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Gemiddeld ongeveer 20 voltijdse equivalenten (VTE). Dat is één manier om te 
antwoorden op een vraag over de mensen die FARO in dienst heeft om de erf-
goedwerking in Vlaanderen te versterken, te verrijken en te verbinden. Wie zijn 
de mensen achter het steunpunt, vroeger en nu?

tekst Marc Jacobs

Uw mede-werkers

Aangezien de meeste collega’s momenteel 20 % ouder-
schapsverlof of tijdskrediet opnemen om te zorgen voor 
hun jonge kinderen (wat op zich al veel zegt over de leeftijds-
structuur van de personeelsploeg: in de spits van hun leven, 
zoals dat heet), gaat het om iets meer dan 22 mensen. De 
koele term VTE – opgelet, nu volgt een zin vol Amerikaans 
managementsjargon – of ‘full-time equivalent’ (FTE) is in 
‘human resources management’ een eenheid die de offici-
ele ‘workload’ van een tewerkgestelde persoon aanduidt. 
Dit wordt berekend door het totaal aantal werkuren te 

delen door het maximaal aantal uren die een normale offi-
ciële voltijdse baan (38 uur compenseerbare uren) telt. Wie 
de jaarverslagen, de website met activiteiten en cursussen, 
overzichten van adviesverlening en concrete praktijkonder-
steuning, publicaties en andere resultaten bekijkt, of die de 
omvang en reikwijdte van de doelgroepen, erfgoed(werk)
soorten en erfgoedgemeenschappen in overweging neemt, 
en dan nadenkt hoeveel voorbereidings-, lees- en leerwerk, 

Mensen met voluntarisme, 
deskundigheid en betrokkenheid
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aanwezigheid in het veld en engagement daarvoor nodig is, 
en dat vergelijkt met “20 VTE”, zal snappen dat er een groep 
buitengewoon gemotiveerde mensen aan de slag is. Het zou 
veel te veel plaats vergen om alle medewerkers, hun oplei-
ding, ervaring als professional of vrijwilliger, talenten, pro-
jecten, programma’s en realisaties aan u voor te stellen. Hun 
cv’s zijn indrukwekkend: ik durf totaal onbescheiden, trots 
en zonder overdrijven te stellen dat er in FARO een team van 
toperfgoedwerkers aan het werk is. Als pars pro toto vindt u 
in dit nummer een keuze van telkens een uit vele projecten 
die ze de voorbije jaren hebben gerealiseerd of behartigd. 

Bemiddelaars, makelaars en ondersteuners

Er is héél veel werk te verrichten. Net zoals de noden en het 
ontwikkelpotentieel in het werkveld, en talloze voorbeeld-
praktijken, adviezen en methodes die kunnen gedeeld wor-
den om de erfgoedsector in Vlaanderen te ondersteunen. Er 
zijn zoveel kansen om via erfgoed de maatschappij te ver-
rijken, duurzaam te ontwikkelen, de Vlaamse Gemeenschap 
verder te laten schitteren en bloeien, en echt een wereld van 
verschil te maken. Dat was en is een van de belangrijkste 
motieven om een erfgoedbeleid en -sector te ontwikkelen, 
vanuit het inzicht dat het dan over collecties en repertoires, 
maar bovenal over mensen gaat. 

Bijna twintig jaar ervaring en onderzoek in binnen- en bui-
tenland hebben me geleerd dat culturele bemiddelaars, 
makelaars en ondersteuners een cruciale succesfactor zijn. 
Daarom is het zo slim dat er door beleidsmakers en erfgoed-
netwerken in Vlaanderen geïnvesteerd is om een lerend(e) 
netwerk(organisatie) van adviseurs, consultancy en onder-
steuning te maken. Jammer genoeg is er de voorbije maan-
den in de Vlaamse provincies een heel netwerk van cultureel-
erfgoedconsulentschap, -omkadering en -ondersteuning 
ontmanteld, uitgekleed en slechts gedeeltelijk getransfe-
reerd. Onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel VTE aan 
omkadering en ondersteuning voor cultureel-erfgoedwerk 
in Vlaanderen, dat voorheen door provinciale diensten werd 
geleverd, in totaal precies is weggevallen tussen 2013 en 2019, 
en wat daarvan de effecten voor en in het veld zullen zijn. In 
FARO zelf waren er in 2008, net na de fusie van de twee vroe-
gere steunpunten, nog 26 VTE: een daling met 20 % dus. 

