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INLEIDING
Met trots stelt Erfpunt zijn beleidsplan 2021-2026 aan u voor. Maar alvorens onze ambities
voor de toekomst uit te spreken, blikken we even terug op vier jaar regionale werking rond
het beheer van en de zorg voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed
van het Waasland.
Het team Collectiebeheer zette een professionele depotwerking op poten en maakte de afgelopen vier jaar werk van het optimaliseren van de bewaaromstandigheden van zijn collectie, het registreren van de aanwezige archeologische archieven en het ontsluiten van de
Wase archeologische onderzoeksresultaten via exposities, erfgoededucatie en wetenschappelijk onderzoek.
Het team Onderzoek voerde als erkend archeoloog voor zowel de leden van Erfpunt als andere projectontwikkelaars archeologietrajecten uit. Voor het optimaliseren van zijn werking werden nieuwe technologieën geïntroduceerd (bodem- en 3D-scanner). In 2020 start
dit team ook met een eerste syntheseonderzoek met als onderwerp de bewoning in de ijzertijd in het oostelijk deel van zandig Vlaanderen.
Het conservatieatelier ondersteunde het beheer in het onroerenderfgoeddepot Waasland
en consolideerde nog verschillende collecties archeologische metalen voor diverse musea,
andere onroerenderfgoeddepots … in Vlaanderen.
Het team Beheer breidde zijn werkveld uit naar het bouwkundig en landschappelijk erfgoed en focuste de voorbije jaren op de opmaak van beheersplannen, het actualiseren van
de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, het inventariseren van het Wase funeraire
erfgoed en het adviseren van verschillende Wase ontwikkelingsprojecten.
Voor de opmaak van dit beleidsplan werd in 2019, in samenwerking met Totaalburo, een
breed participatietraject uitgerold. Tevens werkte het bureau Nelson een ondernemingsplan
uit voor de organisatie. Samen met cc Consult werkten de medewerkers ook de waarden voor
de organisatie uit. Uit die trajecten destilleerde Erfpunt een nieuw en ambitieus beleidsplan.
De komende zes jaar wil Erfpunt zich voor de erfgoedgemeenschap verder profileren als een
steunpunt voor alle erfgoedactoren, zich focussen op zijn rol als bruggenbouwer en partner
binnen de erfgoedgemeenschap en een Waas labo voor participatie en beleving creëren.
Tevens wil onze organisatie zich meer klantgericht, duurzaam en ondernemend opstellen
door zijn dienstverlening en communicatie te optimaliseren en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Hoe we dat willen realiseren, kan u verder terugvinden.
We wensen u alvast veel leesplezier toe!

Johan Smet, Voorzitter Erfpunt
Inge Baetens, directeur Erfpunt
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MISSIE EN VISIE
Kranige jagers-verzamelaars, doorzettende landbouwers, kundige ambachts- en werklieden,
ondernemende burgers en ambitieuze edelen drukten door de eeuwen heen hun stempel op
de Wase onder- en bovengrond. Hun verhalen bereiken ons vandaag via het zand, de leem,
de klei, de mortel, de (bak)stenen, het beton, (kunst)voorwerpen en landschappen.
Archeologische relicten en statige monumenten, pleinen en akkers, landwegen en waterlopen, sacrale en industriële sites, kastelen en woonwijken, hoeven en burgerwoonsten … maken het Wase onroerend erfgoed een veelzijdig maar ook contrastrijk gegeven.
Vandaag kleurt dat erfgoed op een bijzondere en ongeziene manier het Waasland en maakt
het van onze regio een uitgelezen plek voor wonen, werken, leren, recreatie en ondernemen
binnen Vlaanderen.

Missie
Als open, vooruitstrevend, klantgericht en ondernemend expertisecentrum op het vlak
van onroerend erfgoed, is Erfpunt niet alleen het steunpunt voor steden en gemeenten, maar
ook de ideale partner voor private spelers binnen de erfgoedgemeenschap om correct en to
the point advies te verlenen en vorming aan te bieden over vraagstukken met betrekking tot
beleid en beheer van onroerend erfgoed.
Als bruggenbouwer gaat Erfpunt op zoek naar gezamenlijke waarden, doelen en uitdagingen bij de vele spelers binnen de erfgoedgemeenschap en brengt het die samen. Hierdoor
ontstaan dynamische partnerschappen die kwaliteitsvol onroerenderfgoedzorg garanderen.
Als labo voor participatie en beleving creëert Erfpunt kansen om betrokkenheid te stimuleren en ondersteunt het innovatieve en creatieve projecten. Erfpunt laat tevens iedereen
proeven van de Wase onroerenderfgoedverhalen via diverse initiatieven en in samenwerking met andere (erfgoed)verenigingen.

Visie
Onroerenderfgoedzorg behelst niet alleen het beheer van archeologisch, bouwkundig en
landschappelijk erfgoed uit het verleden, maar ook het creëren van groeikansen voor het
onroerend erfgoed van morgen. Daarom wil Erfpunt actief participeren binnen het regionaal onroerend erfgoedveld door ondersteuning te bieden bij het uitwerken en uitvoeren
van een hedendaags beleid rond onroerend erfgoed, ingebed in ruimtelijke ordening.
Erfpunt wil de referentie blijven voor onroerend erfgoed in het Waasland, en ook belangrijk worden in Oost-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen. Erfpunt positioneert zich als een
professioneel kenniscentrum naar zijn leden, andere overheden en private spelers.
Omdat het onroerend erfgoed een onmisbaar, divers en kleurrijk gegeven is in onze samenleving, wil Erfpunt samen met de erfgoedgemeenschap de band tussen het onroerend erfgoed en het brede publiek verder intensifiëren door participatie en betrokkenheid binnen
beleid en beheer te stimuleren, en innovatieve en creatieve initiatieven rond het beleven
van het Wase onroerend erfgoed te ondersteunen.
Erfpunt zal dit alles behartigen op de domeinen studie, advies, beheer, opleiding, ontsluiting
en publiekswerking.
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RECHTSVORM EN WERKINGSGEBIED

BESTUUR

Erfpunt is een publiekrechtelijke rechtspersoon met de rechtsvorm van projectvereniging,
een van de vier bestaande vormen van intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen.
Een intergemeentelijk samenwerkingsverband betreft een vrijwillige samenwerking tussen
gemeenten met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijke doelstelling (voor
statuten, zie bijlage 1).

Als projectvereniging beschikt Erfpunt uitsluitend over een raad van bestuur.

Het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (en gewijzigd op 31 december 2018) regelt
de werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt tevens deelgenomen door een door
iedere aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. Die
afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst
waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De onroerenderfgoedorganisatie telt negen Wase gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren1,
Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Moerbeke.

De raad van bestuur wordt samengesteld uit één bestuurder met stem per deelnemende gemeente. Die bestuursleden zijn steeds raadsleden van de betrokken gemeenten en behoren
tot politieke partijen die deel uitmaken van de coalitie.

De deelnemers benoemen rechtstreeks de leden van de raad van bestuur. Voor de gemeenten kunnen uitsluitend gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen deel uitmaken
van deze raad.
Het voorzitterschap wordt toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen bestuurder. De raad van bestuur kiest onder de bestuurders de voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn die samenvalt met de
duur van hun openbaar mandaat.
Bij algehele vernieuwing van de gemeenteraden blijven de aftredende leden van de raad van
bestuur hun functie uitoefenen tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar van de verkiezingen.
Overeenkomstig artikel 436 van het decreet Lokaal bestuur bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:
• lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
• lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de
gewesten en gemeenschappen;
• lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
• provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
• arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementcommissaris;
• provinciegriffier;
• lid van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de projectvereniging;
• werknemer van een aangesloten openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de
uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de projectvereniging.
Een gemeente kan geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een
niet-gemeentelijke deelnemer of er een mandaat waarneemt. Een niet-gemeentelijk deelnemer kan geen kandidaat voordragen of benoemen die lid is van een gemeenteraad.

1 De procedure inzake de toetreding van de stad Lokeren en de gemeente Zwijndrecht werd respectievelijk in februari
en mei 2020 opgestart en zal in de loop van 2020 worden afgerond.
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ORGANOGRAM EN WAARDEN
ORGANISATIE

Het mandaat van bestuurder/afgevaardigde neemt vervroegd een einde door overlijden,
ontslag, afzetting van het lid, opzegging van het vertrouwen door het afvaardigende bestuur
of bij verlies van het openbaar mandaat.
In voorkomende gevallen wijst de desbetreffende gemeenteraad zo spoedig mogelijk een
bestuurder/afgevaardigde aan die het mandaat van het ontbrekende lid zal voltooien.

Organogram 2021-2026
In 2020 zijn binnen Erfpunt vier teams actief op verschillende domeinen binnen onroerenderfgoedzorg:
•

Het team Beheer neemt binnen Erfpunt de taken op van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) en biedt de gemeentelijke partners en het regionaal werkveld ondersteuning bij het uitwerken en uitvoeren van een hedendaags beleid rond
onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening.

