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“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen 

van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat van de 

samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, 

onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de 

materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, 

voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” 
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Wat doet ICOM Belgium Flanders? 

 

ICOM Belgium Flanders (ICOM Vlaanderen) verenigt musea en museummedewerkers die de 

museumdefinitie met passie en kennis van zaken onderschrijven. Zowel grote als kleine, erkende als 

niet‐erkende musea uit Vlaanderen en Brussel zijn als lid aangesloten. Als ledenvereniging staat ICOM 

Belgium Flanders ten dienste van musea, museummedewerkers en erfgoedprofessionals. De 

vereniging fungeert als ICOM‐antenne en ‐aanspreekpunt voor musea in Vlaanderen en Brussel.  

 

Afbeelding 1 – Werkbezoek Africamuseum tijdens ICOM Belgium conventie 

 

 

Leden en bestuursleden vertegenwoordigen de vereniging in de internationale ICOM‐comités en 

binnen het Europese museumplatform NEMO (Network of European Museum Organisations). 

Daarnaast is ICOM Belgium Flanders ook medeorganisator van de prestigieuze EMYA‐prijs (European 

Museum of the Year). Ze is de stem van de niet‐landelijk erkende musea met een kwaliteitslabel in het 

Museumoverleg, verschillende thematische overlegstructuren en in OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) 

‐ de belangenbehartiger voor cultureel erfgoed op Vlaams niveau. Als netwerkorganisatie werkt ICOM 

Belgium Flanders aan een maximale participatie van deze musea aan het Vlaamse beleid, en helpt 

ze bruggen bouwen tussen de Vlaamse beleidsmakers en de musea enerzijds en tussen musea 

onderling anderzijds. 
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De vereniging is een kennisknooppunt voor nieuwe informatie en kennis over het vakgebied. Langs 

verschillende digitale kanalen informeert ze museumprofessionals over het Vlaamse en internationale 

veld. Werkbezoeken aan musea die nieuwe formats uitproberen of zich ontpoppen tot vernieuwende 

en inspirerende voorbeelden spreken zowel museummedewerkers als zelfstandige erfgoed-

professionals, publiekswerkers en gidsen aan. Studiedagen en lezingen rond relevante thema’s zoals 

museumcatering, publieksparticipatie, museumshops en ICE in musea trekken telkens een nieuw en 

gespecialiseerd publiek en fungeren als museologische denktanks. 

 

Reflectie, kruisbestuiving, teamspirit en inspiratie. Dat is wat ICOM Belgium Flanders het Vlaamse 

museumveld wil blijven bieden, met een steeds sterker museumlandschap en een verbonden 

professionalsnetwerk als resultaat. 

 

Afbeelding 2 – ICOM Belgium conventie januari 2020 
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1. Internationale mandaten 

 

In 2020 zijn 91 Vlaamse en Brusselse instellingen en 1483 professionals aangesloten bij ICOM 

Belgium Flanders. 70 instellingen en 1304 medewerkers zijn ook lid van ICOM Internationaal. ICOM 

Belgium Flanders  wil de stem en de voelsprieten van deze musea zijn in de belangrijkste regionale, 

nationale en internationale overlegplatformen binnen de sector. Via haar communicatiekanalen 

(website, nieuwsbrief, sociale media, netwerkmomenten) wil de vereniging de belangrijkste informatie 

over deze platformen doorgeven aan het Vlaamse museumveld. 

 

 

 

1.1 Internationale vertegenwoordigingen en mandaten 

 

Voor ICOM Belgium Flanders wordt internationalisering één van de speerpunten. Naast de 

vertegenwoordiging in het mondiale ICOM-netwerk, is de voorzitter van ICOM Belgium Flanders in 

oktober 2018 tevens verkozen geweest tot de Executive Board van NEMO. Dit Europees netwerk van 

museumverenigingen lobbyt rechtstreeks met de Europese raden en commissies die rond cultuur en 

erfgoed handelen. Onze aanwezigheid in Brussel maakt dat wij voor NEMO zullen participeren op tal 

van internationale overlegmomenten. 

Afbeelding 3 - Raad van Bestuur van NEMO (met onze voorzitter Sergio Servellón)  

vergadert digitaal  
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1.1.1 ICOM nationaal comité 

 

ICOM Belgium Flanders vertegenwoordigt ICOM Internationaal in Vlaanderen en Brussel. ICOM 

groepeert meer dan 41 000 leden en meer dan 3000 musea uit 141 landen. Hiermee is ICOM een 

uniek professioneel en wereldwijd netwerk voor musea en hun medewerkers.  

