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Welkom op de ontwerpdagen
Sessie 1 (4/2) Positionering: het virtueel museum in de erfgoedsector

Sessie 2 (7/2) Belevingsconcepten

Sessie 3 (8/2) Verhalen, erfgoedelementen en selectiecriteria 



Programma
• Welkom en introductie
• Breakout 1: naar selectiecriteria
• Plenaire terugkoppeling
• Visie op inhoud
• Pauze
• Toelichting publiekstraject 
• Breakout 2: samenwerking sector
• Plenaire terugkoppeling en slot



Erfgoed in al haar vormen



Prehistorie Vandaag



Cultuur in de breedste zin
– kunst – politiek – wetenschap – economie – maatschappij – omgeving – levensbeschouwing –



The good, the bad and the ugly



Het is de inhoud die telt
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n=190

n=190

n=184

Hoe er beslist zal worden over 

de inhoud van het museum

De afbakening van kerntermen als 

“Vlaanderen”, “geschiedenis” en “cultuur”.

De inhoud van het virtueel museum (wat 

vertellen we of welke keuze van 

erfgoedelementen maken we voor het 

museum)

Bezorgdheden

Meest relevante werf 
van het museum

Uit de bevraging van de erfgoedsector 19/11-31/12 2022



Naar een werking
• Focus op ontsluiting voor publiek
• Groeiverhaal

• Organisatie met redactionale werking
• Instrumenten voor keuzes

Redactie

Erfgoedsector

Publiek

Raad

Selectiekader

Meten

Missie



Breakout 1
Inspiratie – Keuzes – Argumenten - Dialoog











































Publiek

Verhalen

Nabij

Tijd
• Koppelen aan actuele thema’s
• Versterken wat sector aanbiedt

Plaats
• Dagelijkse omgeving
• Naast het iconische ook het 

minder bekende

Thema
• Universeel herkenbaar voor 

bewoners en bezoekers
• Werken/wonen/eten&drinken/ 

vermaken&genieten/omgeving/...

Geschiedenis
• Prehistorie tot nu
• Klein tot groot

Vlaanderen
• Veranderlijk
• Verbonden met de wereld

Cultuur
Alle sporen van menselijke 
interventies = erfgoed in 
brede zin



Pauze



Publiekstraject



Doelstellingen publiekstraject
• Basisvraag: welk verhaal moet het museum vertellen, welke 

erfgoedelementen moet het tonen … als het gaat over de geschiedenis en 
cultuur van Vlaanderen? En WAAROM is dat voor jou belangrijk? 

• Publiek/burgers (incl. sector) verkennen / geven vanuit erfgoedelementen en 
argumenten input mbt de selectiecriteria, en bepalen zo mee de inhoud van 
het virtuele museum.

• Publiek informeren en meenemen in verhaal van virtueel museum

• Publiek en sector gaan met elkaar in dialoog
• De dialoog en de interactiviteit met het publiek en de sector, die het museum 

wil realiseren, wordt nu in de conceptuele fase al waar gemaakt



Stap 1: 
Voorbereiding

/onderzoek

Stap 2 : BREED 
INPUT 

verzamelen

Stap 3 : 
verwerken/

analyse

jan feb. maart    april                             mei juni                           sep

OUTPUT:
• Heldere 

procesarchitectuur

• wervend verhaal

• Mede-
eigenaarschap 
sector

• Praktische 
voorbereiding stap 
2

ARGUMENTEN 
VERZAMELEN via 
ONLINE platform/ 

FOTO-app

OUTPUT:
• Erfgoedelementen + 

argumenten 
aangedragen door 
sector en breed 
publiek

• Betrokkenheid 
/mede-
eigenaarschap sector 
en breed publiek

PROCESARCHITECTUUR PUBLIEKSTRAJECT VIRTUEEL MUSEUM

Stap 4 : 
VERDIEPEN 

/IN DIALOOG 
GAAN

CONCEPT VIRTUEEL 
MUSEUM 

Stap 5: 
Verfijnen/

prioriteren

VERWERKING/
CLUSTERING van 
ARGUMENTEN

OUTPUT:
• Tussentijds rapportje van 

brede input

5 provinciale 
DIALOOG-
AVONDEN

OUTPUT:
• deelnemers gaan met 

elkaar in dialoog en 
verdiepen de 
verzamelde input

• Clusters worden 
uitgediept en 
gedefinieerd als 
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AFSTEMMING 
met SECTOR –

VOORBEREIDING 
comm./campag-

ne/tech./

FORUM  van 
dlnrs. uit de 
sector/breed 

publiek

Sectoroverleg

OUTPUT:
• Kader van 

selectiecriteris als 
input voor concept

• Rapport van 
publiekstraject



Breed input verzamelen 
Online-gedeelte van publiekstraject



Online-gedeelte van publiekstraject



Voorbereiding campagne van 
publiekstraject

Hoe kunnen we het brede publiek aanspreken om 
erfgoedelementen (+ argumentatie) te benoemen die 
volgens hen in het museum thuishoren?



Maak jij het plaatje 
compleet?
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VSLaAmeAn 

NDESRpoEtteNn
Maak jij het plaatje 
compleet?We komen ogen te kort in Vlaanderen om al het mogelijke 
erfgoed  te spotten. Verruim onze blik op vlaanderen en maak 
onze  collectie compleet. Lokaliseren en deel al dat schoons!

Affiche



VSLaAmeAn 

NDESRpoEtteN
n

Maak jij het plaatje 
compleet?We komen ogen te kort in Vlaanderen om al het mogelijke 
erfgoed  te spotten. Verruim onze blik op vlaanderen en maak 
onze  collectie compleet. Lokaliseren en deel al dat schoons!

Advertentie



Vlaamse Overheid
Gesponsord

Welke ongezien pareltjes uit onze Vlaamse cultuur moeten nog 
ontsluierd  worden? Help ons zodat we niets missen voor ons 
nieuwe virtuele museum.

VIRTUEELMUSEUMVLAANDEREN. BE 
#VlaanderenSpotten

Vlaamse Overheid
Gesponsord

Welke ongezien pareltjes uit onze Vlaamse cultuur moeten nog ontsluierd  
worden? Help ons zodat we niets missen voor ons nieuwe virtuele museum.

VIRTUEELMUSEUMVLAANDEREN. BE 
#VlaanderenSpotten

Sociale media



Vlaamse Overheid 6h Vlaamse Overheid 6h
Vlaamse Overheid 6h
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Maak jij het plaatje compleet? Maak jij het plaatje compleet?

Insta stories



Maak jij het plaatje 
compleet?

Activatie  
Scan Met QR
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Samenwerking sector
• Mee dialoogavonden organiseren / locatie ter beschikking stellen
• Opnemen in nieuwsbrief
• Op vergaderingen/meetings/rondleidingen mensen persoonlijk 

aanspreken
• Communiceren via infoborden, …
• De achterban (vrijwilligers en lokale erfgoedactoren) engageren, 

netwerk inzetten
• …



Breakout 2



Vragen breakout 2
• Graag feedback op publiekstraject ? Wat is er sterk? Waar zitten 

bezorgdheden?
• Hoe kunnen we hierin samenwerken? Wat is er nodig? Wie kan/wil 

hier welke rol spelen?



BEDANKT!
Zin om het project te volgen? Hou dan 

doemee.museumvanvlaanderen.be 
in de gaten