•

Het team Collectiebeheer of het Onroerenderfgoeddepot Waasland staat in voor het
optimaal bewaren en ontsluiten van opgegraven archeologische ensembles (vondstenmateriaal en archief) uit het Waasland. Ook wordt er actief ingezet op publiekswerking via eigen tentoonstellingen, erfgoededucatie voor scholen en het partnerschap in SteM (het stedelijk museum Sint-Niklaas).

•

Het team Onderzoek verzorgt voor zowel de overheid als private ruimtelijke ontwikkelaars het archeologisch traject bij ontwikkelingsprojecten, van het opmaken van
een archeologienota tot het uitvoeren van prospecties met of zonder ingreep in de
bodem en vlakdekkende opgravingen.

•

Het atelier Conservatie ondersteunt het onroerenderfgoeddepot Waasland in zijn
beheerstaken maar conserveert ook kwetsbare archeologische vondsten uit glas,
metaal, prehistorisch aardewerk en organisch materiaal voor diverse musea en archeologische depots in Vlaanderen. Daarnaast geeft het ook advies aan diverse instellingen uit Vlaanderen met betrekking tot een duurzaam beheer en behoud van hun
archeologische collecties.

raad van
bestuur
ERFPUNT

directeur
Inge Baetens

relatiebeheerder
...

algemene
werking

beheer

administratief
medewerker

erfgoedconsulent
bouwkundig
erfgoed

Inez Cool

...

collectiebeheer

onderzoek

collectiebeheerder

teamleider
erkend
archeoloog

Johan Van Cauter

collectieregistrator

communicatiemedewerker

ergoedconsulent
omgeving

Stefan Vanthuyne

...

Karen Ryckbosch
(tot 10.02.2024)

ergoedconsulent
archeologisch
erfgoed

depotmedewerker

Jeroen
Van Vaerenbergh

Dirk Boel (deeltijds)

Thierry Van Neste

archeoloog
Bart Lauwers

veldtechnicus/
tekenaar
Erik Pijl

veldtechnicus
Dirk Boel (deeltijds)

Organogram Erfpunt
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conservatie

conservator
Johan Van Cauter

Erfpuntacademie

...

Om een kwaliteitsvol(le) beleid, beheer en zorg rond onroerend erfgoed in het Waasland te
kunnen realiseren, zetten al deze teams ook in op het uitvoeren van en/of participeren in
grotere onderzoeksprojecten rond onroerend erfgoed an sich, de zorg en het beheer ervan.
Een vijfde ondersteunend team (Algemene werking) binnen de organisatie biedt de overige teams administratieve en publieksgerichte ondersteuning. De werking van Erfpunt wordt
gecoördineerd door een directeur, die de medewerkers van de organisatie ondersteunt en
stuurt in hun dagelijkse werking om zo een effectieve en efficiënte (samen)werking van de
organisatie te verzekeren. De directeur beheert tevens de budgetten van de organisatie. Zij
wordt bijgestaan door de communicatie- en secretariaatsmedewerker.
In functie van het realiseren van de doelstellingen in het beleidsplan, zal in de loop van 20212026 het organogram van de organisatie verschillende aanpassingen ondergaan, zoals:
• de aanwerving van een relatiebeheerder: het aanstellen van een relatiebeheerder zal
een belangrijke bijdrage aan het ‘voortbestaan’ van Erfpunt leveren. Deze nieuwe medewerker bouwt een nauwe relatie op met alle stakeholders. Hij/zij is volledig op de
hoogte van het volledige dienstenpakket van Erfpunt, doet actief aan prospectie, is
steeds op zoek naar opportuniteiten om Erfpunt kenbaar te maken, is aanwezig op
netwerkbijeenkomsten, kent het politieke speelveld en heeft een neus voor nieuwe
projecten en subsidies;
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•

•

de aanwerving van een extra erfgoedconsulent voor het team Beheer: het verhogen
van het dienstenaanbod naar de gemeenten toe vereist ook het versterken van het
team Beheer met minstens 4/5 VTE;
het toevoegen van een nieuwe deelwerking Erfpunt – academie. De wetgeving en juridische aspecten omtrent onroerend erfgoed zijn onduidelijk. Ook de subsidiekanalen zijn complex en veranderen constant. Overheden, private spelers maar ook burgers vinden het lastig om nog hun weg te vinden in de steeds strenger en complexer
wordende regelgeving. Daarnaast is er de brede interesse in de educatieve werking
en de wetenschappelijke expertise van de organisatie. De nieuwe deelwerking Erfpunt – academie kan een antwoord bieden op die noden. Opleidingen rond juridische
vraagstukken, collectiebeheer …, maar ook teambuildingsessies en basispakketten
voor scholen en andere kennisinstellingen kunnen zowel digitaal als fysiek worden
aangeboden.

Waarden Erfpunt
Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van de organisatie maar ook naar de samenleving toe. Kernwaarden verschaffen houvast aan de medewerkers en de partners van de
organisatie. Erfpunt streeft de volgende waarden na:

Onderzoekend
Medewerkers van Erfpunt nemen een onderzoekende houding aan en gaan op een professionele en deskundige manier op zoek naar kwalitatieve inzichten. Zij proberen creatieve,
nieuwe methodieken uit en doen ervaring op om een antwoord te bieden op diverse uitdagingen en situaties.

Kwaliteitsgerichtheid
Kwaliteitsgerichtheid zit in de genen van de organisatie Erfpunt. Medewerkers stellen hoge
eisen aan het functioneren van de organisatie, zichzelf, en de resultaten die we beogen.
Medewerkers durven zelf de touwtjes in handen nemen, en gaan zelfstandig op zoek om
nieuwe zaken te ontdekken.

Teamwerk & samenwerking
Erfpunt gelooft in samenwerking om tot betere oplossingen te komen en streeft samen, als
team, doelen na via een participatieve aanpak. Hierbij kijkt Erfpunt ook positief-kritisch
naar de eigen werking en die van collega’s, en dat steeds constructief en opbouwend. Medewerkers dragen loyauteit hoog in het vaandel en voelen zich verbonden met de organisatie.

Geëngageerd & enthousiasmerend
Erfpunt zet zich vol overtuiging in en dat is meteen het overtuigende bewijs van ons engagement. Als aanspreekpunt voor onroerenderfgoedzorg in het Waasland proberen onze
medewerkers met hun enthousiasme ook externe belanghebbenden te verbinden en te
inspireren.
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LOGISTIEK EN INFRASTRUCTUUR
Inzake logistieke ondersteuning kan Erfpunt rekenen op zijn ‘ouderparticipanten’ Beveren
en Sint-Niklaas. Voor de boekhouding en algemene administratie stelt de gemeente Beveren een deeltijdse administratieve kracht ter beschikking. De loonadministratie van de
organisatie wordt door de personeelsdienst van de stad Sint-Niklaas verzorgd. Voor technische ondersteuning stellen Beveren en Sint-Niklaas elk een voltijdse technische medewerker ter beschikking.
Erfpunt is gehuisvest op de kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek van de stad Sint-Niklaas. De
stad Sint-Niklaas stelt vergader-, bureel-, archief-, atelier- en depotruimten ter beschikking
aan de organisatie. Erfpunt staat zelf financieel in voor de uitrusting van die ruimten. De stad
Sint-Niklaas staat in voor het onderhoud van ervan.
Als partner binnen de Stedelijke musea van Sint-Niklaas (het SteM) beschikt Erfpunt ook
over een locatie voor het permanent tentoonstellen van een selectie archeologische objecten uit het onroerenderfgoeddepot Waasland.
Verder wordt ook beroep gedaan op de infrastructuur van de andere leden-gemeenten voor
wat betreft de vergaderfaciliteiten en locaties voor publieksgerichte activiteiten.

FINANCIËN
De financiering van Erfpunt gebeurt tot nu toe via de volgende kanalen: publieke middelen
en betalende dienstverlening.

Publieke middelen
Deze gelden zijn onder te verdelen in vaste bijdragen (contributies, toelagen of subsidies),
vrijwillige bijdragen en projectsubsidies.
Onder vaste bijdragen wordt verstaan:
• de statutaire bijdrage van de participanten (0,4 euro/inwoner, dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd);
• een jaarlijkse toelage (t.b.v. 15.000 euro) van de provincie Oost-Vlaanderen;
• de subsidies van de Vlaamse overheid:
• als erkend onroerenderfgoeddepot (85.000 euro/jaar2 via een samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Onroerend Erfgoed voor de periode van 20162021);
• als erkend intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (85.000 euro/jaar3 + variabel bedrag via een samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Onroerend
Erfgoed voor de periode van 2017-2020).
De vrijwillige bijdragen zijn afkomstig van de ‘ouderparticipanten’ Sint-Niklaas en Beveren
en financieren de loonlast van het ondersteunend team Algemene werking.

