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iNleidiNg       

Netwerken en expertisedeling zijn in erfgoedland veelgehoorde slogans. Maar hoe vertaal je die retoriek 
in de praktijk? Hoe bouw je een netwerk uit? Hoe weet je of je op de goede weg bent? en hoe hou je een 
netwerk levendig?

Omdat er de voorbije jaren al heel wat netwerkervaring is opgedaan in de erfgoedsector, besloot FARO in het 
kader van het PRISMA-project op onderzoek uit te trekken. We spraken met verschillende organisaties over 
hun ervaringen, polsten naar valkuilen en noteerden wijze raad. Daarnaast namen we ook een kijkje over 
de grens. Verschillende internationale projecten onderzochten immers al eerder hoe collectiebeherende 
erfgoedorganisaties in de praktijk netwerken vormen.1

Op basis van dit materiaal publiceerden we een eerder theoretisch artikel in faro | tijdschrift over cultureel 
erfgoed.2 De bedoeling is om het in deze handleiding vooral praktisch te houden. Daarom maakten we een 
stappenplan voor het opzetten van een netwerk (met handige checklist als bijlage) en maakten we een 
selectie van interessante tools voor het meten en analyseren van netwerken. Drie inspirerende interviews 
(met de Vlaamse erfgoedbibliotheek, het Stadsarchief Mechelen en het MAS) bieden een blik achter de 
schermen. Besluiten doen we met de tien geboden van netwerkvorming. Maar eerst gaan we even wat 
dieper in op de vraag wat een netwerk precies is en waarom erfgoedorganisaties het interessant vinden om 
hierin te investeren.

Wat is een netwerk?

Netwerken is zo’n term die je vandaag vrijwel overal hoort. Maar wat is dat nu precies, een netwerk? toen 
we de vraag stelden tijdens de interviews, kregen we erg gelijklopende antwoorden. Vrijwel iedereen maak-
te in zijn omschrijving wel gewag van een patroon of een geheel van onderlinge contacten of relaties. We 
citeren enkele antwoorden:

  “Het geheel van contacten dat je onderhoudt, dat je kan inzetten om doelstellingen te verwezen- 
  lijken en waaraan je zelf participeert om doelstellingen van anderen te verwezenlijken.”

  “een band tussen verschillende organisaties en personen … waardoor er informatie wordt uitge- 
  wisseld of samengewerkt wordt aan een project.”

  “Het leggen van contacten en het uitwisselen van gegevens.”

  “een cluster van organisaties en personen met wie je een link of een band hebt, waar je mee sa- 
  menwerkt of goede contacten mee hebt.”

Deze antwoorden sluiten trouwens mooi aan bij wat er in de vakliteratuur over netwerken staat. Ook in de 
meeste definities van netwerken is er wel sprake van onderlinge relaties en interacties tussen personen en 
organisaties.3

Netwerken en samenwerking worden vaak als synoniemen gebruikt. toch zijn zij niet helemaal identiek. 
Samenwerking komt erop neer dat de actoren streven naar een gezamenlijk product, traject of project. Bin-
nen een netwerk zijn de relaties structureler, de partners willen samen een bepaald doel bereiken, maar het 
staat zeker niet vast welke output dit zal opleveren. Zij kunnen ook gewoon gericht zijn op het verzamelen 
van informatie of het delen van expertise. Vanzelfsprekend kan, zoals we verder zullen zien, een samenwer-
king een belangrijk instrument zijn om een netwerk te vergroten of te versterken.



 PRISMA Rapport Netwerken in erfgoedland   ■  5

Waarom netwerken erfgoedorganisaties?

Netwerken zijn voor vele erfgoedwerkers meer dan alleen een slogan. uit onze bevraging kwamen vier rede-
nen naar voren waarom erfgoedwerkers zich vandaag kunnen engageren in een netwerk.

omdat het moet

Vele erfgoedorganisaties netwerken omdat de Vlaamse Gemeenschap dit vraagt. In de memorie van toe-
lichting van het Cultureel-erfgoeddecreet lezen we dat de ontwikkeling van een netwerk van expertise een 
“noodzakelijke voorwaarde” is voor de uitbouw van een erfgoedbeleid.4 In de beheersovereenkomsten van 
de cultureel-erfgoedconvenants, de expertisecentra, de landelijke koepels, het steunpunt en (samenwer-
kingsverbanden van) collectiebeherende organisaties lezen we dan ook dat deze zich daadwerkelijk actief 
moeten engageren in een netwerk met allerhande andere erfgoedorganisaties.

omdat wij zo kennis kunnen verwerven

er zijn natuurlijk nog vele andere redenen waarom erfgoedwerkers vandaag netwerken. Wat tijdens vrijwel 
alle gesprekken naar boven kwam, was dat erfgoedorganisaties via een netwerk expertise kunnen verwerven. 
“Door informatie- en kennisdeling kunnen we vermijden dat organisaties dubbel werk leveren”, zo stelde ie-
mand. Die kennisdeling is vandaag heel belangrijk. We staan er niet altijd bij stil, maar ook onze sector is een 
expertisesector waarbij kennis en vaardigheden de in- en output van heel wat activiteiten uitmaken. Het ge-
volg is dat er vandaag een grote rijkdom aan kennis aanwezig is, die met behulp van een netwerk sneller kan 
worden gedeeld. Die kennisdeling kan trouwens ook nieuwe kennis genereren. Door informatie, ervaringen en 
ideeën met elkaar te vergelijken en tegen elkaar af te zetten, kunnen er immers nieuwe inzichten ontstaan.5

omdat we samen sterk staan

een andere reden waarom erfgoedorganisaties in een netwerk kunnen stappen, is dat ze op die manier sterker 
staan. er spelen uiteraard allerhande efficiëntievoordelen mee, maar minstens even belangrijk is de macht van 
het getal. Wie spreekt namens vele monden, is overtuigender. Of zoals onze respondenten het formuleerden:

  “Als netwerk ben je ook met meer en kan men moeilijker aan je voorbijgaan.”

  “Je werkt op een andere schaal: samen kan je meer doen dan wanneer je het alleen zou doen.”

Het spreekt voor zich dat dit voordeel vooral speelt bij de geformaliseerde netwerken die meestal een dui-
delijk en van tevoren vastgelegd gemeenschappelijk doel voorstaan. Maar ook binnen informele of lossere 
netwerken kan dit voordeel meespelen. Door zich te engageren in zo’n netwerk “wordt het ook gemakkelij-
ker om publieksbekendheid te krijgen”.

omdat het fijn is!

Zeker bij informele netwerken is het soms gewoon fijn, of misschien zelfs therapeutisch, om bij te praten 
met/stoom af te blazen bij gelijkgezinden:

  “Anderen ontmoeten kan heel erg inspirerend en begeesterend zijn! Dynamiek en enthousiasme  
  zijn besmettelijk.”

  “Het is soms echt een hart onder de riem en zeer bemoedigend voor mensen die binnen hun eigen  
  organisatie niet altijd een luisterend oor vinden.”
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en de nadelen?

uiteraard kan een engagement in een netwerk ook een aantal nadelen met zich meebrengen. We vroegen 
het aan onze respondenten: waarom zou je niet netwerken?

omdat we onze eigenheid dreigen te verliezen

Het belangrijkste nadeel volgens onze respondenten is het verlies van de autonomie. Dit speelt duidelijk 
mee bij een formeel netwerk met organisaties van een verschillend kaliber:

  “De groten moeten zich dan inhouden voor de kleintjes, en dat kan soms remmend werken.”

Ook bij de informele netwerken is er een zeker verlies van autonomie. Zeker tussen de landelijke erfgoed-
organisaties is er vandaag een dicht en min of meer informeel netwerk van allerhande coördinatoren, di-
recteurs, stafmedewerkers en consulenten. Al deze erfgoedwerkers hebben in het verleden met elkaar sa-
mengewerkt, of toch al zeker met elkaar rond de (vergader)tafel gezeten, en zullen elkaar in de toekomst 
wellicht nog nodig hebben. Die grote onderlinge afhankelijkheid betekent ook dat erfgoedwerkers vandaag 
heel sterk rekening moeten houden met elkaars gevoeligheden en belangen. Het behoort vandaag tot de 
ongeschreven regels van het cultureel-erfgoedwerk: wie een vorming wil organiseren, een project plant of 
een nieuwe doelgroep wil aanboren … moet de reflex hebben om zich af te vragen wie daarbij zeker moet 
worden betrokken en dus ook bereid zijn om een stukje van de eigen handelingsvrijheid op te geven.

omdat het veel tijd vraagt

Dit proactief rekening houden met allerhande gevoeligheden en belangen vraagt uiteraard heel wat tijd en 
energie. Dit is het tweede grote nadeel van netwerken:

  “Je steekt erg veel tijd in netwerken, zonder dat je altijd weet waar je zal landen.”

  “en dan gaat het niet alleen om vergaderingen, je moet ook energie spenderen aan sociale evene- 
  menten, recepties of boekvoorstellingen.”

Binnen de ene organisatie is zo’n engagement al gemakkelijker te verantwoorden dan binnen een andere. 
Soms heel praktische drempels kunnen hierbij opduiken. Dienstverplaatsingen bijvoorbeeld, voor een ver-
gadering of een ontmoeting in Brussel, zijn zeker binnen openbare diensten niet altijd vanzelfsprekend. 
Ook voor academici blijkt een engagement in een erfgoednetwerk niet altijd evident. Binnen de universiteit 
worden zij vooral beoordeeld op basis van hun onderzoek en hun bijdragen in gerenommeerde wetenschap-
pelijke tijdschriften; veel minder op hun contacten of samenwerking met de erfgoedsector.

Kortom: netwerken vraagt een investering in tijd en engagement, maar levert vele voordelen op. Reden te 
over dus om in deze handleiding concrete tips en praktijkervaring te bundelen. In wat volgt schetsen we 
eerst een stappenplan, gaan daarna in op het tekenen van netwerken. In drie interviews kunt u praktijkver-
halen lezen en we sluiten af met de tien geboden van de netwerker!
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hoe bouW je eeN NetWerk uit?  
eeN strategie iN tieN stappeN

We kunnen er niet omheen: zoveel verschillende organisaties er zijn, zoveel verschillende manieren er be-
staan om aan netwerking te doen. De ideale strategie bestaat niet, want netwerken is nu eenmaal maat-
werk. Onze gesprekspartners vertegenwoordigden dan ook een brede waaier van mogelijke strategieën. een 
paar voorbeelden uit de praktijk om dit even te illustreren:

  “Ik begon met een kleine groep contacten. Deze heb ik vooral uitgebreid door via persoonlijke con- 
  tacten te worden doorverwezen naar anderen, via één persoon krijg je immers toegang tot zijn  
  of haar netwerk. Zo groeit dat wat organisch. Je kunt volgens mij niet doelgericht naar contacten  
  op zoek gaan.” 

  “We concentreren ons voorlopig vooral op de kernleden en bouwen aan vertrouwen tussen hen. Op  
  termijn kunnen we dan ook anderen betrekken. We hebben er wel op gelet dat onze doelstellingen  
  breed genoeg geformuleerd zijn zodat ook anderen zich erin kunnen herkennen.”

  “We zijn begonnen met na te gaan welke actoren er zijn en in welk mininetwerk zij een rol kun- 
  nen spelen. De volgende stap is om de actoren samen te brengen en te bekijken in welke groepen  
  ze een rol kunnen spelen. Op termijn zouden we dan graag publieksgerichte projecten willen orga- 
  niseren binnen het netwerk.”

kortom: niet iedereen heeft een glossy strategie om een netwerk uit te bouwen. Maar: hoe beter je hebt 
nagedacht over een strategie, des te doelbewuster je het netwerk gestalte kunt geven. Daarom presenteren 
we in dit deel een praktisch stappenplan voor het bepalen van een netwerkstrategie. In tien stappen overlo-
pen we de volgende belangrijke vragen bij het opzetten van een netwerk:

 ▹ Wie is de doelgroep van het netwerk?
 ▹ Wat is onze missie of de meerwaarde die we willen leveren?
 ▹ Hoe formeel willen we zijn? (dit is de belangrijkste vraag!)
 ▹ Welke werkvormen gaan we inzetten?
 ▹ Welke informatie willen we bijhouden?
 ▹ Hoe gaan we zorgen voor verankering en herkenbaarheid?
 ▹ Welke mandaten moeten we regelen?
 ▹ Hoe gaan we de deelnemers aan het netwerk betrekken?
 ▹ Wat is onze communicatiestrategie?
 ▹ Wat is de inbreng van de leden?

Bijlage 1 bij deze handleiding bevat een checklist die de stappen kort samenvat en de belangrijkste elemen-
ten weergeeft. Gebruik dit als werkblad bij het bepalen van jouw netwerkstrategie.

stap 1: de doelgroep

Het doel van deze stap is dat je duidelijk formuleert voor wie het netwerk een meerwaarde zal bieden.

belang van de doelgroep

Bij het uitbouwen van een gestructureerd netwerk dat gericht is op een inspirerende samenwerking op de 
lange termijn, is het van groot belang om je allereerst de vraag te stellen: “Voor wie doen we het eigenlijk?” 
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Daarbij kun je een onderscheid maken tussen een kerndoelgroep, die soms uit leden bestaat en een bredere 
doelgroep. Neem even de tijd om voor jezelf scherp te stellen wie je vooral wilt bereiken:

 ▹ professionals in de sector;
 ▹ vrijwilligers;
 ▹ mensen uit andere sectoren binnen een bepaalde geografische omschrijving;
 ▹ iedereen die vanuit een eigen invalshoek een link heeft met het centrale thema;
 ▹ …

Cruciaal daarbij is dat je nagaat welke meerwaarde je voor die doelgroep kunt realiseren. uit onze gesprek-
ken is namelijk gebleken dat mensen zich enkel bij een netwerk aansluiten als ze er een meerwaarde in zien 
waarin ze zich kunnen herkennen:

  “Voor het uitbouwen van netwerken hebben we één criterium: het moet aansluiten bij onze eigen  
  kerndoelen.”

  “Het is noodzakelijk om aan te sluiten bij de noden en behoeften van de leden: de samenwerking  
  moet relevant zijn, als je daar te ver van afwijkt, wordt het moeilijk.”

  “Vaak zie je wel dat organisaties bereid zijn actief deel te nemen als de werkdomeinen aansluiten  
  bij hun eigen werking, hun eigen noden en behoeften.”

Noden en behoeften van de doelgroep in kaart

Als je weet waar je doelgroep nood aan heeft, ben je dus al een hele stap vooruit. een kort onderzoekje naar 
hun vragen en behoeften kan je dus zeker vooruithelpen. Denk daarbij aan:

 ▹ dingen die je al weet (vanuit een decretale opdracht bijvoorbeeld, vanuit vroegere gesprekken, vragen 
of zelfs klachten en verzuchtingen);

 ▹ interviews met een aantal sleutelfiguren waarin je hen vraagt wat de meerwaarde kan zijn;
 ▹ gesprekken met grotere focusgroepen waarin de verschillende perspectieven die je wil meenemen, 

vertegenwoordigd zijn;
 ▹ een worldcafé waarin je heel wat verschillende perspectieven samenbrengt.

Hou er ten slotte rekening mee dat je geen doctoraat over deze materie maakt! Verkennende ideeën over 
welke richting het netwerk uitgaat, zijn in deze fase al voldoende. Zoals we later nog zullen aangeven, is het 
namelijk belangrijk dat het netwerk ook bottom-up kan groeien. Alles op voorhand afbakenen en vastpin-
nen is dan ook geen goed idee.

Weet ten slotte ook dat de keuze van de doelgroep gevolgen heeft voor de aanpak van de netwerkvorming:

  “Het werken met professionele partners of niet-professionelen vergt een andere aanpak. Het ge- 
  vaar bestaat erin dat, als je bij vooral niet-professionelen te veel top-down gaat denken, ze het ge- 
  voel krijgen overheerst te worden, waardoor samenwerking moeilijk is.”

stap 2: de missie en de visie

Het doel van deze stap is dat je helder formuleert welke meerwaarde het netwerk zal bieden en waarom het 
netwerk onmisbaar zal zijn.
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de drie hoofdcategorieën

Je kunt de missie van netwerken indelen in drie hoofdcategorieën, namelijk lobbyen, kennis creëren of ken-
nis verspreiden:6

Lobbying: vooral gericht op sensiblisering en bewustmaking over het centrale topic van het netwerk en dit 
ten aanzien van het beleid en/of de brede maatschappij. typische acties zijn het formuleren van stellingna-
mes, politieke analyses, campagnes en andere sensibiliserende activiteiten.

Kennis creëren: Deze netwerken zijn gericht op het delen van kennis en competenties om samen iets nieuws 
te creëren. De leden bouwen samen aan het verzamelen van kennis en expertise. typische activiteiten zijn 
gezamenlijke seminaries, publicaties en studiedagen, net als rapporten en vergelijkende studies.

