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tekst Marc Jacobs

FARO, voluit FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, is een vzw met een 
algemene vergadering en een raad van bestuur. De vrouwen en mannen die daar 
een engagement opgenomen hebben of opnemen, weerspiegelen én vertegen-
woordigen een breed gamma van stakeholders van en in de cultureel-erfgoed-
sector en de wereld van erfgoedopleidingen. Deze bestuursorganen vormen een 
van de manieren om de werking van FARO permanent op te volgen, te sturen en 
af te stemmen op noden, vragen en kansen in de cultureel-erfgoedsector. 

De barensweeën en 
de blijde geboorte van 
een sector(steunpunt)
Lang leve de bestuurders
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tekst Marc Jacobs

De bestuurders blijven meestal, ook in de katernen van dit 
tijdschrift, buiten beeld.1 Ze verdienen dankbaarheid en alle 
lof dat ze als niet-bezoldigde vrijwilligers de verantwoorde-
lijkheid willen opnemen voor een organisatie met een twin-
tigtal personeelsleden in dienst en een omzet van ca. twee 
miljoen euro per jaar. Ze vervullen hun taak met een vol-
gehouden bekommernis en passende afstand tussen grote 
strategische lijnen uitzetten en de dagelijkse werking. De 
Vlaamse overheid zorgde er de voorbije twaalf jaar af en toe 
voor dat het spannend bleef, met wisselende kaders, forse 
besparingen en andere eenzijdige wijzigingen van onderte-
kende beheersovereenkomsten en onverwachte plotwendin-
gen. Maar dan uiteindelijk telkens toch weer landend en een 
vorm van continuïteit biedend, vanuit de wens om binnen 
Vlaanderen een erfgoedsector te laten samenwerken en op 
te laten bloeien. De bestuurders zijn erin geslaagd telkens 
opnieuw wijs het hoofd koel te houden, een op kruissnel-
heid gekomen machine niet te laten ontregelen, constant te 
blijven doorzetten ‘op z’n flandriens’ en steeds mee de lange 
termijn voor ogen te houden en vooral vertrouwen te geven 
aan het personeel. 

Tegenwoordig worden er functies of takenclusters onder-
scheiden en geprojecteerd op de veelzijdige werking van een 
(sector)steunpunt. De nadruk ligt daarbij op allerlei vormen 
van ondersteuning en ontwikkeling van goede praktijken. 
Als we de geschiedenis van de vzw bekijken, komt een andere 
belangrijke functie, rol of effect van dit type organisatie of 
beleidsinstrument in beeld, namelijk het samenhouden en 
versterken van een heuse, volwaardige en volwassen sector 
in het cultuurveld.

Constructie van een netwerkknooppunt en de 
rest van een veld 

Tussen 2000 en 2008 werden allerlei werkingen, instrumen-
ten, netwerken en organisaties samengebracht in een nieuwe 
sector. De complexe geschiedenis van het sinds 2002 steeds 
verder groeiende steunpunt Culturele Biografie Vlaanderen 
vzw illustreert dat proces perfect. De start lag in de schoot 
van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten 
(VVSG) als coördinatiecel (onder leiding van Jan Cools). De 
opdracht was het groeiende netwerk van toen experimen-
tele erfgoedcellen/convenants te begeleiden om samen op 
Vlaams niveau impact te hebben en richting te geven aan 
een genetwerkte erfgoedsector die zowel horizontaal als ver-
ticaal zou samenwerken. Daar kwam de organisatie van het 
Erfgoedweekend/Erfgoeddag, digitale cultuurtrajecten en de 
ondersteuning van musea en van de culturele werking van 
archieven bij. Verder werden ook de museumconsulenten 
die in de Vlaamse administratie actief waren toegevoegd, 
deels met het oog op de samenwerking en afstemming met 
de provinciale museumconsulenten. Die groeispurt weer-
spiegelde de wens van de Vlaamse overheid, met name 
het kabinet van de minister van Cultuur en de uit de afde-
ling Beeldende Kunst en Musea groeiende kern binnen de 
Vlaamse administratie (‘Cultureel Erfgoed’), en delen van het 
erfgoedveld, om tot een cultureel-erfgoedsector te komen. 
Het Museumdecreet (1996), het experimentele reglement 
met betrekking tot cultureel-erfgoedconvenants van 2000, 
en de werking van een steunpunt werden geïntegreerd in 
het Erfgoeddecreet van 2004. Dat functioneerde naast het 