 

Museumprofessionals, gegroepeerd in 32 internationale commissies, voeren gespecialiseerd 

onderzoek in hun gebieden van interventie. ICOM bestrijdt de illegale handel in cultuurgoederen en 

werkt hiervoor samen via internationale verbanden met partners als UNESCO, Interpol en de Wereld 

Douane Organisatie. ICOM bezit een consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van 

de Verenigde Naties ‐ ECOSOC. 

 

Het nationaal comité van België wisselt driejaarlijks van voorzitterschap tussen ICOM Belgique 

Wallonie-Bruxelles en ICOM Belgium Flanders. Sinds maart 2020 is Sergio Servellón (voorzitter ICOM 

Belgium Flanders) ondervoorzitter van ICOM Belgium en Alexandre Chevalier (voorzitter ICOM 

Belgique Wallonie-Bruxelles) voorzitter. 

 

                   Afbeelding 4 - Alexandre Chevalier en Sergio Servellón (ICOM Belgium conventie) 
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1.1.2 ICOM Algemene Vergadering 2020 

 

Omwille van de coronapandemie werd de Algemene Vergadering van ICOM Internationaal uitgesteld 

tot 24 juli 2020. Deze vergadering werd uitzonderlijk digitaal georganiseerd. Meer dan 1300 leden van 

over de ganse wereld namen deel. Internationale ICOM-leden kunnen de opname van de AV 

herbekijken via het ledenportaal. 

Belangrijke agendapunten waren de noodzaak voor een heldere interne communicatie en meer inzicht 

in de beslissingsstructuren van de organisatie. 

 

     Afbeelding 5 - ICOM Annual Meeting (online) 

 

Voorzitter Alberto Garlandini, die net ervoor de fakkel had overgenomen van ontslagnemend 

voorzitster Aksoy, ging ook dieper in op de mogelijkheden van digitale tools voor onze internationale 

organisatie: 

“The organisation of this meeting was a first test of what our online meetings could be in the 

future. We have to learn a lot from what happened today and what we can do in the future 

to improve our working methods, our decision making and also our communication. 

This format certainly allows us to increase participation as it encourages the members to 

submit their questions and proposals for amendments in advance with the aim of hearing 

more from the members, which is what ICOM has been striving for since its creation. This 

effort to active participation democracy, debate and diversity of opinion must continue in the 

future. 

Our organisation needs to reflect and remember the very reason it was created in the first 

place. This is precisely what will occupy the Executive Board, along with the Director 

General, the Secretariat and all ICOM members wishing to participate in the constructive 

growth of our organisation, to maintain the outstanding cultural diversity of our organisation 

for the museums of today and tomorrow”. 
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1.1.3 ICOM Museumdefinitie 

 

In de loop van het jaar werd er ook werk gemaakt van het heropnemen van het proces rond een 

vernieuwde museumdefinitie.  

 

Tijdens de ICOM Belgium conferentie in januari werd de stand van zaken rond de discussie toegelicht 

voor de aanwezige leden. 

 

Op 10 maart organiseerde ICOM France de "Committees Journey", met steun van ICOFOM en ICOM 

Europe, in het Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs. Meer dan 40 comités gaven verslag over 

hun werkzaamheden rond de museumdefinitie, sinds de discussie in Kyoto. Ook onze voorzitter, Sergio 

Servellón, was daarbij aanwezig. 

 

 

ICOM België formuleerde een aantal aanbevelingen in de vorm van vragen. Wie is de target groep van 

de definitie? Is dat het publiek, de overheden, de museumcommunity zelf, of enkel de ICOM-leden? 

Daar moest een consensus over bereikt worden. Wat zal de impact zijn van een vernieuwde 

museumdefinitie in verschillende regio's en type instellingen? We vroegen daarom van ICOM een 

impactstudie. Er was ook nood aan transparantie omtrent de inbreng van de nationale en internationale 

comités in deze discussie, alsook inzicht in de manier waarop de verzamelde info wordt 

samengebracht. Welke metholodogie wordt er precies gevolgd om tot een nieuw voorstel te komen? 

Daarnaast vroeg ICOM België om de vijf originele voorstellen te leren kennen en de manier waarop ze 

tot stand kwamen. 