Kennis verspreiden (disseminatie): Voornamelijk ondersteunen en promoten van het delen van good practi-
ces tussen de actoren. Vooral pogen innovatie op gang te brengen door het bekendmaken van resultaten van 
allerlei projecten en de actoren aansporen hierop verder te werken. Mogelijke activiteiten zijn: databases 
met good practices, kennismarkten, trainingsessies …

een netwerk heeft vaak trekjes van meer dan een van bovenstaande types, maar het is belangrijk om te 
bepalen welke invalshoek de basis zal vormen waarop je de rest verder bouwt. Deze keuze kleurt immers de 
verdere stappen die je neemt. Als je wilt lobbyen en politieke standpunten wilt innemen, zul je bijvoorbeeld 
een veel formeler netwerk moeten uitbouwen dan wanneer je alleen kennis vlot wilt laten doorstromen.

het nut van een missie

Naast het kiezen van een hoofdcategorie heb je ook een missie nodig die duidelijk maakt waarom het net-
werk uniek en onmisbaar is. Hiervoor mag je best dromen en je richten op een verre toekomst. Het is zelfs 
beter om te vertrekken vanuit een positieve insteek, dan problemen als uitgangspunt te nemen. Mensen 
hebben dan immers de neiging om te gaan zeuren over wat er allemaal misgaat en dat kan heel belemme-
rend werken. Niet doen dus en vooral met een open blik naar de toekomst kijken!

een goede missie is cruciaal omdat ze alle inspanningen die mensen willen leveren de moeite waard moet 
maken en ook zal helpen om eventuele hindernissen te kunnen nemen. Ze vat immers de meerwaarde sa-
men en formuleert de gemeenschappelijke noemer waar alle deelnemers zich in kunnen vinden. Dit blijkt 
in elk geval zeer expliciet uit onze gesprekken:

  “Visie heb je nodig om mensen te laten geloven in het project en, nu het concreter wordt, heb ik de  
  vier basisdoelstellingen uit de visie weer even onder de aandacht gebracht, bij wijze van inspiratie.  
  De visie is voor mensen een stimulans om verder te werken en contact te houden.”

kennis creëren kennis verspreiden

Lobbyen en sensibiliseren
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  “een goede samenwerking is gebaseerd op een algemeen belang waarin alle partners zich kunnen vinden.”

Formuleer dus een heldere missie en communiceer daar open over. Of, beter: stel ze samen met de partners op. 

het formuleren van een missie

een paar vragen die kunnen helpen bij het formuleren van de missie of visie:

 ▹ Wat maakt ons uniek? Wat mist Vlaanderen zonder dit netwerk?
 ▹ Welk ideaalbeeld streven we na ? Hoe zou de wereld er anders of beter uitzien als de missie zou be-

reikt zijn ? (niet wat we willen doen maar welke richting we uitgaan, de grote ambitie)
 ▹ Wat is de bestaansreden van het netwerk in vergelijking met andere netwerken of organisaties?

Bij elke belangrijke stap die je zet, zou je je moeten afvragen: wat willen we hiermee bereiken? Als je bij-
voorbeeld werkgroepen samenstelt, is het handig als deze ook een duidelijke eigen doelstelling hebben. 
Hoe meer duidelijkheid, hoe beter. Maar leg je netwerk ook niet lam met regeltjes, want dat is dan weer het 
andere uiterste. Zorg dus naast helderheid ook voor openheid, leg bijvoorbeeld nooit een concrete output 
vast (een boek, een tentoonstelling) maar laat dat soort zaken vanuit de deelnemers langzaam groeien. Het 
is belangrijk dit doel voor ogen te houden:

  “Is de output, het doel of resultaat te onduidelijk, dan dreigen (vooral) de niet-professionele part- 
  ners niet geëngageerd en gemotiveerd te raken.”

stap 3: bepaal de graad van formalisering

Dit is de belangrijkste stap in de strategiebepaling. Het doel van deze stap is dat je nadenkt over hoe formeel 
het netwerk zou moeten zijn en welke graad van engagement je van de leden vraagt.

Netwerken in soorten en maten

Bij het opzetten van ons onderzoek gingen we op zoek naar verschillende soorten netwerken in de praktijk 
van de erfgoedsector. We dachten daarbij bijvoorbeeld aan:

 ▹ sociale netwerken
 ▹ organisatorische netwerken
 ▹ expertisenetwerken
 ▹ formele netwerken
 ▹ informele netwerken
 ▹ lokale netwerken
 ▹ internationale netwerken
 ▹ online netwerken

Al deze netwerken kwamen we tijdens onze interviewronde ook tegen, maar al snel bleek dat er eigenlijk 
maar één basisonderscheid bestaat en dat is het verschil tussen informele en formele netwerken. Op basis 
van de interviews vatten we de eigenschappen van deze twee hoofdtypes even samen in de volgende tabel:
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Tabel: Algemeen onderscheid informeel en formeel

Informeel Formeel

Organisch groeien Doelbewust opzetten

Geen lijn Duidelijk doel

Vrijheid Beslissingen – carcan

Spontaan Strikte afspraken – artificieel?

toevallige of ad-hocontmoetingen Vaste werkgroepen, structuren en mandaten

Flexibel Verstarring

Ontmoetingsplaats Vergaderzaal

Wisselend perspectief Centrale coördinatie en ondersteuning

Wandelgangen Op papier

Open Gesloten

Binnen dit basisonderscheid zijn het eigenlijk vooral de doelen van de netwerken die een verschil maken, of 
de geografische scoop. Of je nu met individuen werkt of met organisaties, met lokale experten of internatio-
nale spelers, je kunt er telkens voor opteren om formeel of informeel banden te smeden.

groeien van informeel naar formeel

Soms kies je van in het begin bewust voor een formele werking, omdat de overheid bijvoorbeeld een 
netwerkstructuur heeft opgelegd. Maar heel vaak groeit een netwerk spontaan en na verloop van tijd volgt 
dan de vraag: “Is het zinvol om meer gestructureerd te gaan samenwerken?” Onze gesprekspartners waren 
van mening dat je goed over deze vraag moet nadenken, want:

  “Persoonlijke contacten zijn belangrijk en het is echt niet altijd nodig om te formaliseren! Meer ge- 
  structureerd werken vraagt investeringen en je moet je de vraag stellen of dat een meerwaarde zal  
  bieden bovenop de informele werking.“

Als je er dan toch voor kiest om te gaan formaliseren, weet dan dat je een grote uitdaging tegemoetziet. Je 
moet er immers in slagen om het beste van twee werelden te verzoenen, opdat je niet in een artificieel strak 
keurslijf belandt:

  “De uitdaging is dat je het spontane kunt behouden en er tegelijk een richting aan kunt geven,  
  zodat het minder ad hoc wordt!”

Het overstappen van een informele, laagdrempelige werking naar een formele netwerkstructuur is een 
grote stap. Het lijkt wel op een metamorfose, want de situatie voor en de situatie na zijn vaak echt wel 
anders. er moeten budgetten worden vastgelegd en verantwoordelijkheden afgebakend. Plots spelen er 
juridische zaken mee, zoals statuten en andere verplichtingen bij het oprichten van een vzw. Vaak merkt 
men ook dat er andere mensen bij betrokken raken: directeurs, politici en soms ook professoren. De oor-
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spronkelijke enthousiastelingen moeten dan soms een stapje opzijzetten. een paar praktijkgetuigenissen 
over dit breukmoment:

  “Vaak is het eenvoudig om op operationeel vlak samen te werken, maar treden de complicaties op  
  als dit structureel-juridisch geregeld moet worden.” 

  “Na de breuk ontstaat er een andere dynamiek en je moet ervoor zorgen dat je het proces niet  
  platslaat met agenda’s, belangen en macht. Dit is namelijk het moment van de organogrammen,  
  van de beslissingen: ga daar dus zeker met de nodige omzichtigheid mee om”

het model van Zorich als inspiratiebron

In het bovenstaande zijn we vertrokken van een strikte tegenstelling tussen informele en formele 
netwerken. Maar zit er niet veel grijs tussen dit zwart en dit wit? Diane Zorich, een Amerikaanse consultant 
die probeerde archieven, bibliotheken en musea beter te laten samenwerken, ontwikkelde een interessant 
continuüm van samenwerking.7 Haar uitgangspunt is dat netwerken het beste bottom-up groeien en dat 
er tijd nodig is om het vertrouwen tussen de deelnemers te laten groeien. Zorich zet de graden van samen-
werking uit op een lijn met een stijgende meerwaarde, een toenemende investering en een steeds groter 
risico. De samenwerking wordt ook steeds formeler. We vatten even samen:

Nog een extra woordje uitleg:

 ▹ Kennismaking: een open ontmoeting, een eerste dialoog waarbij wordt nagegaan waar er mogelijke 
raakvlakken kunnen zitten. Heel vrijblijvend, maar niet te onderschatten om een veilige context te 
creëren.
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 ▹ Uitwisseling: in deze stap wordt op ad-hocbasis kennis uitgewisseld om zo het potentieel te verken-
nen en kleine, maar tastbare voordelen te realiseren. Denk aan collegagroepen of Communities of 
Practice die niets beslissen, maar wel kennis en ervaringen bundelen.

 ▹ Structureel delen: in deze fase is er al voldoende vertrouwen opgebouwd om meer systematische 
kennis te delen door het uitbouwen van communicatietools en het opzetten van werkgroepen en 
projecten die het een en ander uittesten.

 ▹ Samenwerking: dan wordt het tijd om samen nieuwe kennis te creëren en te zoeken naar een grotere 
afstemming. De partners inspireren elkaar om samen innovatie te kunnen realiseren en afspraken te 
maken. Bijvoorbeeld: de partners zetten samen een project op.

 ▹ Convergentie: in deze fase is het expertisenetwerk een onmisbaar deel geworden van de organisaties. 
een geleidelijke groei dus naar expertise-uitwisseling waarbij constant nieuwe kennis gecreëerd wordt.

Alle fases in dit stappenplan zijn waardevol! Het is dus zeker niet altijd nodig of wenselijk om in de laat-
ste fase uit te komen. Andersom is het wel noodzakelijk om telkens alle voorgaande fases te doorlopen 
en bijvoorbeeld tijd en ruimte te voorzien voor kennismaking en vrijblijvende kennisdeling. Daarbij moet 
de netwerkbouwer zich bewust zijn van een duidelijk breekpunt tussen “structureel delen” en “samen-
werken”. Dit is immers de overgang tussen vrijwillige, nog wat informele samenwerking naar een struc-
turele netwerking.  

Zorich in de praktijk

Cruciaal in het model van Zorich is dat het op zich niet uitmaakt in welke graad van samenwerking jouw netwerk 
zich bevindt. Niet elk netwerk heeft namelijk een sterke convergentie als doel. Maar elke verdere fase is wel ge-
fundeerd in de vorige, wat wil zeggen dat je de vorige fase niet zomaar mag overslaan. Mensen en organisaties 
hebben tijd nodig om een volgende stap te zetten. De eerste types van samenwerking willen dus vooral vertrou-
wen creëren en voorzien veel ruimte voor inspraak zodat de partners naar elkaar kunnen toegroeien. 

Bedenk dus van bij de start welke graad van formalisering je zou willen bereiken en waar het netwerk nu 
staat op het continuüm. Maak het netwerk niet formeler dan nodig om de missie te realiseren. Wil je bij- 
voorbeeld vooral kennis delen, dan heb je geen gedetailleerd systeem van beslissingsmandaten nodig. Heb 
daarnaast aandacht voor een groeiproces naar formaliteit en probeer niet te veel in één keer te willen: tijd 
en geduld zijn immers heel belangrijk!

Maar, een model is maar een model en het is zaak om daar in de praktijk creatief mee om te gaan. Som-
mige netwerken met grote ambities beginnen bijvoorbeeld met een heel formele stap: het opstellen van 
statuten en het samenstellen van bestuursorganen. Vaak keren ze daarna weer terug naar het begin van het 
continuüm om binnen dat formele kader toch weer informele banden te smeden. Zo  voelen zij ook aan dat 
meteen beginnen met het hoogst haalbare en alle hete hangijzers niet realistisch is: het vertrouwen moet 
langzaam groeien. een concrete tip:  

  “We zorgen eerst voor haalbare resultaten, quick wins die kunnen leiden tot meer engagement.  
  Daarna pakken we de gevoeligere zaken aan.”

Andere netwerken slaan misschien stappen over en houden de kennismaking kort om pijlsnel door te groei- 
en naar een zeer hechte samenwerking. Als het vertrouwen aanwezig is, kan dat geen probleem zijn. Hier- 
onder nog een paar suggesties om het model van Zorich flexibel toe te passen in de praktijk:

  “Bottom-up is belangrijk, maar een aantal dossiers waarvoor gespecialiseerde kennis nodig is en  
  die veel mankracht en energie vereisen, mogen dan weer wat meer top-down zijn. Bijvoorbeeld  
  de kwestie van de fysieke en digitale depots. Als je in zo’n dossier van onderuit wil werken, kom je  
  nergens, meer sturing is dan nodig om iets gedaan te krijgen. In zo’n geval moet je dus toch formeel  
  starten.” 
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  “De kritieke fase situeert zich volgens mij eerder in de overgang van samenwerking naar conver- 
  gentie: hoe kan je de samenwerking na afloop van het project continueren en verankeren?”

  “De toepasbaarheid van de theorie hangt af van de bestaansreden van het netwerk. Als het de  
  bedoeling is om samen projecten te realiseren, dan is het logisch dat je elkaar goed moet kennen  
  en vertrouwen, zeker als verwacht wordt dat ieder een bijdrage levert. Het investeren van tijd en  
  middelen is immers moeilijker dan informatie delen.”

In grotere netwerken kunnen verschillende groepen een andere snelheid hebben: het hangt soms van het thema af 
hoe snel men tot zeer tastbare afspraken komt. Je hoeft dus niet met alle partners in het netwerk even ver te gaan:

  “Ik denk dat wij die stappen in de praktijk toepassen. Wel zien we die opeenvolgende fasen niet als  
  een lineair proces. Het is belangrijk om veel organisaties te verankeren in een netwerk, maar som- 
  migen zullen in de eerste fase blijven.”

  “Het is wel interessant om dergelijke stappen af te bakenen, al was het maar om te kunnen uit 
  maken en te verantwoorden in welke organisatie je energie en tijd wil stoppen voor een meer in- 
  tensieve samenwerking. Het lijkt logischer dat je de eerste stap van ontmoeting met velen neemt,  
  terwijl je maar met enkele actoren een performant netwerk kunt uitbouwen.” 

stap 4: bepaal welke werkvormen je nodig hebt

Het doel van deze stap is na te gaan welke werkvormen je gaat gebruiken.

Werkvormen kiezen

In de vorige stap ging je na op welke plaats in het continuüm je netwerk zich nu bevindt en hoe formeel 
de netwerking uiteindelijk zou moeten worden. Op basis van deze analyse kun je een werkvorm kiezen. Is 
het de bedoeling om vrijblijvend expertise uit te wisselen en inspiratie op te doen, dan kies je bijvoorbeeld 
voor een Community of Practice. Zeer formele netwerken bouwen dan weer een structuur uit met stuur- en 
werkgroepen, comités en commissies. Let er wel op dat je geen ellenlang mechanisme van goedkeuring gaat 
uitbouwen, want dat kan contraproductief zijn:

  “Het inbouwen van een sterk hiërarchische structuur in een netwerk is geen goed idee, als je dan  
  in een conflictsituatie verzeilt raakt, is die moeilijk nog op te lossen, omdat grotere clusters denken  
  dat ze macht hebben, terwijl netwerken niet om macht gaat.”

In bijlage 2 bij deze handleiding vind je een overzicht van werkvormen en hun definities.  Wees je ervan be-
wust dat elke werkvorm eigen doelen heeft en dat je die doelen niet mag mixen. krijgt een groep na verloop 
van tijd een ander doel, verander dan ook de naam. 

Als je netwerk heel formeel georganiseerd is, zorg er dan toch ook voor dat er nog voldoende informele 
contacten kunnen zijn: deze zijn immers cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen tussen de leden. een 
voorbeeld uit de praktijk:

  “Ondanks het feit dat we een formeel netwerk zijn, besteed ik veel aandacht aan het informele. Zo  
  organiseren we één keer per jaar een informele lunch en tentoonstellingsbezoek met de Raad van  
  bestuur. Het is namelijk belangrijk dat de mensen elkaar ook leren kennen en niet alleen de orga- 
  nisaties. De sfeer moet goed zitten!”
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stap 5: Welke kennis heb je nodig?

Doel van deze stap is om na te gaan welke gegevens het netwerk nodig heeft om vlot te kunnen draaien en 
hoe je die informatie kunt bewaren.

Welke informatie wil je bijhouden?

Netwerken draaien altijd om informatie. Of ze nu vooral sensibiliseren, kennis willen laten circuleren of 
nieuwe kennis willen creëren. Het is dus belangrijk om je even de vraag te stellen welke informatie de spil 
van het netwerk vormt en welke gegevens je zou moeten hebben om het netwerk op koers te houden en 
grip te krijgen op de evolutie van het netwerk.

een paar voorbeelden uit de praktijk:

  “We houden plaatsbezoeken bij, maar hebben nu ook afgesproken om telefonische contacten en in- 
  formele contacten op studiedagen bij te houden, zodat we op het einde van het jaar de diversiteit aan  
  contacten kunnen nagaan. We zouden zo ook zwakke contacten op het spoor kunnen komen en daar  
  dan iets aan kunnen doen.“

  “elke medewerker beheert een aantal domeinen. Het is de bedoeling dat ze rond die domeinen ex- 
  pertisenetwerken opzetten en onderhouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een contac- 
  tenlijst op de netwerkschijf. Aan de hand daarvan wordt duidelijk wie welke adviezen aan het  
  veld geeft. Ook volgen ze voor dat domein de recente publicaties op en de evenementen. Op die  
  manier trachten we de contacten wat te bestendigen, maar we kunnen hiermee niet alles opvan- 
  gen: als een van onze medewerkers zou weggaan, verliezen we toch de directe persoonlijke band  
  met deze contacten.”

  “Wij houden alle klachten bij. Het is belangrijk om elke klacht serieus te nemen (ook al vind je het  
  zelf maar onzin): als je gefundeerd antwoordt, is de klacht van de baan. Als je geen antwoord geeft,  
  onthouden mensen dat vaak heel lang!”