Archiefdecreet van 2002, waar ook een steunpuntrol voor ar-
chiefwerking voorzien was: een taak die dan door de minis-
ter aan Culturele Biografie Vlaanderen zou worden toegewe-
zen. Artikel 39 van het Decreet van 7 mei 2004 houdende de 
organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid 
(B.S. 09.07.2004) luidde als volgt: 

“Art. 39. De Vlaamse regering erkent en subsidieert de vereniging 
zonder winstgevend doel Culturele Biografie Vlaanderen als steun-
punt voor de musea, de archiefinstellingen, de bewaarbibliotheken, 
de documentatiecentra en de erfgoedconvenantswerking, hierna 
het steunpunt te noemen. Het steunpunt realiseert zijn kerntaken 
in samenspraak met andere steunpunten, inzonderheid met het 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur VZW, en binnen een netwerk 
van andere erfgoedactoren.”

Er werd bepaald dat er door CBV met een beleidsplan en be-
heersovereenkomsten zou worden gewerkt, vijfjarenplan-
nen. Het eerste beleidsplan moest lopen van 2006 tot 2010. 
Zoals blijkt uit artikel 39 werd er expliciet aangestuurd op 
afstemming met het steunpunt dat opgericht was door het 
Decreet houdende de erkenning en de subsidiëring van orga-
nisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams 
Centrum voor Volkscultuur (1998). Dat steunpunt startte 
toen net de voorbereiding op voor een beleidsplan dat van 
2007 tot 2011 had moeten lopen. 

In de nieuwe legislatuur (2004-2009), toen Bert Anciaux 
opnieuw minister van Cultuur werd, werd besloten ver-
der te gaan in de integratie van de decreten, door alvast 
het Archiefdecreet te laten opgaan in het Erfgoeddecreet. 
Oorspronkelijk werd gesteld dat het veel te vroeg was om 
de nog fragiele, sterk op vrijwilligerswerk steunende sec-
tor, zoals die zich sinds het in werking treden van het 
Volkscultuurdecreet uit 1998 aan het uitkristalliseren was, 
al te integreren in het geplande bredere decreet. De vereni-
gingen en het VCV startten in 2005 en 2006 het voorberei-
dende proces voor het opstellen van een beleidsplan op. In de 
loop van 2006 werden de signalen over het toch laten opgaan 
van het Volkscultuurdecreet in een nieuw Erfgoeddecreet 

 ■ De algemene vergadering bekrachtigde in april 2016 een nieuwe 
raad van bestuur. © FARO Foto: Bart van der Moeren

 ■ Er werd een nieuwe locatie gezocht en gevonden: De Priem. In de 
tweede helft van het jaar 2007 werd de verhuis vanuit respectieve-
lijk Berchem en Schaarbeek voorbereid en uitgevoerd.© FARO
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sterker. In het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 
zouden dan effectief het Archiefdecreet (2002), het Decreet 
op de Volkscultuur (1998) en het kersverse Erfgoeddecreet 
(2004) geïntegreerd worden. Binnen de administratie van de 
Vlaamse Gemeenschap werden transfers georganiseerd van 
‘volksontwikkeling en bibliotheken’/sociaal-cultureel werk 
naar ‘beeldende kunst en musea’, ondertussen de afdeling 
Erfgoed onder Kunsten en Erfgoed, niet alleen van subsidie-
dossiers en andere middelen, maar van mensen (waaronder 
de legendarische, ondertussen gepensioneerde Arlette Thijs) 
die voorheen instonden voor volkscultuurdossiers. Deze 
afdeling convergeerde rond de leidende ambtenaar Marina 
Laureys, die eerst als naaste medewerkster van Jan Verlinden 
en dan zelf als afdelingshoofd, binnen Kunsten en Erfgoed 
een afzonderlijke entiteit zou worden (tot en met 2017). 

