BESCHRIJVING WERKING EN ACTIES 2012 - ETWIE vzw
ETWIE zal in de loop van 2012 zijn volledig nieuwe werking t.a.v. het TWI-erfgoedveld opstarten. Er wordt
hierbij daarom vooral belang gelegd aan het leggen van een goede, duurzame basis die de verdere werking
in de volgende jaren optimaal ten goede zal komen.
Via volgende acties zal ETWIE starten met de realisatie van de operationele en strategische doelen uit zijn
beheersovereenkomst:

S.D.1: Netwerking
ETWIE vzw heeft tegen het einde van de beleidsperiode een structureel netwerk uitgebouwd dat het brede
werkveld van TWI-actoren ondersteunt, synergiën creëert en de actieve uitwisseling van Vlaamse en
internationale expertise inzake technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed bewerkstelligt.
O.D.1.1.: Deel uitmaken van internationale TWIE-netwerken
ETWIE vzw maakt tegen het einde van de beleidsperiode deel uit van netwerken van relevante buitenlandse
en internationale TWIE-actoren.
Indicatoren:
- aantal buitenlandse, al dan niet internationale TWI-organisaties die opgelijst werden
- aantal netwerken waaraan geparticipeerd wordt
- aantal initiatieven waaraan door ETWIE werd deelgenomen
Acties:
- In kaart brengen van internationale netwerken
- Contacten leggen met reeds bestaande buitenlandse en internationale netwerken:
- Bekendmaken van initiatieven die netwerking met Vlaamse TWIE-actoren en buitenlandse
partners kunnen doen ontstaan
- Deelnemen aan contact- en uitwisselingsinitiatieven die door internationale netwerken worden
opgezet
O.D. 1.2.: In kaart brengen cultureel-erfgoedveld
ETWIE vzw heeft het cultureel-erfgoedveld en de actoren met betrekking tot het TWIE-erfgoed in kaart
gebracht en is op basis hiervan gekomen tot een verdere inhoudelijke afbakening en prioriteitsstelling.
Indicatoren:
- bestaan van werkwijze volgens dewelke het TWI-erfgoedveld de volgende jaren in kaart zal
gebracht worden
Acties:
- Voorbereiden van de methodologie tot het in kaart brengen van het TWI-erfgoedveld
O.D.1.3.: Bestaande en potentiële TWIE-actoren overtuigen tot (E)TWIE-participatie
ETWIE vzw heeft in de loop van de beleidsperiode een meetbare aangroei gerealiseerd van bestaande en
nieuwe TWIE-actoren die participeren aan initiatieven die door ETWIE vzw opgezet zijn.
Indicatoren:
- aantal toegetreden leden
- aantal initiatieven die (mee) opgezet of ondersteund werden
- aantal actoren die participeerden
- aantal organisaties die van op hun eigen website een link maakten met de ETWIE website
Acties:
- Aanzetten tot (toegetreden) lidmaatschap
- Opzetten en mee ondersteunen van initiatieven waaraan meerdere actoren uit het veld kunnen
deelnemen zoals studiedagen, discussiefora, publieksmomenten,….
O.D.1.4.: Een platform creëren
Via zijn website heeft ETWIE vzw een platform gecreëerd voor permanente communicatie tussen de TWIEactoren onderling en tussen TWIE-actoren en externen.
Indicatoren:
- aantal links naar de ETWIE-website
- aantal links op de ETWIE-website
- een gedetailleerde blauwdruk voor het ETWIE-platform
- aantal nieuwsbrieven
- aantal nieuwsitems dat door TWIE-actoren aangeleverd wordt voor de ETWIE-website

1

Acties:
-

De ETWIE-website koppelen aan websites van het steunpunt en andere expertisecentra binnen
en buiten de cultureel-erfgoedsector
In de ETWIE-website een vaste link aangeven met internationale partners
De TWIE actoren aanmoedigen om in hun website de link met de ETWIE-website aan te geven
De ETWIE website tot platform voor discussie en informatie-uitwisseling uitbouwen
De TWIE-actoren aanmoedigen om zoveel mogelijk te participeren aan virtuele netwerken,
waaronder sociale media.

