in de toename van amateurs genealogie(jong en oud). 

Retie � Retie staat in de regio bekend als een verhalendorp 
� ‘Retie vertelt….' staat garant voor kwalitatieve vertelelementen 

(Volks)verhalen oefenen nog steeds een grote aantrekkingskracht uit op mensen. Vertelevenementen knopen aan bij een 
vrijetijdsbesteding waar de nadruk steeds meer ligt op authenticiteit, beleving en gemeenschap. Naast eigen vertelevenementen 
proberen we verhalen ook te koppelen aan bestaande activiteiten in de gemeente. Om de herkenbaarheid te vergroten bundelen we alle 
vertelevenementen onder de noemer 'Retie vertelt ...' Op die manier groeit de slogan uit tot een verhalenkeurmerk.  

� Verschillende leeftijdscategorieën komen in aanraking met verhalen 
Hoewel verhalen aansluiting vinden bij de toegenomen drang naar authenticiteit, komen ze steeds meer onder druk te staan van 
moderne en vluchtige communicatiemiddelen. Met het piloottraject 'Retie vertelt ....verhalen op café' bereiken we steeds meer 
doelgroepen. Een flankerend verhalentraject zal via samenwerking met bibliotheek, onderwijs en verenigingen een divers publiek 
bereiken. Schoolvoorstellingen, voorleesmomenten en workshops versterken elkaar. Wanneer er voldoende draagvlak opgebouwd is, 
kan het hele concept overgedragen worden aan een private 'verhalenvereniging'. 

� Het unieke karakter van het Retiese zangerfgoed wordt ook buiten de gemeente erkend 
� De beleving rond zangerfgoed is versterkt: 

De (bedel)zangtradities zijn sterk vertegenwoordigd in het Retiese immaterieel cultureel erfgoed. Met Driekoningen, Goriën, Krikkrak 
en Sint-Maarten trekken Retiese kinderen en volwassenen telkens opnieuw de straat op. Dit zangerfgoed is uniek in de regio. We 
kunnen dit erfgoed enkel bewaren wanneer het blijft leven en gedragen wordt door de gemeenschap. We willen deze tradities blijven 
ondersteunen zonder ze als gemeente over te nemen. Buurtcomité's en verenigingen bieden garanties op het borgen van dit erfgoed. 

� Onze expertise rond het zangerfgoed is versterkt: 
De omgevingsanalyse van erfgoedcel k.ERF toonde aan dat de verscheidenheid van het Retiese zangerfgoed uniek is in de regio. De 
erfgoedcel wil de aanwezige expertise versterken en verankeren zodat ook andere k.ERF-gemeenten hier gebruik van kunnen maken. 
Verder halen we de banden aan met Tilburg waar men volgende jaren Driekoningen opnieuw op de kaart wil zetten. Expertise-
uitwisseling onder begeleiding van LECA (landelijk expertisecentum voor de cultuur van alledag) zal de traditie in beide gemeenten 
versterken. 

� Historische locaties worden onderhouden en toegankelijk gemaakt: 
De oude pastorij vormt een vrijetijdsknooppunt voor Retienaren en bezoekers. 
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De rechtervleugel en het centrale gedeelte van de pastorie wordt momenteel gebruikt door de lokale politie en Heemkring Zeven Neten. 
Samen met de aanzetten van het masterplan centrum bieden deze ontwikkelingen kansen om na te denken over de invulling van de site 
en hierin concrete stappen te zetten. 

� We bewaren en tonen ons erfgoed 
� Het lokale erfgoedveld wordt ondersteund in haar werking 

Hoewel we als gemeente willen inzetten op de bewaring en ontsluiting van ons erfgoed, kunnen we dit niet alleen. We maken afspraken 
met lokale erfgoedspelers over hun rol en de ondersteuning die deze vanuit de gemeente krijgen. Het lidmaatschap van en de nauwe 

samenwerking met erfgoedcel k.ERF versterkt niet alleen het gemeenschappelijke erfgoedbeleid, maar vergroot ook de capaciteit en 
de kennis van lokale erfgoedspelers 

� Onze inwoners zijn ambassadeurs van ons erfgoed 
Verschillende tradities en gebruiken hebben geen rechtstreeks toeristisch potentieel, maar dragen wel bij tot beleving en ademen 
authenticiteit. Retienaren die begaan zijn met dit erfgoed zijn de beste ambassadeurs en kunnen andere inwoners en bezoekers mee 
enthousiast maken. De VVV is een cruciale partner bij de organisatie van de bedevaarten van Eersel en Veldhoven en het in de kijker 
plaatsen van de Retiese kapelletjes (…) 

� Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd 
(…) Veranderende profielen en verwachtingen zorgen samen met meer administratieve verplichtingen voor een stijgende nood aan 
ondersteuning. Samen met de gemeenten uit de k.ERF-regio wille we verenigingen hierin begeleiden. 