 

Op 10 december 2020 startte het nieuwe project rond een nieuwe ICOM-museumdefinitie. Het webinar 

hier rond konden de leden (her)bekijken via onderstaande link, en als internationaal ICOM-lid kan je 

ook inloggen in de memberspace voor meer info over de timing en manieren van inspraak. 

 

Meer info:  

https://icom.museum/en/news/webinar-defining-the-museum-in-times-of-change-a-way-forward/ 

Afbeelding 6 - Webinar rond traject museumdefinitie 

https://icom.museum/en/news/webinar-defining-the-museum-in-times-of-change-a-way-forward/


 

office@icom-belgium-flanders.be | www.icom-belgium-flanders.be 

1.1.4 ICOM-CECA 

 
De jaarlijkse conferentie van CECA vond normaal gezien in 2020 plaats in M-Museum Leuven. COVID-
19 zorgde er echter voor dat deze bijeenkomst werd geannuleerd. In eerste instantie besloot het 
organisatiecomité om de editie in ons land over te slaan en in 2021 door te gaan met de in dat jaar 
reeds gepland editie in Argentinië. Na een pleidooi van de nationale CECA-correspondenten Sofie 
Vermeiren en Stephanie Massuy, gesteund door ICOM België, besloot CECA om in 2021 de conferentie 
toch in ons land te laten doorgaan, nl. in de maand oktober te Leuven. 

 

                                  Afbeelding 7 – Logo ICOM CECA conferentie Leuven 2021 

 

 

1.2 NEMO  

 

In 2020 ging het jaarlijkse NEMO-congres volledig digitaal door. Het overkoepelende thema voor 2020 

was ‘museums making sense’. Verschillende topics aangaande het thema werden besproken in panels, 

wat zorgde voor vernieuwende of verrassende inzichten, vragen, bedenkingen.  

 

Je kan alles terugvinden en herbekijken via deze link: 

https://www.ne-mo.org/about-us/european-museum-conference/museums-making-sense.html 

 

ICOM Belgium Flanders neemt ook deel aan de LEM (learning and museums) werkgroep binnen 

NEMO. Vanessa Braekeveld volgt dit op voor ICOM Belgium Flanders. Waar deze werkgroep normaal 

jaarlijks een interessante learning exchange organiseert voor haar leden, werd nu voornamelijk 

uitwisseling aangeboden via webinars.  

  

https://www.ne-mo.org/about-us/european-museum-conference/museums-making-sense.html


 

office@icom-belgium-flanders.be | www.icom-belgium-flanders.be 

NEMO was ook actief tijdens de COVID-pandemie om te pleiten voor een heropening van musea. 

Naast het mee ondertekenen van transectorale en internationale petities ondersteunde NEMO de 

sector met een interactieve map waarmee de status van de verschillende landen en hun muse kon 

opgevolgd worden.  

 

Meer info: 

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-

plans.html 

 

   Afbeelding 8 - Interactieve kaart van NEMO 

 

Van cruciaal belang waren de enquêtes over de gevolgen van de COVID-19-situatie voor musea in 

Europa waarvan er een eindrapport verscheen en verder opgevolgd wordt in 2021. In het verslag zijn 

bijna 1000 enquêtereacties geanalyseerd die tussen 24 maart en 30 april 2020 zijn verzameld bij musea 

in 48 landen, de meeste uit Europa. De bevindingen van de enquête resulteren in aanbevelingen voor 

onmiddellijke actie, voor overwegingen op middellange termijn en voor een strategie op lange termijn, 

waarbij wordt aangedrongen op: 
1. Economische steun voor museumactiviteiten; 
2. Investeringen in digitaal cultureel erfgoed; en 
3. Musea geschikt maken voor crisissituaties 

 

Meer info: 

https://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19.html 

 

 

  

https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html
https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/an-interactive-map-by-nemo-shows-museum-re-opening-plans.html
https://www.ne-mo.org/advocacy/our-advocacy-work/museums-during-covid-19.html
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1.3 EMYA 

 

ICOM Belgium Flanders is medeorganisator en vertegenwoordiger voor EMYA in Vlaanderen. Sofie 

Wilder, bestuurslid ICOM Belgium Flanders, volgt deze organisatie en vertegenwoordiging op. Zij 

neemt, bij de eindvoorstelling en uitreiking van de prijs interviews af met de mededingers en stelt de 

persberichten op. Tijdens het jaar verzamelt zij de musea die zich kandidaat wensen te stellen voor 

het volgende jaar en verzorgt de begeleiding van de internationale jury’s bij de voorafgaande 

bezoeken. Op het evenement begeleidt zij de deelnemende Vlaamse musea. 