We hebben getracht om deze laatste evolutie op Vlaams ni-
veau zo goed mogelijk op te vangen door ons goed te organi-
seren. Met het steunpunt proberen we met alle werksoorten, 
deelsectoren en niveaus versterkend, verrijkend en verbin-
dend te werken en daarbij ook echt een verschil te maken. 
Hoe die andere evolutie, het verdampen, in de grond zakken 
of op andere manieren verdwijnen van de provinciale erf-
goedwerkkrachten zal worden opgevangen wordt nog een 
interessante uitdaging voor erfgoedbeleidsmakers en -wer-
kers in Vlaanderen de volgende jaren.

Vooraleer in te gaan op hoe medewerkers in FARO zich orga-
niseren om zo breed en veel impact als mogelijk te hebben, 
wil ik ook graag aandacht besteden aan andere mensen die 
bij FARO passeren, er werken en samen met de kernploeg 
hun beste beentje voorzetten of voorgezet hebben. Het sys-
teem is stabiel maar dynamisch, en laat heel wat beweging 
toe. 

Stagiairs, project- en andere tijdelijke mede-
werkers 

In de eerste tien jaar hebben vele tientallen mensen in FARO 
tijdelijk meegewerkt. Vele stagiairs (soms voor enkele dagen 
of weken en soms voor bijna zes maanden), jobstudenten 
(soms voor een halve of een hele dag) en af toe ook vrijwil-
ligers. Ze hebben vaak onzichtbaar maar daarom niet min-
der belangrijk werk verricht. Elk jaar verrichten enkele 
jobstudenten heel uiteenlopende taken, gaande van het 
afnemen van telefonische of schriftelijke enquêtes of flye-
ren tot het opbouwen van kasten en dragen van dozen vol 
materiaal. Tientallen stages hebben plaatsgevonden, vaak 
rond onderzoek of praktijkondersteuning: veel van de ge-
boekte resultaten en verslagen zijn in onze bibliotheek of op 
onze servers terug te vinden. Dit kan gaan van deelnemers-
bevragingen rond de Week van de Smaak of Erfgoeddag, 
peilingen naar het gebruik van Spectrum of waarderings-
technieken, het controleren en actualiseren van contactge-
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bovenal over mensen gaat.
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gevens, het testen van educatieve pakketten of promoten van 
UNESCO-programma’s, of het doorlichten van de werking 
van FARO. Bij wijze van voorbeeld vermeld ik de meest re-
cente stagiairs, Astrid Wielockx en Arno Vandenput, van de 
opleiding Bachelor Idea & Innovation management van de 
Erasmushogeschool te Brussel. Zij voerden in de lente van 
2018 gedurende drie maanden, door observatie en met diep-
teinterviews, een grondige innovatiescan van het werk en 
de aspiraties van de FARO-medewerkers uit en leverden een 
waardevol rapport op dat bruikbaar was bij het opstellen van 
ons nieuwe beleidsplan.

Verder zijn er gedurende tien jaar vele projectmedewerkers 
in FARO actief geweest. Elders in dit tijdschrift vindt u een 
overzicht van enkele sterprojecten, maar dat is maar een deel. 
Sommige projecten duurden enkele weken. Andere meer-
dere jaren zoals bijvoorbeeld de Week van de Smaak met me-
dewerkers zoals coördinator Hilde Brepoels, Charlotte Crul, 
Fien Danniau, Ellen Janssens, Katrijn Van Bouwel, Sophie 
Serraris, Eef Rombaut, Frederik Hautain … Een ander speci-
aal geval is Erfgoeddag, waarvan de cel lange tijd een afzon-
derlijke entiteit was binnen FARO. Daarover leest u elders in 
het tijdschrift meer.

Veranderingen, besparingen, pensioneringen 
of andere jobs

2007-2008, het startjaar van FARO, was een overgangsjaar 
waarbij meer dan 28 werknemers uit twee organisaties ver-
plaatst werden. Deze fusie-operatie ging immers gepaard 
met een verhuis van Culturele Biografie Vlaanderen (uit 
Berchem, amper enkele maanden na een vorige verhuis van-
uit het centrum van Antwerpen) en Vlaams Centrum voor 

Volkscultuur (uit Schaarbeek) naar het centrum van Brussel, 
in de Priemstraat, waar we nog steeds gevestigd zijn. Tijdens 
die winter van 2007-2008 werd verhuisd naar een gebouw 
dat een halve bouwwerf was. De verwarming was nog niet 
adequaat en liet het vaak afweten. Iedereen moest wennen 
aan het werken in een groot landschapskantoor, in de eerste 
maanden nog met veel geklop, gezaag en geboor.