� Kermiscomité's beschikken over voldoende expertise en draagkracht om buurtkermissen te organiseren. Kermiscomité's zijn een 
typisch voorbeeld van 'nieuwe' verenigingen die focussen op één of enkele activiteiten per jaar. Hierdoor kennen ze een groter verloop 
van vrijwilligers waardoor men de expertise moeilijk kan borgen. Buurtkermissen zorgen ook voor een samenhorigheidsgevoel in de 
straat, wijk of het gehucht. Bovendien verzorgt een kermiscomité vaak ook andere gemeenschapvormende activiteiten in de buurt. We 
willen samen met de kermiscomité's een begeleidingstraject op maat uitwerken zodat we kunnen inspelen op hun behoeften. Daarnaast 
willen we elk jaar een buurtkermis extra in de kijker zetten zodat ze optreden als ambassadeur van hun wijk of gehucht. 

� Buurtcomité's vervullen een belangrijke rol in het sociale weefsel 
De laatste jaren zien we een explosieve toename van buurtcomité's die actief zijn in de gemeente. De buurtcomité's organiseren 
straatfeesten en nieuwjaarsdrinks, maar onderhouden ook ontmoetingsplaatsen en kapellen in hun wijk e coördineren het zingen dor de 
kinderen tijdens Driekoningen en Sint-Maarten.  ... 
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BIJLAGE 2 – Collectiebeherende organisaties 
Heemkundige en historische kringen 

 
Gemeente Organisatie Collectie Expertise Ontsluiting 

Balen Erfgoed Balen  Archiefstukken, documentatie en 
objecten Balen 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Verzamelen en aanwerven collecties Balen 
- Genealogie en paleografie 
- Digitalisering 
- Behoud en beheer van de collectie 
- Publiekswerking (grote activiteiten, tts, lezingen) 

- Access-databank 
- PDF’s 
- website 
- doc.centrum Oud 
Gemeentehuis 

Balen Studium Generale Archiefstukken en documentatie 
Balen. Collectie WO, H. Odrada 
 

- Onderzoek en publicaties - website 

Balen Olmense Vereniging voor 
Geschiedenis en Heemkunde 

Archiefstukken, documentatie en 
objecten Olmen 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Genealogie  
- Verzamelen en aanwerven collecties Olmen 
- Digitalisering 
- Behoud en beheer 
- Publiekswerking (tentoonstellingen, lezingen) 

- website 
- doc.centrum Oude 
pastorij  

Dessel HK De Griffioen Archiefstukken en documentatie 
Dessel 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Genealogie (sterk uitgebouwd) 
- Verzamelen en aanwerven collecties Dessel 
- Digitalisering 
- Publiekswerking (tentoonstellingen, lezingen) 

- doc.centrum 
- GeneaDes 
(genealogie) 

Geel Geels Geschiedkundig 
Genootschap (GGG) 

Archiefstukken en documentatie Geel 
– nauw verweven met Stadsarchief 
Geel 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Verzamelen en aanwerven collecties Geel 

- website 
- leeszaal archief 
- erfgoedbank Geel 
- genealogische 
databank 

Laakdal Laakdalse Werkgroep voor 
Geschiedenis en Heemkunde 
(LWGH) 

Archiefstukken, documentatie en 
objecten Laakdal Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Genealogie  
- Verzamelen en aanwerven collecties Laakdal 
- Digitalisering 
- Behoud en beheer 
- Publiekswerking (tentoonstellingen, lezingen) 

- ProGen 
- Access 
- ACDSee 
- Doc.Centrum in 
Oud Gemeentehuis 
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Meerhout Meerhouts Patrimonium Archiefstukken, documentatie en 
objecten Meerhout 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Genealogie  
- Verzamelen en aanwerven collecties Meerhout 
- Digitalisering 
- Publiekswerking (tentoonstellingen) 

