STEL U KANDIDAAT ALS COMMISSIELID OF
EXPERT CULTUREEL ERFGOED
De afdeling Cultureel Erfgoed zoekt kandidaten voor de
adviescommissie Cultureel Erfgoed en voor de pool van experten
binnen het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017. Dit
decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in
Vlaanderen regelt de erkenning, indeling en subsidiëring van cultureelerfgoedorganisaties en de subsidiëring van cultureel-erfgoedprojecten.
We zoeken erfgoedprofessionals, medewerkers uit de cultureelerfgoedsector of mensen met een bijzondere voeling met cultureel
erfgoed die hun kennis en ervaring willen inzetten om het cultureelerfgoedveld in Vlaanderen te ondersteunen.

Adviescommissie Cultureel Erfgoed
 U ziet toe op de kwaliteitsvolle organisatie en werking van de
beoordelingscommissies.
 U formuleert beleidsgericht advies aan de Vlaams minister van
Cultuur op basis van de advisering in de beoordelingscommissie.
 U staat mee in voor de afstemming van de adviezen van de
beoordelingscommissies.

Pool van experten
De pool van experten bestaat uit een 125-tal experten voor de advisering
van aanvragen. Daaruit worden de commissieleden, -voorzitters en
externe experten geselecteerd die advies uitbrengen.
Leden van de pool van experten worden gevraagd om deel uit te maken
van een (tijdelijke) beoordelingscommissie of om op te treden als extern
expert.
Een beoordelingscommissie adviseert over:
 de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling
 aanvragen voor indeling van een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie op landelijk of op regionaal niveau
 aanvragen voor werkingssubsidies voor:
o het uitvoeren van functies
o het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk niveau
o het opnemen van een dienstverlenende rol op regionaal niveau

Een extern expert adviseert over:
 aanvragen voor kwaliteitslabels van collectiebeherende organisaties
 aanvragen voor projectsubsidies

Wat doet een commissielid of expert?
Lid adviescommissie
 U bereidt mee de werking van de beoordelingscommissies voor, onder meer door het opstellen van
een draaiboek.
 U neemt deel aan vergaderingen waar de werking van de beoordelingscommissies begeleid wordt.
 U neemt deel aan vergaderingen waarin beleidsgericht advies geformuleerd wordt op basis van de
werking van de beoordelingscommissies.
 U neemt deel aan afstemmingsvergaderingen over subsidieaanvragen.
Commissielid of extern expert
 U leest en beoordeelt de aanvragen en maakt een schriftelijke voorbereiding.
 U neemt deel aan vergaderingen waarin de subsidieaanvragen of aanvragen voor kwaliteitslabels
behandeld worden.
 U bezoekt collectiebeherende organisaties op vraag van de afdeling Cultureel Erfgoed.
 U woont opleidingsmomenten bij.
Voorzitter van een commissie
 U bereidt de werkzaamheden van de commissies voor.
 U leest de aanvraagdossiers en voorbereidingen van de adviezen.
 U modereert het gesprek tijdens commissievergaderingen.
 U leidt de commissie naar een consensus.
 U bewaakt de methodiek van de kwaliteitsbeoordeling.
 U neemt deel aan afstemmingsvergaderingen over subsidieaanvragen.

Profiel van een commissielid of expert









U bent gemotiveerd en geëngageerd om de cultureel-erfgoedsector te ondersteunen,
U heeft basiskennis van het adviseringsproces (Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017) of bent
bereid deze te verwerven. Hiervoor worden opleidingsmomenten georganiseerd.
U bent vertrouwd met het cultureel-erfgoedveld, of een deelsector ervan, en cultureel-erfgoedwerking
(met een of meer functies en/of de zakelijke werking).
U heeft kennis van de voornaamste actoren in het cultureel-erfgoedveld.
U participeert regelmatig aan cultureel-erfgoedactiviteiten.
U weet zich vlot uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk.
U bent bereid te leren werken met nieuwe informaticatoepassingen.
Professionele ervaring binnen de cultureel-erfgoedsector is niet vereist.





U beschikt over de mogelijkheid om dit engagement te combineren met uw huidige (professionele)
activiteit(en). De vergaderingen van de structuren waarvoor u zich kandidaat stelt, zullen
hoofdzakelijk tijdens de kantooruren plaatsvinden.
Bijkomend voor voorzitters van een commissie:
o U heeft ervaring met beoordelingssystemen.
o U bent op de hoogte van de historiek van en recente ontwikkelingen in het cultureelerfgoedveld.
o U bent vertrouwd met het Vlaamse Cultureel-erfgoedbeleid.
o U heeft ervaring met het leiden en modereren van vergaderingen.