S.D. 2: Makelaardij
ETWIE vzw is er door zijn makelaarsfunctie en door concrete projecten tegen het einde van de
beleidsperiode in geslaagd om het TWI-erfgoed voorwerp te maken van verwondering, belangstelling,
discussie, bevraging, valorisatie en onderzoek en een plaats te geven in de maatschappij, waaronder de
educatieve, socio-culturele en toeristische sector, en meer in het bijzonder in de cultureelerfgoedgemeenschap.
O.D. 2.2.: De media betrekken
ETWIE vzw heeft hiertoe bemiddeld tussen TWIE-actoren en de media zodat de belangstelling en
verwondering t.a.v. TWIE aantoonbaar verhoogd is.
Indicatoren:
- aantal gezochte en opgebouwde contacten met actoren in de media
Acties:
- Structurele contacten zoeken en opbouwen met actoren in de diverse media op diverse niveaus
O.D. 2.3.: Onderzoek bevorderen
ETWIE vzw heeft TWIE-gerelateerd onderzoek bevorderd op verschillende niveaus door resultaatgerichte
samenwerking van TWIE-actoren en onderzoeksinstellingen te stimuleren.
Indicatoren:
- aantal op de ETWIE-website aangeboden stageplaatsen en eindwerkonderwerpen
- aantal contacten met relevante onderwijsactoren
- aantal sensibiliseringsacties
Acties:
- TWIE-actoren oproepen tot het afficheren van stageplaatsen op de ETWIE-website
- De TWIE-stageplaatsen op de ETWIE-website bekendmaken bij relevante onderwijsactoren
(onderwijsinstellingen en overkoepelende organisaties)
- Actieve sensibilisering van de actoren in de sector om stagiair(e)s in hun organisatie een plaats
te geven en hen onderzoeksthema’s aan te reiken.
O.D. 2.4.: Samenwerken met niet-TWIE-organisaties
ETWIE vzw heeft samengewerkt met andere organisaties met TWI-belangstelling, en heeft initiatieven
genomen om TWIE en TWIE-actoren te introduceren bij het onderwijs en bij sociale en culturele
organisaties.
Indicatoren:
- aantal samenwerkingen
- diversiteit in de contacten
Acties:
- Samenwerking met het erkende expertisecentrum voor erfgoedparticipatie
- Samenwerking met andere expertisecentra en landelijke actoren waarvan het werkveld
raakvlakken vertoont met TWIE (bv. landbouwgeschiedenis, …)

S.D.3: Immateriële componenten van en expertise over TWIE
ETWIE vzw heeft tegen het einde van de beleidsperiode, door ook volop in te zetten op immateriële
aspecten van en expertise over TWI-Erfgoed, (dreigende) leemtes gedetecteerd, oplossingen gezocht en
bedreigde expertise voor de toekomst gevrijwaard.
O.D.3.1.: In kaart brengen van expertise in Vlaanderen
ETWIE vzw heeft hiertoe een overkoepelende actuele databank met in Vlaanderen aanwezige TWIEexpertise beschikbaar gemaakt.
Indicatoren:
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-

aantal gegevens opgenomen in de databank
diversiteit qua soorten expertise en/of actoren

-

Verzamelen van bestaande gegevens
Controleren en aanvullen van bestaande gegevens
Proactief zoeken naar nog niet in bredere kring gekende expertise
Aanmaak van een databank i.s.m. Packed die door een brede groep kan geraadpleegd worden
Procedure voorzien om de databank up to date te houden
Samenwerken met andere organisaties voor het verzamelen van gegevens

Acties:

O.D. 3.2.: In kaart brengen van bedreigde expertise en van de hiaten in expertise
ETWIE vzw heeft een overkoepelend en actueel overzicht met bedreigde en ontbrekende TWIE-expertise in
Vlaanderen gerealiseerd.
Indicatoren:
- volledigheid en actualiteit van het overzicht
Acties:
- Opsporen van bedreigde en ontbrekende expertise m.b.t. TWIE
- Constant actualiseren van het overzicht
- Samenwerken met andere organisaties die expertise bezitten over deze materie en over het
uitbouwen en updaten van gelijkaardige databanken.
O.D. 3.3.: Ondersteunen van het borgen van TWIE-expertise
ETWIE vzw heeft samengewerkt met andere organisaties op vlak van cultureel erfgoed om TWIE-expertise
te borgen en om gerichte oplossingen te zoeken voor bedreigde en ontbrekende TWIE-expertise.
Indicatoren:
- aantal samenwerkingen
Acties:
- Samenwerken met het netwerk van de expertisecentra die zich op immaterieel erfgoed
toeleggen; in het bijzonder met het erkende expertisecentrum voor actieve culturele
erfgoedparticipatie