2 Sinds 2020 onderhevig aan een generieke besparing van 6 %.
3 Sinds 2020 is de basissubsidie onderhevig aan een generieke besparing van 6 %.
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Daarnaast kan Erfpunt ook jaarlijks dossiers indienen voor projectsubsidies bij:
• de provincie Oost-Vlaanderen in het kader van investeringen in het onroerenderfgoeddepot en projectwerking rond onroerend erfgoed;
• de Vlaamse overheid in het kader van syntheseonderzoek. De financiële middelen
worden via projectoproep verdeeld.

Betalende dienstverlening
Het optionele dienstenaanbod van Erfpunt bestaat in 2020 uit:
• de uitvoering van archeologietrajecten;
• de opmaak van beheersplannen;
• consultancy bij grote ontwikkelingsprojecten;
• de uitvoering van conservatieopdrachten voor kwetsbare archeologica en consultancy bij depotbeheer.

Financieel plan 2021-2026

PARTICIPATIETRAJECT
Erfpunt hecht bij de opmaak van het beleidsplan groot belang aan het betrekken van een
brede groep belanghebbenden.
Het participatietraject werd gevolgd door een planningsteam, dat samengesteld was uit de
directeur van Erfpunt, een personeelslid die het beleidsplantraject trekt en een collega die
het personeel vertegenwoordigt. De raad van bestuur was in het planningsteam vertegenwoordigd door de voorzitter, de ondervoorzitter en een bestuurslid van Erfpunt.
Peter D’Herde, van het communicatie- en creativiteitsbureau Totaalburo, werd als externe
partner aangetrokken om het participatieve beleidsplanningstraject te begeleiden.
Om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen, werd aan alle Erfpuntteams gevraagd
om hun belanghebbenden op te lijsten. Op basis hiervan werd een overkoepelende lijst opgemaakt, waaruit de meest cruciale stakeholders werden geselecteerd (lijst stakeholder, zie
bijlage).

Erfpunt wil de komende vijf jaar evolueren naar een duurzame organisatie die minder afhankelijk is van subsidie dan vandaag. De overige gelden wil Erfpunt zelf genereren via een dienstenpakket op maat van de gemeenten en andere stakeholders binnen het erfgoedwerkveld.

De inbreng van supra-regionale stakeholders werd gecapteerd via reguliere overlegmomenten, visiedocumenten, afsprakennota’s … Voor de stakeholders waar Erfpunt de nauwste contacten mee onderhoudt op regionaal niveau, werden in het najaar van 2019 en het voorjaar
van 2020 vier participatiemomenten georganiseerd.

Bestaande dienstverlening (zowel basis als optioneel) wordt in 2020 geëvalueerd. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het versterken, bijsturen, herzien of afschaffen van deze diensten.

Voor elk participatiemoment werd Peter D’Herde gevraagd om een gepast format uit te werken. Tevens waakte hij over het vlotte verloop van het proces.

In de periode 2021-2023 worden nieuwe optionele dienstenpakketten uitgewerkt. Volgende
diensten behoren tot de mogelijkheden:
• het waarderen/uitbreiden van vastgestelde inventarissen;
• het opmaken van vastgestelde inventarissen archeologisch en landschappelijk erfgoed;
• het herwaarderen van het aanwezig beschermd patrimonium;
• het opmaken en/of opvolgen van beheersplannen;
• het regisseren van herbestemmingstrajecten;
• het opmaken van een erfgoedtoets in RUP;
• het ondersteunen van Wase gemeenten die een erkenning verkregen als OE-gemeente.
Deze lijst is niet limitatief en kan aangepast worden wanneer nieuwe noden en behoeften
binnen erfgoedzorg, Vlaamse beleidskeuzes, maatschappelijke ontwikkelingen met een impact op het onroerend erfgoed … zich aandienen.

Alternatieve financiering
Schenkingen, duo-legaten en sponsoring kunnen op termijn een nieuw financieringskanaal
vormen voor publieksprojecten en depotbeheer.

Op twee ambtelijke en bestuurlijke fora werden in september alle betrokken gemeentelijke
ambtenaren en lokale mandatarissen uitgenodigd. Ook de Erfgoedcel Waasland werd uitgenodigd. Plaats van afspraak was de modernistische Roosenbergabdij in Waasmunster.
Er werd op een inspirerende manier gepeild naar de sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen die met Erfpunt geassocieerd worden. Met een open en positieve blik op de toekomst werd getoetst naar de verwachtingen en aspiraties voor Erfpunt.
In oktober volgde het Waas Erfgoedcafé waarop de ruime Wase erfgoedgemeenschap uitgenodigd werd.
Binnen het inspirerende kader van het herbestemde atelier van een voormalige breigoedfabriek werd gepeild naar de sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen die met het Wase
erfgoed geassocieerd worden. Van nog groter belang zijn de verwachtingen en aspiraties
voor het erfgoed.
Voor de organisatie werden de krachten gebundeld met de Erfgoedcel Waasland, dat eveneens een nieuw beleidsplan opmaakt.
Op basis van de verzamelde gegevens vond in januari 2020 een personeelsreflectie binnen
Erfpunt plaats.
Het participatieve beleidsplanningsproces werd gevoed door de opmaak van een ondernemingsplan, uitbesteed aan Nelson, en het initiëren van een talentgericht personeelsbeleid,
uitbesteed aan CC Consult. Ook hierbij werd het werkveld bevraagd en het personeel intensief betrokken.
In december 2019, en januari en februari 2020, werden alle gegevens verzameld, gevolgd
door een SWOART-analysetraject waarbij de doelstellingen voor de volgende beleidsperiode werden bepaald en een missie en visie werden vooropgesteld.
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SWOART-ANALYSE4
Uit de resultaten van het participatief traject komen allerlei soorten interne en externe
gegevens naar boven. Sommige van die gegevens zijn als sterktes en zwaktes (intern) te benoemen en andere als kansen of bedreigingen (extern). Tevens werd er bij de deelnemers
naar hun aspiraties en de verwachte resultaten gepolst, die ze door de organisatie willen
neergezet zien. Vervolgens werd volgende SWOART-analyse opgemaakt:
Sterktes

Zwaktes

Aspiraties/ambities

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• winstgevende organisatie
• onroerend erfgoed wordt
evidentie zelf in de samenleving
• brede educatieve werking
• ruimte voor onderzoek
• burger nauwer betrekken bij
erfgoed

veel expertise in huis
sterke methodiek
depotwerking
onderzoek
goede samenwerking
link met de overheid

weinig transparantie
verwarring met Wase erfgoedcel
te weinig naambekendheid
communicatie
te weinig commerciële attitude
gebrek aan eindrapportering
afhaken bij grote projecten
snelheid en bereikbaarheid
te begrensd denken (bv.
geografisch)

Kansen

Bedreigingen

Resultaten

• betalende dienstverlening
vergroten (herbestemmen,
waardering onroerend erfgoed,
advisering bouwkundig
erfgoed, digitalisering, integrale
beheersplannen)
• communicatie (inzetten op
nieuwe trends)
• vrijwilligerswerking
• uitbreiden publiekswerking (o.m.
ondersteunen evenementen)
• toerisme
• alternatieve financiering (depot)
• raakvlakken zoeken

• financiële onzekerheden
• hoge kostprijs
(archeologietrajecten)
• algemene desinteresse in het
tastbare
• druk vastgoed
• klimaatuitdagingen
• informatie-uitwisseling private
bedrijven
• nieuwe voorschriften
erfgoeddecreet

• zo groot mogelijk draagvlak
creëren voor onroerend erfgoed
• meer transparantie
• grotere naambekendheid
• meer financiële zekerheid

Sterktes
Veel expertise
•

Als jonge onroerenderfgoedorganisatie met jarenlange ervaring in de archeologische
erfgoedzorg (ADW-tijdperk5) verzamelde Erfpunt de laatste drie jaar heel wat expertise rond bouwkundig erfgoed en in beperkte mate rond landschappelijk erfgoed. De
ontwikkeling van die expertise met betrekking tot alle vakdomeinen binnen onroerend erfgoed maakt van Erfpunt een sterke partner voor de gemeenten voor wat het
onroerend erfgoed betreft.

4 Het letterwoord SWOART staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Aspirations, Results, Threaths (Sterktes,
Zwaktes, Kansen, Aspiraties, Resultaten, Bedreigingen).
5 Voor zijn erkenning als IOED in 2016 was Erfpunt al sinds 1987 actief als de intergemeentelijke archeologische dienst
Waasland of kortweg ADW.
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Sterke methodiek
•

Erfpunt hanteert een zeer sterke methodiek en werkmethode rond waarderingssystemen en inventarisatie. Ook de visievorming die in onze rapporten beschreven wordt,
wordt zeer positief beoordeeld. Bij stedenbouwkundige adviezen is de expertise van
Erfpunt zeer waardevol.