- Excels 
- Doc. Centrum 

Mol Molse Kamer voor 
Geschiedenis en Heemkunde 

Archiefstukken en documentatie Mol, 
nauw verweven met gemeentearchief 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Genealogie (sterk uitgebouwd) 
- Verzamelen en aanwerven collecties Mol 
- Digitalisering 
- Medewerking aan gemeentearchiefwerking 
- Publiekswerking (tentoonstellingen, lezingen) 

- Erfgoedbank Mol 
- Accessdatabanken 
- Genealogische 
databanken 
- Leeszaal archief 

Mol Rauwse Werkgroep voor 
Cultuur en Geschiedenis 

Archiefstukken, documentatie en 
objecten Mol-Rauw 
Verweven met Molse Kamer 
Heemkunde en Gemeentearchief 
Detail – zie fiches 

- Onderzoek en publicaties 
- Verzamelen en aanwerven collecties Rauw 
- Digitalisering 
- Publiekswerking (tentoonstellingen, Facebookpagina) 

- software digitale 
bestanden 
- Facebook 
- Geen leeszaal, op 
aanvraag 

Retie HK Zeven Neten Archiefstukken, documentatie en 
objecten Retie 

- Onderzoek en publicaties 
- Verzamelen en aanwerven collecties Retie 
- Digitalisering 
- Behoud en beheer collectie 

- website 
- Access-databank 
- Doc.centrum in 
Oude pastorij 

 
Volgende organisaties staan niet op de lijst omdat ze ofwel nog heel pril zijn ofwel (nog) geen echte verenigingsstructuur hebben.  
 

� Groep verzamelaars rond het cultureel erfgoed van de Geelse gehuchten Zammel en Oosterlo 
� De ‘archivaris van Winkelomhei’, een privépersoon die een archief over Winkelomheide bewaart 
� De man achter ‘eindhoutnet’, een privépersoon die een archief bewaart over de Laakdalse deelgemeente Eindhout 
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BIJLAGE 3 – Collectiebeherende organisaties 
Musea en bezoekerscentra 

 
 

Gemeente Organisatie Museale collectie Expertise Ontsluiting 

Balen Kruiermuseum (M) Leven van alledag tijdens Interbellum 
Balen 

- publiekswerking Access 

Dessel Sas4-Toren (B) De geschiedenis van het kanaal, 
zandwinning, scheepvaart, Dessel 
algemeen  

- publiekswerking / 

Geel Bakkerijmuseum (M) Bakkers- en confiseriecollectie 
Oude voertuigen 

- bewaren en onderhoud machines bakkerij 
- kennis over het bakkersberoep 

/ 

Geel Gasthuismuseum (M) Collectie Gasthuiszusters + H. Dimpna 
+ kerken en kapellen Geel 
Geelse gezinsverpleging voor 1850 

Als erkend museum zet het GHM in op alle museale 
basisfuncties. Specifiek: 
- Behoud en beheer religieus erfgoed- depotwerking 
- Borging ICE H. Dimpna 
- Doelgroepgericht werken 
- werken met psychisch kwetsbare mensen 

Adlib 

Geel Klokkenmuseum (M) Klokken+ constateurs en andere 
duivenmelkersvoorwerpen 

- kennis van duivenmelkerij en klokken maken / 

Geel Lampenmuseum (M) Collectie lampen  - kennis van lampen door de eeuwen heen / 
Geel Bezoekerscentrum 

Gezinsverpleging - OPZ (B) 
Geelse gezinsverpleging na 1850 - kennis Geelse gezinsverpleging 

- werken met psychisch kwetsbare mensen 
Excel 

Laakdal Klompenmuseum Klompenmakerij in Laakdal. 
Voornamelijk uit de collectie 
Mondelaers 

- ambacht van het klompenmaken levend houden 
- hedendaagse publiekswerking bij een oud ambacht 

/ 

Mol Jakob Smitsmuseum Schilder J. Smits en Molse School Als erkend museum zet het JSM in op alle museale 
basisfuncties. Specifiek: 
- Behoud en beheer van schilderwerken 
- Onderzoek naar de Molse school 
- Organisatie van thematentoonstellingen 
- Hedendaagse publiekswerking 

