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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 – Welkomstwoord door ons bestuurslid en CECA-correspondent Sofie Vermeiren tijdens de 

eerste livedag van de CECA-conferentie in M Leuven. 

 

 

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 netwerk 

van professionals als resultaat. 

 

 

Afbeelding 2 – Workshop in Musée L tijdens werkbezoeken CECA-conferentie 2021 
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1. Internationale mandaten 

 

In 2021 zijn 94 Vlaamse en Brusselse instellingen en 1412 professionals aangesloten bij ICOM 

Belgium Flanders. 68 instellingen en 1211 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 2020 – door  

           corona was er in 2021 geen gemeenschappelijke conferentie met ICOM Wallonie) 
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1.1.2 ICOM Algemene Vergadering 2021 

 

Omwille van de coronapandemie werd de Algemene Vergadering van ICOM Internationaal voor het 

tweede jaar op rij digitaal georganiseerd. Leden van over de ganse wereld namen deel. Internationale 

ICOM-leden kunnen de opname van de AV herbekijken via het ledenportaal. 

 

     Afbeelding 5 - ICOM Annual Meeting (online) 

 

 

1.1.3 ICOM Museumdefinitie 

 

In de loop van het jaar 2021 werd er ook verder gewerkt aan een vernieuwde museumdefinitie.  

 

Sinds haar ontstaan in 1946 werd de museumdefinitie op regelmatige basis herbekeken en aangepast 

door ICOM. In 2016 werd in Milaan het strategische plan opgevat om de definitie opnieuw te herzien. 

Het MDPP-comité werd opgericht, en Jette Sandhal werd aangeduid om dit proces in goede banen te 

leiden. Tegelijkertijd consulteerden ook de diverse nationale en internationale comités hun achterban. 

 

Op 27 juli 2019 werd er een definitie voorgelegd, waarover de AV in Kyoto op 7 september moest 

stemmen. Om diverse redenen, waaronder de te beperkte tijd voor terugkoppeling met de eigen leden, 

riepen heel wat nationale en internationale comités op om de stemming uit te stellen. Dit voorstel tot 

uitstel werd aanvaard met 70% van de stemmen. 

 

2020 werd beheerst door interne spanningen en ontslagen. Het MDPP-comité werd hervormd en 

herdoopt tot ICOM Define. In december 2020 werden de ICOM-leden via een webinar op de hoogte 

gebracht van de verschillende stappen in aanloop naar een vernieuwde definitie. Dit proces moet 

culmineren in een nieuw voorstel voor de museumdefinitie, dat ter stemming zal voorgelegd worden op 

de ICOM-conferentie in Praag (2022). 
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In het kader van fase 3 van dit stappenplan lanceerde ICOM Belgium in het voorjaar 2021 een 

vragenlijst voor de leden. In dit deel van het project mochten nationale en internationale comités 20 

kernwoorden en/of concepten doorsturen, vergezeld van beknopte uitleg.  

 

Op basis van de antwoorden op de enquêtes die nationale en internationale comités verzamelden 

uitstuurden, stelde ICOM Define een rapport met kernwoorden en concepten voor. Men kan dit rapport 

downloaden en/of nalezen via deze link: https://bit.ly/icom-def-rap2  

 

 

Afbeelding 6 - rapport ICOM Define over kernwoorden en concepten 

 

Deze analyse vormde de kern van een nieuwe vragenlijst en aansluitend een brainstormmoment, 

georganiseerd door ICOM Belgium Flanders en FARO, op 10 september 2021, in de vergaderzalen 

van FARO (Brussel). 

 

In kleine groepjes werd besproken welke kernwoorden belangrijk lijken en waarom. Zowel de input van 

de survey als die van het brainstormmoment werden verwerkt en naar ICOM-Define gestuurd tegen de 

deadline van eind september 2021. Men kan deze resultaten downloaden en/of nalezen op onze 

wesbite via deze link: https://bit.ly/icom-def-rap-belg  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.icom-belgium-flanders.be/wp-content/uploads/2021/07/ICOM-Define-Consultation-2-Results-Report-enVF.pdf
https://bit.ly/icom-def-rap2
https://bit.ly/icom-def-rap-belg
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1.1.4 ICOM-CECA 

 
De jaarlijkse conferentie van CECA vond normaal gezien in 2020 plaats in M 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 Masuy, 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. 

Meer info over deze bijzondere gebeurtenis in het najaar van 2021 volgt verder in dit jaarverslag. 

 

 

 

1.1.4 International Museum Day 

 

Op 18 mei organiseert ICOM wereldwijd de internationale museumdag. In 2021 was het centrale thema 

‘The Future of Museums: Recover and Reimagine’. 

 

 

Afbeelding 7 - Poster voor de internationale museumdag 2021 
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1.2 NEMO  

 

NEMO organiseerde in 2021 een hele reek webinars. 

 

In 2021 was de jaarlijkse conferentie gepland in Azerbeidzjan. Deze werd echter gecanceld omwille 

van de coronacrisis. De AV ging online door op 17 november 2021. De eerstvolgende NEMOc-nferentie 

zal plaatsvinden in Portugal in 2022. 

 

 

1.3 EMYA 

 

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

Wilder, bestuurslid ICOM Belgium Flanders, volgde in 2021 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 8 - 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 

2021. Museum Hof van Busleyden kreeg uiteindelijk nog een special commendation.  

In 2021 won het Gruuthusemuseum de Portimao Museum prijs. 

De genomineerden en winnaars van 2020 en 2021 werden samen gehuldigd op 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 was het in dit tweede coronajaar wat stiller. De afspraken en protocollen waren er, 

waardoor er minder overleg en afstemming nodig was. 