 

 

 

    Afbeelding 9 - EMYA-logo     

 

Pieter Van Der Gheynst (Brusselse Museumraad) is sinds eind 2019 aangeduid als nationaal 

correspondent voor Brussel. Alexandre Chevalier (KBIN, ICOM Belgique Wallonie) neemt de musea 

in Wallonië voor zijn rekening. 

In 2020 waren KOERS, Africamuseum, Snijders&Rockoxhuis, Museum Hof van Busleyden en 

Openluchtmuseum Bokrijk genomineerd. De uitreiking en het congres in Cardiff werden uitgesteld tot 

6 mei 2021. 
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2. Nationale mandaten 

 

ICOM Belgium Flanders positioneerde zich van in het begin als belangenbehartiger van de niet-

landelijk ingedeelde musea binnen het Vlaams Museumoverleg. Dit wil echter niet zeggen dat dat 

onze enige bijdrage is. De laatste jaren tekenen zich twee duidelijke pijlers af: federale en Vlaamse 

dossiers die de hele museum sector aanbelangen. 

 

 

2.1  Federaal niveau 

 

Op federaal niveau werd op verschillende momenten met alle museumverenigingen en andere 

betrokken partners samengezeten i.v.m. de coronapandemie en de impact ervan op de 

museumsector, en over het snel en veilig heropenen van onze musea. 

  

 

2.2  Vlaams niveau 

 

2.2.1 Vlaams Museumoverleg 

 

Het Vlaams Museumoverleg kwam in 2020 verschillende keren samen, in de gewone samenstelling 

maar ook in een meer uitgebreide setting, omwille van corona. De meeste vergaderingen verliepen 

online. Het Vlaams Museumoverleg ‘draait’ intussen al 7 jaar als een groot informeel netwerk van 

museumdirecteurs. Ontstaan uit het overleg van landelijk ingedeelde musea, verruimde het draagvlak 

met de komst van ICOM Belgium Flanders. Ontstaan uit het overleg van landelijk ingedeelde musea, 

verruimde het draagvlak met de komst van ICOM Belgium Flanders. Dit overleg zorgt, door de 

ondersteuning van FARO, voor een nodige sectoroverleg. Sinds 2018 bestaan er werkgroepen die 

zich focussen op bv. het ‘agonistisch museum, de bezoekcijfers en communicatie. Het Vlaams 

Museum Overleg wordt voorgezeten door Patrick Allegaert en bijgestaan door Olga Van Oost. 

Verschillende bestuursleden volgen dit overleg voor ICOM Belgium Flanders op. 
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2.2.2 Museumpassmusées 

 

Op 20 september 2018 werd de museumpassmusées gelanceerd. Twee jaar later biedt de pas 

toegang tot een 200-tal Belgische musea. 

 

                                                             Afbeelding 10 - Museumpas 

In de zomer 2020 werd Erika T’Jaeckx voorgesteld als nieuwe voorzitster van Museumpassmusées. 

 

 

2.2.3 Overleg Cultureel erfgoed vzw (OCE) 

 

In 2015 werd de vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE, opgericht als belangenbehartiger voor 

de erfgoedsector. Met de vzw heeft de culturele erfgoedsector een representatieve spreekbuis die 

collegiaal en solidair opkomt voor de gezamenlijke belangen van de volledige erfgoedsector. 

 

Bestuurslid OCE voor ICOM Belgium Flanders, ter vertegenwoordiging van de erkende, niet-landelijk 

ingedeelde musea: Leen Heyvaert. 

 

 

2.2.4 Overleg regionaal ingedeelde musea 

 

In 2019 kwamen de regionaal ingedeelde musea voor het eerst samen, om van gedachten te wisselen 

over welke regionale criteria we beter kunnen omschrijven, om het profiel van de regionaal erkende 

musea scherper en sterker te maken, en de ondersteuning en erkenning op basis van het decreet 

optimaler en meer afgestemd op de werkelijke noden. In 2020 werd er verder overlegd. 