Adlib 

Mol Torenmuseum Collectie geschiedenis Mol + religieuze 
collectie 

- Conservatie religieus erfgoed Adlib 
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Mol Quartz Experience (B) Zandwinning in de streek - Kennis zandindustrie die bepalend is geweest voor de 
ontwikkeling van de streek 

/ 

Mol Bezoekerscentrum AbijBib 
Postel (B) 

Oude drukken, kaarten, religieuze 
werken 

- Behoud en beheer oude drukken (sinds begeleiding 
door Illuminare) 
- Ontcijferen oude schriften (Latijn, …) 

Fichebak 

 

BIJLAGE 4 – Collectiebeherende organisaties 
Archieven en erfgoedbibliotheken 

 
Gemeente Organisatie Collectie Expertise Ontsluiting 

Geel Gasthuismuseum (EB) Bidprentjes, vaantjes, devotieprentjes, 
graduale 

- Behoud en beheer 
- professionele conservator  

Adlib 

Geel Archief OPZ (A) Geelse gezinsverpleging na 1850 - kennis Geelse gezinsverpleging 
- werken met psychisch kwetsbare mensen 
- professionele conservator 

Excel 
Leeszaal verbonden aan 
bezoekerscentrum (in 
opbouw) 

Geel Stadsarchief (A) Historisch archief Geel - Behoud en beheer  
- Onderzoek naar Geel 
- professionele archivaris 
- werken met psychisch kwetsbare mensen 
- vrijwilligerswerking 

Erfgoedbank Geel 
Archiefbank Kempen 
Leeszaal 

Mol Gemeentearchief (M) Historisch archief Mol - Behoud en beheer  
- Onderzoek naar Mol 
- professionele archivaris 
- sterke vrijwilligerswerking 

Erfgoedbank Mol 
Archiefbank Kempen 
Leeszaal 

Mol Erfgoedbibliotheek Postel Oude drukken, kaarten, religieuze 
werken 

- Behoud en beheer oude drukken (sinds 
begeleiding door Illuminare) 
- Ontcijferen oude schriften (Latijn, …) 

Fichebak 

Mol Abdijarchief Postel Archief over het leven in de abdij 
Archief missieposten 

- oude schriften (Latijn) 
- kennis m.b.t. abdijgeschiedenis (abdij was van 
groot belang voor ontwikkeling van de streek) 

Word, pdf 
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BIJLAGE 5 – Collectiebeherende organisaties 
Kerkraden 

 
Gemeente Gehucht Kerkraad Collectie in 

databank CRKC? 

Actieve 

publiekswerking?  

Topstukken 

Balen Centrum Sint-Andries     
Balen Hulsen Sint-Hubertus     
Balen Rosselaar OLV Altijddurende Bijstand     
Balen Olmen St. Willibrordus 59 objecten   
Dessel Centrum St. Niklaas     
Dessel Witgoor H.Familie     
Geel Centrum St. Amandus   X  
Geel St. Dimpna St. Dimpna   X 4 Topstukken: 

- St.-Dimpnaretabel 
- Passieretabel 
- Apostelretabel 
- Schilderijen van De Merodes 

Geel Punt St. Gerebernus     
Geel Winkelomheide H. Hart     
Geel Ten Aard St. Hubertus     
Geel Stelen St. Apollonia     
Geel Elsum St.Franciscus     
Geel Holven St. Jozef     
Geel Bel St. Lambertus   X  
Geel Zammel St. Laurentius     
Geel Oosterlo St. Lucia     
Geel Larum OLV Bezoeking     
Laakdal Klein-Vorst St. Niklaas     
Laakdal Groot-Vorst St. Gertrudis   X  
Laakdal Veerle-Heide St. Jozef Werkman     
Laakdal Centrum OLV id Wijngaard     
Laakdal Eindhout St. Lambertus     
Meerhout Centrum St. Trudo     
Meerhout Zittaart St. Bavo     
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Meerhout Berg St. Jozef     
Meerhout Gestel OLV     
Mol Centrum St. Pertus en Paulus   X  
Mol Ginderbuiten St. Jozef Ambachtsman     
Mol Millegem St. Odrada     
Mol Donk St. Antonius     
Mol Achterbos St. Apollonia 11 objecten   
Mol Sluis St. Bernardus     
Mol Rauw St. Carolus Borromeus     
Mol Wezel St. Jozef 1 object   
Mol Postel St. Niklaas     
Mol Gompel OLV Onbevlekt Ontvangen     
Mol Ezaart St. Willibrordus     
Retie Centrum St. Martinus     
Retie Schoonbroek St. Job   X Retabel St. Job 
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BIJLAGE 6 – Immaterieel cultureel erfgoed 
Tradities die volledig zijn verdwenen, staan niet op de lijst. De erfgoedcel bewaart een lijst van uitgedoofde ICE-elementen, maar de focus 
ligt op de nog actieve elementen.  
 