Depotwerking
•

De professionalisering van de depotwerking binnen Erfpunt resulteerde in een levend
depot met een eigen onderzoeks- en tentoonstellingsbeleid, met aandacht voor erfgoededucatie.

Onderzoek
•

Het feit dat Erfpunt via onderzoek de vinger aan de pols houdt inzake de dagdagelijkse
werking in het erfgoedwerkveld maakt dat Erfpunt zijn expertise op peil houdt en zo
kwalitatief advies en dienstverlening kan blijven garanderen.

Afhaken bij grote projecten
•

Bij grote projecten kan Erfgoed niet tegemoetkomen aan de vraag en dient de organisatie af te haken, waardoor Erfpunt teleurstelling wekt bij zijn klanten, die naar een
andere partner op zoek moeten. De kans bestaat dat een klant de volgende keer rechtstreeks naar de andere partner gaat.

Snelheid en bereikbaarheid
•

Gezien het vele werk en de beperkte capaciteit binnen Erfpunt komt het afleveren van
snel werk en de bereikbaarheid van de organisatie voor de klanten wat onder druk te
staan. Op die manier loopt men het risico dat Erfpunt eerder als een generalistische
organisatie gezien wordt dan als specialisten.

Geografisch begrensd denken
•

Erfpunt opereert voornamelijk binnen het Waasland. Projecten buiten het Waasland
worden amper of niet gedaan omwille van de afstand.

Goede samenwerking
•

Erfpunt werkt op maat van het bestuur. De samenwerking tussen de gemeentelijke
dienst en Erfpunt verloopt zeer vlot. Erfpunt zorgt voor snelle adviezen en is met zijn
expertise ook mee aanwezig op het ambtelijk overleg. Daarnaast heeft Erfpunt ook
goede contacten met universiteiten.

Link met de overheid
•

Kansen
• Optionele diensten uitbreiden
•

Erfpunt heeft een sterke link met de overheid waardoor de organisatie als een performante partner gepercipieerd wordt. Daarnaast straalt Erfpunt neutraliteit en kwaliteit
uit.

Nieuwe noden en behoeften bieden een kans aan Erfpunt om nieuwe dienstpakketten
uit te werken en aan te bieden, bijvoorbeeld:

Erfpunt – Academie
•

Zwaktes

Bouwkundig erfgoed

Weinig transparantie
•

•

Zowel de prijszetting als het dienstenaanbod is niet duidelijk voor de klanten. Voor
klanten is het niet duidelijk welke diensten Erfpunt aanbiedt en welke prijszetting hier
tegenover staat.

•

Erfpunt wordt vaak aanzien als de Wase erfgoedcel. Overheden, private spelers en
burgers begrijpen het onderscheid tussen cultureel/immaterieel en onroerend erfgoed niet.
Nog te veel bedrijven, instellingen en overheden spreken onze organisatie met de vorige naam aan: Archeologische Dienst Waasland of de afkorting ADW. Na drie jaar is
de naam Erfpunt nog geen vast gegeven.

•

Binnen de externe communicatie is er verbetering nodig van onder meer de nieuwsbrief en het jaarverslag. Het jaarverslag zou meer als een verkoopkanaal ingezet mogen worden, waarin sterke en vernieuwende projecten en realisaties in de kijker worden gezet. De inhoud van de nieuwsbrief wordt soms als onduidelijk gepercipieerd en
ook de frequentie zou herbekeken mogen worden. Daarnaast hebben de stakeholders
ook nood aan een duidelijke vertaling van de beleidsbeslissingen op Vlaams niveau.

•

Erfpunt is te weinig commercieel gericht. De organisatie dient zich dieper in te leven
in de noden en behoeften van hun klanten, in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen en nauwgezet de concurrentie te volgen zodoende de eigen diensten sterk te
positioneren in de markt.

Gebrek aan eindrapportering
•

Ondanks dat Erfpunt een sterke methodiek hanteert, is men van mening dat er een
gebrek is aan een duidelijke eindrapportering. Na oplevering van het rapport is ook
verdere (permanente) aanwezigheid voor inhoudelijke expertise gewenst.
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Binnen de gemeenten is er nood aan een geïntegreerd beheersplan waarbij er aandacht is voor zowel archeologisch erfgoed, landschappelijk erfgoed als cultureel erfgoed. Er dient gezocht te worden naar raakvlakken tussen die aspecten van erfgoed.
Ook raakvlakken met bovenlokaal cultureel erfgoed en publiekswerking kunnen interessant zijn.

Vrijwilligers
•

Te weinig commerciële attitude
•

Bij klanten klinkt steeds meer de vraag naar totale beheersplannen waarin zowel
onroerend als cultureel erfgoed vervat zitten.

Raakvlakken zoeken

Externe communicatie
•

Vondsten digitaliseren, oplossingen voor documentatie van inventarisaties, nota’s
… de digitalisering brengt heel wat opportuniteiten voor Erfpunt om nieuwe diensten aan te bieden.

Integrale beheersplannen

Te weinig naambekendheid
•

Binnen erfgoed kent bouwkunde het grootste maatschappelijke draagvlak. Bovendien is de vraag naar adviezen met betrekking tot bouwkunde groot.

Digitalisering

Verwarring met Wase erfgoedcel.
•

Alle stakeholders hebben nood aan een basiscursus erfgoed. Voor scholen en leerkrachten kan nagedacht worden over de ontwikkeling van een educatief pakket.
Dit naar analogie van het succesvol concept ‘Erfgoedredders’ dat leerkrachten in
contact brengt met erfgoed- en natuurdeskundigen om samen een erfgoedproject
uit te werken.

Erfpunt moet nog meer inzetten op vrijwilligerswerking en er een heus beleid rond
uitbouwen. Vrijwilligers zijn immers een verrijking voor de organisatie. Met hun eigen
specifieke deskundigheid en betrokkenheid zijn ze een bijzondere meerwaarde voor
de organisatie. Vaak hebben vrijwilligers een frisse, onbevooroordeelde kijk op onroerend erfgoed die professionals aanzet tot reflectie van eigen handelen en denken.

Publiekswerking uitbreiden
•

Erfpunt kent een sterke publiekswerking rond archeologisch erfgoed (pop-up-expo’s,
partnerschap in SteM, Romeinse themaweken …). Ook landschappelijk en bouwkundig
erfgoed mogen aandacht krijgen, bijvoorbeeld in de ondersteuning van evenementen,
zoals Open Monumentendag, Archeologiedagen, Dag van de trage wegen, week van
de begraafplaatsen …
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Inzetten op nieuwe trends in communicatie (bv. podcasts)
•

Podcasts winnen aan populariteit. Erfpunt kan getuigenissen opnemen van personen
die veel kennis hebben over bepaalde gebouwen met veel erfgoedwaarde en die verspreiden via haar kanalen.

Alternatieve financiering
•

Naast betalende dienstverlening dient Erfpunt na te gaan waar de mogelijkheden tot
inkomsten zitten (schenkingen, duo-legaten, sponsoring).

Bedreigingen

Brede educatieve werking
•

Ruimte voor onderzoek
•

Iedereen vindt archeologie boeiend maar wenst er bij zijn/haar projecten niet mee
geconfronteerd te worden omwille van de kosten die het vrijwaren van het archeologisch erfgoed met zich meebrengt. De erfgoedverhalen die archeologisch onderzoek
opleveren wegen niet op tegen de kostprijs van archeologisch onderzoek.

Algemene desinteresse in het tastbare
•

De virtuele realiteit wint steeds meer terrein in het dagelijkse leven van de mens. Men
vervreemdt steeds meer van het tastbare (materiële). Wie wil nog archeologische
voorwerpen in een museum bewonderen of monumenten bezoeken als alles op het
internet tot in het detail te bekijken valt?

•

Het Waasland is een actieve en nog steeds groeiende economische regio. Noden inzake wonen, mobiliteit, bedrijfsterreinen ... zorgen jaarlijks voor tientallen ontwikkelingsprojecten die het archeologisch bodemarchief, historische landschappen en de
authenticiteit van waardevolle historische paden bedreigen.

Zo groot mogelijk draagvlak creëren voor onroerend erfgoed
•

De trend naar duurzaam wonen kan bedreigend zijn voor bouwkundig erfgoed (buitenisolatie of niet toelaten van zonnepanelen op beschermde monumenten).

Informatie-uitwisseling private bedrijven
•

Door samen te werken met vaste partners, maar ook buitenbeentjes, zet Erfpunt het
Wase erfgoed vanuit verschillende invalshoeken voortdurend in de kijker, waardoor
de Wase burger apetrots is op zijn erfgoed.

Meer transparantie
•

Door een duidelijke en transparante prijszetting te hanteren voor zijn dienstenaanbod, wordt de return naar de leden duidelijker.