  “We werken met FAQ’s en fiches van instellingen: “Bij die mensen kan je dit en dat verwachten.”  
  We doen dit omdat we veel soortgelijke vragen krijgen en zo kunnen we sneller een antwoord for- 
  muleren, anders moeten we steeds hetzelfde opzoeken.”

hoe bewaar je informatie? informatiemanagement

tijdens onze gesprekken met verschillende actoren bleek dat kennismanagement heel erg belangrijk is om 
een netwerk goed te laten draaien:

  “een tip voor startende netwerken is om vanaf het begin na te denken over procedures en struc- 
  turen om informatie die wordt uitgewisseld door te geven en op te slaan: informatiemanagement dus! “ 

  “Als er dan iemand wegvalt die een knooppunt is in een netwerk, dan vallen er ook heel wat contac- 
  ten weg en verdwijnt er heel wat kennis”

Goed nadenken over welke informatie je wil gaan bijhouden en hoe je dat gaat doen, is zeker geen overbodige 
luxe. Vaak is er in netwerken namelijk nogal wat verloop. Je moet ervoor zorgen dat niet alle informatie ver- 
dwijnt wanneer een medewerker vertrekt. Gestructureerd bewaren heeft daarnaast ook de volgende voorde- 
len:
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 ▹ door selectie is er minder opslagruimte voor documenten nodig (zowel reëel als digitaal);
 ▹ de medewerkers kunnen efficiënter werken en besteden minder tijd aan het zoeken naar gegevens;
 ▹ goed bewaarde gegevens maken het eenvoudiger om te bewijzen wat het netwerk precies doet. 

Binnen het bestek van deze handleiding kunnen we niet uitgebreid ingaan op alle aspecten van een goed do- 
cumentbeheer. Het project “Recordsmanagement” van de MLA (London HuB) ontwikkelde een interessante tool 
die de verschillende aspecten van documentbeheer in kaart brengt.8 Hier beperken we ons even tot drie tips: 

TIP 1: Maak een onderscheid tussen types gegevens
Niet alle gegevens zijn evenveel waard en moeten daarom op dezelfde manier behandeld worden. een goed 
gegevensbeheer houdt rekening met verschillende graden van belangrijkheid:

 ▹ Vitale gegevens: essentieel voor de continue werking van de organisatie en onvervangbaar (bv. be-
heersovereenkomsten, meerjarenplannen, verslagen Raad van Bestuur, Algemene Vergadering ….) 
Deze gegevens moeten natuurlijk vlot beschikbaar en bereikbaar zijn en best in meerdere exempla-
ren bewaard worden.

 ▹ Belangrijke gegevens: belangrijk voor de organisatie en enkel tegen een hoge kost (middelen en per-
soneelsinzet) vervangbaar (bv. actieplan). Dit zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om bepaalde 
beslissingen te verantwoorden.

 ▹ Nuttige gegevens: verlies van deze gegevens leidt tot een tijdelijk ongemak dat relatief snel te ver-
helpen is (bv. handleidingen, decreten, verslagen werkvergaderingen). Dit zijn gegevens die vaak een 
informatieve waarde hebben.

 ▹ Niet-essentiële gegevens: enkel waarde op korte termijn, niet op langere termijn (bv. e-mail met 
lunchafspraak, kladversies nota’s, uitnodigingen vergaderingen).

→ bekijk dus eens welke types  gegevens in je netwerk circuleren en deel deze in volgens de bovenstaande 
categorieën. 

Hou er rekening mee dat we hier spreken over gegevens en niet over types documenten: een e-mail kan dus 
evenzeer niet-essentiële als belangrijke gegevens bevatten. Het is de inhoud die bepaalt of je de mail al dan 
niet bewaart.

TIP 2: Ga na welke processen in de organisatie centraal staan en hoe je deze processen kunt documenteren: 

 ▹ Bepaal het doel van ieder document: ga bijvoorbeeld na welke informatie nodig is om de opdrachten 
van de organisatie te vervullen. Op welk punt in het proces is het noodzakelijk om een schriftelijke 
neerslag te creëren? We creëren immers heel wat documenten die geen specifiek doel hebben of niet 
strikt noodzakelijk zijn. Dergelijke documenten zijn vaak ballast.

 ▹ Volg de regels voor het opstellen van documenten: we raden aan om elk document via de koptekst 
van een datum te voorzien, zodat het beheer van de verschillende versies transparant blijft. Ook de 
naam van de opsteller mag niet ontbreken!

 ▹ Duid de status van het document aan: is het een ontwerpversie of een definitief document? Laat het 
weten via de koptekst. Je kunt de ontwerpversies ook nummeren, maar aan de hand van de datum 
zou al duidelijk moeten zijn welke versie recenter is.

 ▹ Denk aan duidelijke titels van e-mails: in een eindeloze reply-reeks kan de inhoud van de mail totaal 
niet meer overeenkomen met de titel van het bericht. Pas de titel dus aan: dat maakt zoeken gemak-
kelijker.

TIP 3: Maak afspraken over een centraal beheer van gegevens 
Zorg voor een logische indeling op de centrale netwerkschijf, verplaats je hierbij in de positie van degene die 
zoekt. Doel is immers om de documenten vlot toegankelijk te maken; wat zijn logische zoekstrategieën? Je 
archiveert in functie van het vinden, niet in functie van het archiveren zelf. 
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 ▹ een goed vertrekpunt voor een logische indeling zijn de verschillende functies in de organisatie, zo-
wel de interne/ondersteunende taken als de publieke functies. Die laatste vind je terug door naar de 
missie van het netwerk te kijken. Zorg in elk geval dat er consensus is over de indeling.

 ▹ Voorbeelden van mapindeling en benaming van documenten zijn door e-David in een praktisch do-
cument samengevat: www.edavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn3.pdf .

 ▹ ken bevoegdheden toe voor de centrale schijf: wie heeft bevoegdheid om mappen op het hoofdni-
veau aan te maken? Vanaf welk bestandsniveau kunnen medewerkers zelf mappen aanmaken?

In het tweede deel van deze handleiding lichten we het programma Personal Brain toe. Deze dynamische 
tool is ook zeer geschikt om informatie over het netwerk op te slaan.

stap 6: Verankering: zorg voor herkenbaarheid

Doel is na te denken over hoe je voor herkenbaarheid en vaste aanspreekpunten kunt zorgen, zowel voor 
mensen binnen als buiten het netwerk.

personen, ruimte en ritme

Zorich benadrukt dat formelere netwerken nood hebben aan een ankerplaats: een administratieve basis van 
waaruit de communicatie vertrekt en die de ontwikkeling van het netwerk opvolgt. uit onze gesprekken bleek 
dat die ankerplaats ook een andere invulling kan krijgen dan een administratieve opvolging. Alles wat het 
netwerk een gezicht geeft en zorgt voor herkenbaarheid en een zekere continuïteit, valt hieronder. Daarbij gaat 
het in de eerste plaats om personen: zowel een coördinator als een voorzitter blijken zeer belangrijk te zijn:  

  “een gezicht of een aanspreekpunt hebben is heel belangrijk. keuze van een voorzitter (en dage- 
  lijks bestuur) is heel bepalend: nood aan een echte trekker met voldoende sociale en diplomatische  
  vaardigheden en neutraliteit.” 

  “een coördinator is cruciaal, zeker in de eerste fase: er moet iemand een trekkersrol vervullen, pro- 
  blemen oplossen en stimuleren. Zo steek ik heel veel energie in het aansporen van mensen (“Schrijf  
  het eens op, maak je ’huiswerk’ voor die vergadering.”). Als coördinator word je toch gezien als de  
  initiatiefnemer, voor de deelnemers komt het erbij, bovenop hun reguliere taken.”

  “een trekker is belangrijk, er is een generator nodig om de boel in gang te houden […] anders zal  
  iedereen zich na verloop van tijd terugtrekken.”

Maar ook regelmaat en ruimten kunnen zorgen voor die herkenbaarheid die een netwerk nodig heeft om 
verder te groeien. een paar ideeën:

  “Ritme en regelmaat in het overleg; dit creëert een soort van ’automatisch‘ contact en maakt de  
  drempel ook lager om zaken te bespreken”.

  “Het is handig als er een aanspreekpunt is, een administratieve ondersteuning, maar ook de  
  leeszaal fungeert vaak als zo’n soort thuisbasis: zo’n plaats waar men kan binnenlopen en anderen  
  kan ontmoeten.”

  “Vergaderen op een vaste plaats” 

Het wordt misschien niet meteen als een tool voor netwerking gezien, maar een leeszaal of een andere 
“vaste stek” van een organisatie kan nieuwe contacten faciliteren. Zonder afbreuk te willen doen aan alle 
investeringen die digitalisering van collecties mogelijk maken, komen mensen nog graag naar een erfgoed-
organisatie toe:
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  “Vaak levert contact met de archivaris ook nieuwe dingen op en dat geldt trouwens evenzeer voor  
  musea. Persoonlijke contacten maken het verschil.” 

Leeszalen van archieven en bibliotheken, maar ook musea en erfgoedhuizen hebben naast een inhoudelijke dus 
ook een sociale rol die je niet mag onderschatten. Het loont zelfs de moeite om die rol uit te spelen, een paar tips: 

  “Je kunt daar extra op inzetten door voorzieningen te treffen, faciliteiten ter beschikking te stellen:  
  verenigingen hebben vaak nood aan vergaderruimte en zo kom je tot een win-win. Maar uiteraard  
  moet een leeszaal ook weer geen clubhuis worden: een goede balans is aangewezen.” 

  “Organisaties zijn op zoek naar lokalen voor vergaderingen of opvoeringen. erfgoedinstellingen  
  kunnen deze ter beschikking stellen. Op die manier maakt men al kennis met de organisatie, zonder  
  dat het directe doel samenwerken is. Zie het als een investering op langere termijn. er kan zo ver- 
  trouwen groeien en dat kan drempelverlagend zijn.”

kortom: geef je netwerk een duidelijk gezicht, een aanspreekpunt. Bij zeer formele netwerken is dat vaak 
een logo, maar ook bij informele netwerken is het nodig om je af te vragen hoe je herkenbaarheid en con-
tinuïteit kunt creëren, via personen, ruimten of ritme.

Wees je er ook van bewust dat herkenbaarheid ook valse verwachtingen kan scheppen:

  “Als je potentiële partners niet weten wie je bent, is samenwerking op voorbaat al heel moeilijk. 
  Daarbij bestaat er een tegenstelling.  Als je inzet op grotere herkenbaarheid (door logo bv., visietek- 
  sten …) loert institutionalisering en overbevraging om de hoek, en weer eens een extra organisatie,  
  waardoor de partners door het bos de bomen niet meer zien.”

linken met andere organisaties

Om je netwerk goed te onderhouden, maar ook om het uit te breiden, kan het zeker zinvol zijn om linken te 
leggen met koepel- en andere specifiekere organisaties. Lid worden van hun raden, werkgroepen en andere 
overlegorganen biedt vaak het voordeel dat je zo ’automatisch‘ in contact komt met anderen. De drempel is 
lager om iets te vragen als je die persoon sowieso regelmatig ontmoet tijdens vergaderingen. uiteraard is 
het wel nuttig om kosten en baten goed tegen elkaar af te wegen:

  “Wij zijn lid van de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering van een aantal organisaties. Ik vind  
  dat wel een belangrijk instrument voor netwerking dat ook resultaat oplevert. Het vergt natuurlijk  
  wel wat tijd om dit goed te doen en de andere organisatie ernstig te volgen (het is niet de bedoeling  
  om alleen een papieren lid te zijn). Het is wel zaak om dit goed te balanceren, want er is een gevaar  
  voor overkill.” 

  “Je moet toch voorzichtig zijn en grondig nadenken aan welke netwerken je wel kunt deelnemen  
  en aan welke niet. Je moet dan nagaan wat de verhouding is tussen de tijd en de energie die je  
  erin stopt en het resultaat van deze inspanning en dat is niet zo gemakkelijk te meten. Ons eerste  
  criterium daarbij is dan of het bijdraagt aan onze eigen opdracht.”

Het hoeft hier trouwens niet altijd om een formeel lidmaatschap te gaan. Je kunt ook aansluiten bij 
netwerkactiviteiten van andere organisaties:

  “er bestaan ook bredere netwerken die elkaar op regelmatige basis ontmoeten. Aangezien het niet  
  mogelijk is om met elke organisatie iedere twee maanden rond de tafel te gaan zitten, zou dit een  
  goed aanknopingspunt kunnen zijn.”

kortom: je hoeft niet altijd zelf de mensen rond de tafel te brengen!
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stap 7: Mandaten regelen?

Doel is na te gaan of het netwerk zodanig formeel is of zal worden dat je mandaten moet vastleggen. Dit 
heeft alles te maken met de graad van beslissingsbevoegdheid die het netwerk heeft.

Mandaten van de leden in het netwerk

Deelnemen aan een netwerk betekent ook altijd een zeker engagement opnemen. er is altijd een soort van 
wederkerigheid nodig, want het is de bedoeling dat je in een netwerk kennis en expertise deelt en deze niet 
alleen maar opdoet voor jezelf. er zijn nu eenmaal een paar impliciete spelregels die ervoor zorgen dat het 
netwerk kan groeien. 

Zolang het alleen maar gaat over het delen van kennis is het vaak niet noodzakelijk om de mandaten echt vast 
te leggen. Anders wordt het als men binnen het netwerk kennis wil creëren. Bij het bepalen van standpunten 
bijvoorbeeld of bij het uitwerken van een concreet project, met inbegrip van budgetten. In deze gevallen moet 
je ervoor zorgen dat het duidelijk is wie beslissingen mag nemen. Als dat niet duidelijk is, kun je veel tijd ver-
liezen. Bovendien kan dat heel erg demotiverend zijn voor het netwerk. een paar getuigenissen uit de praktijk:

  “er zijn mensen die niets moeten aftoetsen en meteen kunnen beslissen (proffen, directeurs). An- 
  deren mogen geen beslissingen nemen, daar moet je dan later weer contact mee opnemen en dat  
  kost tijd. Hou daar dan ook rekening mee en voorzie daar tijd voor. Ik heb geleerd om meteen naar  
  de hoofdverantwoordelijke te bellen (wel even durven), maar zo zijn problemen veel sneller op 
  gelost.” 

  “Men spreekt soms uit naam van een bepaalde organisatie, maar blijkt daar later minder goed  
  aangeschreven dan men zelf beweerde, heeft minder invloed dan gedacht of mag eigenlijk geen  
  afspraken maken: zoiets kan veel vertraging opleveren.”

  “In een formele structuur moet je echt waken over die mandaten: mensen moeten echt hun over- 
  ste kunnen vertegenwoordigen.”

Als je netwerk een gezamenlijk project uitwerkt waarvoor duidelijke beslissingen nodig zijn, leg dan de 
mandaten liefst schriftelijk vast.

  “Het lijkt me aangewezen om de inspraak goed te regelen en goed te bepalen wie welke beslis- 
  singsbevoegdheden heeft. een goede verdeling van taken en bevoegdheden werkt vaak heel aange- 
  naam. Mandaat is cruciaal en gebrek aan mandaat kan een grote domper zijn (als iemand op een  
  vergadering enthousiast ‘ja’ zei en daar achteraf moet op terugkomen).“

  “Het is dus vaak aangewezen om een formeel ‘go’ uit te spreken en dat ook op papier te zetten,  
  zodat je er zeker van bent dat je de volgende stap kunt zetten.”

Mandaten: wie mag er namens het netwerk optreden?

Ook de mandaten binnen de organisatie moeten duidelijk zijn. Als iemand namens het netwerk spreekt moet hij/zij 
ook conform zijn aan de standpunten van het netwerk en niet zomaar de eigen mening  gaan vertegenwoordigen: 

  “Leden van een Raad van Bestuur moeten vooral oog hebben voor het belang van het netwerk zelf  
  en niet het belang van hun eigen organisatie (of individu) de bovenhand laten voeren. Maar dat  
  blijkt in de praktijk niet altijd evident.”
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  “Bijvoorbeeld in een Raad van Bestuur is het belangrijk dat de leden niet vanuit hun eigen organisa- 
  tie denken, maar wel het beste voor het netwerk willen. Zij moeten ook de andere leden kunnen  
  vertegenwoordigen en dus ook in hun belang kunnen denken. Je zou de verwachtingen ten aanzien  
  van de Raad van Bestuur op papier kunnen zetten. Hoe meer je op papier zet, des te formeler het  
  netwerk natuurlijk wordt.”

Sommige organisaties stelden een code op die bepaalt in welke gevallen leden van de Raad van Bestuur 
een standpunt eerst bij hun collega-raadsleden moeten aftoetsen. Dit is uiteraard een gevoelige materie, 
waarin het moeilijk is om algemene richtlijnen als voorbeeld te geven. Zorg er in elk geval voor dat iemand 
die namens het netwerk spreekt, ook echt namens het netwerk spreekt!

stap 8: betrek de leden! 

Doel is om na te gaan hoe je zoveel mogelijk mensen kunt betrekken bij het netwerk: welke sleutelfiguren 
kun je inzetten om mensen over de streep te trekken?

Bottom-up werken

Zorich hamerde er al op: een goed netwerk groeit bottom-up vanuit het enthousiasme van de deelnemers 
en hun bereidheid te investeren om de meerwaarde te realiseren.  Verschillende van onze gesprekspartners 
waren het daar wel mee eens:

  “Over het algemeen denk ik dat Zorich gelijk heeft als ze stelt dat je mensen de tijd moet geven om  
  te groeien en te veranderen.”