Gemeente 

Gehucht 

deelgemeente Naam element Type Erfgoedgeenschap Datum 

Contact 

erfgoedcel Status 

Algemeen  
Kapelletjes versieren in de meimaand. 
Dit gebeurt nog veel.  Soc. Praktijk Buurtcomité’s, individuen Mei   

Algemeen  Volksverhalen in de Kempen Orale traditie Retie vertelt   Bedreigd 

Algemeen  

Sinterklaas 
GEEN Sint-Maarten hier. Met 
uitzondering van Retie maar daar 
komen beide heiligen voor.  Soc. Praktijk Retie december  Zeer actief 

Algemeen  

Halloween 
Verschillende verenigingen richtten 
wandelingen, fuiven,  
Recente traditie. Soc. Praktijk 

Griezelbuiten 
(…) 
 
 31/okt  Actief 

Balen Scheps Odradaprocessie en wijding aan de 
kapel van Scheps (paardenwijding) Soc. Praktijk 

Sint-Andriesparochie 
(kerkfabriek) 

3de zondag 
juli Niet Actief 

Balen Olmen Vastenavond en Hanekap 

Soc. Praktijk 

Vastenavondpartijen 
1) 'Blauw en Geel' (Olmense 
Markt) 
2) 'Over de Vaart' (Olmen 
Sport) 
3) 'Hamshoeve'  
(Hoef Sport) 
4) Germeer 
5) 'Olmen Posse' (Sporthal) 

Vlak voor 
vasten Matig Zeer actief 

Balen Centrum Carnaval 

Soc. Praktijk 
Carnavalpartijen o.l.v de 
Biersussen 

Vlak voor 
vasten 
2 weken 
voor krokus Niet Zeer actief 

Balen Centrum Balen Jaarmarkt Soc. Praktijk Balense gemeenschap Half maart Niet Zeer actief 
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Balen  Olmen Olmen kermis Soc. Praktijk Olmense gemeenschap maart Niet Zeer actief 
Balen Wijken Wijk -en dorpskermissen 

Soc. Praktijk Lokale gemeenschappen 
gans het 
jaar Niet Zeer actief 

Balen Hulsen St. Hubertuswijding 
Soc. Praktijk Harmonie Olmen-Hulsen 

zondag na 3 
november Niet Actief 

Balen Olmen Schapen drijven Ambacht 15 Inn - Landschapszorg vzw  Matig Zeer actief 
Dessel Centrum Stoet aantreden burgemeester Soc. Praktijk   niet  
Dessel Centrum Pensenkermis  Soc. Praktijk Chiro Dessel februari Matig Zeer actief 
Dessel  Sint-Maartensvuur 

Soc. Praktijk Wildbeheer Dessel 10/nov Niet  
Dessel Heide Kjèske in lanteirn zingen 

Soc. Praktijk KVLV – gezinsbond 
einde 
september Niet Actief 

Dessel Witgoor Witgoor Kermis Soc. Praktijk Comité de Foarapen Juli Niet Zeer actief 
Dessel Centrum Dessel kermis Soc. Praktijk   Niet  
Geel  Gezinsverpleging + Dimpna-

ommegang 

Soc. Praktijk 

Stad Geel 
OPZ 
St.-Dimpnacomité  Intens Bedreigd 

Geel Bel Toontje - St. Antoniusviering 
Soc. Praktijk 

Kerkfabriek Bel 
Sint-Antoniusgemeenschap januari Matig Actief 

Geel Ten Aard Driekoningenzingen Soc. Praktijk Verschillende verenigingen 6/jan Niet Bedreigd 
Geel Bel Nieuwjaarkezoeten Soc. Praktijk Kinderen 31/jan Niet Bedreigd 
Geel Centrum Palmenmarkt (kermis) Soc. Praktijk Geelse gemeenschap maart Matig Actief 
Geel Dorpen Kermissen  Soc. Praktijk kermiscomité's  Niet Actief 
Geel Centrum Aovet van de Platte Klap (dialect) 