Grotere naambekendheid
•

Klimaatuitdagingen
•

Erfgoed is van en voor iedereen. Erfpunt moet aan de burger kansen geven om te participeren binnen onroerenderfgoedzorg (vrijwilligers) en beleid (participatietrajecten).

Gewenste resultaten

Druk vastgoed
•

Om zijn expertise op peil te houden, moet Erfpunt tijd en ruimte voorzien voor verder
onderzoek naar het Wase erfgoed.

Burger nauwer betrekken bij erfgoed

Hoge kostprijs archeologietrajecten
•

Erfpunt breidt zijn educatieve werking verder uit buiten de kunst- en erfgoedsite Zwijgershoek (als partner in SteM), naar het voorbeeld van bijvoorbeeld erfgoedredders.
Naast archeologie moet ook bouwkundig en landschappelijk erfgoed meer aan bod
komen.

Door een sterke communicatie kan Erfpunt zich als een professionele organisatie tonen naar de buitenwereld en zijn naambekendheid doen groeien, waardoor Erfpunt
de referentie wordt voor onroerend erfgoed in het Waasland, en ook belangrijk wordt
in Oost-Vlaanderen en de rest van Vlaanderen.

Meer financiële zekerheid
•

Erfpunt wordt een duurzame organisatie die slechts voor 20 à 25 % subsidie-afhankelijk is. De overige inkomsten kan Erfpunt zelf genereren.

De uitwisseling van informatie met private archeologische bedrijven loopt niet vlot.
Het is zeer moeilijk om informatie met betrekking tot erfgoed vanuit de private markt
te ontvangen, waardoor erfgoedwaarde verloren dreigt te gaan.

Nieuwe voorschriften erfgoeddecreet
•

Het nieuwe erfgoedbeleid wil ‘sneller, goedkoper en eenvoudiger’ zijn. Een van de
meest gecontesteerde maatregelen is dat er geen vooronderzoek meer nodig is voor
percelen die kleiner zijn dan 5.000 m². Men vreest dat er door de nieuwe voorschriften
in het erfgoeddecreet niets meer onderzocht zal worden. Ook de geplande betonstop
zal gevolgen hebben voor het archeologisch onderzoek. Archeologie was de laatste
jaren een booming business, maar zal dus een andere invulling moeten krijgen.

Financiële onzekerheden (wegvallen van subsidies)
•

Erfpunt ontvangt momenteel nog heel wat werkingssubsidies van de provincie en het
agentschap OE. Echter is het in deze tijd onzeker of subsidies al dan niet zullen afnemen en in welke mate, waardoor Erfpunt middelen en inkomsten kan verliezen.

Aspiraties
Winstgevende organisatie
•
•
•

Erfpunt tracht een jaarlijkse omzetgroei van 5 % te realiseren.
Onroerend erfgoed wordt evident in de samenleving
Overheden en burgers moeten overtuigd worden van de meerwaarde van erfgoed in
de samenleving op het vlak van duurzaamheid, verdraagzaamheid, recreatie en onderwijs.
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE
DOELSTELLINGEN + ACTIEPUNTEN
De resultaten van de twee Wase fora, een erfgoedcafé, de personeelsbevraging en het ondernemingsplan werden verwerkt tot een plan met vier strategische doelstellingen:
1. Erfpunt als steunpunt
2. Erfpunt als bruggenbouwer en partner
3. Erfpunt als labo voor participatie en beleving
4. Erfpunt als ondernemer
Voor die strategische clusters werden volgende operationele doelstellingen en actiepunten
uitgeschreven.

Strategische doelstelling 1: Erfpunt als steunpunt
Never become as much of an expert
that you stop gaining expertise
(Denni Waitley)
Als autonoom kenniscentrum van archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed
wil Erfpunt de Wase erfgoedgemeenschap ondersteunen om een kwaliteitsvol(le) beleid, beheer en zorg rond onroerend erfgoed in het Waasland te realiseren.
OD1.1. Om zijn expertise en competenties op een zo hoog mogelijk peil te houden, voorziet
Erfpunt ruimte en middelen voor onderzoek naar het (Wase) onroerend erfgoed6 an sich, en
het beheer en de zorg ervan.
A.1.1.1. Erfpunt werkt in 2021 een onderzoekskader uit voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in het Waasland (zowel thematische als beheersmatige
vraagstellingen) en legt prioriteiten en timing hieromtrent vast. Tevens worden intern
teams of projectverantwoordelijken aangeduid.
A.1.1.2 Het onroerenderfgoeddepot Waasland ondersteunt het onderzoek naar het
Wase archeologisch erfgoed door actief Wase archeologische archieven (zowel van
oudere als recente datum) op te sporen, op te nemen in het depot en te ontsluiten via
inventarisatie.
OD1.2. Erfpunt vertaalt zijn expertise in excellente dienstverlening op maat van de Wase
gemeenten waardoor het een gedragen onroerenderfgoedbeleid kan uitvoeren.
A.1.2.1 Erfpunt evalueert in 2020 zijn huidige dienstverlening (zowel basis als optioneel).7 De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het versterken, bijsturen,
herzien of afschaffen van deze diensten. Deze evaluatie wordt jaarlijks herhaald.

6 Bijzondere aandacht verdient het varend en landschappelijk erfgoed.
7 De basisdienstverlening van Erfpunt bestaat momenteel uit: archeologische bureaustudie van gemeentelijke ontwikkelingsprojecten, het beheer van het onroerenderfgoeddepot, de actualisatie van vastgestelde inventarissen, het
adviseren van omgevingsaanvragen en erfgoededucatie.
Het optionele dienstenaanbod van Erfpunt bestaat uit archeologietrajecten (excl. bureaustudie) en de opmaak van
beheersplannen.
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A.1.2.2 Op basis van de resultaten van de Wase fora, het voorziene Vlaamse groenboek8
en de adviezen van het ondernemingsplan start Erfpunt in de periode 2021-2023 nieuwe optionele dienstpakketten op. Volgende diensten behoren tot de mogelijkheden:
- Het waarderen/uitbreiden van vastgestelde inventarissen;
- het opmaken van vastgestelde inventarissen archeologisch en landschappelijk
erfgoed;
- het herwaarderen van het aanwezige, beschermde patrimonium;
- het opmaken en/of opvolgen van beheersplannen;
- het regisseren van herbestemmingstrajecten;
- het opmaken van een erfgoedtoets in RUP;
- het ondersteunen van Wase gemeenten die een erkenning verkregen als OE-gemeente;
- het uitvoeren van dronevluchten;
- het 3D-registreren van voorwerpen en erfgoedsites;
- het uitwerken van archeologische reconstructietekeningen (sites, gebouwen…) en
technische tekeningen van archeologische voorwerpen.
Deze lijst is niet limitatief en kan aangepast worden wanneer nieuwe noden en behoeften binnen erfgoedzorg, nieuwe Vlaamse beleidskeuzes, maatschappelijke ontwikkelingen met een impact op het onroerend erfgoed … zich aandienen.
Elke Wase gemeente kan in overleg met Erfpunt een optioneel dienstenpakket op maat
samenstellen.
Ook derden kunnen beroep doen op het dienstenaanbod van Erfpunt.
A.1.2.3 Om sneller een antwoord te bieden op prangende vragen en behoeften rond onroerend erfgoed bij burgers, bedrijven en gemeenten optimaliseert Erfpunt zijn front
office in 2021.
Onder meer de volgende acties zijn voorzien:
- Digitale front office: de website wordt aangepast in functie van de gebruiker en
tevens uitgebreid met een luik EHBO of Eerste Hulp Bij Onroerend Erfgoed, waar
snel correcte info over archeologietrajecten, vastgestelde inventarissen en beschermde monumenten kan worden teruggevonden;
- persoonlijk contact – actie 1: Erfpunt voorziet de aanwerving een relatiebeheerder naar alle stakeholders toe;
- persoonlijk contact – actie 2: in het kader van voorbesprekingen, opvolging van
lopende dossiers, informatievragen allerhande … worden in samenspraak met de
gemeenten zittingsdagen ter plaatse gehouden.
OD.1.3. Erfpunt wisselt zijn expertise uit met de erfgoedgemeenschap (via Erfpunt – Academie).
A.1.3.1 Erfpunt werkt in 2021 een actieplan uit tot het uitwisselen van expertise inzake
het (Wase) onroerend erfgoed an sich, en het beheer en de zorg ervan, met erfgoedactoren (zowel professionals als niet professionals), en maakt in de periode 2022-2023
Erfpunt – Academie operationeel.