  “Dat idee van bottom-up groeien van de samenwerking klopt zeker. Iets opleggen werkt niet, je  
  moet hen inspraak geven.”

  “Netwerken werken goed als het een en ander spontaan kan gebeuren. Het is belangrijk om de  
  vrijheid te hebben om niet aan alles te hoeven meedoen. Je moet daar echt op letten: je moet niet  
  de grote coördinator gaan spelen die alles beslist, maar iedereen voldoende ruimte laten.”

een van bovenaf opgelegde samenwerking kan voor de betrokkenen zelfs heel frustrerend zijn en écht tijd-
verlies opleveren:

  “We zitten in die samenwerking omdat het moet en je merkt dat ook wel. keer op keer komen wij  
  samen en wordt er wat over en weer gepraat. Maar concrete resultaten zijn er nog niet geboekt. Dit  
  werkt niet, omdat de samenwerking zo artificieel is.”

Van onderuit de samenwerking concreet gestalte geven is met andere woorden de beste strategie. toch 
schuilt er ook een addertje onder het gras:

  “We kozen ervoor om van onderuit te werken. Maar dat is meteen een paradox, want niets groeit  
  zomaar zonder aansturing. We moeten daar ook niet naïef in zijn: men gaat niet spontaan deelne - 
  men om nieuwe mensen te leren kennen of om nieuwe visies te ontwikkelen: het merendeel wil er  
  toch vooral iets uithalen voor de eigen organisatie.”

Om iedereen betrokken te houden, moet je er bovendien goed over waken dat ook echt iedereen betrokken 
kan zijn:
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  “Het is nefast als enkel de directeur weet heeft van het netwerk waar de organisatie aan partici- 
  peert. Het netwerk moet ook binnen de organisaties leven. Smeed dan ook meerdere linken met  
  organisaties door meerdere mensen te betrekken.”

  “Je merkt wel dat de informatie die via netwerking aan bepaalde medewerkers wordt doorgegeven  
  daarom niet noodzakelijk in de organisatie zelf breed circuleert.”

Langzaam aan vertrouwen bouwen betekent ook dat je de mensen niet overrompelt en forceert in een 
bepaalde richting, maar dat je hen veel inspraak geeft. Je moet bovendien iedereen gelijk behandelen en 
respecteren. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel noodzakelijk:

  “Het is niet altijd evident om met verschillende soorten organisaties één netwerk te vormen: grote  
  spelers en kleine garnalen hebben andere behoeften en vragen. Iedereen gelijk behandelen is cru- 
  ciaal om iedereen betrokken te houden, maar dat is niet altijd gemakkelijk.”

uit de praktijk blijkt dat het een goede strategie is om de kernleden een vaste taak te geven. Als elk de ’trek-
ker‘ is van een bepaald thema of een bepaalde doelstelling, zullen ze zich veel sneller met het netwerk iden-
tificeren. Zorg in elk geval voor veel inspraak vanuit de basis door hen via verschillende activiteiten te horen. 
Denk aan worldcafés en focusgesprekken, of aan vaste werkgroepen rond een bepaald thema. Zoals steeds 
hangt alles af van de graad van formalisering die je nastreeft. Communicatie speelt in elk geval steeds een 
grote rol:

  “Je moet ook ruim aandacht besteden aan communicatie: goed uitleggen wat de bedoeling is en  
  goed tussendoor op de hoogte houden. Op die manier blijft iedereen met elke stap mee.”

Om het bottom-up werken op een goede manier te kunnen realiseren, heeft de coördinator competenties 
nodig die we weleens betitelen als ’makelaardij‘: het kunnen aangaan van een open gesprek, dat deelne-
mers samenbrengt en dat hen alle ruimte geeft om zelf te zoeken naar meerwaarde. Meer hierover kun je 
lezen in de brochure die FARO vzw samen met tapis plein vzw en kAtHO maakte over makelaardij.

Veranderingsmanagement: engageer pioniers en bied goudzoekers comfort!

Positief geformuleerd biedt netwerken veel nieuwe perspectieven en ideeën waar je eigen organisatie vast 
voordelen bij heeft. Samenwerken met anderen betekent echter ook dat je water bij de wijn moet doen: 
je streeft immers naar een win-winsituatie. Wie niet wil veranderen, engageert zich dus best niet via een 
netwerkformule. Dat menen ook onze gesprekspartners:

  “Je moet zaken kunnen loslaten en de autonomie wat kunnen laten vieren.”

  “Voor mij zit daar ook het broze van het netwerk. We hebben change agents nodig die de anderen  
  kunnen meenemen. Op een bepaald moment kom je toch zover dat wie niet meewil met de veran- 
  dering uit het netwerk zal vallen. Men moet soms water bij de wijn doen en meegaan met een  
  verandering omdat het functioneren in het netwerk doorweegt op het eigen belang.”

Veranderen is inherent aan netwerken en het is dan ook geen overbodige luxe om daar goed bij stil te 
staan en na te denken over veranderingsmanagement binnen het netwerk. Niet iedereen zal immers even 
enthousiast reageren op een verandering. er is altijd de reflex: “We doen het zo al jaren en waarom zouden 
we het dan anders gaan doen?” In navolging van Rogers kun je drie types mensen onderscheiden die een 
andere houding hebben tegenover veranderingen. even schematisch samengevat:9

 ▹ pioniers (10 %): zijn enthousiast voor elk nieuw idee en bieden zich vaak spontaan aan om mee te 
werken. Zij zien heel vlug de meerwaarde van een innovatie in en denken flexibel genoeg om hier 
vlug op in te spelen.
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 ▹ goudzoekers (80 %): zij moeten eerst een resultaat zien en overtuigd worden van de meerwaarde. Dit 
zijn de mensen die praktische handleidingen en helpdesks nodig hebben, voor wie het concreet en 
tastbaar moet zijn. Zij stappen vaak later in een netwerk.

 ▹ outlaws (10 %): zullen nooit overtuigd zijn van de meerwaarde. Laat hen echter niet vallen, maar weet 
dat het moeilijk is om hen te overtuigen.

Zorg dus dat je de pioniers meteen mee hebt: dit zijn creatieve en enthousiaste mensen die bereid zijn om 
risico’s te nemen. Besteed daarnaast veel aandacht aan de goudzoekers: bied hen comfort en veiligheid. 
Zorich raadt aan om bij een convergentiescenario zeker te werken met change agents in elke organisatie. 
Dit zijn intern gerespecteerde en vertrouwde tussenpersonen die de anderen kunnen motiveren om mee te 
gaan in de verandering. Zij ondersteunen bijvoorbeeld de invoering van nieuwe tools en stellen zich daarbij 
neutraal op. Duid bij belangrijke veranderingen dergelijke mensen aan en reken er niet op dat de informatie 
en de vernieuwing wel spontaan zullen doorsijpelen bij de betrokken partners. kortom: bouw meerdere 
communicatielijnen met de organisaties waarmee je samenwerkt.

persoonlijke contacten 

echte netwerken groeien niet achter de computer! Je moet ervoor de straat op, het park in. Mensen persoon-
lijk ontmoeten is de boodschap waar al onze gesprekspartners het duidelijk over eens zijn. en er zijn heel 
wat verschillende manieren om dat te doen. Vanuit onze gesprekken noteerden we de volgende suggesties:

Kennismakingslunch: “Vaak nodigden we iemand die nieuw was in de sector uit voor een lunch bij wijze 
van kennismaking. tijd maken voor persoonlijk contact is belangrijk en dat schiet er bij vergaderingen 
toch nog wel eens bij in. Het is in elk geval goed om te weten welk gezicht er hoort bij de naam en het 
e-mailadres.”

Ontmoetingsdagen: een ontmoetingsdag heeft een duidelijk andere doelstelling dan een studiedag of een  
formeel overleg. Het is een moment om de verschillende spelers samen te brengen en met elkaar te laten 
kennismaken. kies voor een informele aanpak waarbij gezelligheid en kennismaking vooropstaan en plaats 
iedereen op gelijke voet. Het MAS organiseerde bijvoorbeeld ontmoetingsdagen om erfgoedzorgers in Ant-
werpen met elkaar in contact te brengen: “Onze ontmoetingsdag was een mooie gelegenheid om waar-
dering te tonen aan de erfgoedzorgers. Ze werden echt uitgenodigd en tijdens het moment zelf werden 
beelden geprojecteerd van hun collectie en hun werking. Zo werd meteen duidelijk dat het om hen ging en 
niet om ons. Het was interessant om te zien hoe vrijwilligers en professionals op gelijke voet naast elkaar 
stonden en elkaar ook wisten te vinden.”

Open deur: “Je mag verenigingen niet te veel onder druk zetten om iets voor jou te doen, dat werkt ave-
rechts. Maar als het spontaan groeit uit losse contacten, dan lukt het vaak wel. Mijn deur staat dus open en 
mensen komen wel eens spontaan binnenwaaien om een vondst te tonen.” 

Plaatsbezoeken: mensen opzoeken op hun eigen stek is ook een actie die vaak goed werkt. Vaak is dit bezoek 
natuurlijk ook nog eens gekoppeld aan dienstverlening, wat nog sterkere banden tussen de organisaties kan 
smeden. Je scoort er dus altijd mee, maar het kost veel tijd. Beschouw het dus ook als een investering op 
langere termijn. 

Recepties: recepties bieden een informeel kader en zijn daarom misschien wel het meest archetypische 
netwerkmoment. Ze bieden de kans om netwerken uit te breiden en te versterken. Praat op zo’n receptie 
met iedereen die je tegenkomt, en richt je aandacht niet exclusief op de grote namen. Ga ook naar recepties, 
openingen, persconferenties van belangrijke spelers in je netwerk.

Studiedagen: veel van onze gesprekspartners zeggen dat ze studiedagen organiseren en dat ze ook naar 
studiedagen van anderen gaan. De meningen over hun nut voor netwerking zijn verdeeld. Sommigen zeg-
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gen dat ze op studiedagen amper nieuwe contacten leggen, voor anderen is het juist wel een heel goed 
instrument. Het spreken op studiedagen van andere organisaties is ook altijd een goede manier om de eigen 
werking beter bekend te maken. en als spreker word je ook heel gemakkelijk aangesproken.

Vorming: de meerderheid van onze gesprekspartners noemt het organiseren van vorming als een zeer goed 
instrument om het netwerk verder uit te breiden. Vormingssessies kunnen bijvoorbeeld helpen om dichter 
bij de basis te komen, waar men anders misschien alleen met directeuren en stafmedewerkers spreekt. 
Andere positieve geluiden waren:

  “We proberen dit systematisch in te bouwen in projecten: niet alleen expertise opbouwen dus, 
  maar deze ook doorgeven.”  

  “Op deze momenten winnen we meteen ook veel informatie in en het werkt ook zeer goed om  
  contacten te onderhouden. Ik geloof sterk in het nut van deze vormingssessies, maar het is na- 
  tuurlijk wel zeer arbeidsintensief.” 

Anderzijds mag je ook niet te veel vorming organiseren. Je moet er immers voor oppassen dat je geen frus-
tratie creëert omdat mensen het gevoel hebben dat ze niet meer kunnen volgen. Zorg dus voor een vorming 
op maat van je doelgroep, ook wat de spreiding in de tijd betreft.

Je mag bovendien absoluut niet vergeten om mensen uit je netwerk regelmatig te bedanken en te tonen 
dat je hun inzet apprecieert. Dat houdt de mensen gemotiveerd om deel uit te maken van je netwerk. Zorg 
er dus voor dat je hun bijdrage nooit vanzelfsprekend vindt. en dat geldt zowel voor vrijwilligers als voor 
professionele krachten. Of, zoals een van onze gesprekspartners het formuleerde:

  “Je moet iedereen gelijk behandelen en je moet iedereen bedanken voor de bijdrage die hij/zij heeft  
  geleverd.” 

stap 9: kies relevante communicatietools

Doel van deze stap is om na te gaan hoe het netwerk zal communiceren naar verschillende groepen.

interne en externe communicatie

De leden van een netwerk zijn vaak concullega’s die niet direct geneigd zijn om veel te delen. Je moet er dus 
eerst voor zorgen dat het onderlinge vertrouwen groeit. Het hele model van Zorich is daarop gebaseerd. Dat 
vertrouwen kan bovendien snel verdwijnen, dus het blijft belangrijk om mensen op de hoogte te houden 
van de vorderingen die je maakt:

  “Je moet ook ruim aandacht besteden aan communicatie: goed uitleggen wat de bedoeling is.” 

Ook de buitenwacht moet op de hoogte zijn van het netwerk, want op die manier kun je ook toekomstige 
leden werven. Vaak is een aparte communicatiestrategie voor deze groep nodig.

Communicatietools vanuit de praktijk

In de theorie van de communicatiewetenschap maakt men vaak een onderscheid tussen verschillende vor-
men communicatietools. Het devies luidt dat een goede communicatiestrategie een combinatie maakt van 
push en pull, hot and cold media:
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 ▹ push-communicatie: stuurt de mededeling rechtstreeks naar de belanghebbenden, dringt het als het 
ware op (denk aan mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen, kerstkaarten). Het initiatief ligt hier bij de 
zender: hij of zij bepaalt wanneer de ontvanger informatie krijgt.

 ▹ pull-communicatie: voorziet opslagruimtes voor informatie waar men informatie kan opvragen (denk 
aan websites en digitale fora). Het initiatief ligt bij de gebruiker: hij of zij bepaalt wanneer informatie 
opgevraagd wordt.

 ▹ hot and cool media: hot media laten weinig interactie toe (bv. drukwerk), cool media juist heel veel 
(bv. telefoongesprek ).

We vroegen onze gesprekspartners dan ook welke communicatietools goed werkten en waarmee je best 
rekening houdt. Het onderstaande overzicht geeft een alfabetische weergave van alle tools die tijdens de 
gesprekken de revue zijn gepasseerd. uiteraard is dit geen exhaustieve weergave van alles wat mogelijk is. 
Beschouw het als een overzicht van tips uit de praktijk waarvan we weten dat ze werken.

Adressenlijst: verschillende organisaties houden intern adressenlijsten bij die weergeven wie voor bepaalde 
domeinen de aanspreekpunten zijn en wie welke adviezen geeft. Men ziet dit als een vorm van informatie-
management voor de medewerkers. Maar adressenlijsten kunnen ook openbaar gemaakt worden en ge-
deeld worden binnen het netwerk. er zijn verschillende manieren om die adressen door te geven:

 ▹ brochure met de belangrijkste spelers en wat basisinformatie (openingsuren, telefoonnummers); 
 ▹ databanken die bijvoorbeeld vraag en aanbod met elkaar in contact brengen; 
 ▹ adressenlijsten van deelnemers aan een vorming of een studiedag.

We merken uit de gesprekken dat dit echt werkt. Mensen nemen dergelijke adressenlijsten ter hand om 
actief op zoek te gaan naar nieuwe contacten. Let op: er is geen probleem als de lijsten organisatorische ge-
gevens bevatten, maar  betreft het persoonsgegevens dan moet je rekening houden met de privacywetgev-
ing. Deze kun je dus niet zomaar in een databank opslaan of openbaar maken. en uiteraard is het belangrijk 
dat de informatie correct is. Zeker voor grotere organisaties is het bijhouden van een adressenlijst een werk 
dat nooit af is: het vraagt continue opvolging.

Digitaal forum: een aantal organisaties heeft een digitaal forum opgestart dat de leden van hun netwerk 
moet toelaten om met elkaar te discussiëren over de verschillende thema’s die in het netwerk circuleren. 
Het idee is om zo bestaande banden te versterken en ervoor te zorgen dat deelnemers nieuwe contacten 
leggen. In de praktijk blijkt dat echter niet zo evident te zijn, al wil dat niet zeggen dat een forum geen nut 
kan hebben: “Het merendeel van de deelnemers gebruikt ons forum als een soort archief waar ze makkelijk 
documenten kunnen terugvinden die anders in hun mailbox verloren gaan.”  

een forum speelt dus vooral een belangrijke rol als het geheugen van de netwerking. Het kan bovendien 
een goed idee zijn om het in te zetten als tool waarbij leden van het netwerk zelf interessante activiteiten 
(boekpresentaties, wandelingen, academische zittingen …) kunnen doorgeven aan de anderen. Zo blijft men 
in contact tussen de vergaderingen door. Het online forum wordt zo een soort brug tussen de offline ont-
moetingen.

E-mail: is een nuttig instrument voor het onderhouden van contacten, als je er niet mee overdrijft. Voor het 
uitbreiden van persoonlijke contacten is een mail sturen volgens onze gesprekspartners echter geen goed 
idee. Iedereen ontvangt al zoveel mails dat je er niet vanuit mag gaan dat men alles leest. Algemene, onper-
soonlijke uitnodigingen voor kennismakingsmomenten zijn ook te weinig motiverend en hebben vaak een 
lage respons. Gebruik e-mail dus vooral om mensen op de hoogte te houden. 

Sociale netwerksites: twee van de organisaties die we spraken experimenteerden met Facebook als een tool 
om mensen met elkaar in contact te brengen en om jongeren te bereiken. toch werken deze groepen niet 
altijd even goed. De volgende twee redenen zouden hiervan de oorzaak kunnen zijn: 
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 ▹ heel wat erfgoedzorgers zijn zelf niet op Facebook aanwezig; 
 ▹ mensen die wel een Facebookprofiel hebben, hebben dan weer te weinig tijd om te participeren in 

deze groep.

Het inzetten van Facebook leidt dus niet automatisch tot succes en vraagt verdere inzet van tijd en energie. 
Misschien is dit medium eerder een communicatietool en minder een netwerktool. 

