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0. Personeelskader

De doelstellingen uit het jaaractieplan 2019 zullen gerealiseerd worden met het volgend
personeelskader (onder voorbehoud van goedkeuring DB/RVB).

Tijl Vereenooghe

algemeen coördinator

0,8 FTE

Tina Van den Durpe

zakelijk coördinator

0,8 FTE

Birgit van Laar

adviseur bouwkunde

0,8 FTE

Hilde Wouters

adviseur interieur

0,8 FTE

Gert Van Helleputte

adviseur ICT

1 FTE

Eric De Bleser

preventieadviseur

0,5 FTE

Nele Goeminne

monumentenwacht archeologie

0,8 FTE

Bart Verbeke

monumentenwacht varend erfgoed 1 FTE

Manoëlle Verbeeck

adviseur KPI

0,5 FTE

María Hernández

medewerker KPI

1 FTE

N.N.

administratief medewerker

0,4 FTE

Totaal:

8,4 FTE
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1. Bestuur

De Raad van Bestuur (RVB) van Monumentenwacht Vlaanderen bestaat uit de bevoegde
gedeputeerden uit de vijf provincies, voor de Algemene Vergadering aangevuld met de
stafmedewerker van de Vlaamse Vereniging voor Provincies (VVP). In 2019 wordt de samenstelling
vernieuwd naar aanleiding van het aantreden van nieuwe gedeputeerden. Voorzitter van de Raad
Van Bestuur is Luk Lemmens.
Nieuwe samenstelling RVB 2019:






Luk Lemmens (prov. Antwerpen – voorzitter)
Igor Philtjens (prov. Limburg)
Annemie Charlier (prov. Oost-Vlaanderen)
Tom Dehaene (prov. Vlaams-Brabant)
Sabien Lahaye-Battheu (prov. West-Vlaanderen)

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit de diensthoofden erfgoed van de vijf provincies: Joke
Bungeneers (Antwerpen), Sandro Claes (Limburg), Jo Rombouts (Oost-Vlaanderen – voorzitter DB),
Nele De Cuyper (Vlaams-Brabant) en Reinoud Van Acker (West-Vlaanderen). Het DB komt
tweemaandelijks bijeen rond de beleidsmatige aspecten van de werking.
Meer operationele afspraken worden gemaakt in het kader van het InterProvinciaal Overleg (IPO),
bestaande uit de teamverantwoordelijken / diensthoofden van de provinciale monumentenwachten:
Erik Müller (Antwerpen), Carolien Goeleven (Limburg), Filip Kint (Oost-Vlaanderen), Els Deconinck
(Vlaams-Brabant) en Reinoud Van Acker (West-Vlaanderen)
Twee maal per jaar wordt ook een gezamenlijke vergadering van het DB en het IPO georganiseerd,
meestal rond een bepaald thema. In februari 2019 staat een bijeenkomst rond veiligheid en
verantwoordelijkheid van de hiërarchische lijn op het programma. In het najaar van 2019 wordt een
bijeenkomst gepland met het bestuur van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland.
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2. Organisatie samenwerkingsverband
Monumentenwacht Vlaanderen organiseert de samenwerking en afstemming tussen de provinciale
monumentenwachten en de koepel.