S.D.4: Organisatie
Tegen het einde van de beleidsperiode heeft ETWIE vzw zich tot een performante organisatie ontwikkeld
met aandacht voor goede managementpraktijken en heeft ze een beleid op vlak van duurzaamheid en
maatschappelijke en culturele diversiteit geconcretiseerd.
O.D. 4.1: Kwaliteitszorg
ETWIE vzw werkt volgens de basisprincipes van kwaliteitszorg en werkt samen met het steunpunt aan de
actieve ondersteuning van de aangesloten actoren.
Indicatoren:
- aantoonbaarheid van de principes van kwaliteitszorg die gehanteerd (zullen) worden bij de
uitbouw van de eigen werking,.
- diversificatie en breedte van de verkenningsronde (diverse soorten actoren, over alle TWIEdomeinen, over hele Vlaamse en Brusselse gebied)
- bestaan van een behoeftenlijst met prioriteiten en planning van toekomstige
ondersteuningsinitiatieven
Acties:
- Het zich eigen maken van de principes van kwaliteitszorg en de eigen werking hiernaar
organiseren (onder begeleiding van het steunpunt FARO).
- Verkenning van de ondersteuningsbehoeften van de TWIE-sector
- Overleg met in de materie gespecialiseerde dienstverlenende actoren (andere expertisecentra,
steunpunten, ...) en planning van toekomstige ondersteuningsinitiatieven.
O.D. 4.2.: Maatschappelijke en culturele diversiteit
ETWIE vzw heeft bijzondere aandacht gehad voor een maatschappelijk en cultureel diverse samenstelling
van het personeelsbestand en de Raad van Bestuur en heeft activiteiten rond diversiteit opgezet.
Bovendien heeft ETWIE vzw zich geëngageerd om proactief vorm te geven aan acties die vervat zitten in
het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en die betrekking hebben op zijn doelstellingen.
Indicatoren:
- vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen in de bestuursorganen van ETWIE (zowel
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-

effectieve leden in RVB en AV)
aantal vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen als toegetreden leden

Acties:
-

De AV en de RVB uitbreiden met vertegenwoordigers van mensen met maatschappelijke en
cultureel diverse achtergond.
Samenwerken met andere organisaties om talrijke vertegenwoordigers van specifieke
doelgroepen als toegetreden leden van ETWIE op te nemen.

O.D. 4.3.: Duurzaamheid
ETWIE vzw heeft in zijn werking de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn ingebouwd.
Dit behelst onder meer constante aandacht voor de ecologische impact van de werking. Het behelst ook een
duurzame werking, met kennisborging naast kennisdeling. In dit kader heeft ETWIE vzw er ook voor
gezorgd dat de omgang met gedigitaliseerd of digital born cultureel erfgoed van het thema technisch,
wetenschappelijk en industrieel erfgoed op een duurzame manier is verlopen. Teneinde de digitale gegevens
blijvend toegankelijk te maken, heeft ETWIE vzw bij de creatie van de bestanden standaarden toegepast
met het oog op de archivering (duurzame opslag), de ontsluiting en de uitwisseling van digitale collecties.
CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) is een dynamisch
instrument om praktijkgerichte
ondersteuning te voorzien bij het gebruik van standaarden.
ETWIE vzw heeft voor hun
digitaliseringsactiviteiten CEST geraadpleegd.
Indicatoren:
- aantoonbaaheid van de principes, methodes, technieken van duurzaamheid die voor het
ontwikkelen van het ETWIE-platform en databank (zullen) gehanteerd worden.
Acties:
- Ontwikkelen van het ETWIE-platform volgens de principes van duurzaamheid (zowel op
technisch vlak als op vlak van auteursrechten, open data...), in overleg met gespecialiseerde
instanties zoals expertisecentrum Packed en steunpunt FARO.
- Starten met de uitbouw van de expertise-databank volgens de principes van duurzaamheid, in
overleg met gespecialiseerde instanties zoals expertisecentrum Packed en steunpunt FARO.
O.D. 4.4.: Toegankelijkheid
ETWIE vzw heeft zich geëngageerd om te waarborgen dat de website van de organisatie toegankelijk is. Dit
betekent dat de website ook bruikbaar moet zijn voor mensen met een visuele, auditieve of motorische
beperking. Indien ETWIE vzw een nieuwe website heeft gebouwd, voldoet deze aan de ijkpunten van de
AnySurfer checklist.
Indicatoren:
- bestaan van blauwdruk van de website waarin voldaan wordt aan de ijkpunten van de Anysurfer
checklist
Acties:
- Ontwikkelen van de blauwdruk voor een nieuwe ETWIE-website die voldoet aan de ijkpunten van
de AnySurfer checklist.
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