Trekkers: Sergio Servellon, Davy Jacobs, Thomas Ameye,  i.s.m. FARO 
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2.2.5 Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen 

 

ICOM Belgium Flanders werkt sinds 2019 mee aan het project 'Plannen voor de toekomst: ICE 

(in)begrepen', dat de komende jaren de relatie tussen immaterieel erfgoed en collectiebeleid in 

Vlaanderen verkent. Dit project is een samenwerking tussen Werkplaats immaterieel erfgoed (WIE), 

FARO - Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed, meemoo, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland, Museum Hof van Busleyden, Jenevermuseum Hasselt, M Leuven, Huis van Alijn en ICOM 

Belgium Flanders, met bijdragen van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. 

Na een onderzoeksfase in 2019, is het project in 2020 overgegaan tot praktijkonderzoek in de vorm 

van proeftuinprojecten. Het project zorgt voor kennisdeling, in de vorm van een lerend netwerk met 

meer dan 25 musea, een digitale publicatie en een virtuele slotconferentie in 2021. 

                            Afbeelding 11 - Project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen 
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3. ICOM Belgium Flanders voor museum-

professionals en erfgoedmedewerkers 

 

 

ICOM Belgium Flanders wil de Vlaamse museumprofessionals berichten over de nieuwste tendensen, 

werkmethodes en netwerken, zowel nationaal als internationaal. Dat doet ze door zelf studiedagen en 

werkbezoeken te organiseren en door samen met het steunpunt of landelijke expertisecentra 

vormingen te realiseren.  

 

Via haar communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media, netwerkmomenten) verspreidt de 

vereniging informatie over zowel haar eigen activiteiten als het laatste nationale en internationale 

nieuws over het vakgebied. ICOM Belgium Flanders wil op die manier zowel een kennisknooppunt als 

een reflectiekamer zijn voor alle museummedewerkers die de deontologische code van ICOM 

onderschrijven.  

 

Op vertoon van hun lidkaart krijgen leden (als museumcollega) in bijna alle Vlaamse, Belgische en 

buitenlandse musea gratis toegang. Dit laatste blijft echter een gunst van het betreffende museum, 

geen recht dat aan de ICOM-pas ontleend kan worden. Leden kunnen aansluiten bij een van de 

internationale ICOM-commissies/comités of geaffilieerde comités en krijgen toegang tot hun 

persoonlijke dashboard, een online community waar alleen ICOM-leden aan deel kunnen nemen. 

 

 

                                              Afbeelding 12 - Ledengedeelte van de ICOM-website 
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3.1 Communicatie  

 

Op communicatievlak werd verder gewerkt met de bestaande tools en kanalen. In 2020 werd er 
uiteraard extra aandacht besteed aan de communicatie rond de coronapandemie en de impact voor 
musea. Samen met vele andere museum- en erfgoedorganisaties werd er overleg gepleegd met de 
overheid om musea onder veilige omstandigheden snel weer te kunnen openen voor het publiek, en 
werden er praktische richtlijnen opgesteld, zoals het 10-puntenplan. Diverse enquêtes vanuit ICOM, 
NEMO en andere museumorganisaties over COVID-19 en de museumsector werden via de diverse 
communicatiekanalen verspreid. 

 

De website, in 2017 opgestart, draait stabiel, en toont naast algemene informatie ook ICOM-nieuws. In 
2020 had de website gemiddeld 154 actieve bezoekers per week. Er waren enkele duidelijke pieken 
wat het bezoek aan de website betreft, die gelinkt zijn aan bepaalde berichten die via nieuwsbrieven 
en/of Facebook werden verspreid. 

De helft van de bezoekers komt via zoekrobotten zoals Google op de website terecht. In net geen 33% 
van de gevallen volgden de bezoekers een rechtstreeks link, bv. vanuit de nieuwsbrief. 7% volgt een 
link vanuit een sociaal netwerk zoals Facebook. 
 

         Afbeelding 13 - Kanalen waarlangs bezoekers de website bereiken 

 

 

De populairste pagina’s zijn, in volgorde van bezoek: 

• de startpagina 

• de infopagina over hoe men lid kan worden 

• de infopagina over de organisatie 

• de infopagina voor het project ‘Door de muren heen’ 

• de infopagina over het vernieuwen van het lidmaatschap 
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In 2020 werden er via Mailchimp 14 nieuwsbrieven verstuurd en 12 diverse berichten (info hernieuwing 
lidmaatschap, uitnodiging AV, informatie rond corona en de heropening van musea, …). Daarnaast 
werd Mailchimp ook gebruikt om informatie door te sturen naar de museumdirecteurs, vooral naar de 
regionale en lokale/niet-ingedeelde musea. ICOM Belgium Flanders zorgt er op die manier voor dat de 
info uit andere overlegorganen doorstroomt naar de kleinere musea. 
 