8 Het Vlaams beleid wil via een participatief traject in een groenboek de krijtlijnen vastleggen van een partnerschap
tussen de Vlaamse overheid en (onroerend)erfgoedgemeenten, uitgaande van een volwaardige taakverdeling. De
bouwstenen van die taakverdeling zijn: het geografisch inventariseren, het beheer van het beschermd en niet-beschermd erfgoed op lokaal grondgebied, financiering en handhaving. Midden 2020 wordt dit groenboek voorgesteld.
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Strategische doelstelling 2:
Erfpunt als bruggenbouwer en partner
Samen komen is een begin,
Samen blijven is vooruitgang,
Samenwerking is succes
(Henry Ford)

Een kwaliteitsvolle onroerenderfgoedzorg uitbouwen vereist partnerschappen tussen overheden, professionals, verenigingen en burgers. Als bruggenbouwer gaat Erfpunt op zoek
naar gezamenlijke waarden, doelen en uitdagingen bij andere erfgoedactoren. Met oude
partners worden de banden versterkt. Met andere actoren worden nieuwe partnerships gesmeed.
Hierdoor creëert Erfpunt samen met vaste en tijdelijke partners een ongeziene dynamiek
binnen het erfgoedwerkveld.
OD1. Als bruggenbouwer levert Erfpunt essentiële bouwstenen aan voor een nog kwalitatiever overleg tussen overheden, erfgoedorganisaties en/of buitenbeentjes in het werkveld.
Doel is hierbij het uitwisselen van expertise, het brengen van innovatieve cases, het smeden
van nieuwe samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid tot netwerken.
A.2.1.1 OMD, funerair erfgoed, actualisatie inventarissen … zijn erfgoedthema’s die bovenlokale oplossingen vragen. Via thematisch overleg wil Erfpunt de gemeentelijke
diensten samenbrengen, informeren, inspireren en gezamenlijk tot actie brengen.9
A.2.2.2 Erfpunt organiseert jaarlijks een erfgoedcafé voor erfgoedprofessionals, erfgoedverenigingen, politici, ambtenaren en buitenbeentjes om rond het jaarlijkse actieplan van Erfpunt te brainstormen.
A.2.2.3 (Erfgoed)verenigingen vervullen een sleutelrol binnen de erfgoedgemeenschap.
Vandaag de dag staan ze voor veel uitdagingen zoals verzilvering, te weinig instroom
van nieuwe leden of lacunes binnen de eigen expertise. Erfpunt brengt deze verenigingen in kaart en samen om regionale erfgoedthema’s te kiezen, expertise te delen en
nieuwe (minder evidente) partners te ontmoeten. Erfpunt beschouwt de Wase erfgoedcel hierbij als ideale partner in crime.
A.2.3.4 Het Waasland heeft een breed cultureel veld, zowel bij aanbieders als binnen
het amateurveld en professionele spelers. Binnen het planningsteam van Cultuurregio Waasland, de bovenlokale cultuurwerking Waasland, zal Erfpunt zich opstellen als
een actieve partner en bruggen bouwen naar andere Wase actievelden (kunst, volwassenenonderwijs …).

9 Dit initiatief kan pas echt slagen wanneer het lokale beleid zich engageert om zijn ambtenaren hier actief aan te laten
deelnemen.
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OD2.2. Erfpunt gaat partnerschappen aan om (grotere) projecten te realiseren en de kwaliteit van zijn dienstverlening te vergroten.
A.2.2.1 Bij het uitvoeren van archeologietrajecten of (synthese)onderzoek zoekt Erfpunt partners met de nodige expertise en creativiteit.
A.2.2.2 Erfpunt beschouwt de Wase erfgoedcel als een belangrijke partner. Overleg
moet uitwijzen op welke vlakken beide organisaties elkaar kunnen versterken en rond
welke (erfgoed)thema’s we kunnen samenwerken.
A.2.2.3 Erfpunt vervult een cruciale rol binnen de wetenschapskamer en het partnerberaad om het gebied Schelde Delta als Geopark te laten erkennen in 2022.10
A.2.2.4 Erfpunt onderzoekt tevens of andere projecten/de reguliere werking niet op
een Europees niveau kunnen worden getild door samen te werken met buitenlandse
partners (bv. Europa voor de burger, Jint of grensoverschrijdende overlegorganen met
Zeeuws-Vlaanderen).

OD2.3. Door zich actief in te zetten voor diverse netwerken met betrekking tot onroerenderfgoedzorg kan Erfpunt niet alleen de belangen van het Wase erfgoed behartigen, maar
ook inspiratie en bovenregionale samenwerking uit de grond stampen.
A.2.3.1 Erfpunt participeert in provinciale netwerken rond onroerenderfgoeddepots en
intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten. Binnen deze netwerken delen de leden
inspirerende cases, en worden kansen tot samenwerking benut.
A.2.3.2 Erfpunt is een trekker in het Vlaamse netwerk onroerend erfgoed en het Vlaams
onroerenderfgoeddepotnetwerk om de belangen van zijn gemeenten rond hun onroerenderfgoedzorg te verdedigen en expertise met elkaar te delen.

Strategische doelstelling 3:
Erfpunt als labo voor participatie en beleving
In het laten varen van onze perceptie,
ontstaat ruimte om op een andere manier waar te nemen
(Ingspire.nl)

Erfgoed is voor Erfpunt hét middel bij uitstek om mensen van alle leeftijden en achtergronden aan te zetten tot participatie, creativiteit en reflectie binnen de samenleving. Erfpunt
creëert daarom kansen om betrokkenheid te stimuleren, innovatieve en creatieve initiatieven te ondersteunen en belonen, en het Wase erfgoed te beleven.
OD.3.1. Erfpunt stimuleert betrokkenheid bij onroerenderfgoedprojecten
A.3.1.1 Erfpunt werkt al enkele jaren met vrijwilligers rond onroerenderfgoedzorg
(waaronder inventarisatie en collectiebeheer), maar een doordachte visie hieromtrent
ontbreekt. Daarom wordt in 2021 en 2022 gesleuteld aan een vrijwilligersbeleid om een
stevig onderbouwde vrijwilligerswerking uit te bouwen.
A.3.1.2 Erfpunt wil op termijn een regierol opnemen in participatietrajecten rond (het
herbestemmen van) onroerend erfgoed. Erfpunt onderzoekt hiervoor verschillende
formules van participatie en test zijn inzichten via een proefproject uit.
OD3.2. Erfpunt ondersteunt en beloont initiatieven die het Wase onroerend erfgoed in de
kijker zetten.
A.3.2.1 Erfpunt ondersteunt publieksprojecten van derden met betrekking tot archeologisch, bouwkundig en/of landschappelijk erfgoed op inhoudelijk en promotioneel vlak.
A.3.2.2 Erfpunt organiseert samen met de Wase erfgoedcel de Wase Erfgoedprijs (WEP).
Om de twee jaar zullen drie bijzondere projecten bekroond worden die op de een of
andere manier bijdragen tot de verruiming en de verdieping van de kennis betreffende
het Wase onroerend erfgoed en de ontsluiting ervan.

OD3.3. Erfgoed is van en voor iedereen. Erfpunt laat iedereen proeven van de Wase onroerenderfgoedverhalen via diverse initiatieven en in samenwerking met andere erfgoedverenigingen.
A.3.3.1 Erfpunt zoekt naar een geschikt digitaal platform om het Wase erfgoed een podium te geven. Eenmaal die keuze gemaakt is, lanceert Erfpunt een oproep om mee te
werken aan dit project van digital storytelling. Erfpunt beschouwt de Wase erfgoedcel
hier als een cruciale partner.
10 Doel is het gebied van de Vlaams-Nederlandse Schelde Delta (inter)nationaal op de kaart te zetten en het verhaal
te vertellen van een uniek gebied dat is ontstaan door de wisselwerking tussen land, zee en de rivier de Schelde met
haar getij en de mens die van dit natuurlijke landschap een volledig cultuurlandschap heeft gemaakt.
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A.3.3.2 Erfpunt ondersteunt op regionaal vlak publieksevenementen zoals Open Monumentendag, archeologiedagen … (promotioneel en inhoudelijk).
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A.3.3.3. Erfpunt blijft inzetten op expositie, als partner in het SteM, en door pop-up-expo’s bij de aangesloten gemeenten.
A.3.3.4 Erfpunt houdt zijn erfgoededucatie actueel en relevant. Tevens integreert het
de principes van het Europees educatief project Badges11 in zijn erfgoededucatie. Hiervoor zoekt Erfpunt partners bij hogescholen, universiteiten en creatieve bureaus.
A.3.3.5 Erfpunt overtuigt minder evidente partners (jongeren, nieuwe Waaslanders,
kunstenaars …) van de potentie van het Wase erfgoed voor hun projecten en geeft hun
volle vrijheid in publieksprojecten.
A.3.3.6 Erfpunt benadert toerisme Waasland om samen te werken in het kader van promotie en het ontsluiten van het Wase onroerend erfgoed.