Orale traditie 
Nieuwsblad van Geel 
Cultuurcentrum De Werft  Matig Actief 

Geel Larum De Troubadours Podiumkunst muzikanten 'de troubadours'  Niet Actief 
Geel Ten Aard Streekproducten Geel 

Geelse hartjes, Zeuntbier, Vliet Ambacht Zeuntcomité  Matig Zeer actief 
Geel Larum Kempense pensen 

Ambacht 
Vandecruys 
erkend streekproduct  Niet Zeer actief 

Geel Winkelomheide Carnaval Soc. Praktijk Heikneuters  Niet Actief 
Geel Kievermont Oude landbouwtuigen -en gebruiken Ambacht t Gareel  Matig Actief 
Geel  Molenambacht Ambacht Geelse Molenvrienden  Niet  
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Geel  messenmaken: ambacht omhelst 
naast metaal- en houtbewerking ook 
het smeden, graveren, en 
vervaardigen van schedes Ambacht Belgian Knife's Society  Niet  

Geel Zammel Taxidermie Ambacht Taxidermist Den Otter  Niet  
Laakdal Veerle Schuttersgilde OLV in de Wijngaard Soc. Praktijk Schuttersgilde OLV  Intens Bedreigd 
Laakdal  Hanekap met kapellekeskermis Ham Soc. Praktijk   Niet Uitgedoofd? 
Laakdal Veerle Processie OLV in de Wijngaard  Soc. Praktijk kerkfabriek i.s.m. schuttersgilde 15/aug Matig Bedreigd 
Laakdal Vorst Boerenkermis Soc. Praktijk harmonie Vorst 15 au Niet Zeer actief 
Laakdal Vorst Klompenmaken Ambacht Klompenmuseum  Intens Zeer actief 
Laakdal Heide Werner Alix 

Maakt Kempense volksmuziek + zelf 
ook instrumenten 
Bouwde een huis in oude Kempense 
stijl en traditie (lemen) Podiumkunst Individu   Matig Zeer actief 

Laakdal Vorst Cultus van st Gertrudis 
bedevaart, putje met helend water, 
bloemen plukken in de kerktuin Soc. Praktijk Kerkfabriek Vorst  Niet 

Uitgedoofd 
(word wel 
gedocumenteerd) 

Laakdal Vorst Meiboomplanting 
volgens Duitse traditie Soc. Praktijk meiboomcomité 31/04/2013 Matig Actief 

Meerhout  Imker Cyriel Claes Ambacht Individu   Niet  
Meerhout  Nar Boons, mandenmaker Ambacht Individu   Niet  
Meerhout  Lieven Dockx en Jan Melis, molenaars Ambacht Individuen – molenaarsgemeenschap Goed Actief 
Meerhout  Kattenfeesten 

Soc. Praktijk Meerhout  Niet Zeer actief 
Meerhout  Nieuwjaarkezoeten zingen 

Soc. Praktijk 
kinderen Meerhout 
met steun van gemeente  Niet Bedreigd 

Meerhout  Meiavond trekt de socialistische 
harmonie ‘Kunst en Arbeid’ langs de 
café’s Soc. Praktijk Harmonie 'Kunst en Arbeid'  Niet Actief 

Meerhout Berg Bidden aan de kapelletjes Soc. Praktijk Parochiegemeenschap Berg    
Meerhout  

Volksmuziek in het dialect Podiumkunst 
Kastaar 
groepje – semi-professioneel  Niet Zeer actief 

Mol Rauw Driekoningen zingen Soc. Praktijk Rauw – Chiro  Matig Zeer actief 

Mol Achterbos en Kjèske in Lanteirn zingen Soc. Praktijk Scouts en Gidsen in Achterbos en Ezaart Matig Actief 
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Ezaart 

Mol Dorpen Kermissen  Soc. Praktijk Lokale comité’s  Niet Zeer actief 

Mol  Wezel st. Maartensvuur Soc. Praktijk buurtwerk wezel  Matig Zeer actief 

Mol 
Ginderbuiten en 
Ezaart Meiboomplanting Soc. Praktijk buurtcomité's  Matig Zeer actief 