  

 

2.2  Vlaams niveau 

 

2.2.1 Vlaams Museumoverleg 

 

Het Vlaams Museumoverleg kwam in 2021 verschillende keren samen, in de gewone samenstelling 

maar ook in een meer uitgebreide setting (Museumoverleg XL), omwille van corona. De meeste 

vergaderingen verliepen online. Het Vlaams Museumoverleg ‘draait’ intussen al 8 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. 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. Drie jaar later biedt de pas toegang 

meer dan 200 Belgische musea. 

 

                                                             Afbeelding 9 - Museumpas 

 

 

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 2021 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 10 - Project Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen 

 

 

2.2.6 Ethische richtlijnen voor het beheer en de restitutie van 

koloniale collecties 

 

ICOM Belgium Flanders is ook vertegenwoordigd in een werkgroep rond de restitutie van koloniale collecties.  
 

In oktober 2018 zetten een zestigtal academici en professionelen uit de museum- en erfgoedsector 

hun naam onder een opinieartikel in twee Belgische kranten waarin de noodzaak werd benadrukt van 

een ernstig debat over de teruggave van Afrikaans cultureel erfgoed verworven door Belgische musea 

tijdens de koloniale periode. Het artikel riep op tot de ontwikkeling van ethische richtlijnen voor de 

Belgische museumsector met betrekking tot het beheer en de restitutie van koloniale collecties. 
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Een jaar later richtten de initiatiefnemers een onafhankelijke expertengroep met leden van 

verschillende institutionele en professionele achtergronden. Het resultaat van deze samenwerking is 

een document dat een eerste aanzet biedt tot een reeks richtlijnen voor de omgang met koloniale 

collecties en restitutie, aangepast aan de Belgische context. Deze tekst is bedoeld als beginpunt, niet 

als eindpunt. De initiatiefnemers zijn zich bewust van de vele beperkingen ervan. 

De volledige versie van deze tekst werd in 2021 met financiële steun van ICOM Belgium Flanders 

vertaald naar het Nederlands. 

  

2.2.7 Red het erfgoed – overstromingen zomer 2021 

 

De zomer van 2021 zal voor altijd in ons geheugen gegrift blijven omwille van de ongekende 

watersnood die ons land heeft getroffen. Naar aanleiding van deze gebeurtenis kwam spontaan een 

solidariteitsactie op gang en boden burgers hulp aan de zwaar getroffen bewoners van het 

rampgebied. 

 

We vergeten vaak dat ook het erfgoed geleden heeft onder deze overstromingen. Zeer snel na de 

gebeurtenissen werd een crisiscomité opgericht samengesteld uit talrijke verenigingen en instellingen 

die actief zijn op het gebied van het behoud van het erfgoed. Het kon op korte tijd meerdere acties op 

het getouw zetten zoals een inventaris van de getroffen sites, de coördinatie van de vrijwilligers en 

van de aanvragen voor hulp en logistieke bijstand, enz.. 

Zes maanden na de overstromingen lijdt het erfgoed nog steeds onder de gevolgen van het 

natuurgeweld en blijft het in gevaar. Om het verder te beschermen en verlies te voorkomen dient 

dringend te worden ingegrepen. De voorlopige balans loopt op tot meer dan 200 getroffen sites: 

beschermde gebouwen, kerken, musea, archieven en verzamelingen. De specifieke kenmerken van 

de diverse objecten vergen een aangepaste restauratie die een kostprijs heeft. Meer dan € 60 000 zal 

zeker nodig zijn om het beschadigde erfgoed te herstellen. 

 

Verschillende lokale archieven werden zwaar getroffen door de watervloed waaronder deze van 

gemeenten, parochies en vele openbare of private instellingen. Heelder flarden van de herinnering en 

de geschiedenis van een regio zijn op deze manier voorgoed verloren gegaan. Dankzij de inzet van 

vrijwilligers kon een deel van deze archieven gered worden. Deze kostbare getuigen van het verleden 

zijn vandaag wel droog maar nog steeds vuil en moeilijk te raadplegen. Er moet dringend worden 

ingegrepen om de schimmels te behandelen, het vuil van het oppervlak te verwijderen dat een 

bedreiging vormt voor het behoud van de documenten. Later moeten de scheuren worden hersteld en 

de door het water losgeweekte stukken terug gelijmd worden. Het bedrag dat nodig is om dit project 

tot een goed einde te brengen loopt zeker op tot € 20 000. 

Minstens 20.000 € is nodig voor de conditionering en behandeling van het religieus textiel. 

 

Ook het roerend erfgoed in het Museum voor Archeologie en Folklore te Verviers had zwaar te lijden 

onder de overstromingen.  Meer dan 15 meubelstukken werden zwaar beschadigd en wachten op een 

dringende restauratie. Onder deze meubels bevinden zich kostbare specimen zoals twee kabinetten 

uit de 16de en de 17de eeuw versierd met inlegwerk van schildpad, ebbenhout, ivoor en parelmoer. 

Globaal wordt de restauratie hier voorlopig geschat op € 20 000. 
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Afbeelding 11 - flyer voor steunfonds overstromingen 

 

Samen met de Koning Boudewijnstichting en het KIK, BBS, MSW, CIPAR, AAFB, KVHW&T, KMKG 

en ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles werd er een oproep gedaan voor financiële steun. 
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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.  

Waar in 2020 nog de aandacht vooral uitging naar communicatie rond corona en het 10-puntenplan, 
verschoof de aandacht in 2021 naar de vele ICOM-bevragingen, o.a. rond de museumdefinitie. 

De website, in 2017 opgestart, draait stabiel, en toont naast algemene informatie ook ICOM-nieuws. In 
2021 had de website gemiddeld 186 actieve bezoekers per week (stijging van 20% ten opzichte van 
2020). 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. 