Onze sociale media kanalen blijven het goed doen. De meeste aandacht gaat naar Facebook. In 2020 
steeg het aantal ‘fans’ op de facebookpagina van 733 naar 790. Het aantal volgers op Twitter is 
gestegen van 580 naar 655. Er werd ook verder ingezet op LinkedIn als extra communicatiekanaal. 
Eind 2020 had de pagina van ICOM Belgium Flanders 90 volgers op dit netwerk, bijna een verdubbeling 
t.o.v. het jaar daarvoor.  
 

                                             Afbeelding 14 - Berichtstatistieken facebookpagina 
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3.2  Studiedagen en werkbezoeken  

 

Door de coronapandemie lag het aantal door ICOM Belgium Flanders georganiseerde activiteiten in 

2020 heel wat lager dan de voorbije jaren. 

 

3.2.1 ICOM Belgium conventie (Africamuseum, 15 januari) 

 
Op 15 januari organiseerden ICOM Belgium Flanders en ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles samen 
een nieuwe editie van de ICOM België conventie. Deze studiedag kon op een groot succes rekenen 
vanuit beide afdelingen van het nationale comité, en verzamelde meer dan 100 museumprofessionals 
in het Africamuseum te Tervuren. 
 

Om 10.30 uur werd de dag geopend en werd er een overzicht gebracht van de stand van zaken vanuit 
ICOM Internationaal, met o.a. een terugkoppeling over de driejaarlijkse ICOM-conferentie in Kyoto 
(september 2019) en info over de discussie rond de vernieuwde museumdefinitie.  
 

Na de lunch gaven Guido Gryseels en Bruno Verbergt een toelichting over het vernieuwde 
Africamuseum en hoe het museum omgaat met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).  
 

In een laatste gedeelte konden de deelnemers kiezen uit enkele gerichte rondleidingen met vier 
centrale thema’s: scenografie, collectiebeheer, logistiek en publiekswerking/communicatie. 

 

              Afbeelding 15 – ICOM Belgium conventie 2020 
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3.2.2 BeMUSEUM (Joods Museum van België, 9 oktober) 

 
ICOM Belgium Flanders was in 2020 één van de partners van BeMUSEUM, de jaarlijkse conferentie 
voor de gezamenlijke Belgische museumsector. 
 

BeMUSEUM is een innovatiegerichte netwerk voor museumprofessionals in België, en werd opgericht 
in 2016. Via een jaarlijkse conferentie zet BeMUSEUM zich in om de meest innovatieve praktijken te 
etaleren en op die manier musea te versterken en nieuwe trends op het gebied van musea, cultuur, 
innovatie en technologie te documenteren. 
De BeMUSEUM-conferentie creëert een nieuwe ruimte voor dialoog en professionele kansen, versterkt 
de solidariteit tussen museumliefhebbers en stimuleert de samenwerking met tal van partners uit de 
publieke en private sector. 
 

De editie van 2020 vond plaats in het Joods Museum in Brussel op 9 oktober. Het centrale thema was 
“All we need are museums”, met de nadruk op inclusie, diversiteit en alternatieve financieringsmodellen. 
 

Door de coronacrisis werd het programma aangepast en ging de keynote speech van Julia Pagel 
(NEMO) online door. De afterparty werd afgelast. 

 

                                                                Afbeelding 16 – BeMuseum 2020 
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3.3  Door de muren heen  

 

Tijdens de verplichte sluiting van de musea in het voorjaar, werd in de ganse sector ingezet op digitale 
vormen van publiekswerking. ICOM Belgium Flanders wou graag haar instellingsleden ondersteunen 
en lanceerde ‘Door de muren heen’, een project om musea toe te laten tegen een laagdrempelige prijs 
virtuele tours te laten ontwikkelen. 
 

Concreet wordt er gewerkt met de Matterport-software. De opnames zelf worden gemaakt door een 
team van freelance fotografen, vertrouwd met deze software-oplossing. De musea betalen een 
éénmalige kostprijs voor de opnames, aan vooraf onderhandelde standaardprijzen. De hostingkosten 
zijn voor rekening van ICOM Belgium Flanders.   
 

