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Wie zijn wij?

1. Even voorstellen…
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Wie is Werkplaats immaterieel erfgoed?

Even voorstellen…

www.immaterieelerfgoed.be 
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http://www.immaterieelerfgoed.be


Wie is Werkplaats immaterieel erfgoed?

Werkplaats immaterieel erfgoed

Even voorstellen…
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https://immaterieelerfgoed.be/nl/visie


2. Wat is immaterieel erfgoed?
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Waaraan denk jij bij ‘immaterieel 
erfgoed’? 

Wat is immaterieel erfgoed?
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Wat is immaterieel erfgoed?
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Wat is immaterieel erfgoed?
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Wat is immaterieel erfgoed?
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Wat is immaterieel erfgoed?

Immaterieel erfgoed is overal !

- Praktijken rond vertellen en taalgebruik
- Muziek en podiumkunsten
- Rituelen, feesten of gebruiken
- Sport en spel
- Natuur en landbouw
- Eten en drinken
- Ambacht, vakmanschap of techniek
- …
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Wat is immaterieel erfgoed?
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… is een uiting van cultuur

… is identiteitsvormend

… verbindt heden, verleden en toekomst

… verbindt jong en oud, wordt overgedragen van generatie op generatie

… is van oud- en nieuwkomers

…verandert, transformeert, muteert! 

Immaterieel erfgoed ….
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Beeld 

… en is wat een erfgoedgemeenschap 
beschouwt als immaterieel erfgoed!
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3. Een beetje achtergrond
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"Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, 
voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de instrumenten, 

objecten, artefacten en culturele ruimtes die daarmee worden 
geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, 

individuen erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Dit immaterieel cultureel 
erfgoed, overgedragen van generatie op generatie, wordt altijd herschapen door 
gemeenschappen en groepen als antwoord op hun omgeving, hun interactie met 

de natuur en hun geschiedenis, en geeft hen een gevoel van identiteit en 
continuïteit, en bevordert dus het respect voor culturele diversiteit en 

menselijke creativiteit.”

UNESCO
DEFINITIE
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- UNESCO Conventie voor Immaterieel Erfgoed: 2003

- België ratificeert de conventie 2006 

- Conventie operationeel vanaf juni 2008 -  start Inventaris Vlaanderen

→ Klemtoon op participatieve aanpak (gelijk partnerschap) en borgen

→ Plaats op lijst of erkenning is géén doel op zich, wél middel tot borgen

Kort maar krachtig: het beleid in Vlaanderen
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→ Het overleven van immaterieel erfgoed valt of staat met de waarde die 

de erfgoedgemeenschap eraan geeft! 

= hoeveel waarde ze eraan hecht om de traditie/techniek/ritueel/ 
gewoonte/… uit te voeren, de kennis en kunde aan te leren én zelf weer 
door te geven (= borgen)

Het belang van de erfgoedgemeenschap

HOE deze 
waarde en 
betekenis 

vastliggen?

Wegwijs Waarderen 
Immaterieel erfgoed

https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2110/Wegwijs-Waarderen-Immaterieel-Erfgoed.pdf
https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2110/Wegwijs-Waarderen-Immaterieel-Erfgoed.pdf


= methodiek waarop je de waarde en betekenis van iets kan aantonen, door de 

betrokken te raadplegen 

→ =/= monetaire waarde!

→ kan bij alles, en bij alle soorten erfgoed

= steeds een proces maar kan, afhankelijk van de context, verschillende vormen 

aannemen

Waarderen van immaterieel erfgoed

Wegwijs Waarderen 
Immaterieel erfgoed

https://faro.be/blogs/anne-catherine-olbrechts/ler
en-waarderen-schrijf-nu-voor-de-basiscursus

https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2110/Wegwijs-Waarderen-Immaterieel-Erfgoed.pdf
https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2110/Wegwijs-Waarderen-Immaterieel-Erfgoed.pdf


4. Welke instrumenten zijn er  in 
Vlaanderen?
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De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
(sinds 2008)

• vandaag 68 elementen 

• aanvraag vanuit de erfgoedgemeenschap: consensus

• engagementsverklaring, bewust omgaan met immaterieel 
erfgoed

• let op: dit is géén subsidiekanaal en ook géén automatische 
UNESCO-erkenning! 

Instrumenten Vlaams beleid
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De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
(sinds 2008)

Jaarlijks zijn er twee data om een aanvraag in te dienen:

● 15 april (opname vanaf 1 juli van hetzelfde kalenderjaar)
● 15 oktober (opname vanaf 1 januari van het volgende kalenderjaar)

! middel tot borging, geen doel op zich!

