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Niets is nieuw
alles is anders
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Zwarte Piet 
discussie

lokaal 
produceren
& korte keten

mentaal 
welzijn

kerst vieren in familiekring  
onder druk 

tijdens
pandemie 2020

overtoerisme leidt 
tot burgerprotestoorlog in 

Europa

roken op café wordt 
afgeschaft in 2011

Reggae 
UNESCO erfgoed

Jongeren op 
straat `voor 

klimaat

immaterieel erfgoed 
als venster 

op
actuele & toekomstvragen 

in de erfgoedwerking

participatie - duurzaamheid - diversiteit - ethiek in meerstemmigheid - internationaliseren - digitale transformatie - erfgoedzorg  
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17 doelen

5 P’s

• planet
• people
• prosperity
• partnerships
• peace

https://www.sdgs.be/nl

8 themavelden

• institutional and human capacities
• transmission and education
• inventorying and research
• policies 
• role of ICH & safeguarding in society
• awareness raising
• engagement 
• international engagement

Overall Results Framework

Overall Result/impact :
Intangible cultural heritage is safeguarded by communities, groups and individuals 

who exercise active and ongoing stewardship over it, 
thereby contributing to sustainable development for human well-being, dignity and creativity 

in peaceful and inclusive societies.

https://ich.unesco.org/en/overall-results-framework-00984
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BELEIDSVISIE immaterieel erfgoed 2022 

8 uitdagingen

• Versterken van erfgoedgemeenschappen en immaterieel-erfgoedprak6jken

• Zichtbaarheid en maatschappelijk bewustzijn vergroten

• Breder en diverser in kaart brengen, documenteren en onderzoeken

• Het immaterieel-erfgoedveld meerstemmig ontwikkelen

• Immaterieel erfgoed in duurzame ontwikkeling verkennen

• Immaterieel erfgoed-werking in de CE-sector duurzaam uitbouwen en verdiepen

• Beleid rond immaterieel erfgoed binnen breder cultuurbeleid, andere beleidsdomeinen en beleidsniveaus
ontplooien

• de interna6onale beleidsvoering rond immaterieel erfgoed verder uitbouwen en differen6ëren.
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-05/Geactualiseerde%20beleidsvisie%20immaterieel%20erfgoed.pdf

STRATEGISCHE VISIENOTA cultureel erfgoed 2021

8 beleidsprioriteiten 

• Verdiepen van kennis over cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedwerking

• Een rijk en divers cultureel-erfgoedlandschap: samenwerking en netwerking, ook internationaal*

• Erfgoedzorg centraal*

• Aanmoedigen en versterken van de digitale transformatie*

• Iedereen voor erfgoed, erfgoed voor iedereen*

• Versterken van de zakelijke werking

• Stimuleren internationale cultureel-erfgoedwerking

• Afstemming breed cultuurbeleid

de prioriteiten met * zijn door de minister naar voren geschoven als criteria bij beoordeling van aanvragen voor werkingssubsidies

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur/cultureel
-erfgoed/beleidskader/strategische-visienota
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• Cultuur als maïzena of splijtzwam?

• Vermaatschappelijking van erfgoedzorg?

• Van de zorg voor het erfgoed naar de zorg voor mens en gemeenschap?

• Naar een meerstemmige ethiek?

• Elke klas erfgoedwijs?

• De klimaatcrisis een erfgoedvraagstuk?

• De digitale mens?

TRENDS 2022
7 vragen voor de toekomst

https://faro.be/sites/default/files/bijlagen/e-documenten/De_blik_vooruit.pdf



16/06/2022

6

aanknopingspunten 
&

kansen 
voor je werking

vanuit trends en ontwikkelingen 
ikv immaterieel erfgoed

12 
Ethische principes

Unesco 2003 Conventie

https://ich.unesco.org/en/
ethics-and-ich-00866
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Een nieuw 
hoofdstuk 
duurzaamheid 

Unesco 2003 
Conventie

https://ich.unesco.org
/en/sustainable-
development-and-
living-heritage

planet
people  
prosperity  
peace

TEXTURE

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/biolace
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planet
people
prosperity  
peace

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/citizen-science-at-the-maremma-natural-history-museum

planet 
people  
prosperity  
peace

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/felixart-and-felixeco-an-integrated-heritage-ensemble
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planet 
people   
prosperity
peace

● https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/handwerk

planet 
people  
prosperity
peace

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/man-and-time

foto: (c) A. Henchoz
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planet 
people
prosperity  
peace

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/museum-for-dialogue

12 Ethische principes

afwegingen 
tussen 
autonomie 
& interventie

Unesco 2003 Conventie
https://ich.unesco.org/en/ethics-
and-ich-00866

Sleutel

Communities primary role in safeguarding 
rights
Mutual respect

transparent collaboration
free, prior, sustained and informed consent
Access

not be subject to external judgements of value or worth
benefit from protection of moral and material interests

dynamic and living nature of intangible cultural heritage

assess impact
determine threats to heritage including decontextualization, commodification and 
misrepresentation 