 

         Afbeelding 17 - Eén van de Matterport-leveranciers aan het werk  

                            tijdens de opnames in het depot van Musea Turnhout 

 

Het project werd symbolisch gelanceerd op 18 mei, de Internationale Museumdag. De weken ervoor 
werden er enkele tours opgenomen in pilootmusea FeliXart, Museum Dhondt-Dhaenens en Stedelijke 
Musea Turnhout.  
 

Het project kende meteen een vliegende start. In 2020 maakten 18 musea gebruik van ‘Door de muren 
heen’, en werden er in totaal 35 tours opgenomen.  
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Museum Opstelling/expo Datum 

FeliXart Expo Camouflage Mei 2020 

Museum Dhondt-Dhaenens Diverse expo’s Mei-september 2020 

Stedelijke Musea Turnhout Diverse musea, expo’s en depot Mei-december 2020 

WHI Diverse zalen Juni-oktober 2020 

MOT Prinsenkasteel Juli 2020 

CIVA Tijdelijke expo Augustus 2020 

Sportimonium Vaste opstelling + tijdelijke expo Augustus 2020 

Kasteel van Gaasbeek Vaste opstelling September 2020 

NAVIGO Vaste opstelling September 2020 

KOERS Vaste opstelling September 2020 

De wereld van KINA Vaste opstelling Oktober 2020 

Raversyde Vaste opstelling + buiten Oktober-november 2020 

DIVA Tijdelijke expo November 2020 

AMVB Vaste opstelling November 2020 

Modemuseum Hasselt Tijdelijke expo November 2020 

Stadsmus Hasselt Tijdelijke expo November 2020 

MAS Tijdelijke expo November 2020 

Kazerne Dossin Vaste opstelling December 2020 

  
 
Al snel bleek dat naast het vooropgezette doel, nl. de musea digitaal toegankelijk maken, ook tijdens 
sluitingsmomenten, er nog heel wat extra redenen zijn waarom musea kiezen voor een virtuele tour, 
zoals: 

• het digitaal archiveren van een tijdelijke expo 

• het digitaal ontsluiten van een voor bepaalde bezoekers ontoegankelijk gedeelte van het 
museum (bv.: Prinsenkasteel MOT Grimbergen) 

• het digitaal capteren van een tijdelijke expo met als doel ze aan te bieden aan andere musea 
als tijdelijke expo 

• het fotograferen van de lege museumzalen als voorbereiding op een nieuwe expo (bv. om de 
zalen te tonen aan een buitenlandse kunstenaar of curator) 
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            Afbeelding 18 - 'Dollhouse' overzicht van een virtuele tour in Museum Dhondt-Dhaenens 

 

 

                           Afbeelding 19 - 360°-view van een virtuele tour in FeliXart Museum 
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4. Structuur van de vereniging 

 

4.1 Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur bestond in 2020 uit: 

1. Sergio Servellón (FeliXart Museum Drogenbos, voorzitter) 

2. Vanessa Braekeveld (KBR, ondervoorzitter)  

3. Jan(us) Boudewijns (museum Dhondt‐Dhaenens, Deurle, secretaris) 

4. Frédéric Jonckheere (KMSKA, penningmeester) 

5. Sofie Wilder (Archief en Musea Turnhout) 

6. Leen Heyvaert  (Stadsmuseum Lokeren) 

7. Bart Stroobants (Musea en Erfgoed Mechelen) 

8. Peter Van der Plaetsen (PAM Velzeke) 

9. Kristel Van Audenaeren (Bruggemuseum) 

10. Klara Herremans (K&G-museum) 

11. Griet Claerhout (musea en erfgoed Antwerpen) 

12. Sofie Vermeiren (M Leuven) 

13. Olga Van Oost (FARO) 

14. Jan Raymaekers (CVO De Oranjerie) 

15. Ilse Bogaerts (WHI) 

16. Leen Beyers (MAS) 

17. Sandrin Coorevits (Yper Museum) 

18. Isabelle Vanhoonacker (KMSKB) 

19. Kia Tsakiridis (WIE) 

20. Thomas Ameye (KOERS) 

 

Vergaderingen: 3 maart, 30 september, 11 december 2020 

Het secretariaat wordt sinds januari 2019 waargenomen door llse Depré op freelance-basis. 
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4.2  Lidmaatschappen 

 

In de lidmaatschapsvoorwaarden van ICOM Belgium Flanders  zijn verschillende bepalingen 

opgenomen die verwijzen naar de Deontologische code van ICOM. De vereniging verwacht van haar 

leden dat zij de daarin neergelegde gedragsregels niet alleen onderschrijven, maar ook daadwerkelijk 

als richtlijn hanteren voor hun handelen. 