2006-2007

2006-2007: het was voor de bestuurders en voorzitters van 
de twee erfgoedsteunpunten Culturele Biografie Vlaanderen 
vzw en Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw een heftige 
periode. In 2006 voerde het VCV de achteraf beschouwd 
enigszins bizarre opdracht uit om een hybride plan, versta 
eigenlijk twee beleidsplannen (A en B), te maken: een als een 
steunpunt voor vrijwilligerswerk, cultuur van alledag en im-
materieel erfgoed en een totaal ander plan als onderzoeks-
instituut voor erfgoed en volkscultuur. Ze werden gemaakt, 
met stakeholderbevragingen en omgevingsanalyse, SWOT, 
doelstellingen en indicatoren. Sta me toe om even het begin 
van de inleiding van het VCV beleidsplan 2007-2011 te citeren 
(gelijkaardige passages zijn ook in latere actieplannen en be-
leidsplannen te vinden): 

“We hebben – noodgedwongen – gekozen voor een sterk 
pragmatische aanpak van dit beleidsplan. Er bestaat in de 
periode net voor het indienen van het beleidsplan (nog 
steeds) een groot aantal, vaak heel cruciale, onbekende fac-
toren, zoals:
• de lopende herwerking van het Erfgoeddecreet dat zou 

moeten ingaan vanaf 1/1/2008 en het opgaan van het De-
creet op de volkscultuur in deze nieuwe regeling;

• het mogelijk nieuwe statuut voor en de zelfs grondige her-
oriëntatie of herschikking van opdrachten en taken van het 
Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw (2008-) en de heel 
concrete (op uitnodiging van de administratie en het kabi-
net geformuleerde) plannen om het VCV vzw om te bouwen 
tot het Vlaams Instituut voor Cultureel Erfgoed en Volks-
cultuur vzw;

• voor de nieuwe beleidsperiode voor de sector volkscultuur 
(2007-2011, maar zelfs die duur is onzeker), het aantal en de 
omvang van de nieuwe koepelorganisaties.

Als rekening wordt gehouden met alle parameters, met zo-
veel onbekende factoren en de quasipermanente context van 
instabiliteit (en kansrijke ambiguïteit) en in het licht van de 
geboekte resultaten van de voorbije beleidsperiode, dan zijn 
we gesterkt in het idee dat de tot nog toe gevolgde strategie 
de beste is: uitgaan van een dynamische kern die geleidelijk 
wordt ontwikkeld en waarbij getracht wordt niet te verdrin-
ken in de brede sector van het cultureel-erfgoedveld, of van 
het culturele veld in het algemeen. Maar waarbij tegelijker-
tijd ook gepoogd wordt systematisch zo hoog, zo inclusief en 
zo ver als mogelijk te mikken.”

Ook bij Culturele Biografie Vlaanderen waren er grote uitda-
gingen: het (hogervermelde) nieuwe vijfjarenplan werd voor-
bereid, maar met het nieuwe decreet dat aangekondigd werd 
zouden er onverwachte veranderingen kunnen komen. Wat de 
situatie eind 2006 nog moeilijker maakte was dat de toenmalige 
directeur van CBV, Jan Cools, een andere uitdaging aanging. 
Paul Van Grembergen, die na zijn mandaat als minister (onder 
andere van cultuur) bijna onmiddellijk het voorzitterschap van 
CBV had opgenomen, verzekerde samen met het dagelijks be-
stuur en de medewerkers de continuïteit op de nieuwe, fraaie 
locatie (Huis de Lente) van het steunpunt in Berchem.