Timing en werkbelasting
De minister van Cultuur benoemt u als lid van de adviescommissie Cultureel Erfgoed of de pool van
experten voor een periode van vijf jaar.
In de eerste helft van 2018 vindt de advisering van de ‘erfgoedronde’ 2019-2023 plaats.
Daarbij moeten de volgende aanvragen geadviseerd worden:
 aanvragen van collectiebeherende organisaties voor de aanduiding als cultureel-erfgoedinstelling en
het toekennen van de werkingssubsidie eraan;
 aanvragen van collectiebeherende organisaties voor indeling bij het landelijke of het regionale niveau
en het toekennen van de werkingssubsidie eraan;
 aanvragen voor een werkingssubsidie van landelijke dienstverlenende organisaties;
 de aanvraag voor een werkingssubsidie van de organisatie die de cultureel-erfgoedwerking voor het
immaterieel cultureel erfgoed opneemt.
De indiendatum voor de aanvragen is 15 december 2017, op uitzondering van de aanvragen van
collectiebeherende organisaties voor indeling bij het regionale niveau waarvoor de indiendatum 15 januari
2018 is.
Voor de advisering van die aanvragen zullen er verschillende beoordelingscommissies samengesteld
worden, waarvan de leden ook plaatsbezoeken uitvoeren.
Op de adviezen kunnen de aanvragers een repliek formuleren. Die replieken worden ook behandeld door
de beoordelingscommissies. De adviescommissie Cultureel Erfgoed zal, samen met de voorzitter en
eventueel een ander lid van de beoordelingscommissie instaan voor het afstemmen van de geformuleerde
adviezen. De adviescommissie staat ook in voor het opstellen van een draaiboek voor de beoordeling in
het najaar van 2017.
In totaal worden er een honderdtal aanvragen verwacht voor de erfgoedronde 2019-2023. Voor de
eerste vier maanden van 2018 wordt er een significante werklast verwacht voor de commissieleden.

In 2020 vindt een kleinere ronde plaats voor de advisering van de cultureel-erfgoedconvenants
(regionale dienstverlenende rollen) voor de periode 2021-2026 (indiendatum 1 april 2020). Ook hiervoor zal
er een beoordelingscommissie samengesteld worden en worden er replieken behandeld.
Aanvragen voor kwaliteitslabels en projectsubsidies worden geadviseerd door de afdeling Cultureel
Erfgoed. Voor de advisering van de aanvragen voor kwaliteitslabels kan aan experten uit de pool
gevraagd worden om de afdeling hierin bij te staan. Voor de advisering van projectsubsidies worden er
altijd verscheidene experten uit de pool betrokken.
Aanvragen voor projectsubsidies worden twee keer per jaar ingediend, met indiendata op 15
september en 15 maart.
Aanvragen voor kwaliteitslabels worden jaarlijks ingediend op 15 januari.
Als expert zal u niet voor alle aanvraagrondes gevraagd worden om in een beoordelingscommissie te
zetelen of om de afdeling bij te staan. Bij de kandidaatstelling is het mogelijk om de mate waarin u zich
kan engageren op te geven.

Vergoeding
Wij bieden u de mogelijkheid om uw expertise en enthousiasme op beleidsniveau te delen en actief bij te
dragen aan de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvol en dynamisch cultureel-erfgoedveld.
Daarvoor ontvangt u:
 presentiegeld voor de vergaderingen en werkbezoeken:
o 60 euro per halve dag
o voor de voorzitter 90 euro per halve dag
 een forfaitaire vergoeding van
o 30 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie
o 15 euro voor de voorbereiding van een aanvraagdossier voor een projectsubsidie
o een reisvergoeding voor de vergaderingen, prospecties en werkbezoeken
 presentiegeld voor de vergaderingen van de adviescommissie:
o 90 euro per halve dag
o voor de voorzitter 120 euro per halve dag
In het najaar van 2017 organiseert de afdeling Cultureel Erfgoed een eerste vormingsmoment ter
voorbereiding van de werking van de commissies.

Onverenigbaarheden



een verkozen politiek mandaat
een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet





een functie als personeelslid in dienst van de Vlaamse overheid dat in het kader van zijn of haar
functie betrokken is bij de uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 24 februari 2017
een functie als personeelslid van een steunpunt
een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van een belangenbehartiger uit het veld

Interesse?
Heeft u interesse om deel uit te maken van de adviescommisie Cultureel Erfgoed of van de pool van
experten, stel u dan kandidaat via de website:
 www.iedereenkanzetelen.be
Registreren kan tot en met 15 mei 2017.

Verloop en timing van de selectieprocedure
Na het screenen van de kandidaturen zal de afdeling Cultureel Erfgoed een voorstel doen aan de Vlaams
minister van Cultuur, Sven Gatz, die op basis hiervan beslist over de uiteindelijke samenstelling van de
adviescommissie Cultureel Erfgoed en de pool van experten.
Begin juli 2017 laten wij u weten of u al dan niet benoemd bent.
Voorafgaand aan een adviesronde zal u gecontacteerd worden met de vraag of u deel wenst uit te maken
van een specifieke beoordelingscommissie of om op te treden als extern expert. Voor de erfgoedronde
2019-2023 zal dit gebeuren in het najaar van 2017.

Meer informatie?
Als u meer informatie wenst of vragen hebt, kan u contact opnemen met de afdeling Cultureel Erfgoed:
 cultureelerfgoed@vlaanderen.be
 02 553 68 68