= informatie over het immaterieel erfgoed, de erfgoedgemeenschap en de acties 
waarmee aan de toekomst van het erfgoed wordt gewerkt 

= aanvraag om op de Inventaris te komen start op 

www.immaterieelerfgoed.be  

Instrumenten Vlaams beleid
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http://www.immaterieelerfgoed.be


2019: OPSTART “REGISTER VAN INSPIRERENDE VOORBEELDEN”

→ Verklaring ethische principes dient te worden onderschreven

→ d.m.v. nominaties

2019: BEUR ZEN VOOR HET DOOR GE VEN VAN VAK MAN SCHAP 

“MEES TER-LEER LING-TRA JECT”

Instrumenten Vlaams beleid
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2019: OPSTART “REGISTER VAN INSPIRERENDE VOORBEELDEN”

→ Verklaring ethische principes dient te worden onderschreven

2019: BEUR ZEN VOOR HET DOOR GE VEN VAN VAK MAN SCHAP 

“MEES TER-LEER LING-TRA JECT

https://immaterieelerfgoed.be/nl/leertrajecten 

Instrumenten Vlaams beleid
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https://immaterieelerfgoed.be/nl/leertrajecten
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Platform ‘www.immaterieelerfgoed.be’ 

● Immaterieel erfgoed zit overal in de samenleving maar diversiteit kwam 
niet in beeld

● Vaststelling: proactief werken is nodig om representatieve 
weerspiegeling te krijgen

● Bottom-up is niet voldoende, proactief werken

● Diverse praktijken toeleiden naar immaterieelerfgoed.be, breder 
toegankelijk instrument

● Borgingspraktijken opnemen

● Doorvloeien naar Inventaris

Instrumenten Vlaams beleid
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5. Waar kan immaterieel erfgoed 
terecht?
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IMMATERIEEL ERFGOEDGEMEENSCHAPPEN
= dragers van het erfgoed

(professionele) cultureel erfgoedorganisaties: hele sector - archieven, 
musea, dienstverleners… 

Dienstverlenend NETWERK
• Aanspreekpunt: Werkplaats immaterieel erfgoed

• Thematisch: landelijk erkende dienstverleners

• Geografisch: erfgoedcellen

Steunpunt FARO
WWW.IMMATERIEELERFGOED.BE: spil in het netwerk!

Bij wie kan je in Vlaanderen terecht i.v.m. vragen rond (het 
borgen van) jouw immaterieel erfgoed?
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AANSPREEKPUNT:  Organisatie voor immaterieel cultureel erfgoed: Werkplaats immaterieel erfgoed

• THEMATISCH : landelijke organisaties
o.m. expertisecentra, organisaties volkscultuur, musea, culturele archiefinstellingen … 
Ontwikkelen met steun van Vlaamse overheid een werking rond een erfgoedthema

• GEOGRAFISCH : lokale erfgoedwerkers en erfgoedcellen
Van nabij zicht op noden en behoeften van lokale erfgoedgemeenschappen en – organisaties

FARO - Vlaams steunpunt cultureel erfgoed

Professioneel netwerk in Vlaanderen 
dat met je meedenkt & werkt rond immaterieel erfgoed

WWW.IMMATERIEELERFGOED.BE: spil in het netwerk
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Opleiding, vorming - lopend

Starttraject borgen van immaterieel erfgoed 

Basiscursus immaterieel erfgoed 

Kompas immaterieel erfgoed

https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2490/kompas-immaterieel-erfgoed.pdf

Handreiking ‘Hoe werk ik een sterk meester-leerlingtraject uit?’

https://immaterieelerfgoed.be/nl/leertrajecten

Webdossier duurzaam toerisme met immaterieel erfgoed

https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/webdossier-immaterieel-erfgoed-duurzaam-toerisme

Opleidingen, vormingen, documenten 

https://immaterieelerfgoed.be/files/attachments/.2490/kompas-immaterieel-erfgoed.pdf
https://immaterieelerfgoed.be/nl/leertrajecten
https://immaterieelerfgoed.be/nl/kennis/webdossier-immaterieel-erfgoed-duurzaam-toerisme


Immaterieel erfgoed Geen immaterieel erfgoed

Gewoontes, gebruiken, kennis, 
praktijken

Verhalen rond objecten, 
mondelinge geschiedenis

Levende praktijken Praktijken die niet meer bestaan

Doorgegeven van generatie op 
(minstens één andere) generatie

Geen generatieverloop

Immaterieel cultureel erfgoed opgefrist
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6. Korte Quiz! 
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Quiz: wel of niet immaterieel erfgoed?
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neen, maar het molenaarsambacht is 
wél immaterieel erfgoed
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Quiz: wel of niet immaterieel erfgoed?
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neen, maar postzegels verzamelen is 
wél immaterieel erfgoed
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Quiz: wel of niet immaterieel erfgoed?
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Neen, maar jenever stoken en breder: 
de hele jenevercultuur  is wél 

immaterieel erfgoed!
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7. Toegepast op regio zuidwest
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● Molenambacht
● Sinterklaas- en Sint-Maartensgebruiken in Vlaanderen
● Vinkenzetten
● Beiaardcultuur 
● Frietkotcultuur 
● Kermiscultuur
● Belgische biercultuur
● Reuzencultuur 
● Fanfarecultuur
● … 

Element op Inventaris die van toepassing kunnen 
zijn op regio Zuidwest
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