 

         Afbeelding 13 - Kanalen waarlangs bezoekers de website bereiken 

 

 

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

• de startpagina 

• de infopagina over de vernieuwing van het lidmaatschap 2022 

• de infopagina voor het project ‘Museum22’ 

• de infopagina over het vernieuwen van het lidmaatschap 2021 

• de algemene infopagina over lid worden 
 
In 2021 werden er via Mailchimp 11 nieuwsbrieven verstuurd en 9 diverse berichten (info hernieuwing 
lidmaatschap, uitnodiging AV, consultatie museumdefinitie, info steun overstromingen, 
nieuwjaarswensen, …). 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. 
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Onze sociale media kanalen blijven het goed doen. De meeste aandacht gaat naar Facebook. In 2021 
steeg het aantal ‘fans’ op de facebookpagina lichtjes van 790 naar 806. Voor de berichten en gedeelde 
foto’s van de CECA-conferentie kenden een groot bereik, omdat die ook verder gedeeld werden op 
andere profielen, bv. van ICOM CECA zelf. 
 
 

 

                                             Afbeelding 14 - Berichtstatistieken facebookpagina 

 

Het aantal volgers op Twitter is gestegen van 655 naar 685.  
 
Er werd ook verder ingezet op LinkedIn als extra communicatiekanaal. Eind 2021 had de pagina van 
ICOM Belgium Flanders 139 volgers op dit netwerk, een stijging van meer dan 50% t.o.v. het jaar 
daarvoor.  
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3.2  Studiedagen en werkbezoeken  

 

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

2021 heel wat lager dan de voorbije jaren. 

 

3.2.1 ICOM CECA conferentie (25-30 oktober 2021) 

 

In oktober 2021 organiseerde M Leuven samen met ICOM Vlaanderen, KU Leuven, FARO en Bamm! 

de jaarlijkse internationale CECA/ICOM conferentie. Het thema in 2021 was “Co creatie binnen en 

buiten de museummuren”. De conferentie bracht zo'n 620-tal leden samen van over heel de wereld. 

Het was een event waar de leden elkaar ontmoetten, informeerden, inspireerden en met elkaar 

debatteerden. De conferentie vond omwille van de COVID-19 pandemie deels digitaal en deels plaats 

in Leuven en Brussel met uitstappen naar Wallonië en Vlaanderen. 

De aanpassing naar een hybride vorm betekende een wijziging in het programma. De digitale 

conferentie ging door op maandag 25 en dinsdag 26 oktober, woensdag werd een rust- of reis dag. 

Donderdag 28 oktober ging de conferentie door in M Leuven, 29 oktober in Brussel (met uitbreiding 

van Tervuren en Louvain-la-Neuve) en 30 oktober werden de field trips gepland. Dat betekende dat 

de conferentie een dag langer duurde dan oorspronkelijk voorzien. 

Het online deel was gratis mits inschrijving, het offline deel kostte € 150, met een korting van € 50 voor 

Belgische ICOM leden, de fieldtrips op zaterdag kosten € 50, studenten betaalden hiervoor slechts € 

10. De ticketverkoop sloot op 11 oktober. Voor het digitale deel kregen we 510 inschrijvingen van over 

heel de wereld, voor het offline deel schreven zich 110 deelnemers in, vooral uit Europa, maar er 

waren ook enkele CECA leden uit Canada, VS, Colombia en Japan. 

 

Op maandag 25 oktober vond de eerste online dag van de CECA-conferentie plaats. 

Sofie Vermeiren (M Leuven) en Stéphanie Masuy (Museum Elsene), onze nationale CECA-

correspondenten, openden de namiddag met enkele nuttige praktische inlichtingen. Vervolgens 

kreeg Peter Carpreau (M Leuven) het woord, om de sprekers van de inleidende sessie voor te stellen. 

Marie-Clarté O'Neill (CECA-voorzitster) heette de deelnemers welkom in de drie officiële ICOM-talen. 

Zij bedankte ook de nationale correspondenten en in het bijzonder M Leuven om in deze moeilijke 

financiële tijden de conferentie toch te laten doorgaan. 

Alexandre Chevalier (Voorzitter ICOM Belgium) heette op zijn beurt alle participanten welkom in naam 

van ons nationaal ICOM-comité. 

Als laatste mocht Peter Bary (Directeur M Leuven) wat uitleg geven over de manier waarop M Leuven 

bezig is met het centrale thema van deze CECA-studiedag: 'Co-creatie binnen en buiten de 

museummuren'. Hij onderstreepte dat educatieve activiteiten al lang geen bijzaak meer zijn van de 

museumwerking, maar centraal staan. Een museum is geen ivoren tempel, maar staat in nauwe 

verbinding met de samenleving rondom. 

Vervolgens was het de beurt aan keynotespeaker Nina Simon met haar lezing 'The participatory 

museum'. 

Nina Simon werd door Smithsonian Magazine omschreven als "museum visionair" vanwege haar 

participatieve benadering van musea. Ze is de bedenker en CEO van OF/BY/FOR ALL, een 
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organisatie die streeft naar meer inclusieve gemeenschaps- en buurtorganisaties. Van 2011-2019 was 

ze uitvoerend directeur van het Santa Cruz Museum of Art & History, waar ze verantwoordelijk was 

voor een drastische institutionele ommekeer. 

Ze heeft verschillende internationale musea, bibliotheken, parken, historische locaties, kunst- en 

culturele centra geadviseerd over onderwerpen als relevantie, maatschappelijke betrokkenheid en 

participatief design. Nina is de best-selling auteur van The Participatory Museum en de populaire 

Museum 2.0 blog. Haar werk is te lezen geweest in de Wall Street Journal, New York Times, NPR, en 

TEDx. 