Cultural diversity, gender equality, youth involvement, respect for ethnic identities
general interest to humanity & cooperation
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diversiteit 
identiteit

meerstemmigheid
gecontesteerd erfgoed

Een forum voor
Spoken word
in het 
Letterenhuis

https://letterenhuis.be/nl/activiteit/wordt-2020-0
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VIRGA YES divers 

Virga Jesse Feesten
met en voor alle 
Hasselaren

https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/virga-yes-divers-multiculturele-deelname-aan-de-virga-jessefeesten
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Expo 
met dialoogtafel

Dier, mens 
& tradi5e

https://www.hetnatuurhistorisch.nl/exposities/dier-mens-traditie/
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Expo en dialoog
rond
roken en rookcultuur

(c) Michiel Devijver

reflectie en dialoog
rond
Zwarte Piet traditie

https://www.africamuseum.be/nl/learn/museumtalks/humanzoo_1december2021
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Behind the glass 
they become objects

van collec)e wereldculturen
naar levende prak)jk 
en sharing authority

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/behind-the-glass-they-become-objects

welzijn
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Musée 
des Plantes 
médicinales 
et de la Pharmacie

Mensen verbinden voor 
gezondheid & veerkracht 
met praktijken rond 
medicinale planten 
in de stad

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/connecting-people-for-health-and-resilience-through-learning-cultivating-and-foraging-medicinal-plants-in-the-city

MH KA

Yoga in het museum
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toerisme

Garnaalvisserij te paard

NAVIGO
Samen borgen
inclusief werken rond
duurzaam toerisme
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Erfgoedzorg
> Functies

documenteren 
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Tradition 
archives

Namaste

Snapshot Brugge

immaterieel erfgoed
in fotografie

● https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/namaste-bruges

Fo
to

: B
ie

ke
 D

ep
oo

rte
r



16/06/2022

19

Focus Vakmanschap

audiovisueel 
documenteren
van vakmanschap

van

educatie

tot

doorgeven 
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Educatie 
en borgen
oude 
druktechnieken

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/busy-printing-the-revival-of-printing-techniques-the-museum-as-a-showcase-and-activity-centre

STOETEN 
DOEN 
ONTMOETEN

meerjarenproject 
om immaterieel erfgoed 
in de Westhoek 
levend te houden 
en door te geven

https://immaterieelerfgoed.be/nl/inspiratie/stoeten-doen-ontmoeten
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doorgeven 
van vakmanschap
in een 
Meester-Leerlingtraject 
in het museum

© Kris Van de Sandehttps://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/jenever-stoken-met-een-stoomstookinstallatie

Participeren
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Erfgoedgemeenschap: participeren

Verhouding tot erfgoedgemeenschap

toeschouwers

deelnemers

beoefenaars

vrijwilligers 

publiek ...

erfgoedorganisa9e

toeschouwers

deelnemers

beoefenaars

vrijwilligers 

publiek ...

toeschouwers
deelnemers

beoefenaars

vrijwilligers 

publiek ...

erfgoedorganisatie

erfgoedorganisatie

extern actief ondersteunend in het hart van
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CAVA

Het borgen van 
humanistisch
immaterieel erfgoed

Participatief museum

https://www.stadsmuseumlier.be/content/
participatief-museum
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Día de los Muertos 
in het MAS

https://www.ichandmuseums.eu/en/inspiration-2/detail-2/dia-de-los-muertos

intersecties & ‘a third space’
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digitale 
transformatie

immaterieel erfgoed
in het 
digitaal cultureel 
ecosysteem

immaterieelerfgoed.be
en collectie data beheer

verbinden
integreren
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verder op de radar

emergencies
gewapende conflicten – klimaatrampen – ontheemde bevolking

Unesco 2003 Conventie

https://ich.unesco.org/en
/emergency-situations-
01117

urgent safeguarding



16/06/2022

27

fragiel erfgoed,
zwerfgoed
zwevende intiatieven
...

ikwashier.live - initiatief en beeld van Lodewijk Deleu

samenwerken
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Samenwerken rond
Jaartallenleven Leuven

stadsarchief Leuven
Museum M
Erfgoedcel Leuven
Landelijke dienstverleners
...

afstemmen 
én 
bundelen 
krachten en expertises 
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lerende netwerken

internationale samenwerking
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Vragen
& 
gedachtenwisseling

beeld ) https://immaterieelerfgoed.be/nl/inspiratie/stoeten-doen-ontmoeten

Contactpagina
Jorijn Neyrinck jorijn@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

Werkplaats immaterieel erfgoed www.immaterieelerfgoed.be

presentatie i.k.v. 

IMMATERIEEL ERFGOED EN/IN COLLECTIEBEHERENDE ORGANISATIES: VISIE- EN PLANNINGSDAG

https://immaterieelerfgoed.be/nl/actualiteit/visie-en-planningsdag

7 juni 2022
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