De vereniging bestaat uit effectieve leden, instellingsleden en toegetreden leden. 

Een groot aantal leden van ICOM Belgium Flanders  zijn ook lid van ICOM Internationaal. 

 

 

Voor 2020 zagen de ledenaantallen er als volgt uit: 

• Individuele leden: 1483  

o waarvan 1304 ook internationaal ICOM-lid zijn 

o 1212 effectieve leden, 160 toegetreden leden, 111 toegetreden gidsen 

• Instellingsleden: 91 

o waarvan 70 ook internationaal instellingslid zijn 

 

Voor meer details en statistieken, zie de bijlagen bij dit jaarverslag 

 

Hier zijn enkele tendensen te merken. 

• Het aantal leden blijft stijgen 

• De stijging bij de instellingsleden is evenredig verdeeld over enkel Vlaams lidmaatschap en 

internationaal 

• Bij de individuele leden is er een stijging in de internationale lidmaatschappen. Voor enkel 

Vlaams lidmaatschap is er net een daling, die waarschijnlijk verband houdt met de hogere 

lidgelden die in 2020 werden ingevoerd. Door die stijging van het lidgeld is een museumpas 

nu goedkoper dan ICOM lidmaatschap. Dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat sommige 

leden, die ICOM enkel zien als een manier om gratis musea te bezoeken, zijn overgestapt 

naar de museumpas. Aan de andere kant hebben andere misschien de upgrade naar een 

internationale lidkaart gemaakt, omdat de meerkost daarvoor in verhouding nu kleiner is 

geworden. 

 

De impact van de coronacrisis op de lidmaatschappen in 2020 bleef beperkt, omdat de meeste leden 

al voor maart hun lidgeld betaald hadden. Toch zagen we ook een beperkt effect van COVID-19, en 

hebben een klein deel van de leden pas relatief laat in het jaar (in de zomermaanden) hun 

lidmaatschap verlengd. 
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Bij de instellingsleden is de stijging vooral te danken aan het project ‘Door de muren heen’. Enkele 

musea die nog geen ICOM-lid waren, maar wel interesse hadden in een virtuele tour tegen een 

gunstige prijs, zijn om die reden aangesloten. 

 
 

ICOM Belgium Flanders scoort goed qua aantal ICOM-internationale leden. Maar liefst 1304 

museumprofessionelen en 70 museale instellingen aangesloten bij ICOM Belgium Flanders 

onderschrijven eveneens het internationale ICOM-lidmaatschap. Als we daarbij ook de leden van 

ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles bijtellen, dan zit België in de top 10 van de landen met de meeste 

ICOM-leden. Onze leden bedragen 4% van het totale aantal internationale ICOM-leden.  

 

     Afbeelding 20 - Overzicht ledenaantallen ICOM wereldwijd 

 

ICOM België wordt gevormd door ICOM Belgium Flanders en ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles. 

ICOM Belgium Flanders is de Nederlandstalige tak van ICOM België. Brusselse leden kunnen volgens 

hun keuze aansluiten via één van beide subcomités. ICOM Belgium Flanders is het ankerpunt en de 

erkende vertegenwoordiger van ICOM in Vlaanderen. 
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5. Afrekening 2020 

 

Jaarrekening: zie bijlage  

ICOM Belgium Flanders draagt een deel van de ontvangen lidmaatschapsbijdragen (deel 

internationaal) af aan het centraal bestuur in Parijs. Voor 2019 staat dit voor een bedrag van € 113 

201.  

 

 

 

Afbeelding 21 - Evolutie van de doorgestorte bijdragen voor de afgelopen jaren 

 

2010 - € 31 091  

2011 - € 49 101  

2012 - € 57 876 

2013 - € 63.698   

2014 - € 74 028   

2015 - € 81 176  

2016 - € 90 362  

2017 - € 101 090 

2018 - € 104 253 

2019 - € 113 201 

2020 - € 118 721
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6. Bijlagen 

 

Overzicht individuele leden 

Overzicht instellingsleden 

Jaarrekening 2020 
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Bijlage 1 – Overzicht individuele leden 
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Bijlage 2 – Overzicht instellingsleden 
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Bijlage 3 – Jaarrekening 2020 

 

Zie apart PDF-bestand 

 