Zij ging in gesprek met Lode Vermeersch (KULeuven), die M Leuven reeds begeleidde in een aantal 

projecten. Nina Simon benadrukte dat co-creatie een evenwichtige samenwerking inhoudt tussen het 

museum en de communitygroep die betrokken wordt, waarbij vertrouwen centraal staat en het 

museum een deel van de controle moet loslaten. Ze hoopt echter dat dit musea niet belet om grote 

dromen na te jagen m.b.t. co-creatie projecten. 

 

 

              Afbeelding 15 – ICOM CECA – online keynote met Nina Simon 

 
 

Na de pauze stond de eerste parallelsessie op het programma: 

1A - Thematische presentaties 

• Kazuyoshi Sasaki, Hideto Okuyama, Akemi Oshino and Yuuka Sato, National Ainu Museum, 

Japan | Co-creation with the National Ainu Museum and source communities for educational 

role of museums which focuses on indigenous culture 

• Sofie Vermeiren, M Leuven, België | Broadening horizons: Co-creation in M Leuven 

• Dr. Alan Kirwan en Alexandra Bennett, Butler Gallery, Ierland en Museum Consulent, 

Schotland | Finding our voices – the key roles of educators in creating successful participatory 

practice 
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• Dinara Khalikova en Olga Sinitsyna, ICOM Russia, Rusland | Co-creation in museums in the 

context of personal migration stories 

1B - Onderzoekspresentaties 

• Sandra Debono, Universiteit van Malta, Malta | Curators as Orchestra Conductors: 

Anticipating the human-centred museum idea 

• Thi Hoa Mai Lambrechts, Bonnefantenmuseum, Nederland | Research on the impact of 

YOUNG OFFICE, the youth department of the Bonnefantenmuseum 

• Frederike Van Ouwerkerk, Breda University of Applied Sciences, Nederland | Co-creating: a 

leading role for educators 

 

De tweede parallelsessie bood een boeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden: 

2A - Markt van ideeën, reeks A 

• Sam De Schutter, Huis van Alijn, België | Nowruz in the House of Alijn 

• Hester Huitema, Museum Het Rembrandthuis, Nederland | HERE. Black in Rembrandt’s Time 

• Naomi Vandenbroeck, FOMU - Fotomuseum Antwerpen, België | Nightwatch Young 

Entrepreneurs Program: Advocating a Horizontal Approach 

• Kirsten Münch, Klassik Stiftung Weimar, Duitsland | Green Laboratory on the Road 

• Isabel Vermote en Marie-Suzanne Gilleman, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 

België, Brussels, België | Museum in Dialogue and the impact of co-creation 

• Wytske Visser, Museum De Lakenhal, Nederland | Open Call - If Things Grow Wrong 

• Christine Dupont en Ana Salvador, Huis van de Europese Geschiedenis, België| Embarking 

on a co-creation project: why does it feel so scary? 

2B - Markt van ideeën, reeks B 

• Malvika Agarwal, Indian Heritage Centre, Singapore | Co-Creating with the Community – The 

Sikhs in Singapore Exhibition at the Indian Heritage Centre, Singapore 

• Lies Kortleven, de Rode Antraciet vzw, België | Within each other's walls: about cooperation 

between museums and prisons in Flanders and Brussels 

• Hidde van Schie, S.M.A.K., België | S.M.A.K. moves 

• Odette Peterink, Museum Plantin-Moretus, België | Participation and Co-creation in the 

Museum Plantin-Moretus: a horizontal objective in museum policy 

• Frieda Maria Marti, National Museum, Rio de Janeiro (MN/UFRJ), Brazilië | The use of memes 

as a conversational tool for the co-creation of knowledge in the context of Online Museum 

Education 

• Lyda Vasquez, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia | MAMBO virtual traveller - 

Mobile application Flor Alba Garzon Gacharna, Corporación Colombiana TransiciónEscrecer, 

Colombia | Expedición Bogotánica, diversity and inclusion 
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Afbeelding 16 - Online workshop via digitaal platform tijdens CECA-conferentie 

 

De laatste parallelsessie van de eerste dag ging dieper in op co-creatie in België 

3A - Thematische presentaties 

• Nicole Gesché-Koning, Museumnetwerk van de Vrije Universiteit Brussel, België | Historical 

perspective of co-creation in CECA 

• Hildegarde Van Genechten, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, België | 

Cocreation: opportunities for individual and social learning 

• Ine Van de Velde, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, België | The Hundred 

Finest 

• Bram Beelaert en Samuel Pinillos, Red Star Line Museum, België | DON’T TAKE IT FOR 

GRANTED: Co-creation in the Red Star Line Museum 

3B - Onderzoekspresentaties 

• Marijke Van Eeckhaut, Bamm!, België | Engaging in co-creation and other forms of 

participation: developing a methodology 

• Julie Rodeyns, Vrije Universiteit Brussel, België | Through art we care 

• Ilenia Borrello - Marine Lagasse, Pôle Muséal de la Ville de Mons, België | MuseumLab; a 

place for co-creation and the ADD-Muse project 

De eerste conferentiedag werd afgesloten met een vragensessie met keynotespeaker Nina Simon. 
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Op dinsdag 26 oktober vond de tweede online dag van de CECA-conferentie plaats. 

Sofie Vermeiren (M Leuven) en Stéphanie Masuy (Museum Elsene), onze nationale CECA-

correspondenten, openden de namiddag met enkele nuttige praktische inlichtingen. 

Sophie Verhulst (M Leuven) leidde de keynotespeaker van dag 2. 

De keynotespeaker van dag 2 was Pat Villeneuve. Zij ging in M Leuven in gesprek met Peter Carpreau 

(M Leuven). 