Strategische doelstelling 4:
Erfpunt als ondernemer
It is not the strongest of the species that survive,
nor the most intelligent,
but the one most responsive to change.
(Charles Darwin)

Maatschappelijke uitdagingen en veranderingen creëren in het onroerenderfgoedwerkveld
ruimte voor innovatie en creativiteit. Erfpunt speelt hierop in als ondernemende en wendbare12 organisatie.
Als organisatie streeft Erfpunt tevens naar een excellente en gezonde mix van mensgerichtheid, ambitie, resultaatsgericht rendement en innovatie.
OD4.1. Erfpunt kenmerkt zich als organisatie door zijn eenvoud, efficiëntie en transparantie.
A.4.1.1 Erfpunt benut de kracht van zijn eenvoudige structuur (met één bestuursorgaan)
als projectvereniging. Erfpunt laat zijn bestuursleden proeven van het verloop en de
resultaten van eigen projecten en inspirerende cases elders, en dromen van potentiële nieuwe projecten. Tevens betrekt Erfpunt zijn bestuursleden in alle openheid bij
de uitdagingen waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Door die houding wil
Erfpunt zijn bestuursleden meer inzicht geven in de dynamiek van het werkveld en de
verbondenheid met onze erfgoedorganisatie versterken.
A.4.1.2 Beperkte financiële middelen en nieuwe takenpakketten (bv. relatiebeheerder,
participatiecoördinator en vrijwilligerscoach) dagen Erfpunt uit om in 2021 een traject
op te starten rond het optimaliseren van zijn werkorganisatie met als doel de samenwerking tussen de teams en de kwaliteitsverbetering van het dienstenaanbod te bevorderen.

OD4.2. Erfpunt leeft naar de principes van zijn eigen personeelsbeleid: respect, omgeving en
continuïteit.
A.4.2.1 Erfpunt staat in voor de goede gezondheid van de medewerkers en welzijn op
het werk door het uitvoeren van zijn actieplan algemeen preventieplan.
A.4.2.2 Door het uitbreiden van de werking naar de drie vakdomeinen binnen onroerend
erfgoed zijn de teams de laatste jaren meer naast elkaar gaan werken. Het wij-gevoel is
zoek. Om meer verbondenheid binnen de organisatie te creëren werken de medewerkers aan een respectvolle en vriendelijke werkomgeving, scharen ze zich eensgezind
achter een gezamenlijke doelstelling en wordt meer teamoverschrijdend gewerkt.
11 Het Europees project Badges is erop gericht kwalitatief leren te ondersteunen op erfgoedsites en via erfgoed en
dat vanuit verschillende invalshoeken (technische vakken, wiskunde, Latijn …), en dat leren te valideren met een
digitale badge in een digitaal portfolio. Iedereen is het erover eens dat je als individu of als groep leert wanneer je een
erfgoedsite bezoekt, bewust of onbewust. Je vergaart kennis, maar ontwikkelt ook vaardigheden en competenties op
sociaal, professioneel of persoonlijk vlak. Een bezoek aan een erfgoedsite of museum is dus niet louter een geschiedenisles.
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12 Wendbaarheid is de vaardigheid van een organisatie om zich te vernieuwen, aan te passen, snel te veranderen, en te
slagen in een turbulente omgeving.
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A.4.2.3 Erfpunt is een lerende organisatie. Het nieuwe talentmanagement wordt de komende jaren een vast gegeven. Door ruimte te geven aan groei kunnen de medewerkers
van onze organisatie ook de veerkracht opbouwen om mee te bewegen met veranderingen. Budgetten voor permanente vorming van medewerkers en vrijwilligers blijven
een vast gegeven binnen de begroting.

OD4.3. Erfpunt voert de aanbevelingen in zijn ondernemingsplan uit.
A.4.3.1 Erfpunt bakent in 2021 zijn basisdienstverlening en optionele dienstenaanbod af
en hanteert hiervoor een duidelijke en transparante prijszetting.
A.4.3.2 Door proactief te werken, optimaliseert de organisatie zijn dienstenaanbod. Samen met een relatiebeheerder haalt Erfpunt de banden met de gemeenten nauwer aan.
Hij/zij overlegt minstens zes keer per jaar met de gemeenten en dit op verschillende
niveaus. Zo detecteert Erfpunt de lokale noden/behoeften en wordt de organisatie nog
meer kenbaar gemaakt.
A.4.3.3 Erfpunt tilt zijn communicatie naar een hoger niveau. Er wordt een contentplan
voor de website opgemaakt, nieuwe brochures voor diverse doelgroepen worden uitgewerkt en breed verspreid, nieuwsbrieven worden geüpdatet, het jaarverslag wordt
aantrekkelijker en een heus communicatie-instrument …

A.4.4.3 Erfpunt maakt een punt van duurzaamheid in zijn dienstverlening. Een van de
grootste troeven van bouwkundig erfgoed is dat het ‘herbruikt’ kan worden en een alternatief vormt voor nieuwbouw. Voorbeeldcases met betrekking tot duurzame verbouwingen en ontwikkelingsprojecten worden verzameld en gepromoot via verschillende
kanalen (bv. via nieuwsbrieven, brochures of bij proactieve gesprekken). Subsidiekanalen voor energiebesparende maatregelen en instrumenten rond duurzaamheid worden
gepromoot. Erfpunt sensibiliseert eigenaars en gebruikers van beschermde panden
om als ‘goede huisvaders’ omzichtig en verantwoord om te springen met hun erfgoed.
Zo kunnen innovatieve, kwalitatieve, nieuwe tijdlagen aan gebouwen worden toegevoegd. Tevens wil Erfpunt een pleitbezorger zijn bij diverse overheden om initiatieven
rond duurzaam beheer van onroerend erfgoed te ondersteunen.
A.4.4.4 Erfpunt biedt kansen voor sociale economie bij het uitvoeren van zijn opdrachten (bv. Cenotaaftraject).
A.4.4.5 Erfpunt maakt een punt van duurzaam aankoopbeleid door te kiezen voor duurzame innovaties en leveranciers uit de regio (in de mate van het mogelijke). Ook de
aankoop van werkkledij en het voorzien van catering verloopt aan de hand van de principes van eerlijke en duurzame handel.
A.4.4.6 Erfpunt creëert ook groeiplekken voor kansengroepen en voor pas afgestudeerde erfgoedzorgers via werkstages.

A.4.3.4 Het onroerenderfgoeddepot Waasland beschikt momenteel niet over een duidelijk verdienmodel. Erfpunt gaat na waar de mogelijkheden voor alternatieve inkomsten zitten, zoals schenkingen, duo-legaten, sponsoring …

OD4.4. Erfpunt neemt zijn verantwoordelijkheid binnen de samenleving serieus en draagt
zijn steentje bij aan de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van Unesco ‘people, prosperity, peace
en partnership’ (2015).
A.4.4.1 Tegen 2025 werkt Erfpunt enkel nog digitaal op het vlak van personeelsadministratie en boekhouding. Tevens vermijdt Erfpunt het gebruik van plastic in de mate van
het mogelijke.
A.4.4.2 Erfpunt minimaliseert zijn milieu-impact door zijn energiegebruik te rationaliseren, door efficiënte en milieuvriendelijke werkgerelateerde verplaatsingen aan te
moedigen (openbaar vervoer en gebruik van bedrijfsfietsen) en het voorkomen van
afval. Daarnaast organiseert Erfpunt jaarlijks een ongewone actie rond milieusensibilisering (bv. zwerfvuilactie in samenwerking met een natuurvereniging, een sensibiliseringsactie met de Wase afvalintercommunales, go with the velo …).
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Bijlage 1 | Onroerend Waasland
Onder het landelijk fineer van het Waasland gaat een uitzonderlijk rijke erfgoedregio schuil.
Verspreid op en in de Wase bodem kunnen meer dan 2.500 waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische vindplaatsen ontdekt worden, waarvan er bijna 300 een beschermde status hebben.
Gedurende eeuwen heeft de Waaslander onbewust een waardevol erfgoedlandschap gecreëerd. Erfgoed dat het verdient om omzichtig mee om te gaan, zonder nieuwe kansen in de
weg te staan.
Ca. 12.000 jaar geleden verschijnt de eerste mens in het Wase landschap. Jagers, vissers en
verzamelaars kenden gedurende eeuwen een nomadenbestaan. Bijna 6000 jaar geleden zetten ze de eerste voorzichtige stappen naar een landbouwbestaan. Meer dan 2000 jaar later
markeren grafheuvels en urnenvelden hun begraafplaatsen. Tot het begin van onze tijdrekening was het bestaan van de vroege Waaslander gefixeerd op het overleven van de eigen
familie op het erf.
Vanaf de 1ste eeuw na Chr. floreert het Waasland aan de rand van het Romeinse rijk. De
post-Romeinse leegte in de vroege middeleeuwen maakt hier vrij abrupt een einde aan.
Slechts enkele nederzettingen verschuilen zich lang de oevers van de rivieren. Pas rond het
jaar 1000 zien we de populatie in het Waasland terug toenemen aan de rand van een uitgestrekt woud, het Koningsforeest. Toen in de 13de eeuw ook parochies in het bos en in de
veengebieden werden gesticht, krijgt het Waasland zoals we het nu kennen echt vorm.
Het Waasland heeft doorheen de geschiedenis vaak een grenspositie bekleed die verdedigd
diende te worden. De verdedigingswerken lieten talrijke sporen na in het Wase landschap.
Door de stijgende vraag naar voedsel uit het naburige Antwerpen van de 15de en 16de eeuw,
kiezen de Wase boeren ervoor om het weinig productieve landschap radicaal om te vormen
tot vruchtbare bolle akkers. Het Waasland leeft op en dankzij de baksteennijverheid versteent het landschap. Wase baksteen was eerst enkel weggelegd voor de elite, maar al snel
volgde ook de minder gegoede klasse. Wase foliekes in barok- en rococostijl zullen in de 17de
en 18de eeuw de traditionele baksteenarchitectuur verrijken.
De opkomst van de industrie en de aanleg van diverse spoorwegverbindingen wijzigen het
landelijke uitzicht van de meeste Wase gemeenten grondig. Pompeuze architectuur contrasteert met de arbeiderswoningen en resulteert in Wase uitersten. 19de-eeuwse verordeningen zorgen ook in het Waasland voor een omwenteling in de funeraire tradities.
Begin 20ste eeuw vormt de art nouveau een zwierige kanttekening in de marge van de Wase
architectuur. Tijdens het interbellum worden traditionalisme, art deco en modernisme naast
en door mekaar gebruikt in private en openbare bouwprojecten.
Al te veel wordt het recente bouwverleden herleid tot de hoogstandjes van architecturaal
kunnen in postmodernistische stijl. Terwijl ook de mainstream bouwprojecten aandacht
verdienen. De individualisering van de privéwoningbouw en de ondoordachte ruimtelijke
planning vanaf de jaren 50-60 in Vlaanderen, en dus ook in het Waasland, verdient ook de
aandacht.
Wat brengt de toekomst? Erfpunt detecteert nieuwe tendensen die van invloed kunnen zijn
op een innovatieve benadering van archeologische, bouwkundige en landschappelijke relicten. We vertrekken uit het heden, om het verleden aanwezig te maken. Alleen zo genereert
het erfgoed nieuwe kansen en vrijwaren we het voor de toekomst.
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Bijlage 2 | Lijst stakeholders