Voor diverse, maar gelukkig niet alle, personeelsleden van 
het vroegere CBV bleek de verhuis en de nieuwe constella-
tie de aanleiding om een andere richting in te slaan: een job 
dichter bij huis, in een andere sector, als zelfstandig consu-
lent … Er vielen zo diverse schakels (archieven, kwaliteits-
zorg voor musea, lokaal erfgoedbeleid en convenants …) en 
ook ervaring weg. Dit gaf aanleiding tot diverse vacatures 
en nieuwe medewerkers die op 1 januari 2009 in dienst kwa-
men: de startdatum van het nieuwe beleidsplan.

Net als bij de projectmedewerkers onderging ook die ploeg 
medewerkers in vaste dienst enkele veranderingen. Zoals in 
de inleiding vermeld werd, is de economische crisis die in 
2008 heeft toegeslagen, ook in de Vlaamse Gemeenschap, 
niet zonder gevolgen gebleven. Twee besparingsgolven, een 
onder minister Joke Schauvliege en een onder minister Sven 

 De gemiddelde leeftijd van de FARO-medewer-
kers schommelt al enkele jaren rond de 44 jaar: 
de oudste medewerker is 55, de jongste 25.
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Gatz, kwamen over FARO heen: in 2011 werd 10 % bespaard 
en in 2015 nog eens 7 %, resulterend in het afvloeien van drie 
medewerkers. 

We doen er alles aan om mensen in dienst te kunnen hou-
den, maar we willen ook een dynamische en open organisa-
tie zijn. In de functiegesprekken vinden we het belangrijk te 
peilen naar de ambities en plannen van de medewerkers en 
hun vormingsnoden in te vullen. Het zo sterk mogelijk hou-
den en maken van ieders cv en het versterken van de com-
petenties is een van de bekommernissen. Diverse mensen 
hebben de voorbije tien jaar de organisatie verlaten op weg 
naar een job, vaak binnen maar ook soms buiten de erfgoed-
sector. Sommige collega’s waagden hun kans in de politiek 
en beleidscirkels. Björn Rzoska, die zijn sporen verdiend had 
als publiekshistoricus, begeleider van lokaal cultuurbeleid 
en mondelinge geschiedenis, werd in 2009 ondervoorzitter 
van Groen en is vandaag fractieleider voor de groene partij 
in het Vlaams Parlement. Bert Schreurs, die codirecteur van 
FARO was tussen 2007 en 2009, werd adjunct-kabinetchef 
in Brussel in dienst van Bruno De Lille, staatssecretaris voor 
Groen. Andere gewaardeerde ex-medewerkers kwamen op 

andere plekken terecht, zoals bijvoorbeeld Jeroen Poppe, die 
de studiedienst van N-VA is gaan versterken. De meeste colle-
ga’s die doorstroomden deden dat naar erfgoedorganisaties. 
Hilde Schoefs werd conservator van het Openluchtmuseum 
Bokrijk. Leen Breyne (voormalig coördinator van Erfgoeddag) 
coördineert de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest. 
Ellen Janssens ging naar tapis plein, tegenwoordig 
Werkplaats immaterieel erfgoed. Rob Belemans stapte 
over naar een erfgoeddienst van de Katholieke Universiteit 
Leuven. Lieve De Saedeleer en Ans Van de Cotte werken nu in 
respectievelijk Erfgoedcel Kempens Karakter en Erfgoedcel 
Viersprong. Griet Kockelkoren is vandaag verbonden aan 
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. In hun 
plaats kwamen andere topmedewerkers. Dankzij de flexibele 
interne organisatie konden al deze bewegingen vlot worden 
opgevangen en gekanaliseerd.

Bij FARO hebben we het privilege gehad dat twee vaste me-
dewerkers met pensioen mochten gaan. Of moet ik eigenlijk 
zeggen: moesten gaan. Anita Caals is pas op latere leeftijd 
binnengekomen in onze organisatie. De transversale orga-
nisatie voor integrale kwaliteitszorg, Kwasimodo vzw, werd 
na de pensionering van de bezieler ervan, Jules Albrechts, 
ontbonden in 2007. Anita koos het cultureel-erfgoedveld als 
het werkdomein waar ze tot haar pensioen in 2013 het groot-
ste verschil kon maken. De legendarische Leon Smets was 
en is nog steeds een cruciale referentiebron voor behoud en 
beheer en preventieve conservatie. Het is tekenend dat hij in 
2014 helemaal niet met pensioen wou gaan: het werk was nog 
lang niet af, de noden in het veld enorm … Voor hem is de 
eretitel ‘emeritus consulent’ uitgevonden en toegekend.