Pat Villeneuve is hoogleraar en directrice kunstbeleid aan de Universiteit van Florida. Dankzij een 

Fullbright-beurs doet ze in 2021 onderzoek naar museumeducatie in België. Pat publiceerde en 

presenteerde al uitgebreid over kunstmuseumeducatie, tentoonstellingen waarin de bezoeker centraal 

staat, systeemdenken en paradigmatische verandering. Momenteel werkt ze samen met Ann Rowson 

Love aan een 'Dimensions of Curation Competing Values Framework', een model om intentionele 

curatoriële praktijken te bevorderen. 

Pat bedacht de term edu-curation om een gemengde, inclusieve benadering van het maken van 

tentoonstellingen weer te geven en richtte de edu-curation programma's op (MA en PhD) in het 

Departement Kunstonderwijs van Florida State University. In 2009 werd Pat Villeneuve uitgeroepen 

door het National Art Education Association (NAEA) tot museum educator van het Jaar. 

 

 

Afbeelding 17 - keynote-speech met Pat Villeneuve tijdens twee dag van de CECA-conferentie 
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Vervolgens gaf Marie-Clarté O'Neill meer uitleg over de CECA Best Practice Award. CECA Best 

Practice Award werd gelanceerd in 2012 en heeft als doel om een gemeenschappelijke taal te 

ontwikkelen tussen de CECA-leden. De winnaars worden later deze week in de bloemetjes gezet. 

De verschillende kandidaten stelden hun projecten voor: 

• Anne Sophie Grassin, Museum of Cluny, national museum of The Middle Ages, Parijs, 

Frankrijk | Without eyes: Sound mediation for a synesthetic approach to works of art 

• Stéphanie Masuy, Museum van Elsene, Brussel, België | Museum at home 

• Snežana Misic, The Gallery of Matica srpska, Novi Sad, Servië | The Young Choose 

• Arusyak, Ghazaryan Museum of Literature and art after Yeghishe Charents, Yerevan, Armenië 

| The power of soil 

• Mauricio André Silva, Museum of Archaeology and Ethnology - Universiteit van São Paulo, 

Brazilië | I’m here, and always have been! 

 
 

Na de pauze kon men kiezen uit twee parallelsessies: 

Thematische presentaties 

• Colette Dufresne-Tassé, Universiteit van Montréal, Canada | A productive collaboration 

between educator and curator. At what cost? 

• Stéphanie Masuy, Museum van Elsene, Brussel, België | “Tell Us Everything” consultation 

campaign - Rethinking the museum of tomorrow with the public 

• Alexandre Lambrette en Chloé Colette, Museum van het Waalse Leven / Planning familial 

Inforfemmes, België | Make your voice count - Co-creation at the Museum 

• Géraldine Barbery, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, België | « 

Espace-atelier Dali-Magritte : un exemple de co-création inédite menée aux Musées royaux 

des Beaux-Arts de Belgique. » 

• Luciana Conrado Martins, CECA Brasil, Brasilië | Co-creation in Brazilian museums: report on 

experiences of educational design shared with audiences 

Onderzoekspresentaties 

• In Koli Jean Bofane, Freddy Tsimba, Christine Bluard, AfrikaMuseum, Tervuren, België | Co-

creation for temporary exhibitions - an added value for the museum and the public 

• Selma Zaiane-Ghalia, Universiteit van Moncton, Canada | Co-creation to optimise the 

contribution of museum resources to the university teaching process: an example 

• Sylvie Cartier, Universiteit van Montréal, Canada | Museum activities in the 21st century: 

understanding the context-individual relationship with a view to co-creation 

 
 
De conferentiedag werd afgesloten met een Q&A-sessie met keynotespreker Pat Villeneuve. 
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De eerste live conferentiedag was donderdag 28 oktober. Bijna 100 deelnemers waren te gast in M 

Leuven. 

De dag werd geopend door resp. Sofie Vemeiren (M Leuven, CECA-correspondent) en Stéphanie 

Massuy (Museum Elsene, CECA-correspondent), Alexandre Chevalier (voorzitter ICOM Belgium en 

voorzitter ICOM Belgique Wallonie-Bruxelles) , Sergio Servellón (ondervoorzitter ICOM Belgium en 

voorzitter ICOM Belgium Flanders) en Marie-Clarté O'Neill (voorzitster CECA). De eerste lezing van 

de dag werd gegeven door Nicole Gesché (ex-voorzitster CECA) over de geschiedenis van 

museumeducatie in België. 

Vervolgens was het tijd voor de eerste workshops van de dag: 

• Workshop | ‘Verruim je blik: Participatieprojecten in M’ 

• Workshop | ‘Co-creatie en lokale verankering: de tijd nemen én daar zijn waar we niet 

verwacht worden’ 

• Special interest group | ‘Inclusive museum, global accessibility’ 

• Special interest group | ‘Learning and engaging digitally’ 

• Special interest group | ‘Surveying audience reception of educational and cultural programme’ 

 

Afbeelding 18 - workshop participatieprojecten in M 

 

Het voormiddagprogramma werd gevolgd door lunch en postersessies. 
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In de namiddag stonden er opnieuw diverse workshops op het programma: 

• Workshop | ‘Generatie Z aantrekken naar musea: how-to?’ 

• Workshop | ‘Weten, co-creëren, co-construeren, vieren’Workshop 3 | ‘Gespreksmethodieken’ 

• Special interest group | ‘Professional development of museum educators’ 

• Special interest group | ‘Museum education and decolonization’ 

Na een korte break volgde het sociale programma van de eerste dag, met rondleidingen in M Leuven. 