Naast Facebook bestaat ook LinkedIn, bestemd voor professionele netwerkers. Voor wie er actief mee aan 
de slag gaat (en dat is een minderheid in de erfgoedsector), is LinkedIn vooral een tool om te communiceren 
over de eigen werkzaamheden of een adressenbestand.

Folders en flyers: het drukken van folders en flyers vormt misschien een hoge kost, maar verschillende 
mensen waar wij mee spraken wezen op de meerwaarde ervan. Via zo’n folder kun je de basis van de eigen 
werking meegeven of wat jargon en terminologie in jouw sector toelichten. Dat hoeft zeker niet altijd in de 
vorm van een boekje; ook een mooie fotoreeks of postkaarten kunnen efficiënt zijn: “In deze digitale tijden 
waarderen mensen het wel om iets tastbaars mee te krijgen, we merken dat dat sympathiek overkomt.”

Intranet: voor een goed draaiend netwerk is transparantie van de beleidsprocessen vaak erg belangrijk. een 
aantal organisaties heeft dan ook een intranet uitgebouwd waarop de belangrijkste verslagen, contracten 
en tussentijdse rapporten beschikbaar zijn voor alle leden: “Ons intranet fungeert in feite als het volledige 
archief van de organisatie, wie wil controleren kan dat perfect. Die transparantie draagt bij tot het vertrou-
wen in het netwerk.” 

Kerstkaarten: “Het klinkt misschien triviaal, maar het werkt wel! We krijgen vaak kaartjes terug. Zo brengen 
we het bestaan van onze organisatie weer even in herinnering.” 

Nieuwsbrieven: het laatste decennium is het aantal nieuwsbrieven enorm toegenomen. Waar je digitale 
update eerst nog opviel, dreigt deze nu verloren te gaan in een brede stroom aan e-mails. Veel mensen heb-
ben dan ook echt te weinig tijd om die nieuwsbrieven daadwerkelijk te lezen. Hou er dus rekening mee dat 
maar een klein percentage van je abonnees de tekst echt doorneemt. Ga er dus bewust mee om. Op zich 
is het een makkelijke, goedkope en snelle manier om je netwerk op de hoogte te houden, maar: “Je kunt 
je netwerk ook overbelasten. Als je er te veel gebruik van maakt, neemt het belang dat mensen aan de in-
formatie hechten af. Je mag dus niet te veel meesturen en moet selecteren en clusteren. De drempel is nu 
veel lager om een nieuwsbrief te versturen, vroeger clusterden we meer omdat een zending per post zoveel 
duurder was.”

Papieren mailings: “Zij zijn in deze tijden van digitale zondvloed opnieuw een goed middel, al is de kostprijs 
wel hoog! We merken dat de mail virtueel blijft, een papieren mailing komt veel sympathieker over.”

Telefoon: neem in plaats van een mail te sturen eens de telefoon. Verschillende van onze gesprekpartners 
hebben daar goede ervaringen mee. De persoonlijke aanpak wordt immers gewaardeerd. Zorg er anderzijds 
ook voor dat je zelf goed telefonisch bereikbaar bent: “Je moet direct bereikbaar zijn en kort op de bal spelen. 
We hebben natuurlijk digitale nieuwsbrieven, maar persoonlijke contacten zijn belangrijk om mensen echt 
in beweging te krijgen.”

Visitekaartjes: in zakenmiddens wisselen visitekaartjes vlot van eigenaar. Maar als je geen persoonlijk 
gesprek hebt gehad, draagt dat toch weinig bij. Deze kaartjes zijn dus vooral nuttig als ’supplement‘ bij een 
goed gesprek. Deel ze dus niet zomaar uit, want dat heeft geen zin en het kan zelfs opdringerig overkomen.

Website: uiteraard hebben nagenoeg alle organisaties die we spraken een website. Vaak is deze gericht op 
een breder publiek en geldt deze als eerste ’portaal‘ tot het netwerk. Maar om het netwerk verder uit te 
bouwen en te versterken, zijn er andere tools nodig. 
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stap 10: ga na wat de inbreng van de leden zal zijn

Het doel van deze stap is om na te gaan welke middelen er nodig zijn om een netwerk te laten functioneren 
en wie voor die middelen zal zorgen.

Wat heb je nodig?

Voor niets gaat de zon op, zegt men wel eens. Ook netwerken draaien niet op goede wil alleen. Hoe formeler 
en ambitieuzer het netwerk, des te meer investeringen er nodig zijn om de doelen te bereiken. Wil je alleen 
kennis delen, dan is de investering vaak enkel de tijd van de deelnemers, naast een paar vergaderkosten. 
Maar wil je echt gezamenlijke communicatiecampagnes opzetten, dan is er heel wat meer nodig. Bepaal 
dus op basis van je missie, de doelen en de graad van formalisering wat je eigenlijk nodig hebt aan perso- 
nele middelen, aan budget en aan logistieke steun. Hier geldt uiteraard: less is more. De investering moet in 
verhouding staan tot de werkwijze en realisaties van het netwerk. een lichte, informele structuur heeft heel 
wat minder nodig dan een formeel netwerk.

Wie zorgt voor een inbreng?

Nadat je ongeveer weet welke investeringen er nodig zijn, is het zaak te bepalen wie die investering zal 
leveren. Soms komen deze investeringen vanuit de overheid, maar vaak zijn het ook de leden zelf die hun 
steentje moeten bijdragen. en dat blijkt in de praktijk echt niet simpel te zijn:

  “Moeilijk om te formaliseren, je moet dan gaan werken met verdeelsleutels en dat is altijd wat 
  tricky. Dit kan namelijk ook een bommetje zijn. er kan argwaan ontstaan!”

  “Laat je niet verleiden om alles eerlijk tot in minipercentages (2 % hiervoor, 3 % daarvoor) te regelen:  
  dit zorgt enkel voor administratieve overlast!”

Weet dat bijdragen van de leden niet altijd in geld moeten worden afgemeten. Ook logistieke steun kan 
bijvoorbeeld heel belangrijk zijn, net als administratieve ondersteuning. Het vastleggen van de inbreng van 
alle deelnemers is een moeilijk proces, trek daar dus zeker voldoende tijd voor uit. en, als het niet nodig is om 
alles op de weegschaal te leggen, doe het dan niet. Wees je er ten slotte ook van bewust dat je toegevingen 
zult moeten doen. Probeer dus niet kost wat kost het onderste uit de kan te halen, want dat werkt alleen 
maar contraproductief. enig gezond realisme is dus wel op zijn plaats:

  “er leven heel veel grootse ideeën, maar als je die wil omzetten tot een realiteit moet je toch dingen  
  afzwakken, want we hebben niet onbeperkt de middelen.”

Het belangrijkste is dat je de meerwaarde, het risico en de investeringen op een evenwaardige wijze verdeelt 
onder de deelnemers.10

afsprakennota’s en protocollen

Vooral grotere netwerken voelen een nood om met bepaalde organisaties afspraken op papier te zetten. Dat 
biedt immers duidelijkheid en garanties voor alle partijen. tegelijkertijd is het een wankel evenwicht, want 
men is ook beducht voor een overkill. Alles zwart op wit zetten is ook niet werkbaar en laat geen ruimte meer 
voor flexibiliteit. Overweeg dus goed of het echt een meerwaarde oplevert. een paar uitspraken hierover van 
onze gesprekspartners: 

  “We zouden met de organisaties waar we het meest naar doorverwijzen een protocol kunnen op 
  maken wat we van elkaar kunnen verwachten: wat gaat de andere organisatie precies wel en niet  
  doen als we iemand doorverwijzen? Natuurlijk moet er een goede verstandhouding zijn. Die af- 
  spraken kunnen helpen om te voorkomen dat we anderen gaan overbelasten.” 
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  “Ik weet dat je afspraken op papier ook kunt zien als een gebrek aan vertrouwen, maar wij gebrui- 
  ken het vooral om wederzijds vertrouwen te stichten.”

  “Het is dus vaak aangewezen om een formeel ‘go’ uit te spreken en dat ook op papier te zetten, zodat je  
  zeker bent dat je de volgende stap kunt zetten.”

De netwerkstudie van IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) adviseert bij 
een formeel netwerk de volgende elementen vast te leggen:11

 ▹ de doelen voor elke partner: taakverdeling en eventueel een tijdslijn;
 ▹ het niveau van de commitment van elke partner;
 ▹ een goede vertegenwoordiging van alle partners;
 ▹ elke partner zou iemand moeten aanduiden voor het documenteren van het proces;
 ▹ de evaluatie van het netwerk.

Weet dus dat afsprakennota’s en protocollen in bepaalde gevallen heel nuttig zijn, maar dat ze ook de flex-
ibiliteit van een netwerk kunnen ondermijnen. Stel ze dus alleen op als je een zeer formele netwerking 
beoogt en heb oog voor de noden van elke partner.
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hoe Meet je eeN NetWerk?  
NetWerktekeNeN iN de praktijk 

In het eerste deel van deze handleiding hebben we verschillende stappen gezet om ons netwerk uit te bou-
wen. In dit tweede deel wijzigen we het perspectief en bekijken we netwerken van een andere kant. Door 
het netwerk uit te tekenen en visueel in kaart te brengen kan je immers heel wat meer te weten komen over 
de uitdagingen waar je voorstaat. een helder zicht om knooppunten en communicatielijnen kan je helpen 
om concrete acties te ondernemen om dit netwerk te versterken.

We gaan in dit deel als volgt te werk:

 ▹ eerst gaan we met pen, papier en post-its aan de slag en stellen we je een praktische manier voor om 
je netwerk te tekenen en te analyseren. een vleugje theorie plaatst alles in een breder kader;

 ▹ een tweede paragraaf gaat dieper in op de software die je kunt gebruiken om je tekeningen digitaal 
vorm te geven.

de basics van een goede netwerktekening

Door het netwerk uit te tekenen, zie je meer! Je wordt je meer bewust van de groeimogelijkheden van het 
netwerk en krijgt een antwoord op vragen als:

 ▹ Met wie werken we samen?
 ▹ Hebben we alle goede connecties? Of waar ontbreken er?
 ▹ Waar zitten de innovatieve ideeën?
 ▹ Welke communicatielijnen kunnen verbeterd worden?
 ▹ Hoe kan het netwerk sterker worden?

In wat volgt, stellen we een kort stappenplan voor waarin we je leren een netwerk volgens de regels van de 
kunst uit te tekenen. We wijzen je ook op de vragen die je bij je tekening kunt stellen en geven je inspiratie 
om je netwerk verder te verstevigen. Achtergrond voor het onderstaande stappenplan was het Comnet-
Grundtvig-project (www.comnet.eu). We danken de medewerkers dat we hun bevindingen mochten ge-
bruiken.

stap 1: een beetje achtergrond:

Netwerken bestaan uit knooppunten waartussen relaties bestaan:
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 ▹ Knooppunten: actoren in het netwerk (organisaties, groepen of individuen …)
 ▹ Relaties: de banden tussen deze actoren (stromen, transacties, communicatielijnen … De beste ban-

den hebben meerdere functies.) 

De banden kunnen sterk zijn of zwak:

 ▹ Sterke banden: frequent, intensief, wederkerig en verbinden vaak “gelijke zielen”: kern netwerk
 ▹ Zwakke banden: bouwen bruggen tussen verschillende groepen: hier zitten vaak nieuwe perspectie-

ven en zij kunnen dan ook een bron van innovatie zijn. 

Daarnaast heb je nog de HUBS/knooppunten waar veel connecties samenkomen. Dit zijn in treinjargon de grote 
stations met veel overstapplaatsen. In netwerktaal gaat het om sleutelknooppunten of sterke clusters van actoren.

tot slot kun je ook nog spreken van connectoren die het netwerk verbinden met grotere doelgroepen.

stap 2: teken je netwerk

Vertrek van een groot blad met drie concentrische cirkels. Schrijf de 
naam van je partners ( je kunt zowel met personen als met organi-
saties werken) op een post-it. 

Plak nu:

 ▹ de eigen organisatie in het midden;
 ▹ belangrijke partners met veel invloed in de eerste ring; 
 ▹ partners met minder invloed in de volgende ring.

Breng nu de bestaande relaties (dus niet de gewenste) in kaart. 
trek lijnen tussen deze knopen in je netwerk. Je kunt verschillende 
kleuren gebruiken:

 ▹ voor sterke en zwakke relaties (zie boven);
 ▹ voor verschillende soorten relaties (communicatielijnen, be- 

 leidslijnen, financieringsstromen …).

Waarschijnlijk moet je bepaalde actoren even verplaatsen (daarom 
zijn post-its juist handig!):
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 ▹ om duidelijke HuBS te vormen; 
 ▹ om clusters te vormen van actoren die veel contact hebben met elkaar (of die bijvoorbeeld rond een-

zelfde thema werken).

een voorbeeld van een generiek netwerk van een cultureel-erfgoedconvenant met een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband (zie foto p. 29).

stap 3: eerste analyse: de belangrijkste partners

Duid nu op de post-its aan wie je als de belangrijkste partners beschouwt. Stel je over deze groep de vol-
gende vragen:

 ▹ Zitten de belangrijkste partners in de eerst ring? Hebben zij ook in de praktijk het meeste invloed? 
Welke partners worden onderschat en wie wordt er overschat?

 ▹ kun je de belangrijkste partners rechtstreeks bereiken? Of ontbreken er connecties?
 ▹ Wie is geïsoleerd en heeft nog geen banden? en met wie kan deze actor verbonden worden?
 ▹ Zijn de partners onderling verbonden, zijn er clusters (of zouden die er moeten komen?)
 ▹ Welke banden kunnen versterkt worden en waarom?
 ▹ Welke banden mogen absoluut niet verdwijnen?

stap 4: Verdere analyse van de sterkte van het netwerk

Sterke netwerken hebben drie eigenschappen, ze zijn:

 ▹ divers;
 ▹ stabiel; 
 ▹ efficiënt.

Hoe divers is jouw netwerk? Stel je de vraag:

 ▹ Hoeveel partners zijn er? (Hoe meer, des te diverser)
 ▹ Hoeveel verschillende domeinen zijn er vertegenwoordigd?
 ▹ Zijn er ook partners die erfgoed niet als kernactiviteit hebben?

 → Denk na over een toekomstige verruiming van je netwerk: in nieuwe perspectieven zit vaak een grote 
mogelijkheid tot innovatie!

Hoe stabiel is jouw netwerk?

 ▹ Hoe dicht is jouw netwerk? Hoeveel linken bestaan er tussen de actoren onderling? Als ze alleen 
maar met jou verbonden zijn, is het aan te raden om meer onderlinge banden te weven, bijvoorbeeld 
door de actoren in een project of Community of Practice samen te brengen. Hoe meer onderlinge 
banden, des te sterker het netwerk.
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 ▹ Hoeveel banden moeten er vernietigd worden voor het netwerk in elkaar stort? In het onderstaande 
voorbeeld zijn actoren met elkaar verbonden via een soort takken aan een boom; het volstaat om één 
band door te snijden en een hele groep actoren is niet meer bereikbaar. Het spreekt voor zich dat deze 
band zeker behouden moet blijven en dat je moet investeren in het smeden van meer banden tussen 
de actoren, zodat het netwerk minder kwetsbaar is.

Hoe efficiënt is het netwerk?

 ▹ Hoeveel tussenstappen moet je zetten om een bepaalde actor te bereiken? Het idee is: hoe korter de 
weg, des te beter. Zorg ervoor dat je rechtstreeks met belangrijke actoren verbonden bent (en niet 
eerst via een andere actor moet passeren).

 ▹ Welke actoren zijn op geen enkele wijze verbonden met het netwerk? tracht hen te verbinden!

A was via verschillende tussen-
stappen met B verbonden, een 
kortere weg is efficiënter (stippel-
lijn).
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stap 5: teken het verbeterde netwerk

Breng met een nieuwe kleur lijnen aan die je in de toekomst verder wilt uitbouwen, en voeg ook actoren toe 
die je in de toekomst zou kunnen betrekken (hoe meer perspectieven, des te beter). Als inspiratiebron geven 
we je de evolutie van een netwerk mee zoals geschetst door Valdis krebs en June Holley.12

 ▹ Als niemand het initiatief neemt, groeien spontane linken langzaam, of helemaal niet. Het vertrek-
punt bestaat dan uit geïsoleerde actoren met hier en daar een toevallige link:

 ▹ een actieve wever of verbindende factor gaat aan de slag. Hij of zij creëert actief nieuwe connecties 
en verbindt zo de losse actoren. De wever is in deze fase de spin in het web: de centrale HuB die 
iedereen samenbrengt. enkele actoren hebben ook al onderling contact, maar verder is iedereen af-
hankelijk van de HuB.

