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Kennismaking Erfgoedcel Brugge 
 
Vrijwilligerswerking religieus erfgoed:  

terugblik op de eerste vier maanden 
 
 
 

 



1. Kennismaking  

    Erfgoedcel Brugge 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Erfgoedcel Brugge is een aanspreek- en aanknopingspunt voor 
de Brugse erfgoedsector. Informeren, communiceren, kennis 
uitwisselen en samenwerken rond Brugs erfgoed zijn hierbij 
speerpunten.  

 



 

Erfgoedcellen in Vlaanderen 

 
 Een erfgoedconvenant is een samenwerkings-

overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap 
en één of enkele gemeenten.  
 

 Het doel van de overeenkomst is de zorg voor en 
de ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed 
te optimaliseren.  
 

 Hiertoe wordt lokaal een erfgoedcel opgericht. 
Deze intermediaire speler zet 
samenwerkingsverbanden op met alle lokale 
erfgoedorganisaties zoals musea, archiefinstellingen, 
heemkringen, socio-culturele verenigingen, 
kerkfabrieken …  
 



 

Erfgoedcellen in Vlaanderen 

 
 



 

Erfgoedcellen in Vlaanderen 

Een erfgoedcel maakt het erfgoed uit de eigen stad en 
regio toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek. 
Zij doen dit in de meest uiteenlopende vormen: 
websites, tentoonstellingen, publicaties, educatieve 
pakketten, de jaarlijkse Erfgoeddag …  

 

Erfgoedcellen beheren zelf geen erfgoed, maar ze 
vervullen een ondersteunende rol naar verschillende 
organisaties en vrijwilligers toe die cultureel erfgoed 
beheren. 

 

De werking is opgebouwd rond cultureel erfgoed: 
roerend & immaterieel erfgoed. 
 



 

 

 

 

 

2. Opstart Brugs traject   

rond kerkeninventarisatie 

 

Organisatie studietweedaagse  
‘Religieus erfgoed in goede handen’ 
+ Provincie West-Vlaanderen 
+ eerste sensibilisering van kerkfabrieken uit Brugge en regio 
+ eerste engamenten voor 2 proeftrajecten: Sint-Gilliskerk  
   & Orthodoxe Kerk HH. Konstantijn en Helena 
 

 

Opstart traject collectie-inventarisatie Brugse kerken 
samenwerkingspartners in Brugge 
+ Erfgoedcel Brugge 
+ Consulent religieus erfgoed Musea Brugge 
+ Provincie West-Vlaanderen, Erfgoedinzicht 



 

 

 

 

 

2. Opstart Brugs traject   

rond kerkeninventarisatie 

Vacature ‘vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed’ 
 

Verspreiding vacature 
- Bovenlokale erfgoedmedia: FARO, CRKC 
- Lokale erfgoedgebonden contacten: gidsenverenigingen, erfgoedinstellingen  
   > eigen achterban informeren 
- Lokale vrijwilligerswerking: Vrijwilligerscentrale Brugge 
- Bereik lokale burger: stadsmagazine, cultuurkrant Exit … 
- Eigen erfgoedcel-kanalen: digitale nieuwsbrief, website 

 

Reacties 
- Via erfgoedgebonden media: 5-tal  
- Via lokale erfgoedgebonden contacten: 8-tal 
- Grootste groep via oproep in lokale media 

 

Belang individueel gesprek met elke vrijwilliger 
- Voorstelling opzet  
- Polsen naar vaardigheden: werken in Excell, fotografie … en  
  uiteraard ook algemene inhoudelijke interesses 

 

 





 

 

 

 

 

2. Opstart Brugs traject   

rond kerkeninventarisatie 

Vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed:  
uiteindelijk hebben 23 vrijwilligers zich geëngageerd 
 

Vormingstraject  
- Inhoudelijke kennismaking met het religieus erfgoed in Brugge 
- Technische kennismaking met het werken met registratie-software Erfgoed in  
   zicht en met het omgaan met religieuze objecten 
- Daarnaast ook ‘huiswerk’, extra informatie: overzicht beknopte geschiedenis  
  van de kerken, informatie over de highlights van de kerken, gids CRKC 
 
Aangename voorbereiding voor alle vrijwilligers, maar de vuurdoop blijft toch 
de eigenlijke opstart van het werk. 

 

Logistieke voorbereidingen 
- Aankoop technisch materiaal voor registratie 
- Zorg dat alle hulpmiddelen er zijn: computers, fotografieset 
- Maak goede afspraken met de kerkfabriek rond welke lokalen gebruikt  
  kunnen worden 
- Vergeet de innerlijke mens niet: koffiemachine, waterkoker, koekjes … 

 



museum 



 

 

 

 

 

3. Vrijwilligers aan de slag   
 

Wisselwerking parochie-gemeenschap 
- verwelkoming voorzitter kerkfabriek & rondleiding op 1e werkdag 
- kom als kerkfabriek geregeld langs 
- opzetten extra momenten: persmoment rond 100ste registratie, 
   activiteit ikv Erfgoeddag  … 

 

Ondersteuning en begeleiding ganse pool 
- Na drie weken: enquête rond het functioneren van de pool 
- Na 2 maanden: eerste overlegmoment met ganse groep, ook  
  gekoppeld aan bezoek achter de schermen in andere Brugse kerk 
- 20 jaar Orthodoxe Parochie in Brugge: ook uitnodiging voor  
  vrijwilligers 





 

 

 

 

 

3. Vrijwilligers aan de slag   
 

Vrijwilligerstatuut 
- afsprakennota vrijwilligers 
- verzekering woon-werkverkeer, maar zeker ook omgang met  
  goederen 
- onkostenvergoeding woon-werkverkeerk 
 
Begeleiding consulent religieus erfgoed 
- algemene coördinatie van het vrijwilligerswerk 
- inhoudelijke expertise 
 
Indeling vrijwilligersgroepen 
- 4 groepen, elke groep is halve dag per week aan de slag 
- kiezen voor een flexibele werkwijze 
- uiteraard vragen bepaalde taken (fotografie, invullen Excell) om  
  vaste personen 





 

 

 

 

 

3. Vrijwilligers aan de slag   
 

Algemene bevindingen na vier maanden: 

- rol ondersteuning door consulent relgieus erfgoed bij opstart  
  absoluut noodzakelijk 
- vrijwilligers zijn erg enthousiast én gedreven:  
   leggen de lat voor zichzelf hoog 
- flexibiliteit is voor de vrijwilligers belangrijk 

 
Vrijwilligerswerking bis 
- talenten vrijwilligers ook op andere vlakken inzetten 
 + film achter de schermen 
 + vrijwilligers werken mee aan onthaal Erfgoeddag  



     

 

  

 

 

 

 

 www.erfgoedcelbrugge.be 

    Schrijf je in  

 op onze nieuwsbrief ! 

Pakhuizen 
Komvest 45 

8000 Brugge 

T 050 44 50 45 

info@erfgoedcelbrugge.be 

http://www.erfgoedcelbrugge.be/