De fusie-fusée

In het kabinet van toenmalig minister Bert Anciaux en de ad-
ministratie werd eind 2006 beslist niet in te gaan op het aan 
VCV gevraagde plan A noch plan B. Wel C: een fusietraject. Het 
is een schoolvoorbeeld van een doortastende top-downbeslis-

 ■ In april 2016 riep de algemene vergadering Paul 
Van Grembergen (voorzitter van FARO vzw van 2007 tot 2013) en 
Stefaan Top (voorzitter van FARO vzw van 2013 tot 2016 en voordien 
ondervoorzitter) uit tot erevoorzitters van FARO. Stefaan Top werd 
opgevolgd door Luc Martens. Op de foto: Stefaan Top (links) en Luc 
Martens (rechts). © FARO Foto: Bart van der Moeren

 ■ De bestuurders blijven meestal buiten beeld. Ze verdienen dankbaar-
heid en alle lof dat ze als niet-bezoldigde vrijwilligers de verantwoor-
delijkheid willen opnemen voor een organisatie met een twintig-
tal personeelsleden in dienst en een omzet van ca. twee miljoen 
euro per jaar. © FARO Foto: Bart van der Moeren
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sing met als doel zo snel mogelijk tot de vorming en consoli-
datie van één sector te komen en een “eengemaakt steunpunt” 
als hoeksteen en hefboom daarvoor in te zetten. Die beslissing 
en mededeling sloeg in als een bom(metje) bij de besturen van 
de twee organisaties: niet alleen werden de lopende of net af-
geronde beleidstrajecten van tafel geveegd, maar de twee orga-
nisaties moesten gewoon allebei zo snel mogelijk verdwijnen 
en in iets nieuws opgaan. Bovendien werd er de uitdrukkelijke 
opdracht van minister Anciaux aan gekoppeld dat de organi-
satie in Brussel moest gevestigd zijn. De mededeling dat het 
geen besparingsoperatie was, dat er dus niemand gedwon-
gen zou afvloeien en dat alles samengebracht en “gepoold” 
zou worden in een nieuwe structuur was welkom, maar kon 
slechts deels verzachten dat alles plots anders moest en was.

Begin 2017 werd dit proces in gang gezet en begeleid door 
een beleidsambtenaar van het Departement (Bart Van der 
Herten) en opgevolgd door ambtenaren van de afdeling 
Erfgoed. Het water was diep en we leken vertrokken voor een 
reeks bemiddelingsrondes en moeizame onderhandelingen. 
Cruciaal was het moment, in de lente van 2007, waarop de 
twee voorzitters (Paul Van Grembergen en Stefaan Top) en 
de twee directeurs (Bert Schreurs, die ondertussen door CBV 
was aangeworven en mezelf, van VCV) besloten alle bezwa-
ren en achterhoedegevechten te laten voor wat ze waren, het 
zonder externe consultants en begeleiding te doen, de twee 
oude organisaties zo snel mogelijk te doen vergeten en een 
nieuwe organisatie in de steigers te zetten.

Vanaf dat moment ging het hard en snel vooruit. Er werd 
een gemengde werkgroep opgericht bestaande uit bestuur-
ders van de twee organisaties VCV en CBV die in vereffe-
ning waren gegaan. Er werd een nieuwe locatie gezocht en 
gevonden (De Priem), samen met twee andere organisaties 
die toen ook in een fusie- en eenwordingstraject binnen de 
sociaal-culturele sector gevat waren: het Vlaams Centrum 
voor Openbare Bibliotheken (VCOB, later Bibnet) en Cultuur 
Lokaal (daarna Locus), waar dan uiteindelijk de organisa-
tie Cultuurconnect uit zou voortvloeien. Met bestuurders 
en personeelsleden werd een beheersvzw opgericht, Beheer 
De Priem vzw (die tot 2018 zou blijven bestaan), om werk-
zaamheden en huurovereenkomsten te regelen. In de tweede 
helft van het jaar 2007 werd, na en tijdens de verbouwingen 
en aanpassingswerken, de verhuis vanuit respectievelijk 
Berchem en Schaarbeek voorbereid en uitgevoerd. Er werd 
een naam gevonden voor de nieuwe organisatie. Er werd een 
actieplan voor 2008 gemaakt met de personeelsploegen en 
delegaties van de raden van bestuur. In 2007 werd de juridi-
sche structuur FARO vzw opgericht, met als stichtende leden 
Paul van Grembergen, Stefaan Top en Bart Van der Herten. 

