
 

De Vlaamse Regering besliste op 28 november 2014 een Cultureel-Erfgoedconvenant voor de 

periode 2015-2020 af te sluiten met Interwaas. Onder voorbehoud van ondertekening van het 

convenant worden hieronder de doelstellingen, aandachtspunten en krijtlijnen beschreven. 

 

DOELSTELLINGEN 

Interwaas bereikt gedurende de beleidsperiode volgende doelstellingen voor het lokale cultureel-

erfgoedbeleid: 

1°  De cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland investeren met ondersteuning van 

de Erfgoedcel Waasland onverminderd in samenwerking én het versterken en uitbreiden van 

het netwerk op verschillende niveaus. 

1.1. De Erfgoedcel Waasland zet i.s.m. de gemeentebesturen en de cultureel-

erfgoedgemeenschappen verder in op intergemeentelijke samenwerking rond cultureel-erfgoed. 

Hierbij wordt het engagement van de gemeentebesturen t.o.v. de zorg voor en de ontsluiting van 

cultureel-erfgoed vastgehouden en verschillende snelheden op dit vlak door een efficiënte en 

daadkrachtige werking gepareerd. 

1.2. De verschillende cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland intensifiëren hun onderlinge 

samenwerking en onder impuls van de Erfgoedcel Waasland wordt ook meer samenwerking met 

deelsectoren en belendende sectoren in het Waasland gezocht. 

1.3. De Erfgoedcel Waasland verstevigt de samenwerkingsverbanden met Oost-Vlaamse, Vlaamse, 

Belgische en internationale partners en bouwt deze i.s.m. de cultureel-erfgoedgemeenschappen 

verder uit. 

2° Het Waas cultureel-erfgoedloket wordt verder ingezet als middel tot expertise-uitwisseling 

en expertise-opbouw. 

2.1. De Erfgoedcel Waasland blijft actief als Waas cultureel-erfgoedloket. Daarbij blijft zij eveneens 

een beroep doen op het breed netwerk van cultureel-erfgoedorganisaties en de bestaande expertise 

van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland en de Landelijke Expertisecentra en 

Organisaties Volkscultuur. 

2.2. De Erfgoedcel Waasland organiseert vorming met als doel de verdere professionalisering van de 

cultureel-erfgoedzorg- en ontsluiting. 

2.3 De Erfgoedcel Waasland blijft het vrijwilligerswerk in het Waasland praktisch ondersteunen door 

zelf vrijwilligers in te zetten in de werking van de Erfgoedcel Waasland en geïnteresseerde vrijwilligers 

de weg naar cultureel-erfgoedorganisaties te wijzen. 



 

2.4 De Erfgoedcel Waasland organiseert minstens jaarlijks een “Erfgoedontmoeting” rond een 

specifiek thema m.b.t. cultureel-erfgoed waarbij zo veel mogelijk gezocht wordt naar samenwerking 

met belendende sectoren. 

3°. De cultureel-erfgoedgemeenschappen stellen de zorg voor cultureel erfgoed centraal en 

worden hierin ondersteund door de Erfgoedcel Waasland. 

3.1 De cultureel-erfgoedbeheerders en –gemeenschappen in het Waasland brengen het cultureel-

erfgoed verder in kaart. Dit resulteert in een grotere bewustwording rond o.a. immaterieel cultureel 

erfgoed en religieus erfgoed en een grotere collectiemobiliteit voor museaal en documentair erfgoed 

en de afstemming van het collectiebeleid van de collectiebeherende organisaties. 

3.2. De cultureel-erfgoedbeheerders in het Waasland gaan digitaal duurzaam om met het cultureel 

erfgoed. Zowel digitalisering van het cultureel-erfgoed als de zorg voor born-digital cultureel erfgoed 

spelen hierin een cruciale rol. 

4°. De cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland streven naar een optimale 

ontsluiting van het cultureel erfgoed om het in zijn verschillende gedaanten aan een zo divers 

mogelijk publiek voor te stellen en worden hierin ondersteund door de Erfgoedcel Waasland. 