 Ik heb het geluk te mogen werken met mensen 
die gewend zijn zeer autonoom te moeten wer-
ken, die werk zien en aanpakken, die zelden 
instructies moeten krijgen. De organisatie 
drijft op een combinatie van voluntarisme 
(waar ik schuldig aan pleit), eruditie, organi-
satie, deskundigheid, enthousiasme, betrok-
kenheid en bekommernis voor het veld.
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Structuur en werking

Ik heb het geluk te mogen werken met mensen die gewend 
zijn zeer autonoom te moeten werken, die werk zien en 
aanpakken, die zelden instructies moeten krijgen. De orga-
nisatie drijft op een combinatie van voluntarisme (waar ik 
schuldig aan pleit), eruditie, organisatie, deskundigheid, 
enthousiasme, betrokkenheid en bekommernis voor het 
veld. De eerste jaren werd er gewerkt met ‘cellen’: een samen-
werkingsverband van collega’s rond bepaalde thema’s of 
werkvormen. De organisatie werd leesbaarder gemaakt voor 
externen door het introduceren van de rol van ‘veldinter-
mediairen’ en nieuwe vormen van organisatieontwikkeling 
werden uitgeprobeerd om in te spelen op interne en externe 
vragen en mogelijkheden. In 2018 werd, onder impuls van 
Jeroen Walterus en Jacqueline van Leeuwen, een interessant 
extra element toegevoegd, de ‘programmalijnen’, samen met 
een opvolgingsinstrument (zie verderop). Zo is het mogelijk 
vele tientallen actielijnen en projecten richting te geven en te 
beheren in een meerjarenplanning. 

Ondanks de tijdelijk onduidelijke decretale situatie van 
FARO tussen 2016 en 2018 bleef het personeelskader 
van FARO stabiel. De gemiddelde leeftijd van de FARO-
medewerkers schommelt al enkele jaren rond de 44 jaar: de 
oudste medewerker is 55, de jongste 25. Vanaf 2018 worden 
de acties van FARO gepland, uitgevoerd en gerapporteerd via 
zogenaamde programma’s. Een programma omvat een the-
matisch of functioneel samenhangend geheel van acties die 
bepaalde doelstellingen uitvoeren en/of invulling geven aan 
bepaalde rollen of themawerkingen van het steunpunt. Een 
programma kan dus gaan over de uitvoering van een cluster 
van acties, maar ook over grote evenementen of campagnes 
(bv. Erfgoeddag), (onderzoeks)projecten, de ontwikkeling 
van producten, enz. Elk programma wordt gecoördineerd 

door een programmacoördinator, die verantwoordelijk is 
voor het programma en alle onderliggende acties en het 
budgetbeheer. De stafmedewerkers zetten zich flexibel in 
voor de verschillende activiteitenprogramma’s. Vanaf 2018 
wijzigden de functietitels van onze stafmedewerkers, om 
beter in te spelen op nieuwe maatschappelijke en professio-
nele ontwikkelingen en het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet. 
Zo wordt gesproken over adviseurs (die vanuit hun kennis-
domein de kerntaken of rollen van het steunpunt mee uit-
voeren, gaande van advisering, begeleiding, vorming, exper-
tise-ontwikkeling en -deling, studie en analyse, enzovoort), 
sectorcoördinatoren (die een coördinerende rol vervullen als 
‘aanspreekpunt’ voor een deelsector, meer bepaald op het 
vlak van overleg en samenwerking, afstemming, informa-
tieverspreiding, enz.) en managers (die verantwoordelijk zijn 
voor bepaalde operationele processen, diensten, producten 
of evenementen die zij beheren of coördineren). Sommige 
stafmedewerkers combineren een rol als adviseur met die 
van manager of van sectorcoördinator. Verder is er ook een 
stafdienst die de dienstverlening, de externe communicatie 
en de evenementen van FARO coördineert en ondersteunt. 
De medewerkers van de stafdienst werken mee aan activitei-
tenprogramma’s en kunnen ze ook coördineren. De zakelijk 
manager staat in voor het operationeel management en de 
dagelijkse coördinatie van onder meer de stafdienst. De di-
recteur is eindverantwoordelijk voor het algemeen, inhoude-
lijk en strategisch beleid.

 ■ © FARO  ■ © FARO
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