 ▹ eén centrale HuB is kwetsbaar. Daarom laat hij clusters ontstaan met gelijke doelen of vergelijkbare 
competenties. Het gaat hier bijvoorbeeld om Communities of Practice, om werkgroepen of om con-
crete projecten. Ook regelmatig terugkerende ontmoetingsmomenten kunnen HuBS zijn. Hierdoor 
wordt de wever minder centraal. Hij of zij evolueert naar een facilitator of coördinator die de verschil-
lende HuBS ruimte en autonomie geeft om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo groeien we van een 
HuB-netwerk naar een multi-HuB-netwerk. Op die manier wordt eraan gewerkt dat de actoren ook 
onderling met elkaar verbonden zijn.
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 ▹ Na de goede zorgen van de wever en de sterke inzet van de clusters groeit het netwerk uit tot een 
kern met zeer sterke (en frequente) banden. Rond deze kern bevindt zich een periferie met nieuwe 
leden die naar de kern willen groeien. Hier worden ook de bruggen gebouwd naar andere, diverse net-
werken. Dit is zeer belangrijk, want om te voorkomen dat het netwerk verstart, zijn er nieuwe ideeën 
nodig en die komen uit de periferie!
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software voor netwerktekenen

De voorbije jaren zijn er tal van softwarepakketten ontwikkeld die kunnen helpen om het netwerk te analy-
seren, te visualiseren of om de expertise binnen een netwerk in kaart te brengen. Het voordeel van zo’n pro-
gramma is dat je er professioneel uitziende kaarten mee kan maken waarmee je het netwerk visueel kunt 
voorstellen naar opdrachtgevers of de buitenwereld. Bovendien kun je sommige programma’s allerhande 
berekeningen laten maken over de kwaliteit en de eigenschappen van je netwerk. Het nadeel van dergelijke 
programma’s is dat ze altijd inwerktijd vragen. Zij zijn dus vooral geschikt voor wie echt tijd en werk wil vrij- 
maken voor het uittekenen van zijn netwerk. 

Grofweg gesteld zijn er twee manieren waarop zo’n softwarepakket kan werken. Sommige programma’s 
werken met ‘objectieve datasets’. Dit betekent dat je eerst (kwantitatieve) informatie moet verzamelen over 
je netwerk, via een bevraging bijvoorbeeld. Die informatie verwerk je vervolgens in een tabel en op basis 
daarvan zal het programma automatisch een netwerkkaart uittekenen. Bij andere softwarepakketten kun 
je de actoren en hun onderlinge relaties zelf uittekenen op een kaart. Beide methodes hebben hun voor- en 
nadelen. Wie werkt met een objectieve dataset, moet natuurlijk heel wat tijd vrijmaken om een bevraging 
te organiseren. Wel krijg je uiteindelijk een mooi overzicht van de eigenschappen van het netwerk, als je de 
juiste vragen hebt gesteld natuurlijk. Wie zelf een kaart uittekent, ziet sommige relaties of knooppunten 
misschien over het hoofd, maar bespaart zich wel veel tijd.

In 2010 heeft FARO in samenwerking met enkele erfgoedcellen en -fora een onderzoek verricht naar vier 
softwarepaketten: X-mind, Personal Brain, Venn Maker en uCINet. In bijlage 3 geven we de voornaamste 
conclusies van dat onderzoek weer, maar hieronder stellen we de programma’s alvast voor. Welk program-
ma van de vier uiteindelijk het meest geschikt voor je is, hangt vooral af van je eigen verwachtingen. Hoeveel 
tijd wil je uittekenen voor zo’n kaart? Wil je een analyse maken van je netwerk? Wil je informatie over je 
netwerk beheren? Of wil je gewoon een visueel aantrekkelijke kaart? 

X-mind

X-mind is ontwikkeld om mindmaps te maken. Met dit programma kun je dus ideeën, structuren, informatie 
en gedachten en hun onderlinge relaties visueel en creatief ordenen. Het voordeel van dit programma is 
dat je heel eenvoudig een kaart kunt maken van je netwerk en allerhande visuele effecten kunt toevoegen. 
een analyse van je netwerk kun je met X-mind echter niet maken; evenmin kun je er veel informatie over je 
netwerk mee beheren. Dit programma is dus vooral geschikt voor wie een aantrekkelijke en overzichtelijke 
netwerkkaart wil, zonder meer.

personal brain

Personal Brain is een softwarepakket wat van oorsprong gebruikt werd om structuur aan te brengen in je 
internetfavorieten en de verkenner. tegenwoordig kan Personal Brain zoveel meer en is het een volwaar-
dige softwaretool geworden. Dit programma is vooral geschikt voor wie de aanwezige expertise binnen een 
netwerk wil beheren. Bij elk topic kun je namelijk allerhande afbeeldingen, documenten, kalenderitems, 
mailbestanden, weblinks enz. toevoegen. Nadeel van Personal Brain is dan weer dat de kaarten minder over-
zichtelijk zijn dan bijvoorbeeld bij X-mind.

VennMaker

VennMaker is speciaal ontwikkeld als een eenvoudige tool om netwerken te analyseren en te visualiseren. 
Hier heb je keuze: zelf een kaart uitteken of werken met een dataset. Net zoals bij X-mind, kun je met Venn- 
Maker overzichtelijke en visueel mooie kaarten maken. VennMaker heeft als belangrijke extra dat je ook 
kunt instellen dat alle actoren en relaties met dezelfde kenmerken (grootte, type, belang …) automatisch op 
dezelfde manier worden weergegeven. Verder kun je bij VennMaker, anders dan Personal Brain en X-mind, 
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een beperkte analyse maken van de grootte en de sterkte van je netwerk. kortom, dit programma is erg nut-
tig voor wie een professioneel ogende netwerkkaart wil en tegelijk nog wat extra analyse wil.

uCiNet - NetdraW

uCINet is een veelgebruikt programma in de wetenschappelijke netwerkanalyse. Anders dan bij de drie 
vorige programma’s kun je met uCINet niet zelf een kaart tekenen. Hier moet je eerst een dataset invoeren 
op basis waarvan een verwant programma, NetDRAW, een netwerkkaart genereert. De grote kracht van 
uCINet is dat je op basis van de ingevoerde dataset allerhande rapporten kunt opvragen over de eigen-
schappen van je netwerk, zoals de dichtheid, centraliteit, verbondenheid, nabijheid … uiteraard moet je de 
nodige kennis hebben van statistiek om deze rapporten naar behoren te kunnen interpreteren. uCINet is 
dus vooral geschikt voor wie een grondige analyse wil maken van zijn netwerk en al wat kaas heeft gegeten 
van netwerkanalyse.
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NetWerkeN iN de praktijk 
 drie iNspirereNde iNterVieWs

eva Wuyts, Vlaamse erfgoedbibliotheek

Op een sombere winterochtend dronken we koffie met eva Wuyts. Als coördinator van de Vlaamse erfgoed-
bibliotheek legt ze dagelijks linken tussen bibliotheken met erfgoedcollecties. ervaring als netwerkbouwer 
deed ze ook op tijdens haar vorige job bij de erfgoedcel CO7. een ideale gesprekspartner dus om een paar 
vragen over netwerken in de praktijk op af te vuren.

In hoeverre zie je de Vlaamse Erfgoedbibliotheek als een netwerk?
“Netwerken is in feite ons DNA en dus een deel van onze missie. Daarin hebben we immers neergeschreven 
dat de doelen en opdrachten van de Vlaamse erfgoedbibliotheek alleen in netwerkvorm gerealiseerd 
kunnen worden. We gaan ervan uit dat het geheel meer kan dan de delen en dat het bundelen van onze 
krachten een duidelijke meerwaarde biedt. Zonder de steun van het brede netwerk kunnen we onze doel-
en niet realiseren. Het netwerk moet dan ook echt werken, dat wil zeggen dat niet alles door de centrale 
stafmedewerkers moet gebeuren. In elke werkgroep zit iemand van elke bibliotheek. Vertrouwen leidt tot 
een sterkere kennisdeling en betrokkenheid.”

Is het een formeel of een informeel netwerk?
“Wij zijn in de eerste plaats een formeel netwerk met een vzw-structuur. Dit heeft tot gevolg dat er afsprak-
en zijn over vertegenwoordiging en aansprakelijkheid, dat we verslagen bijhouden en zo. Maar, ondanks het 
feit dat we een formeel netwerk zijn, besteed ik veel aandacht aan het informele. Zo organiseren we één 
keer per jaar een informele lunch en tentoonstellingsbezoek met de Raad van Bestuur. Het is namelijk be-
langrijk dat de mensen elkaar ook leren kennen en niet alleen de organisaties. De sfeer moet goed zitten en 
dat is ook zo. Ik merk dat iedereen wel eens het woord neemt op een vergadering. De leden van de Algemene 
Vergadering mogen naar vergaderingen van de Raad van Bestuur komen en ze doen dat ook, blijkbaar vindt 
men het interessant en fijn genoeg om aan dit overleg deel te nemen.“

Hoe is het netwerk ontstaan?
“Voorafgaand aan de oprichting van de Vlaamse erfgoedbibliotheek was er al een voortraject, een niet-
geformaliseerd platform  van erfgoedbibliotheken via een werkgroep binnen de VVBAD. Dat was een goed 
vertrekpunt waar de leden elkaar konden leren kennen en het vertrouwen kon groeien. Dit bleek later 
een zeer comfortabele basis om de vzw op te richten. Maar dan nog heb ik gemerkt dat de overgang 
naar een formeel netwerk een belangrijk breukmoment is. er zijn ineens andere personen bij het proces 
betrokken: bij het platform waren eerst stafmedewerkers aan zet. toen het geformaliseerd werd, namen 
de directeurs het over. Zij werken vooral vanuit een strategische visie en kijken meer van: “What’s in it for 
us?” kortom, na zo’n breuk ontstaat er een andere dynamiek en je moet ervoor zorgen dat je het proces 
niet platslaat met agenda’s, belangen en macht. Dit is namelijk het moment van de organogrammen, van 
de beslissingen: ga daar dus zeker met de nodige omzichtigheid mee om en formaliseer alleen wat echt 
nodig is.”

Welke strategie volg je om het netwerk verder uit te bouwen?
“We zitten nu nog in de opstartfase en bouwen volop verder aan het vertrouwen. Onze aandacht gaat nu 
naar de quickwins en naar een goede win-winsituatie voor alle kernleden. Sommige dingen doen we nu be-
wust nog niet; voor harde afspraken over de collecties is het bijvoorbeeld nog te vroeg. We werken wel aan 
Flandrica.be, onze virtuele erfgoedbibliotheek, omdat de huidige leden hier onmiddellijk return van hebben, 
én omdat de expertise, modellen en  procedures die daarbij worden opgebouwd kunnen gedeeld worden 
met de bredere erfgoedgemeenschap. kortom, we zorgen eerst voor haalbare resultaten die kunnen leiden 
tot meer engagement. Daarna pakken we de gevoeligere zaken aan.”
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“We concentreren ons nu vooral op de zes kernleden (we werken “voor, door en met hen”). Ook de Algemene 
Vergadering is – bewust – nog niet open voor leden uit de bredere groep erfgoedbibliotheken. Op termijn 
kan dat hopelijk ook wat breder gaan en kunnen we ook linken naar organisaties die geen stichtend lid zijn. 
We hebben er wel op gelet dat de acties en de doelstellingen breder geformuleerd zijn en dus ook voor 
anderen dan de leden relevant kunnen zijn. Maar we betrekken hen nu nog niet in brede trajecten die veel 
energie en middelen vergen. Wel brengen we hen minstens één keer per jaar samen in een overlegplatform. 
We zien dit platform niet als een formeel adviesorgaan, maar wel als een kans voor open dialoog, waar kri-
tiek en suggesties kunnen worden doorgegeven die we kunnen meenemen in ons beleidsplan.” 

Neem je nog andere initiatieven om dat kernnetwerk uit te breiden?
“Ik zie het uitbouwen van een netwerk niet als een lineair proces waarbij je het aantal kernleden steeds 
verder vergroot. Volgens mij bestaat ons netwerk vooral uit een geheel van kringen en cirkels. We kunnen 
geen structurele banden onderhouden met tweehonderd bibliotheken. Aan alles meedoen is, zeker voor de 
kleinere bibliotheken, ook geen realistische optie. Dus pakken we het gediversifieerd aan. De ene keer fo-
cussen we op die twintig, de andere keer zijn weer andere tien aan de beurt. Ik denk dat een projectmatige 
aanpak in dit opzicht toch het beste werkt. Ook een systematische bezoekronde van tweehonderd biblio-
theken is niet haalbaar, maar door steeds weer anderen actief te betrekken, leer je iedereen op den duur wel 
kennen, denk ik, en het zal voor de betrokkenen ook wel de drempels verlagen. Natuurlijk moet je wel een 
stabiele kern hebben, maar je kunt niet al je contacten voortdurend intensief betrekken. Wel moet je ervoor 
zorgen dat je zichtbaar blijft en dat het transparant is wat je doet.”

Hoe kun je die transparantie in de praktijk organiseren?
“transparantie is echt heel belangrijk voor het onderlinge vertrouwen en daar stond ik dan ook echt op bij 
de start. Ik zorgde daarom voor een goed gestructureerd intranet voor de kernleden. Via dat intranet zijn 
alle verslagen van het dagelijks bestuur beschikbaar, net als contracten en tussentijdse rapporten van de 
medewerkers. Ook kan men hier het logo terugvinden. Het intranet fungeert zo als het volledige archief van 
de organisatie. Wie wil controleren, kan dat perfect.”

Naast transparantie heb je ook sterk ingezet op herkenbaarheid van het netwerk?
“Inderdaad, als je geen gezicht of aanspreekpunt hebt of het voorzitterschap wisselt dan is het toch moei- 
lijk om het netwerk te positioneren. Je hebt toch wel nood aan een echte trekker met voldoende sociale en 
diplomatische vaardigheden en neutraliteit. Onze website en nieuwsbrieven vormen ook zo’n vaste, herken-
bare waarde. Daarnaast lanceerden we een prentkaartenreeks met het ABC van erfgoedbibliotheken. Dat 
was een heel bewuste tool om aan te geven wat een erfgoedbibliotheek is, wat deze bibliotheken doen, 
wat de noden en de uitdagingen zijn en introductie in het jargon. en voor zover ik kan zien, heeft dat goed 
gewerkt!
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Willy Van de Vijver: stadsarchief Mechelen

In welke mate zien stadsarchieven netwerken als een prioriteit? Wij staken ons licht op bij Willy Van de  
Vijver, stadsarchivaris van Mechelen. Hij ontving ons in een inspirerende omgeving, vlakbij de leeszaal. en 
dat bleek geen toeval …

Welke netwerkrol speelt het Stadsarchief volgens u?
“Wij maken eigenlijk deel uit van twee soorten netwerken, een onderscheid dat ik maak op basis van 
het doel of de meerwaarde die het netwerk biedt. Zo participeren we bijvoorbeeld aan netwerken die 
rond expertise en knowhow draaien. Hieronder vallen bijvoorbeeld provinciale, Vlaamse en Internatio-
nale netwerken van archivarissen. Maar ook een lokaal netwerk rond erfgoedbeleid reken ik tot deze 
groep.” 

“Daarnaast zijn er netwerken met klanten en verenigingen. Dat zie ik als een soort van natuurlijk netwerk 
van het stadsarchief. Deze netwerking hangt samen met doelstellingen rond publiekswerking, maar 
via de netwerken kunnen we ook steun krijgen voor andere taken, zoals kennisontwikkeling en ontslui- 
tingsprojecten waarvoor de verenigingen mankracht leveren. We zoeken daarbij steeds naar een goede 
wisselwerking. De verenigingen leveren mankracht en/of inhoudelijke kennis, wij geven technische vaar-
digheden door, lichten hen in over de filosofie die wij hanteren of geven meer uitleg over bepaalde types 
bronnen. Het archief zelf fungeert als een sociale ontmoetingsplaats en op die manier groeit het netwerk 
ook organisch.”

Dus de leeszaal speelt een belangrijke rol als netwerkplaats?
“Ja, de leeszaal is voor ons heel belangrijk: het is als het ware de continue factor. Ontmoetingen en ont-
dekkingen in de leeszaal leiden vaak van het een naar het ander. In het archief komen mensen me vaak 
spontaan hun laatste vondst tonen, vanuit een goed gesprek, woord en wederwoord kan je dan eventueel 
een volgende stap zetten en bijvoorbeeld samen acties op poten zetten. Mijn deur staat dus – letterlijk – 
altijd open.”

“Ik hecht dan ook veel belang aan de sociale rol van het archief. Je kunt daar trouwens extra op inzetten 
door voorzieningen te treffen, faciliteiten ter beschikking te stellen: verenigingen hebben vaak nood aan 
vergaderruimte of een secretariaat en zo kom je tot een win-win. uiteraard moet het archief ook weer geen 
clubhuis worden: een goede balans is aangewezen!”

Is het uitbouwen van lokale netwerken vandaag nog een uitdaging?
“Ja, want ik denk dat het voor een stadsarchivaris nu moeilijker is om aansluiting te vinden met de lokale 
gemeenschap dan vroeger. toen was de archivaris vaak zelf afkomstig uit de stad en bijvoorbeeld nog onder-
wijzer geweest, of actief in de heemkundige kring. Zij hadden zo van nature meer contacten. tegenwoordig 
is de archivaris professioneel opgeleid en heeft hij minder banden met het lokale. Maar positief aan deze 
evolutie is dan weer dat de archivarissen van de verschillende steden en gemeenten elkaar beter kennen 
(via de archivarissenopleiding en de VVBAD) en zo veel kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Dat 
levert vaak veel meerwaarde op, want qua vakgerichte feedback hebben archivarissen doorgaans weinig 
aanspraak binnen een stadsorganisatie.”

Wanneer werken netwerken goed volgens u?
“Netwerken werken goed als het een en ander spontaan kan gebeuren. Het is belangrijk om de vrijheid te 
hebben om niet aan alles te hoeven meedoen. Vaak zie je wel dat organisaties bereid zijn actief deel te ne-
men als de werkdomeinen aansluiten bij hun eigen werking, hun eigen noden en behoeften. Als netwerken  
voor een al té dominante of eenzijdige aanpak kiezen, wordt het al vlug als een carcan ervaren en dat is niet 
werkbaar op den duur. Als archief moet je daar echt op letten: je moet niet te voortvarend de leiding willen 
nemen, maar iedereen voldoende ruimte en inspraak geven.”



