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Enquête Erfgoedzorg – Behoud en beheer van erfgoed 
Naam: 
Organisatie/Vereniging: 
E-mail en/of telefoonnr.: 

 
Erfgoedcel Mijn-Erfgoed zet zich sinds 2011 expliciet in voor het behoud en beheer van het 

cultureel erfgoed in en uit de Mijnstreek. Erfgoedzorg is en blijft een belangrijk deel van onze 

werking. Ons kleine team van 3 mensen werkt voor 6 gemeenten, een grote gemeenschap 

erfgoedzorgers en een massa erfgoed. Deze enquête heeft als doel te peilen naar de noden 

en verwachtingen die er leven omtrent het behoud en beheer van erfgoed. Op die manier 

kunnen we onze beperkte tijd en middelen efficiënt en gericht inzetten.  

 

 

1. Over welk erfgoed in of uit de Mijnstreek maakt u zich het meeste zorgen wat betreft 

behoud? Welk erfgoed dreigt er volgens u op korte tijd te verdwijnen? Heeft u weet 

van een collectie of collectiebeheerder in of uit de Mijnstreek die onze hulp goed zou 

kunnen gebruiken? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Wat vindt u dat wij als Erfgoedcel minimaal moeten doen wat betreft behoud en 

beheer van erfgoed? 
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3. Indien u zelf een collectie beheert: 

Welke problemen ondervindt u bij de bewaring en het beheer van uw collectie? 

0 We hebben plaats tekort:        0 nood aan een grotere ruimte in eigen beheer 

0  nood aan een centrale depotruimte (bv. bij de  

 gemeente of provincie) 

            0      andere, namelijk:  ………………………………………………….. 

0 De lokalen / gebouwen zijn niet geschikt voor bewaring van de collectie door: 

0 temperatuur 

0 vochtigheid / schimmel 

0 te veel trappen of andere ontoegankelijkheid 

0 te ver uit de buurt gelegen 

0 andere, namelijk:  ……………………………………………………. 

0 We beschikken over te weinig financiële middelen 

0 We beschikken over te weinig medewerkers 

0      We vrezen voor opvolging over pakweg 5 / 10 / 20 / 30 jaar (omcirkelen s.v.p.) 

0 We beschikken niet (altijd) over de juiste kennis of deskundigheid om de collectie 

optimaal te bewaren of beheren 

0 We willen geen mensen teleurstellen door giften voor onze collectie niet te aanvaarden 

0 We willen graag (een deel van) onze collectie digitaliseren, maar weten niet hoe hieraan 

te beginnen 

0      Onze collectie moet nog geïnventariseerd worden, maar we weten niet hoe hieraan te    

beginnen 

0      Andere, namelijk:  …………………………………………………………………………………………………………… 

0      Niet van toepassing 

 

4. Verdeel in totaal 10 punten over de volgende pijlers. Hoe meer punten, hoe 

belangrijker u het vindt dat wij er tijd en geld op inzetten: 

 

- materialen (zuurvrije archiefdozen …)    ..... 

- expertise (inhoudelijke ondersteuning ...)    ….. 

- digitalisering       ….. 

- vorming (opleiding, workshops …)     ….. 

- restauratiesubsidie       ….. 

- anders, namelijk: ………………………………………………   ….. 

 

10 
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5. Bent u bereid om zelf (meer) tijd te investeren in het behoud en beheer van cultureel 

erfgoed in en uit de Mijnstreek? Waarom wel of waarom niet? 

 

 

 

 

 

 

6. Bent u bereid samen te werken met andere verenigingen of instanties voor het behoud 

en beheer van het erfgoed ? 

0     ja   0     nee 

Indien ja, op welke wijze zou u graag willen samenwerken? 

 

 

 

 

 

Indien u liever niet samenwerkt, welke redenen verhinderen bepaalde 

samenwerkingsmogelijkheden? 

0 We zien het nut niet in van samenwerking 

0 Er zijn geen andere verenigingen die zich bezighouden met gelijkaardige initiatieven 

0 We kennen geen andere organisatie die zou willen samenwerken 

0      Andere organisaties zijn niet geïnteresseerd in waar wij ons mee bezighouden 

0      Samenwerking leidt tot veel vergaderen en weinig resultaat 

0 Vroegere samenwerkingsinitiatieven zijn niet goed uitgedraaid 

0 Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar 

0     We beschikken niet over een goede ruimte om te kunnen vergaderen 

0 Er zijn onvoldoende mensen en/of tijd beschikbaar 

0     Andere, namelijk:  ………………………………………………………………………………………………………. 
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7. Wat wil u verder nog kwijt aan Erfgoedcel Mijn-Erfgoed? 

 

 

 

 

 

 

Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan:  

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Evence Coppéelaan 87, 3600 Genk 

 

Vragen en opmerkingen: 

Leen Roels, leen@mijnerfgoed.be, 089 / 811 412 

mailto:leen@mijnerfgoed.be