Mol Ezaart Molen van Ezaart draaiend houden Ambacht Molenvrienden vzw  Matig Bedreigd 

Mol Postel 
kapelletjes onderhouden 
i.s.m. de abdij van Postel Soc. Praktijk Vrienden van de Postelse kapelletjes Goed Actief 

Mol Postel en Centrum 
Beiaard  
Beiaardconcerten Podiumkunst Beiaardiers - Vrienden van de Beiaard Niet Actief 

Mol Centrum H. Doornstoet Soc. Praktijk Doornstoetcomité oktober Niet 
Uitgedoofd 
(recent) 

Mol 
Centrum en 
Ginderbuiten Molse lichtstoeten Soc. Praktijk 

Rozenband vzw 
Lichtstoet Ginderbuiten 
Verschillende 
wagenbouwergroepen 

september  
 Goed Zeer actief 

Mol Rauw 

Pensen 
Jef Janssen heeft verschillende 
erkende streekproducten: pensen, 
smout, spek Ambacht Jef Janssens VOF  Goed Zeer actief 

Mol Ginderbuiten Kipkap Van Hoof Ambacht Guido Van Hoof  Matig Actief 

Mol  

Schaap hoeden 
In stand houden Kempens 
Heideschaap Kennis N&U Kemp vzw  Goed Zeer actief 

Mol Centrum 

Konijnenmarkt (officieel 
'dierenmarkt') 
Verkoop kleine dieren (voornamelijk 
pluimvee) Soc. Praktijk Gemeente Mol 

iedere 
zondag Niet Actief 

Mol Ginderbroek 

Zo leefde Ginderbroek 
Interviewen van oude inwoners 
Verhalen in boekjes Orale traditie Zo leefde Ginderbroek   Actief 

Retie Schoonbroek 
St. Sebastiaansgilde 
 Soc. Praktijk st Sebastiaansgilde  Intens Actief 
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Retie Centrum 
St. Sebastiaansgilde 
 Soc. Praktijk st Sebastiaansgilde  Intens Actief 

Retie Centrum krikrak zingen Soc. Praktijk 

handelaars 
kinderen 
scholen september Matig Zeer actief 

Retie Centrum Sint-Maartensfeest Soc. Praktijk Retie 10/nov   

Retie Centrum Driekoningen zingen Soc. Praktijk Retie 5/jan Niet Actief 

Retie Schoonbroek goriën zingen Soc. Praktijk Retie maart Niet Actief 

Retie Dorpen Kermissen  Soc. Praktijk Kermiscomité’s  Niet Actief 

Retie Centrum 
koperslager Alofs 
Opleidingen + ambachtenboetiek Ambacht atelier Alofs (Theo Alofs)  Niet Actief 

Retie Werbeek 

Bedevaart vanuit Nederland naar de 
kapel van OLV Ter Sneeuw. 
Kapel met ontstaanslegende Soc. Praktijk 

Familie Verboven onderhoudt 
de kapel. 
Bedevaart vanuit Eersel en 
Reusel augustus Niet Actief 

Retie Centrum 
Klompenmaker 
Klein atelier aan huis Ambacht Naam niet bekend  Niet Bedreigd 
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Doc.centrum Heemkring Zeven Neten Retie 

Oude Pastorij Retie 

 

1 

2 

 
Doc.centrum Heemkring De Griffioen Dessel 

Oud gemeentehuis Dessel 

3 

 
Archief Mol – Molse Kamer voor Heemkunde 

 

 
Stadsarchief Geel – Geels Geschiedkundig 

Genootschap  

4 
5 

6 
 

Doc.centrum Erfgoed Balen 
Oud gemeentehuis Balen (renovatie gepland) 

 

 
Doc.centrum Olmense Vereniging 

Geschiedenis en Heemkunde 
Oude pastorij Olmen (vanaf 2014) 

 

7 

8 

 
Doc.centrum Meerhouts Patrimonium 

Oude Naaischool Meerhout 

 

 

 
Doc.centrum Laakdalse Werkgroep 

Geschiedenis en Heemkunde 
Oud gemeentehuis Vorst 

 

BIJLAGE 7  Sterk netwerk van 
documentatiecentra 