 PRISMA Rapport Netwerken in erfgoedland   ■  39

“Het is dus zeker noodzakelijk om aan te sluiten bij de noden en behoeften van de partners: de samenwer- 
king moet relevant zijn, als je daar te ver van afwijkt, wordt het moeilijk . Doelstellingen moeten bovendien 
goed en helder omschreven zijn zodat iedereen duidelijk de meerwaarde kan zien en inziet dat het voor de 
eigen organisatie iets oplevert. Het netwerk moet ook open blijven: er moet altijd een mogelijkheid zijn om 
nieuwe perspectieven toe te laten. Maar de grootste uitdaging voor het netwerken is  volgens mij dat je het 
spontane kunt behouden en er tegelijk een richting aan kunt geven, zodat het minder ad hoc wordt. en dat 
is niet eenvoudig!”

Kun je netwerken meten?
“Het meten van netwerking is zeer moeilijk. Is het zinvol om contacten te turven? Of moeten we eerder naar 
de output kijken: wat heb je met je netwerk gepresteerd? Het risico daarvan is dan weer dat je een trofeeën-
lijst opstelt, terwijl het uiteindelijk gaat om de continue stroom aan contacten, aan gesprekken, aan wat er 
in de leeszaal gebeurt aan uitwisseling. Dit meer becijferen kan opgevat worden als een vorm van betutte- 
ling, wat dan weer een averechts effect kan hebben.”

Wat zijn volgens u de uitdagingen voor erfgoednetwerken in de toekomst?
“Ik denk dat nieuwe netwerken vooral nuttig kunnen zijn om zaken te realiseren die we echt niet alleen 
kunnen doen, zoals afspraken maken over collectiebeleid, digitale archivering en digitale depots. er kan 
ook meer expertise gedeeld worden over erfgoedgemeenschappen: hoe kunnen we blijven inspelen op de 
groeiende nood aan verwachtingen, want niet alle organisaties kunnen volgen. Archieven nemen daarnaast 
educatie en andere actieve werkvormen vaak nog te weinig op. Zeker de relaties met het onderwijs zouden 
we moeten versterken. We zouden elkaars werking beter moeten leren kennen. Jongeren vinden de weg 
niet, maar zijn vaak meer geïnteresseerd in erfgoed dan we denken. We moeten hen wel genoeg omkade- 
ring bieden. (Oudere) vrijwilligers vangen hen vaak wel op, bijvoorbeeld bij vragen over genealogie, maar dat 
verloopt niet altijd optimaal.”

“Daarnaast zouden we de zichtbare en onzichtbare barrières om structureel met  de federale wetenschap-
pelijke instellingen  (Rijksarchief, koninklijke Bibliotheek, koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium, 
enz.) samen te werken, moeten kunnen overstijgen. Bij diverse projecten bleek steeds weer dat we hierbij 
echt tegen grenzen opbotsen. Het gaat vooral om  rigide structuren en  hun financiering  die het samen-
werken zeer moeilijk maken en dat terwijl er vaak heel logische inhoudelijke verbanden tussen de collecties 
bestaan. Federale, Vlaamse en Waalse erfgoedinstellingen hebben elkaar op vele domeinen heel wat te bie-
den. Occasioneel, kleinschalig, individueel iets doen lukt nog wel, maar structureel iets opzetten lukt niet en 
dat is echt een gemiste kans. Het uitbouwen van een erfgoednetwerk waarin het federale niveau en ook de 
gewesten en gemeenschappen vertegenwoordigd zijn, staat dus hoog op het verlanglijstje.”



 PRISMA Rapport Netwerken in erfgoedland   ■  40

jef Vrelust, Vera de boeck en sofie de ruysser - Museum aan de stroom (Mas)

Het MAS vertelt het verhaal van de stad Antwerpen, de stroom, de haven en de wereld. Het museum wil dit 
niet alleen doen, maar zoekt naar samenwerking en uitwisseling met de talrijke erfgoedorganisaties op het 
grondgebied van de stad Antwerpen. Die erfgoedorganisaties vormen samen de Collectie Antwerpen: de 
verzameling van al het cultureel erfgoed dat met de stad Antwerpen te maken heeft én van alle organisaties 
die voor dat erfgoed zorgen.

Het MAS wil, als museum en cultureel-erfgoedforum, impulsen geven aan dat netwerk door projecten te 
ondersteunen die oog hebben voor de zorg voor erfgoedcollecties en die de verhalen over de stad doen 
opborrelen. Maar hoe gebeurt dit nu allemaal in de praktijk? enkele weken voor de grote opening trokken 
we naar het MAS voor een inspirerend gesprek met drie Antwerpse netwerkwevers: Jef Vrelust (projectcoör-
dinator), Vera De Boeck (coördinator erfgoedpresentatie) en Sofie De Ruysser (coördinator districten).

Wat is voor het MAS de meerwaarde van zo’n netwerk?
Jef: “Over de stad Antwerpen en de Collectie Antwerpen is zoveel te vertellen, niet alleen in het MAS, maar 
ook erbuiten. Wij willen niet hét instituut zijn dat zegt hoe het allemaal moet zijn. Het verhaal van de stad is 
een verhaal dat we met alle partners willen vertellen. Sommige verhalen zullen mooi tot hun recht komen 
in het museum zelf, andere zaken kunnen beter worden verteld elders in de stad.”

Waarin zit volgens jullie de meerwaarde van dit netwerk voor de Antwerpse erfgoedzorgers?
Vera: “Wat ze doen, krijgt een grotere zichtbaarheid. Bovendien kunnen ze zich beter organiseren omdat ze 
bij problemen kunnen terugvallen op collega-erfgoedzorgers in het netwerk.”

Jef: “Van sommige voordelen moet men zich nog sterker bewust worden. Zeker voor de zaken die achter de 
schermen gebeuren. We merken bijvoorbeeld dat de erfgoedzorgers nu vooral met ons contact opnemen 
bij een concrete vraag rond behoud en beheer. Wij verwijzen dan meestal door. Het zou ideaal zijn als de 
erfgoedzorgers na verloop van tijd zelf de weg vinden naar de meest aangewezen organisatie die hen kan 
helpen. Dus naast de zichtbaarheid heeft ons netwerk ook als doel om duidelijk te maken bij wie welke 
expertise zit.”

Sofie: “We beseffen natuurlijk dat we onszelf nog moeten bewijzen. We vragen in deze fase heel veel van de 
Antwerpse erfgoedzorgers, zonder dat we daar al concrete resultaten kunnen tegenoverstellen.”

Vera: “We kunnen ook niet van iedereen verwachten dat zij meteen meegaan in het verhaal van de Collectie 
Antwerpen. er zijn erfgoedzorgers die gewoon andere prioriteiten hebben. Als hun dak bijvoorbeeld lekt, 
dan is dit belangrijker dan meewerken aan zoiets als de Collectie Antwerpen.”

Welke strategie volgen jullie om een netwerk uit te bouwen rond de Collectie Antwerpen?
Vera: “We hebben het erfgoedveld eerst in kaart gebracht; bekeken wie de actoren zijn en in welke mini-
netwerken ze een rol zouden kunnen spelen. Op dit moment brengen we deze actoren samen in kleinere 
groepen. We willen dit doen in het MAS, maar ook in de stad zelf organiseren we ontmoetingen waar er-
fgoedzorgers met ons en met elkaar in contact kunnen treden. Op korte termijn willen wij ook graag pu- 
blieksgerichte projecten aanbieden waarin de Collectie Antwerpen wordt getoond. Op die manier willen 
wij een identiteit creëren voor de Collectie Antwerpen en de erfgoedzorgers het gevoel geven dat ze echt 
onderdeel uitmaken van die collectie.”

Jef: “een netwerk is een heel gelaagd gegeven voor ons. Dit is ook logisch, want het Antwerpse erfgoedveld 
is heel divers. Sommige organisaties willen gewoon andere organisaties leren kennen zonder meer; van an-
dere actoren vermoeden we dat ze een stap verder willen gaan en echt willen meewerken aan een project. 
Deze verschillen willen we respecteren en daarom volgen we ook verschillende strategieën. Zo zijn sommige 
initiatieven erop gericht om samen met partners een deelproject uit te werken, met andere acties willen we 
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de mensen gewoon samen brengen. Die ontmoetingen kunnen dan nog verschillende vormen aannemen, 
gaande van deelname aan ontmoetingsdagen tot een Facebook-groep.”

Kunnen jullie een voorbeeld geven van een netwerkactiviteit die erg geslaagd was?
Sofie: “Ik denk dat onze ontmoetingsdag een mooi voorbeeld is. Voor ons was dit de kick-off, waarin we 
onszelf en onze plannen voorstelden. Voor die ontmoetingsdag hadden we de erfgoedzorgers gevraagd om 
een topstuk uit hun collectie te tonen. Op de dag zelf werden dan beelden geprojecteerd van hun collectie 
en hun werking. Zo werd meteen duidelijk dat het om hen ging en konden we ook onze waardering aan hen 
tonen.”

Vera: “Het was interessant om zien hoe vrijwilligers en professionals op gelijke voet naast elkaar stonden en 
elkaar ook wisten te vinden. Het feit dat het Poldermuseum uit Lillo ineens een band blijkt te hebben met 
het Provinciaal Architectuurarchief was fantastisch. Die ontmoetingsdag creëerde zo ook meer verbonden-
heid tussen de deelnemers.”

Wat zien jullie als de belangrijkste instrumenten om het netwerk te onderhouden?
Vera: “Het verankeren van initiatieven is belangrijk. Het is belangrijk dat het idee van de Collectie Antwerpen 
stadsbreed wordt gedragen en leeft binnen de verschillende afdelingen van de stad. Zo hebben wij nauwe 
contacten met cultuurverantwoordelijken over de districten, die zeer lokaal voeling hebben met erfgoed-
zorgers. Dat is een netwerk op zich, die de Collectie Antwerpen op de verschillende raden, districten en 
diensten een plaats kan geven. Zo kan erfgoed worden meegenomen als een volwaardige materie binnen 
het globale beleidsplan cultuur en ook doorstromen naar de kabinetten. Om onze inspanningen duurzaam 
te maken, is het belangrijk dat ze ook worden gedragen op beleidsniveau.”

Sofie: “Het is ook belangrijk om naar een resultaat toe te werken. Als je alleen maar gezellig met elkaar bab-
belt, dan zal het netwerk niet lang kunnen standhouden.”

Jef: “Bij het uitbouwen van een netwerk moet je ook direct bereikbaar zijn en kort op de bal kunnen spelen. 
We hebben natuurlijk digitale nieuwsbrieven, maar persoonlijke contacten zijn belangrijk om mensen echt 
in beweging te krijgen. Die contacten maken echt het verschil. Mensen met wie je een goed contact hebt, 
krijg je veel gemakkelijker over de brug.”
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besluit: de tieN gebodeN

Het is duidelijk: het uitbouwen van een netwerk is een boeiende, maar tegelijk heel complexe oefening. Het 
welslagen ervan zit soms in kleine of vanzelfsprekende dingen. Als conclusie geven we nog tien stelregels 
mee die vanzelfsprekend lijken, maar die we net daarom over het hoofd kunnen zien bij het uitbouwen van 
een netwerk.

Creëer een win-win

  “De kern is dat je er steeds voor zorgt dat een netwerk zinvol is, dat het nut heeft voor de leden.”

  “Het is noodzakelijk om aan te sluiten bij de noden en behoeften van de leden: de samenwerking  
  moet relevant zijn, als je daar te ver van afwijkt wordt het moeilijk.“

haal niet meteen het onderste uit de kan

Jij bent uiteraard overtuigd van de meerwaarde van je netwerk, maar niet iedereen zal van bij het begin zo 
enthousiast zijn. Verwacht niet dat iedereen meteen vergaande engagementen wil aangaan. De ene orga- 
nisatie heeft al wat meer tijd nodig dan de andere.

  “er zijn ook gewoon erfgoedzorgers die andere prioriteiten hebben. Als hun dak bijvoorbeeld lekt,  
  dan is dit belangrijker dan meewerken aan ons project.“

Communiceer … bewust

Je kunt nooit genoeg communiceren. Maar draag er zorg voor dat je helder en duidelijk communiceert. 
e-mails, sociale media en nieuwsbrieven zijn vandaag goedkope en snelle communicatiemiddelen, maar 
zorgen ook voor een overvloed aan informatie in de mailbox van de ontvanger. Het risico bestaat dat er pas 
na lange tijd - of zelfs helemaal niet – wordt gereageerd. Ga daarom bewust om met digitale communica-
tiemiddelen.

  “Communicatie is levensbelangrijk om een netwerk gezond te houden. Maar je kan je deelnemers  
  ook overbelasten met communicatie.“

  “Als je teveel gebruik maakt van nieuwsbrieven, dan neemt het belang af dat mensen hechten aan  
  informatie.“

investeer in persoonlijke contacten

Communicatie mag niet alleen via computer verlopen. Face-to-face-contacten zijn enorm belangrijk voor 
een netwerk. Zeker wanneer je mensen in beweging wilt krijgen, is een persoonlijk contact nodig. 

  “Je moet direct bereikbaar zijn en kort op de bal spelen. We hebben natuurlijk digitale nieuws 
  brieven, maar persoonlijke contacten zijn belangrijk om mensen echt in beweging te krijgen.“

  “e-mails en algemene uitnodigingen voor kennismaking zijn te weinig motiverend. Bij iemand langs- 
  gaan is veel efficiënter, of iemand opbellen.“

Werk met sleutelfiguren

Ga in je netwerk op zoek naar personen met een uitgebreid persoonlijk netwerk. Zij kunnen je in contact 
brengen met nieuwe personen en organisaties. Deze sleutelfiguren hebben vaak ook een groot moreel 
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gezag binnen hun netwerk en kunnen helpen om moeilijke beslissingen verteerbaar te maken of bepaalde 
weerstanden weg te nemen.

  “Als je deze mensen kunt overtuigen, dan wordt het al gemakkelijker om andere spelers mee te  
  krijgen.”

investeer in informatiemanagement

Vele erfgoednetwerken draaien om het uitwisselen of het creëren van kennis. Investeer daarom in informa-
tiemanagement. er bestaan verschillende handboeken en cursussen die je op weg kunnen helpen!

  “Denk vanaf het begin na over procedures en structuren om informatie die wordt uitgewisseld op  
  te slaan: informatiemanagement dus!”

Maak goede afspraken … en kom die ook na

een netwerk werkt alleen als er duidelijkheid is over het doel en de onderlinge verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken en hou je daaraan. Niets is dodelijker voor 
het onderlinge vertrouwen dan afspraken die niet wordt nageleefd.

  “Goede afspraken zijn heel belangrijk. Als je die niet hebt of als men ze niet respecteert dan werkt  
  het netwerk niet.“

  “terugkomen op beslissingen is echt dodelijk … Je kunt natuurlijk altijd bijstellen na een evaluatie,  
  maar het is niet goed als men te veel gaat afwijken van de gekozen pistes.”

diversifieer je contacten

We werken liefst samen met personen en organisaties die we al goed kennen. Maar dit houdt ook een risico 
in. Deze organisaties kunnen zich na verloop van tijd overbevraagd voelen. Bovendien mis je de kans om 
relaties te versterken met andere organisaties. Ga daarom ook eens met andere, minder evidente partners 
in zee.

  “Aan alles meedoen is, zeker voor de kleintjes, niet mogelijk … Natuurlijk moet je wel een stabiele  
  kern hebben, maar je kunt niet al je contacten voortdurend intensief betrekken.”

Creëer meerdere banden

Hoe meer personen je kent binnen een organisatie, des te sterker is de band met die organisatie. Vanuit 
netwerkperspectief is het niet gezond om maar één contactpersoon te hebben. Gaat die weg, dan dreigt ook 
meteen de band met die organisatie te verdwijnen.

  “Smeed meerdere linken met organisaties door ook eens anderen bij een project te betrekken … Het  
  netwerk moet ook binnen de organisaties leven.”

hou het gezellig

Hoe je met elkaar omgaat, is van invloed op alle aspecten van de samenwerking. Het loont daarom de moei- 
te consequent te werken aan een goede sfeer. Zelfs binnen een geformaliseerd netwerk is het nodig om af 
en toe gezelligheidsmomenten in te lassen. De boog hoeft niet altijd gespannen te staan!
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daNkWoord

Deze handleiding hadden we niet kunnen schrijven zonder de medewerking van al onze gesprekspartners 
die ons lieten delen in hun praktijkervaringen. We danken dus graag:

Sandro Claes; Fien Danniau en Liesbeth Nys (IPG); Mieke Deceuninck (Brusselse Museumraad); Ann  
Degeest en Raf De Mey (erfgoedcel Aalst); Sofie De Ruysser, Vera De Boeck en Jef Vrelust (MAS); Lieven 
De Visch (BeN); koen de Scheemaeker (ADVN); Jan klinckaert (CRkC); Stefanie Sfingopoulos (erfgoedcel 
tongeren); Paul trio (ku Leuven); Willy Van de Vijver (Stadsarchief Mechelen); eva Van Hoye; Rony Vissers 
(Packed); Sofie Wilder (tram 41); eva Wuyts (Vlaamse erfgoedbibliotheek).

Daarnaast konden we ook rekenen op de wijze raad van:

Anita Caals (FARO); esther Gelabert; het Grundtvig-Comnetproject, Diane Zorich
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bijlage 1 
bepaleN VaN eeN NetWerkstrategie / CHECKLIST

1. Wie is de doelgroep van het netwerk?

 ▹ kern van het netwerk:

 ▹ Brede doelgroep: 

 ▹ Noden en behoeften van de doelgroep waar het netwerk een meerwaarde kan bieden:

2. Missie en visie

 ▹ Hoofdcategorie:

 ▹ Wat maakt ons netwerk uniek? en welk ideaal streven we na?