De dag werd afgesloten met een receptie in het prachtige Leuvense stadhuis en de uitreiking van de 

CECA Best Practice Award. 

 

Afbeelding 19 - receptie en uitreiking CECA Best Practice Award in stadhuis van Leuven 
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Op vrijdag 29 oktober reisden heel wat internationale deelnemers met de trein naar Brussel voor de 

tweede live conferentiedag. Ze werden er ontvangen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. 

De medewerkers van KMSKB stelden enkele interessante publieksprojecten voor waaronder 

‘Dali<>Magritte’ én ‘Museum in Dialoog’. Na de presentaties kregen de deelnemers de mogelijkheid 

om deel te nemen aan enkele thematische rondleidingen doorheen de lopende expo's. 

 

Afbeelding 20 - rondleiding voor CECA-deelnemers in KMSKB 

 

Tegen de middag wandelde de groep naar het Stadhuis van Brussel, waar ze een lunch kregen 

aangeboden. In de namiddag kon men kiezen uit diverse museumbezoeken in Brussel en omstreken. 

 

De laatste dag van de conferentie stonden er fiel trips gepland naar uitstappen naar Louvain-la-Neuve, 

Antwerpen en Gent. 

 

Het viel op dat er in België veel mooie voorbeelden te vinden zijn van publieksparticipatie in musea en 

we mogen trots zijn dat we deze konden delen met ICOM leden van over heel de wereld. Bovendien 

was het congres een mooie kans om de publiekswerking en museumeducatie van Belgisch musea 

internationaal in de kijker te zetten én kennis te maken met voorbeelden en onderzoeken van over 

heel de wereld. 
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3.2.2 BeMUSEUM (CIVA, 8 oktober) 

 
ICOM Belgium Flanders was in 2021 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 2021 vond plaats in CIVA (Brussel) op 8 oktober. Het centrale thema was “The new 
(museum) order”. Vanessa Braekeveld (ondervoorzitter ICOM Belgium Flanders) en Alexandre 
Chevalier (voorzitter ICOM België) openden de studiedag met een stand van zaken rond de vernieuwde 
museumdefinitie. 
 

 

      Afbeelding 21 – Vanessa Braekeveld (ondervoorzitter ICOM Belgium Flanders) op BeMuseum 2021 

 

Meer informatie en opnames van de dag kan men terugvinden op https://www.bemuseum.be/events-nl   

https://www.bemuseum.be/events-nl
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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. 
 
Het project kende meteen een vliegende start. In 2020 maakten reeds 18 musea gebruik van ‘Door de 
muren heen’, en werden er in totaal 35 tours opgenomen. In 2021 werd er verder op ingezet en  steeg 
het aantal tours tot 62.  
 

 

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 22 - Eén van de Matterport-leveranciers aan het werk  

                            tijdens de opnames in het depot van Musea Turnhout 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Museum Opstelling/expo Datum 

FeliXart Expo Camouflage Mei 2020 

Museum Dhondt-
Dhaenens 

Diverse expo’s Mei-september 2020 
+ extra maart 2021 

Stedelijke Musea 
Turnhout 

Diverse musea, expo’s en depot Mei-december 2020 
+ extra juni 21 en december 21 

WHI Diverse zalen Juni-oktober 2020 
+ juni 2021 

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’s November 2020  
+ mei 2021 + december 2021 

Kazerne Dossin Vaste opstelling December 2020 

Sint-Pietersabdij Gent Tijdelijke expo Maart 2021 

Ypermuseum Tijdelijke expo April 2021 

Mayer van den bergh Vaste opstelling + tijdelijke expo Mei 2021 

Letterenhuis Rondreizende expo April 2021 

Roger Raveelmuseum Vaste opstelling + muurschildering 
Kasteel van Beervelde 

April 2021 

Druif! (Overijse) Vaste opstelling Juni 2021 

Erfgoedsite Tienen Vaste opstelling Juni 2021 
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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) 

• het fotograferen van een tijdelijke rondtrekkende expo (Boem Paukeslag van Letterenhuis) 
 

 

            Afbeelding 23 – Virtuele rondgang in de tijdelijke expo ‘Poes’ in het Ypermuseum. 

 
In aanvulling op dit project neemt ICOM Belgium ook deel aan het ICOM Solidarity project. 
 
Op 25 mei organiseerden ICOM Belgium, ICOM CECA Belgium, MSW, Brussels Museums en Le 
Centre de compétence Forem Tourisme een gratis webinar rond het thema Digitaal interactief 
rondleiden.  
 
Dit was meteen het startsein voor het gezamenlijk ICOM Solidary project. 
 
Tijdens deze sessie werden verschillende nationale en internationale initiatieven uit de museumsector 
gedeeld. Verder werden uitdagingen en opportuniteiten van interactieve online bezoeken op 
verschillende niveaus (museum, gids, publiek) onder de loep genomen en was er is tijd om 
verwachtingen en noden rond digitaal rondleiden te delen met elkaar. 
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Dit stond concreet op het programma: 
 
1. Digitale rondleidingen in Vlaanderen 
 
Tijdens deze sessie kreeg men een verslag van de drie vormingssessies die FARO, het Vlaamse 
steunpunt voor cultureel erfgoed, in mei 2021 organiseerde rond het thema ‘digitaal rondleiden’. Een 
ideale gelegenheid om interessante voorbeelden van Vlaamse musea te ontdekken. 
 
Spreker: Hildegarde Van Genechten, Consulent Participatie & Educatie (FARO, Vlaanderen) 
 
Presentatie in het Nederlands, gevolgd door een samenvatting in het Frans en een tweetalige vraag- 
en antwoordsessie (FR-NL). 
 