Vlaams onroerenderfgoed werkveld
Ruimtelijke ontwikkelaars en bouwheren

Besturen

Onderwijs en erfgoededucatie

De participerende gemeentebesturen: Beveren, Kruibeke, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Externe diensten (waar Erfpunt beroep op doet)

Potentieel participerende gemeentebesturen: Lokeren en Zwijndrecht.
Raad van Bestuur Erfpunt
Lokale politieke mandatarissen met erfgoedinteresse
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Vorming
Publiek
Media
Personeel van Erfpunt

VLAANDEREN - Vlaamse parlementsleden met Wase roots en/of erfgoedinteresse
EUROPA
UNESCO i.f.v. het Geopark

Ambtenaren
WAASLAND
Directeurs en adjunct-directeurs + MAT + afdelingshoofden + diensthoofden + ambtenaren:
Ruimtelijke Ordening – Cultuur – Erfgoed - Groen/milieu/klimaat - Burgerlijke stand (vnl. begraafplaatsen) – Toerisme – Onderwijs – Musea - Archief – Jeugd – Sport – Gebouwen - CC’s.
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
VLAANDEREN - Agentschap Onroerend Erfgoed

Waas erfgoed werkveld
Professionelen
•
•
•

Erfgoedcel Waasland
Regionaal landschap Schelde Durme
Grenspark Groot-Saeftinghe + EGTS-Linieland

Adviesraden
Erfgoedvrijwilligers
•
•

Experts (Heemkringen, musea, kerkfabrieken, projectmatige erfgoedinitiatieven, natuurverenigingen,… + particulieren).
Vrienden/liefhebbers
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Bijlage 3 | Planningsschema
Beleidsplan – strategische en operationele doelstellingen met acties Timing
1. Erfpunt als steunpunt
1.1 tijd en ruimte voor onderzoek i.f.v. gedragen erfgoedbeleid
1.1.1 onderzoekskader
1.1.2 archeologische archieven opsporen, inventariseren en
ontsluiten
1.2 expertise vertalen naar excellente dienstverlening
1.2.1 evaluatie huidige dienstverlening
1.2.2 nieuwe optionele dienstpakketten
1.2.3. optimaliseren frontoffice
1.3. uitwisselen expertise
1.3.1. actieplan + opstart Erfpunt-academie
2. Erfpunt als bruggenbouwer en partner
2.1 bruggenbouwer
2.1.1 thematisch overleg
2.1.2 erfgoed café
2.1.3 (erfgoed)verenigingen in kaart brengen, samenbrengen, …
2.1.4 Cultuurregio Waasland – bruggen bouwen naar andere
Wase actievelden
2.2 partner
2.2.1 partnerschappen voor (synthese)onderzoek en
archeologietrajecten
2.2.2 partnerschap met Wase erfgoedcel
2.2.3 partner in erkenningstraject Schelde Delta als Geopark
2.2.4 buitenlandse partners voor reguliere of projectwerking
2.3 actieve deelname aan netwerken
2.3.1 provinciale netwerken
2.3.2 trekkersrol bij NOE en Vlaams
onroerenderfgoeddepotnetwerk
3. labo voor participatie en beleving
3.1 stimuleert betrokkenheid bij erfgoedprojecten
3.1.1 uitwerken vrijwilligersbeleid
3.1.2 proefproject participatietraject rond (herbestemmen)
(onroerend) erfgoed
3.2 ondersteunen en belonen van initiatieven die Waas erfgoed in de
kijker zetten
3.2.1. inhoudelijk en promotioneel ondersteunen van
publieksprojecten door derden
3.2.2 organiseren Wase erfgoedprijs in samenwerking met de
Wase erfgoedcel
3.3 beleving
3.3.1 digital storytelling
3.3.2 ondersteunen evenementen (OMD en archeologiedagen)
3.3.3 inzetten op expositie (als partner in SteM en pop up
expo’s)
3.3.4 actueel en relevant houden van eigen erfgoededucatie
3.3.5 publieksprojecten met minder evidente partners
3.3.6 ontsluiten erfgoedverhalen in samenwerking met toerisme
Waasland
4. Erfpunt als ondernemer
4.1. eenvoud, efficiëntie en transparantie
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Vlaamse beleidsnota
onroerend erfgoed (linken)
4.1.1.2/4.1.2.2/4.3.1.3

2021
2021-2026
2021-2023

4.1.1.2/4.1.2/4.2.1-2/4.3.1.1-2

2020
2021-2023
2021
4.3.1.3
2021-2023
4.1.1
2021-2026
2021-2026
2021-2026
2021-2026
4.1.1

4.1.1 betrokkenheid van bestuur bevorderen
4.1.2. changement traject
4.2. personeelsbeleid
4.2.1 acties algemeen preventieplan
4.2.2 acties teamoverschrijdend werken
4.2.3 vorming
4.3 uitvoeren aanbevelingen ondernemingsplan
4.3.1 afbakenen basisdienstverlening en optionele
dienstpakketten + transparante prijszetting
4.3.2 aanwerving relatiebeheerder
4.3.3 externe communicatie versterken
4.3.4 verdienmodel voor onroerenderfgoeddepot
4.4 inzetten op 17 ontwikkelingsdoelstellingen Unesco
4.4.1 personeelsadministratie en boekhouding enkel nog
digitaal + vermijden gebruik plastic
4.4.2 minimaliseren milieu-impact organisatie
4.4.3 promoten duurzaamheid in onroerenderfgoedzorg
4.4.4 kansen bieden voor sociale economie
4.4.5 duurzaam aankoopbeleid
4.4.6 groeiplekken voor kansengroepen en jonge erfgoedzorgers
creëren

2021-2026
2021
2021-2024
2021-2026
2021-2026
4.3.2.1/4.3.2.2
2021
2021
2021-2023
2021-2026

4.3.2.2
4.3.1

2025
2021-2026
2021-2026

+ 4.3.1.4/4.3.1.5/4.3.2.2

2022-2026
2021-2026
2021-2026

2021-2026

Toelichting planningsschema: Het planningsschema is een oplijsting van onze strategische en operationele doelstellingen waaronder actiepunten zijn
terug te vinden. Bij elk actiepunt staat ook een timing van uitvoering vermeld.

2021-2026
2021-2022
2021-2026
2021-2026

+4.1.1.3

4.1.1
2021-2022
2021-2026

+ 4.1.1.1 /4.3.1.5
4.3.1.5

2021-2026
2021-2026
4.3.1.5
2021-2026
2021-2026
2021-2026
2021-2026
2021-2026
2021-2026

+ 4.1.1.1

2021-2026

+4.1.1.1

4.3.1.1