             (dit kan dan later verder uitkristalliseren in concrete doelen en acties)
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3. graad van formalisering (cf. Collaboration Continuum Zorich):

 ▹ Waar situeren we ons nu?

 ▹ Waar willen we geraken? (en met welke groepen?)

4. structureren van het netwerk:

 ▹ Welke werkvormen heb je nodig en met welk doel? (eventueel stapsgewijs)

5. kennismanagement

 ▹ Welke gegevens hebben we nodig om ons netwerk goed te laten draaien?

 ▹ We gaan die informatie op deze manier bijhouden:

6. Welke verankering voorzie je?

 ▹ Personen:

 ▹ Ruimten:

 ▹ Ritme:
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 ▹ Linken met andere netwerken en organisaties:

7. Moeten er mandaten geregeld worden?

 ▹ Mandaten van de leden in het netwerk:

 ▹ Wie mag er namens het netwerk spreken (en onder welke voorwaarden)?

8. hoe betrek ik de deelnemers aan het netwerk?

 ▹ Vaste taakverdeling?

 ▹ Veranderingsmanagement en change agents?

 ▹ Welke persoonlijke contactmomenten?

9. hoe gaan we communiceren?

 ▹ Communicatie binnen het netwerk:

 ▹ Communicatie buiten het netwerk:

             (mix van push and pull, hot and cool media)
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10. Wat zal de inbreng van de leden zijn?

 ▹ Wat hebben we nodig (financieel, logistiek, tijd)?

 ▹ Wat is de inbreng van elk lid?

 ▹ Afsprakennota’s en protocollen nodig?
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bijlage 2 
oVerZiCht VaN Veel VoorkoMeNde WerkVorMeN

Het onderstaande overzicht geeft verschillende werkvormen in alfabetische volgorde weer. De belangrijkste 
basisvragen die je moet stellen bij de selectie van een werkvorm zijn de volgende:

 ▹ Mogen mensen vrijwillig toetreden tot een groep, of worden ze gevraagd/aangeduid?
 ▹ Heeft de groep een welbepaald doel/een welbepaalde opdracht of niet?

In de beschrijving van elke werkvorm geven we aan hoe de relatie met bovenstaande vragen is.

Collegagroep
een collegagroep is een groep van collega’s uit een gelijkaardige werksituatie die vrijwillig samenkomen om 
expertise uit te wisselen. Het kan hier gaan over collega’s in één organisatie of over collega’s uit verschil-
lende organisaties. In tegenstelling tot de collegiale toetsing is hier het uitgangspunt niet een concreet 
probleem maar wel een basis van good en bad practices. Het thema wordt gemeenschappelijk gekozen en 
iedereen doet een gelijkwaardige inbreng met betrekking tot het thema.

Collegiale toetsing 
Via collegiale toetsing bespreken collega’s vrijwillig hun aanpak in het kader van een specifiek probleem. De 
probleemstelling wordt ter voorbereiding aan alle deelnemers gemeld. Verschillende oplossingen kunnen 
aangereikt worden; de keuze van de oplossing wordt aan het individu overgelaten. Deze groep heeft dus 
geen vastomlijnde opdracht.

Comité
een groep personen die zich inzet voor een bepaalde vaste taak of doel. Vaak wil een comité aandacht vra-
gen voor een bepaalde zaak (een actiecomité) of wordt een comité ingeschakeld om een bepaald evene-
ment te organiseren. Het verschil met een commissie is dat een commissie officieel wordt ingesteld door 
een bepaalde organisatie. De leden van een comité gaan vrijwillig hun engagement aan.

Commissie
een groep mensen met een bepaalde vaste taak, gemandateerd door een organisatie. Vaak staan commis-
sies in voor een specifieke opdracht, zoals de organisatie van een projectronde. Het gaat dan eerder om de 
toepassing van bepaalde afspraken en minder om het ontwikkelen van iets nieuws.

Community of Practice (COP)
een werkvorm waarin mensen regelmatig op informele wijze met elkaar in contact treden en zo (impliciete) 
kennis delen, uitbreiden en creëren. Bovendien scherpen ze hun individuele vaardigheden aan en bouwen 
een netwerk van contacten uit. De doelen en de output van het overleg bepalen de deelnemers zelf. Zij 
beslissen ook of ze blijven deelnemen.

Denktank
een denktank is een brede gevarieerde groep die gaat nadenken over nieuwe tendensen en manieren van 
aanpakken. een grote diversiteit aan deelnemers is belangrijk. een brede trend is het uitgangspunt in plaats 
van concrete thema’s. externe expertise en ervaring zijn cruciaal voor het welslagen van de denktank. 

Focusgroep
een focusgroep is een gestructureerde discussie in een kleine groep. Je kunt dit inzetten om regelmatig te 
consulteren wat er bij de groep leeft en wat de verwachtingen zijn. In een veilige en rustige omgeving brengt 
men stakeholders of ervaringsdeskundigen samen voor een diepgaand groepsgesprek. De leden kunnen ook 
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van gedachten wisselen en elkaar aanvullen en inspireren. De focusgroep levert input, maar formuleert 
doorgaans geen concrete adviezen. De leden van de groep worden uitgenodigd.

Forum
Bijeenkomst waarbij experten na een inleiding met het publiek in discussie gaan of vragen van het publiek 
beantwoorden.

Intervisiegroep
Intervisie is een middel om de kwaliteit van het functioneren te verhogen door te vergelijken met mensen 
in een vergelijkbare functie, binnen of buiten de eigen organisatie. 

Klankbordgroep
Groep waarin potentiële afnemers van het product dat wordt ontwikkeld hun mening kunnen geven en 
tussentijdse resultaten kunnen beoordelen, een goed middel om kinderziektes in projecten meteen op te 
sporen. Ook wel resonantiegroep genoemd. De leden hiervan worden expliciet uitgenodigd.

Panel
Op regelmatige basis brengt men deskundigen of stakeholders met verschillende perspectieven samen. Zij 
debatteren elke keer over een ander aspect van de zorg om cultureel erfgoed en formuleren concrete ad-
viezen voor het beleid, daar waar een focusgroep alleen informatie aandraagt. 

Projectgroep
een groep die een concreet project, met een eigen projectplan en budget, tot uitvoer moet brengen. Als het 
project eindigt, wordt de projectgroep opgeheven.

Raad
een bestuursorgaan met bepaalde bevoegdheden (bv. Raad van Bestuur).

Studiegroep
een studiegroep is een werkvorm waarbij meerdere mensen een bepaald boek of thema onderzoeken en 
hierover in groep van gedachten wisselen. De bedoeling is om op basis van het studiemateriaal tot vernieu-
wende inzichten te komen. Het is daarom aan te raden om zoveel mogelijk verschillende perspectieven in 
de groep samen te brengen.

Stuurgroep
een stuurgroep is een beleidsvoorbereidende of adviserende groep die verschillende perspectieven samen-
brengt. De stuurgroep zet de grote lijnen uit, maar staat niet in voor de praktische uitvoering ervan. Deze 
groep wordt voor een langere periode aangesteld en adviseert de bestuurders. een stuurgroep kan verschil-
lende werkgroepen aansturen.

Werkgroep
een groep van personen die een gezamenlijke concrete taak of doel hebben. eens de opdracht volbracht, 
wordt de werkgroep opgeheven. Het is bij deze groepen zaak om het doel scherp te omschrijven! Vaak wor-
den de leden van de werkgroep aangeduid, maar evengoed kun je een oproep lanceren voor vrijwillige deel-
name.
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bijlage 3 
VergelijkiNg VaN Vier softWarepakketteN oM eeN  
NetWerk te aNalysereN eN te VisualisereN

In 2010 heeft FARO, op vraag van de erfgoedcellen, een onderzoek uitgevoerd naar softwarepaketten die erf- 
goedorganisaties kunnen helpen om hun netwerk te analyseren, te visualiseren of om de expertise binnen 
een netwerk in kaart te brengen. Op basis van een vragenlijst hebben vijf testpersonen onafhankelijk van 
elkaar vier pakketten uitgetest: Venn Maker, Personal Brain, Xmind en uCINet-NetDRAW.13 De testpersonen 
waren erfgoedwerkers met interesse in netwerken, maar zonder een gespecialiseerde kennis van ICt of 
van sociale netwerkanalyse. Onderstaande testresultaten claimen dan ook geen absolute objectiviteit of 
wetenschappelijkheid. Ben je geïnteresseerd in een van deze programma’s? Dan raden we aan om de mo-
gelijkheden ervan eerst te verkennen via een gratis proef- of freewareversie.

X-mind

Doel van dit programma Mindmapping, brainstorming, takenbeheer

Wat kan dit programma vertellen 
over een netwerk?

1) De actoren en relaties binnen een netwerk kunnen heel visueel 
worden voorgesteld.
2) Per actor kan achtergrondinformatie worden opgenomen.

Wat kan dit programma niet ver-
tellen over een netwerk?

Analyseren van een netwerk

Wat is de sterkte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Vele mogelijkheden om het netwerk te visualiseren
2) Zeer intuïtief, vraagt weinig inwerktijd
3) De freewareversie is goed uitgebouwd

Wat is de zwakte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Beperkte zoekmogelijkheden
2) Geen mogelijkheden om het netwerk te analyseren

Bijkomende voordelen / nadelen / 
opmerkingen

Dit programma kan ook gebruikt worden voor mindmapping, 
brainstorming, vergaderen, organogram …

Download en aankoop www.xmind.net

kostprijs Goed uitgebouwde freeware
Betalende versie: 49 uSD

Demonstratiefilmpje www.youtube.com/watch?v=Ao5GakiCsqk
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Personal Brain

Doel van dit programma Mindmapping en informatiebeheer

Wat kan dit programma vertellen 
over een netwerk?

Dit programma kan vooral informatie uit een netwerk weerge-
ven. De ingevoerde informatie is snel terug te vinden door de 
goed uitgebouwde zoekfunctie.

Wat kan dit programma niet ver-
tellen over een netwerk?

1) De mogelijkheden om de actoren te onderscheiden op basis 
van hun eigenschappen zijn beperkt.
2) De netwerkkaart is minder overzichtelijk.

Wat is de sterkte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Zeer veel documenten / foto’s / mailbestanden … toevoegen
2) Dynamische en grafische interface

Wat is de zwakte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

Geen mogelijkheden tot analyseren van een netwerk.

Bijkomende voordelen / nadelen / 
opmerkingen

1) Het programma is ook Nederlandstalig.
2) De meerwaarde van Personal Brain blijkt vooral bij de (te be-
talen) Core- en de Pro-editie; de mogelijkheden van de freeware-
editie zijn beperkter.

Download en aankoop www.thebrain.com

kostprijs Proefversie: 1 maand geldig
Gratis freeware
Core-editie: 149,95 uSD
Pro-editie: 249,95 uSD

Demonstratiefilmpje www.youtube.com/watch?v=tk88tpezn4g&feature=search

Venn Maker

Doel van dit programma Instrument om netwerken te visualiseren en te analyseren, ont-
wikkeld voor wie geen bijzondere voorkennis heeft van sociale 
netwerkanalyse.

Wat kan dit programma vertellen 
over een netwerk?

Dit programma is vooral geschikt om de eigenschappen van 
de netwerkactoren (bv. grootte, belang, type organisatie) en de 
onderlinge relaties (bv. zwak, sterk, problematisch …) visueel voor 
te stellen.

Wat kan dit programma niet ver-
tellen over een netwerk?

Conclusies zoals: “Waar moet ik nog aan werken?”, “Wat kan 
beter” en “Wat moet ik doen?” moet je zelf trekken.
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Wat is de sterkte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Je kunt er audio-opnames aan koppelen.
2) Speciaal ontwikkeld voor netwerktekenen (anders dan X-mind  
en Personal Brain) en vraagt relatief weinig inwerktijd (anders 
dan uCINet).
3) Netwerkactoren en relaties kunnen gemakkelijk visueel wor-
den onderscheiden op basis van hun kenmerken.

Wat is de zwakte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Minder geschikt om achtergrondinformatie over netwerkac-
toren op te nemen en te beheren (er kunnen geen documenten, 
hyperlinks … worden toegevoegd).
2) De interface is minder dynamisch dan bij X-mind en Personal Brain.

Bijkomende voordelen / nadelen / 
opmerkingen

Via dit programma kunnen ook vragenlijsten worden opgesteld 
voor een interview. Op basis van de ingevoerde antwoorden kan 
Venn Maker zelf een kaart maken.

Download en aankoop www.vennmaker.com

kostprijs 80 euro (non-profit)
Gratis proefversie: 1 maand geldig

Demonstratiefilmpje www.youtube.com/watch?v=84lJHu9Isg0&feature=search

uCINet - NetDRAW

Doel van dit programma Analyseren (uCINet) en visualiseren (NetDRAW) van netwerken.

Wat kan dit programma vertellen 
over een netwerk?

Dit programma kan een zeer grondige analyse maken van de net-
werkeigenschappen en het netwerk visueel voorstellen.

Wat kan dit programma niet ver-
tellen over een netwerk?

Conclusies zoals: “Waar moet ik nog aan werken?”, “Wat kan 
beter” en “Wat moet ik doen?” moet je zelf trekken.

Wat is de sterkte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

Zeer uitgebreide analysemogelijkheden

Wat is de zwakte van dit program-
ma t.o.v. de drie andere?

1) Vraagt veel inwerktijd en voorkennis van statistiek.
2) Je moet steeds datareeksen invoeren op basis waarvan het 
programma een netwerkkaart genereert. Je kunt niet zelf een 
kaartje tekenen.

Bijkomende voordelen / nadelen / 
opmerkingen

Is vooral nuttig voor (wetenschappelijk) onderzoek en organisa-
ties die stevig willen investeren in netwerkanalyse.

Download en aankoop www.ucinet.com

kostprijs 1) Gratis proefversie: 60 dagen geldig
2) kostprijs: 150 uSD (non-profit)

Demonstratiefilmpje www.youtube.com/watch?v=Gp5aSoca8Fk



 PRISMA Rapport Netwerken in erfgoedland   ■  54

1 Zo onderzocht de IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) de hedendaagse trends m.b.t. de samenwerking tussen biblio-
theken, archieven en musea. Het eindrapport brengt goede praktijken in kaart en bevat een heus stappenplan voor het opzetten van een goed samen-
werkingsproject. (A. Yarrow, B. Clubb en J-L. Draper, Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation, IFLA, Den Haag, 
2008 (te downloaden via http://archive.ifla.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf)  In Europa ondernam Calimera (Cultural Applications: Local Institutions Me-
diating Electronic Resource Access) een gelijkaardig onderzoek, dat resulteerde in een website met checklists en andere tools om samenwerking tussen 
collectiebeherende instellingen te vergemakkelijken (www.calimera.org/default.aspx).  In het Verenigd Koninklijk bouwde de MLA (Museums, Libraries 
and Archives Council) jarenlang bruggen tussen collectiebeherende instellingen (http://www.mla.gov.uk/). En dichter bij huis, in Nederland, bracht het 
project “Cultuur in Context” van de Reinwardt-Academie de mogelijkheden en valkuilen van een nauwere (digitale) netwerking in kaart (Cultuur in con-
text. Erfgoeddata in nieuwe samenhang, Reinwardtacademie, 2009.) Het model van Zorich bleek tenslotte erg inspirerend (D. M. Zorich et al, Beyond the 
Silos of the LAMs, Online Computer Library Center, Dublin Ohio, 2008. Te downloaden via: www.oclc.org/research/news/2008-09-26.htm). 

2 J. van Leeuwen en G. Vercauteren, Samen staan we sterk! Op zoek naar een model voor netwerking tussen Vlaamse erfgoedorganisaties, in: faro | 
tijdschrift over cultureel erfgoed, 4(2011)3, pp. 82-89.

3 E. van der Werff en N. Heimeriks, Handleiding sociale netwerkanalyse, www.gammasteunpunt.nl/netwerken.
4 Memorie van toelichting bij het Cultureel-erfgoeddecreet, 2008, pp. 5 en 7.
5 M. Weggeman. Inrichting en besturing van de kennisintensieve organisatie (pp. 79-92); J. Hendrickx en A. Schramme, Kennis delen is verdubbelen. 

Netwerking voor collectiebehoud en –beheer, in: faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 3(2010)1, p. 21.
6 H. Bienzle, E. Gelabert, W. Jütte, K. Kolyva, N. Meyer, G. Tilkin, The art of networking. European networks in Education, Wenen, 2007, pp. 47-50. (te down-

loaden via www.comnet.com)
7 D. M. Zorich et al, Beyond the Silos of the LAMs, Online Computer Library Center, Dublin Ohio, 2008.
8 tool: www.museuminfo-records.org.uk/resources/RMe-tool/  en www.collectionslink.org.uk (zoek op recordsmanagement voor meer tools). 
9 E.M. Rogers, The diffusion of innovation, New York, 1983.
10 Zie: www.calimera.org/default.aspx
11 A. Yarrow, B. Clubb en J-L. Draper, Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation, IFLA, Den Haag, 2008 (te downloa-

den via http://archive.ifla.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf), pp. 32-33.
12 V. Krebs en J. Holley, Building Smart Communities through network weaving te downloaden via onder andere: www.orgnet.com/BuildingNetworks.pdf
13 De testpersonen waren: Gregory Vercauteren en Jacqueline van Leeuwen (FARO), Sandro Claes, Lieven De Visch (Brugs erfgoednetwerk), tuur Van Hove 

(erfgoedcel Mechelen).
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