TOETSSTENEN STRATEGISCHE VISIENOTA
(CED2017, art. 5 - Beleidsprioriteiten minister Gatz, 31/3/2017)
ALGEMEEN (pp. 20-29)
Collectiegericht denken centraal
Duurzaam werken

Cultureel erfgoed = roerend én immaterieel = gemeen goed
Duurzaamheid in al zijn aspecten: duurzame ontwikkeling, duurzaamheidsdenken
People, planet, (not for) profit, partnerships & peace (cf. Pulse, FARO)
CE-gemeenschappen activeren
- betekken bij beleidsplanningsproces
- betrekken bij uitvoeren van 1/meer functies
Participatie is meer dan publiekswerking: aceent op deelhebben
Diversiteit is de norm (doelgroepen, cultureel erfgoed, organisatie)
Samenwerking is het uitgangspunt
- fijnmazig netwerk
- continue wisselwerking: van lokaal tot internationaal, binnen/buiten muren, binnen/buiten CE-veld/-sector, voor/achter de schermen,
…
- open, constructieve houding
- minstens handhaven, kijken hoe versterken
CE-werking = dynamisch
- voortdurend ontwikkelen/evolueren, levenslang/breed leren
- personeels-/vrijwilligersbestand
- technologie, maar vooral: kennis en vaardigheden van erfgoedwerkers
Omgang met digitale technologie als aanjager van innovatie (in alle aspecten van de werking)
- 3 dimensiies van de transitie zijn belangrijk: automatisering en informatisering, erfgoedpraktijk vernieuwen, rolveranderling
- impact op organisatie, inhoud en CE-werking
Doordacht en transparant financieel en zakelijk beleid voeren

MBT uitvoering FUNCTIES (pp.29-35)
Algemeen

Prioriteit voor inhaalbeweging versterking collectiewerking en uitvoering functies
(musea, archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken)
Verder werk maken v/e duurzame en kwaliteitsvolle uitvoering v/d functies
Waar relevant, vanuit collectieprofiel functies voor ICE opnemen

Specifiek
o verzamelen en herkennen
o behouden en borgen
o onderzoeken
o presenteren en toeleiden

o participatie

Specifiek voor ICE-ORGANISATIE (pp. 33-34)

MBT opnemen landelijke DIENSTVERLENENDE ROL (p.36-40)
Algemeen

Specifiek voor collectiebeherende organisaties

Specifiek voor 'afzonderlijke' organisatie

Specifiek voor partnerschap(pen)
15 prioritaire thema's

Belang van systematische waardering (basisnormen, cf. FARO-werkgroep)
Aandacht voor collectiebeleid (van herkennen/verwerven tot herbestemmen/afstoten)
Kwaliteit van de infrastructuur: digitaal en analoog/fysiek (klimaat)
Aandacht voor inhaalbeweging: connecteren met vandaag
Delen met samenleving: vertaalslag maken zonder verlies van diepgang en kritische reflectie
Toeleiden en breed toegankelijk maken
Verschillende methodieken/manieren
Bijzondere aandacht voor moeilijk bereikbare/nog niet-bereikte doelgroepen
In kaart brengen publieken/gebruikers, met aandacht voor publieksonderzoek
Visie op ontwikkelen
CE-gemeenschappen betrekken i/d uitvoering v/d basistaken
CE-instellingen en landelijk niveau: kleinere actoren begeleiden
CE-instellingen: maatschappelijke inbedding en verankering met CE-gemeenschappen, van lokaal tot internationaal
5 domeinen UNESCO-conventie (richtinggevend)
Indien nood/vraag: coördinerende rol opnemen voor domein 'verhalen en taalvariaties)
Bestaand netwerk constructief samenwerken en verbreden
Internationale voortrekkersrol van Vlaanderen mee vorm geven
Bewustmaken, inspireren, aanleveren van methodieken m.b.t. ICE aan collectiebeherende organisaties
Instrumenten en methodieken ontwikkelen en aanbieden
1 organisatie/partnerschap per dienstverlenende rol op landelijk niveau
Inspelen op een aantoonbare complexe/grootschalige CE-nood in Vlaanderen (vraag- en aanbodgericht)
Noden van erfgoedbeheerders, -vormers en -gemeenschappen staan centraal (naar buiten gerichte blik)
Knooppunt van kennis en expertise:
- opbouw en doorstroming van kennis/expertise
- netwerk van spelers
- internationale evoluties opvolgen
- competenties m.b.t. bemiddeling (faciliteren van) netwerking, coördineren
Gelinkt a/d aanwezige competenties en expertise
Overstijgt de uitoefening v/d functies
Afzonderlijke cel: onderscheiden inhoudelijke, financiële en personele inzet
Voldoende schaalgrootte v/d organisatie en de erfgoednood:
- erfgoednoden en doelgroepen zijn vertrekpunt
- fusie/partnerschappen, verbreding, geen niche
1 organisatie = aanvrager en deze draagt inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid
Schriftelijke overeenkomst met inbreng, taakverdeling, verdeling mensen en middelen
Thematisch-erfgoedtechnisch/functiegericht - t.a.v. deelsector:
- agrarisch en industrieel erfgoed
- ambachten
- heemkunde en familiekunde (lokale geschiedenis en genealogie)
- erfgoed van alledag
- onderwijserfgoed
- religieus erfgoed
- migratie-erfgoed
- kunstenerfgoed: beeldende kunstarchieven en kunstenaarsestates
- kunstenerfgoed: architectuur- en vormgevingserfgoed
- kunstenerfgoed: podiumkunsten en muzikaal erfgoed
- CE-werking in het digitale tijdperk/digitaal erfgoed
- promotie van CE
- databank private archieven
- erfgoedbibliotheken ondersteunen
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