Op 12 december 2007 werd dan de algemene vergadering ver-
breed en werd een raad van bestuur verkozen. De algemene 
vergadering van de vzw bestond in 2008 uit: Joost Caen, Paul 
Catteeuw, Bambi Ceuppens, Ludo Collin, Kaat Debo, Heidi De 
Nijn (tweede ondervoorzitster), Christine De Weerdt, Bruno 
De Wever, Sylvie Dhaene, Yelena Kharitonova, Lone Leth 
Larsen, Isabelle Lowyck, Anne Milkers, Johan Roelstraete, 
Walter Rycquart, Inge Schoups, Tom Sierens, Fauzaya 
Talhaoui, Stefaan Top (eerste ondervoorzitter), Joost Vander 
Auwera, Bart Van der Herten, Paul Van Grembergen (voorzit-
ter), Jan Van der Stock, Eva Van Hoye en Henri Vannoppen. 
Deze groep was een meesterwerkje van evenwichtskunst, 

met evenveel leden van het 
vroegere VCV en CBV, sprei-
ding over alle provincies, M/V, alle universiteiten en alle 
grote onderdelen van de erfgoedsector onder constructie. De 
volgende leden werden op 12 december 2007 unaniem verko-
zen als lid van de raad van bestuur: Paul Catteeuw, Heidi De 
Nijn, Bruno De Wever, Anne Milkers, Johan Roelstraete, Inge 
Schoups, Tom Sierens, Fauzaya Talhaoui, Stefaan Top, Joost 
Vander Auwera en Paul Van Grembergen. Paul Catteeuw was 
penningmeester en Fauzaya Talhaoui secretaris. Naar die 
vzw kwamen op 1 januari 2008 alle personeelsleden van VCV 
en CBV over. Samen werd gewerkt aan een eerste nieuw be-
leidsplan vanaf 1 januari 2009 voor drie werkingsjaren, ge-
koppeld aan een heus decreet dat op 23 mei 2008 post factum 
alles decretaal regelde en een toekomst gaf. 

In het jaarverslag over het startjaar 2008 wordt de uitdaging 
voor het overgangsjaar als volgt geformuleerd: “Als het werk-
jaar 2008 goed geweest is, dan heeft de naam FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed ingang gevonden in de sec-
tor cultureel erfgoed in Vlaanderen, in het steunpuntenland-
schap en vooral ook in de hoofden van de personeelsleden 
en de bestuurders van FARO (…) We durven concluderen dat 
dit gelukt is: de belangrijkste doelstelling van het werkjaar 
2008 werd verwezenlijkt. De woorden ‘steunpunt’ en ‘cultu-
reel erfgoed’ worden na één jaar door velen geassocieerd of 
in een adem genoemd met FARO, overigens met een eerder 
positieve, of toch minstens “kredietwaardige” connotatie.”

We zijn nu tien jaar, en twee beleidsplannen, vele actieplan-
nen, begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen verder. Het 
schip dat in volle zee varend gebouwd en verbouwd werd heeft 
goed gevaren, enkele besparingsgolven doorstaan en verder 
vooral gewerkt met een dynamische en stabiele kern van be-
stuurders en medewerkers die er jaar in jaar uit het beste van 
proberen te maken. In april 2016 riep de algemene vergadering 
Paul Van Grembergen (voorzitter van FARO vzw van 2007 tot 
2013) en Stefaan Top (voorzitter van FARO vzw van 2013 tot 
2016 en voordien ondervoorzitter) uit tot erevoorzitters van 
FARO. Toen werd Luc Martens bereid gevonden om het voor-
zitterschap van FARO over te nemen en het wel-varende schip 
met krachtige hand door mistige wateren van bovenbouwdis-
cussies te loodsen, richting 2019, klaar voor een nieuwe peri-
ode van tien jaar (en hopelijk nog veel langer). 

Op onze website vindt u de recente lijst van bestuurders, als-
ook hoe we omgaan met de termijnen enz.
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Marc Jacobs is directeur van FARO en docent kritische erfgoedstudies aan de VUB.

1. Hier vindt u ook alle namen en de mijlpalen in hun mandaat: https://faro.be/sites/de-
fault/files/bijlagen/pagina/2018_aanstellingsrooster_bestuursorganen_FARO.pdf
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