4.1 De communicatie over het aanbod m.b.t. het cultureel erfgoed in het Waasland wordt verder 

versterkt door de cultureel-erfgoedorganisaties en de Erfgoedcel Waasland. 

4.2 De actieve participatie van verschillende soorten doelgroepen aan de verschillende 

publieksactiviteiten rond cultureel-erfgoed wordt gestimuleerd door de cultureel-erfgoedorganisaties 

en de Erfgoedcel Waasland.  

4.3 De cultureel-erfgoedorganisaties in het Waasland blijven hun interessant educatief aanbod 

aanbieden aan het onderwijs. De Erfgoedcel Waasland stimuleert deze samenwerking met het 

onderwijs verder en zet zo mee in op cultureel-erfgoededucatie. 

5°. Interwaas ondersteunt financieel, in aanvulling van de gemeentelijke ondersteuning, 

initiatieven rond de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed. 

5.1 Interwaas kent projectsubsidies toe aan cultureel-erfgoedprojecten op basis van een 

projectsubsidiereglement. 

5.2 Interwaas kent subsidies toe aan éénmalige cultureel-erfgoedpublicaties op basis van een 

subsidiereglement.  

5.3 Interwaas kent een toelage toe aan cultureel-erfgoedpublicaties. 

5.4 Interwaas deelt private collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties met een kwaliteitslabel 

met een lokale relevantie lokaal in en ondersteunt hen. 



 

 5.5 Interwaas ondersteunt musea en culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel onder de 

bevoegdheid van een lokaal bestuur. 

6°. Interwaas ruggensteunt verder de efficiënte en krachtdadige Erfgoedcel Waasland ter 

ondersteuning van de cultureel-erfgoedgemeenschappen in het Waasland en daarbuiten. 

6.1 Interwaas voert een degelijk, transparant en gedragen beleid in het kader van het Cultureel-

Erfgoedconvenant Land van Waas. 

6.2 Interwaas voert een stevig en transparant zakelijk beheer in het kader van het Cultureel-

Erfgoedconvenant Land van Waas. 

6.3 Erfgoedcel Waasland kenmerkt zich door een professioneel, mens- en competentiegericht 

personeelsbeleid en wordt hierin ondersteund door Interwaas. 

 

AANDACHTSPUNTEN 

De Vlaamse Regering formuleerde bij haar beslissing op 28 november 2014 volgende 

aandachtspunten: 

1° ga op een structurele manier om met diversiteit binnen de werking; 

2° neem een voldoende actieve rol op rond immaterieel erfgoed, sensibiliseer en ondersteun, in 

samenwerking met het ICE-netwerk, erfgoedgemeenschappen bij hun inspanningen om immaterieel 

erfgoed te borgen en door te geven. 

Deze aandachtspunten worden meegenomen bij het uitvoeren van het cultureel-erfgoedconvenant. 

 

KRIJTLIJNEN 

Interwaas engageert zich om, bij het realiseren van de doelstellingen, rekening te houden met de 

krijtlijnen van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid die de Vlaamse Regering formuleerde bij haar 

beslissing op 28 november 2014: 

1° expertise-uitwisselen en kennisdelen tussen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 

een cultureel-erfgoedconvenant onderling; 

2° samenwerken met landelijke cultureel-erfgoedorganisaties; 

3° inzetten op de lokale depotnoden; 

4° inzetten op religieus cultureel erfgoed; 



 

5° implementeren van een strategische visie op duurzame preservatie en ontsluiting van digitaal 

cultureel erfgoed. 

Interwaas engageert zich om de participatie van lokale cultureel-erfgoedactoren te stimuleren en te 

begeleiden in volgende initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap: 

1° Archiefbank Vlaanderen, onlinedatabank van private archieven; 

2° www.immaterieelerfgoed.be, platform voor immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in Vlaanderen. 

 