2. Online creatieve workshops in het bijzonder onderwijs 
 
Naar aanleiding van de coronacrisis herdacht het British Museum zijn creatieve workshops voor 
leerlingen met speciale behoeften en maakte ze online beschikbaar. Tijdens deze sessie werden 
ervaringen gedeeld die ideeën kunnen aanreiken aan musea die dit avontuur willen aangaan. 
 
Spreker: Katharine Hoare, educatief programmamedewerker (British Museum, UK) 
 
Presentatie in het Engels, gevolgd door een samenvatting in het Frans en een tweetalige vraag- en 
antwoordsessie (FR-EN). 
 
3. "Guides on screen" – Digitale rondleidingen voor diverse doelgroepen 
 
Hoe bereid je een interactief online bezoek voor? Hoe richt je je tot het juiste publiek? BOZAR, dat al 
met verschillende interactieve virtuele rondleidingen heeft geëxperimenteerd, deelde tips en tricks. 
 
Sprekers: Adi Chesson, gids & Lieve Raymaekers, gidscoördinator (BOZAR, Brussel) 
 
Presentatie in het Frans, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie in het Frans. 
 
4. Hoe kunnen onlinetours worden beschouwd als een duurzaam instrument? 
 
Als antwoord op de coronacrisis ontwikkelde het Musée de Préhistoire d'Île-de-France sinds juni 2020 
rondleidingen bij virtuele tentoonstellingen. Tijdens deze sessie werd er gereflecteerd over een virtueel 
bemiddelingsexperiment dat in verschillende fasen werd opgebouwd volgens het tempo van de op- en 
afbouw en dat nu het bemiddelingsaanbod van het museum op duurzame wijze vervolledigd. 
 
Spreker: Yann Emery, cultureel bemiddelaar, verantwoordelijk voor digitale projecten (Musée de 
Préhistoire d'Île-de-France) 
 
Presentatie in het Frans, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie in het Frans 
 
5. Virtuele rondleidingen in het Museum van het Waalse Leven (Luik) 
 
Om in contact te blijven met zijn publiek herdacht het Museum van het Waalse Leven tijdens de 
coronacrisis zijn bemiddelingsaanbod. Tijdens de sluiting werden verschillende digitale initiatieven en 
inhouden gedeeld via sociale netwerken. Ook nu de musea teug open zijn, gelden er nog steeds veel 
beperkingen bij de ontvangst van het publiek, zeker voor volwassenen. Het museum zette daarom 
samenwerkingsverbanden op met verschillende organisaties, met als doel virtuele rondleidingen uit te 
werken. 
 
Spreker: Alexandre Lambrette, hoofd van de culturele bemiddeling (Museum van het Waalse Leven, 
Luik) 
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Presentatie in het Frans, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie in het Frans 
 
6. Virtuele bezoekervaringen: enkele initiatieven uit Quebec 
 
Tijdens deze sessie kreeg men een overzicht van verschillende soorten virtuele rondleidingen die in 
Québec worden aangeboden, in functie van interactie met de deelnemers. Goede praktijken en 
aanbevelingen werden gedeeld. 
 
Spreker: Céline Le Merlus, Directeur Opleiding en Professionele Ontwikkeling (Société des musées du 
Québec) 
 
Presentatie in het Frans, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie in het Frans. 
 
 
 
 
 

3.4  Publieksbevraging - Museum22 

 

Na het succes van het project ‘Door de muren heen’ en de virtuele tours, wenste het bestuur van onze 
vereniging verder in te zetten op dienstverlening voor de sector. 
 
Daarom werd in het najaar 2021 een tweede project gelanceerd onder de noemer ‘Museum22’. Het 
gaat om een grootschalig publieksonderzoek, georganiseerd voor alle Vlaamse musea. Dit onderzoek 
wordt aangeboden door ICOM Belgium Flanders in samenwerking met Universiteit Antwerpen en LMR 
(facilitator van grootschalige onderzoeksprojecten). 
 
Musea zullen hun eigen bezoekers, afhakers en niet-bezoekers kunnen bevragen over hun 
participatiegedrag en hun behoeftes via een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek. Alle relevante 
topics komen hierbij aan bod: de beleving in het museum, tentoonstellingsaanbod en collectie, 
betalingsbereidheid, profiel en herkomst bezoeker, bezoekersloyauteit, culturele mobiliteit, enz. 
 
De bevraging wordt op maat van het eigen museum geprogrammeerd en geïndividualiseerd naar de 
specifieke situatie van het museum. Als museum wordt men (indien gewenst) betrokken bij de opmaak 
van de vragenlijst via de organisatie van focusgroepen en men krijgt ook de mogelijkheid om nog extra 
vragen toe te voegen op maat van de eigen situatie. 
 

 

Afbeelding 24 - logo van het project rond publieksbevraging 

 
 
Dit onderzoek wordt georganiseerd door en voor de museumsector. De focus van het onderzoek ligt 
dan ook op het individuele museum dat via dit onderzoek belangrijke kennis en inzichten kan vergaren. 
De verzamelde data en rapporten zijn en blijven eigendom van het individueel deelnemende museum. 
De geanonimiseerde resultaten over de verschillende musea heen worden ook (en enkel) aan ICOM 
Belgium Flanders overgemaakt als sectorvereniging. Het consortium van Universiteit Antwerpen en 
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LMR heeft al verscheidene keren grootschalig onderzoek uitgevoerd, onder andere bij 145 Vlaamse 
bibliotheken en 100 Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra, in samenwerking met de 
belangenbehartigers uit de sector en met een grote waardering van de deelnemende organisaties. 
 
Dit onderzoek kan eveneens mee ingezet worden voor het onderbouwen van het beleidsplan van het 
museum en zo te voldoen aan de decretale verplichtingen met betrekking tot het betrekken van de 
museumbezoeker. Als deelnemend museum zal men beschikken over empirisch materiaal over de 
participatiegraad van het museum. Ook in de toekomst zal verder gebouwd worden op deze resultaten 
en wordt de mogelijkheid geboden om op een reguliere basis het publiek te bevragen. Op die manier 
hou je als museum een permanente vinger aan de pols en kan het beleid hierop afgestemd worden. 
Het onderzoek zal afgesloten worden met een studiedag "aan de slag met de resultaten". 
 
Dankzij bemiddeling van ICOM Belgium Flanders wordt de prijs laag gehouden en is er een korting 
voor musea die instellingslid zijn van onze vereniging. 
 
Volgende musea nemen deel aan het publieksonderzoek (in volgorde van inschrijven): 
 

• Modemuseum Hasselt 

• Jenevermuseum 

• Het Stadsmus 

• Musea Maaseik (3 musea) 

• AGB Memorial Museum 
Passchendaele 1917 

• FeliXart Museum 

• Museum voor Schone Kunsten Gent 

• Museum Dr. Guislain 

• Museum Plantin-Moretus 

• Museum voor Natuurwetenschappen 
Brussel 

• Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design 
& Architectuur 

• Gallo-Romeins Museum 

• Museum Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (M HKA) 

• Museum Texture 

• In Flanders Fields Museum 

• Yper Museum 

• Museum PARCUM 

• Train World 

• Bokrijk 

• Nationaal Museum van de Speelkaart 
- Begijnhofmuseum - 
Taxandriamuseum Turnhout (3 
musea) 

• De wereld van Kina 

• Museum van Deinze en de Leiestreek 

• Museum Stampe en Vertongen 

• Stadsmuseum Lier 

• Mu.ZEE Oostende 

• BELvue museum 

• CIVA 

• S.M.A.K. 

• Fotomuseum (FOMU) 

• Coudenbergpaleis 

• Erasmushuis en begijnhof 

• Wiels 

• t Grom, museum van de groentestreek 

• House of European History 

• KMKG 

• La Fonderie 

• Design Museum Brussels 

• Bozar - Paleis voor Schone Kunsten 

• Musée Horta - Hortamuseum 

• Art et marges musée 

• Sint-Gorikshallen 

• Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België 

• Musée des Egouts 

• Maison du Roi 

• Museum Mayer van den Bergh 

• M Leuven 

• Bakkerijmuseum 

• Koninklijk Museum van het Leger en 
de Krijgsgeschiedenis 

• Maison des Arts 

• Rubenshuis 

• Museum De Mindere 

• Suske en Wiske Museum 

• KOERS 
 
Het eigenlijke onderzoek werd opgestart begin 2022. 
 
Meer info is te vinden op de projectsite: https://www.museum22.be/  
 
 
 

https://www.museum22.be/
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4. Structuur van de vereniging 

 

4.1 Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur bestond in 2021 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) 

21. Hélène Verreyke (Universiteit Antwerpen) 

 

Vergaderingen: 12 maart, 4 juni, 6 oktober en 6 december 2021.  

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 2021 zagen de ledenaantallen er als volgt uit: 

• Individuele leden: 1412  

o waarvan 1211 ook internationaal ICOM-lid zijn 

o 1194 effectieve leden, 116 toegetreden leden, 102 toegetreden gidsen 

• Instellingsleden: 94 

o waarvan 68 ook internationaal instellingslid zijn 

 

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

 

Hier zijn enkele tendensen te merken. 

• Het aantal leden daalde lichtjes. Waar we de voorbije jaren steeds een trage groei kenden, 

zorgde corona ervoor dat een aantal leden toch (tijdelijk) afhaakten. Ondanks het feit dat de 

gratis toegang tot musea wereldwijd een bijzaak zou mogen zijn, en ICOM in de eerste plaats 

een netwerkorganisatie is, bewees corona dat voor een deel van de leden de toegang toch 

als grootste troef wordt gezien. In 2020, bij de uitbraak van corona, hadden de meeste leden 

reeds hun lidgeld betaald. In 2021 haakten er een kleine groep af, of werd er tijdelijk 

overgeschakeld op enkel een Vlaams lidmaatschap. 

• Bij de instellingsleden zagen we een daling van het internationale lidmaatschappen (door 

overstap van twee Brusselse musea naar ICOM Wallonie), maar wel een stijging van een 

aantal musea die enkel voor Vlaams lidmaatschap kozen. 

 

Bij de instellingsleden is de stijging vooral te danken aan het project ‘Door de muren heen’ en 

‘Museum22’. Enkele musea die nog geen ICOM-lid waren, maar wel interesse hadden in een virtuele 

tour of publieksonderzoek tegen een gunstige prijs, zijn om die reden aangesloten. 
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Ondanks de coronacrisis bleef de terugval in het ledenaantal beperkt ten opzichte van sommige 

andere landen.  

ICOM Belgium Flanders scoort goed qua aantal ICOM-internationale leden. Maar liefst 1211 

museumprofessionelen en 68 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.  

 

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 2021 

 

Jaarrekening: zie bijlage  

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

internationaal) af aan het centraal bestuur in Parijs. Voor 2021 staat dit voor een bedrag van € 111056, 

een daling van 1,89 ten opzichte van 2020.  

 

 

 

Afbeelding 25 - 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 

2021 - € 111 056 
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6. Bijlagen 

 

Overzicht individuele leden 

Overzicht instellingsleden 

Jaarrekening 2021 
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Bijlage 1 – Overzicht individuele leden 
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Bijlage 2 – Overzicht instellingsleden 
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Bijlage 3 – Jaarrekening 2021 

 

Zie apart PDF-bestand 

 