2.1 Thematische werkgroepen
Binnen de werking van Monumentenwacht komen verschillende interprovinciale thematische
werkgroepen op geregelde basis bijeen:
Bouwkundig overleg
Met 1 afgevaardigde bouwkundige wachter per provincie wordt 3 x / jaar vergaderd om onderling
informatie uit te wisselen (feb-ma, juni-juli, okt-nov). Enkele vaste agendapunten worden overlopen
(opleiding, werking bouwkunde, werking andere monumentenwachtdiensten). Daarnaast worden
agendapunten aangedragen door de afgevaardigden of de adviseur(s). De afwerking van
onderhoudsfiches zal regelmatig op de agenda staan.
MAKSbo- overleg
MAKSbo is de tool annex databank die Monumentenwacht sinds 2016 gebruikt voor de rapportage. In
2018 werd besloten om het bestaande MAKSbo-overleg te heroriënteren naar een informeel
overlegplatform, dat in de eerste plaats focust op het uitwisselen van praktische kennis en ervaringen
tussen de monumentenwachters en de adviseurs. Aansluitend kunnen de adviseur(s) bouwkunde op
vraag ook permanentiedagen inlassen waarbij ze in de provincies beschikbaar zijn voor vragen rond
het rapporteren in MAKSbo, zowel voor nieuwe wachters als voor ervaren wachters.
Molenoverleg
Dit overleg zal 2 x per jaar doorgaan. In 2019 wordt vooral ingezet op een onderhoudsbrochure /
logboek voor molens. Op het overleg wordt ruimte voorzien om elkaar cases voor te stellen of
specifieke vragen te stellen over bepaalde problemen. Zo nodig wordt het overleg georganiseerd op
een molen waarover vragen zijn.
Werkgroep MAKSfun
Dit overleg focust op de werking rond het funerair erfgoed en de rapportage via de tool MAKSfun. Dit
vindt eveneens 2 x/jaar plaats (april-mei, okt-nov). Er zal in 2019 verder gewerkt worden aan de
standaardteksten en aan een uniform platform (samen met ICT) en lay-out.
Interieuroverleg
Binnen enkele provinciale afdelingen zijn collega’s interieurwachters nieuwe professionele
uitdagingen aangegaan. Hierdoor is het team interieurwachters in Vlaanderen sterk vernieuwd. Het
belang van frequente interieuroverlegmomenten werd door de monumentenwachters interieur dan
ook sterk benadrukt. Voor deze samenkomsten wordt telkens een dagvullend programma voorzien.
Het overleg zal steeds vooraf gegaan worden door een inhoudelijk luik. De interieuroverlegmomenten
zullen dus niet altijd meer georganiseerd worden in Den Wolsack, maar de locatie zal bepaald worden
door de invulling van het inhoudelijk luik.
Deze overlegmomenten zullen focussen op de algemene werking van Monumentenwacht interieur en
het afstemmen van de dienstverlening tussen de verschillende provinciale interieurwachten. De
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agenda van het IPO en de beslissingen aangaande de werking van Monumentenwacht interieur
zullen geagendeerd en besproken worden. Ook zal de werking van de adviseur aan bod komen, meer
bepaald hoe ingespeeld wordt op de verschillende vragen en opdrachten van zowel de
interieurwachters, het IPO, het DB als van Monumentenwacht Vlaanderen.
Het inhoudelijk luik zal ingevuld worden op basis van noden en tips van de monumentenwachters.
Het kan een gezamenlijk bezoek zijn aan een kerk, de presentatie van een casus door één van de
monumentenwachters, een project- of productpresentatie, een atelier- of werfbezoek, enz.
Agenda 2019
- 1e interieuroverleg 2019
- 2e interieuroverleg 2019
- 3e interieuroverleg 2019

donderdag 17 januari 2019
donderdag 16 mei 2019
donderdag 12 september 2019

MAKSin-overleg
Dit overleg focust op de rapportagetool MAKSin die bedoeld is voor interieurinspecties. Maksin wordt
momenteel door twee provincies gebruikt, m.n. Vlaams Brabant en Limburg. Jaarlijks wordt er een
bijeenkomst georganiseerd voor het oplossen van kleine praktische mankementen die de werking met
Maksin verbeteren. De andere provincies worden hier momenteel niet op uitgenodigd omdat de
verdere ontwikkeling van Maksin momenteel ‘on hold’ staat.

Overleg Welzijn op het Werk (WoW)
Drie keer per jaar worden op het WoW-overleg thema's rond veiligheid en preventie besproken.

ICT-Adminoverleg
Enkele keren per jaar komen de administratieve medewerkers en de ICT-adviseur samen om
relevante onderwerpen te bespreken.

Adviesraad
De adviesraad van Monumentenwacht Vlaanderen zal in 2019 minstens één keer bijeengeroepen
worden.
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2.2 Ondersteuning provinciale werking
Monumentenwacht Vlaanderen zorgt voor inhoudelijke en praktische ondersteuning van de
provinciale monumentenwachten. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van
vormingsactiviteiten, en de ondersteuning op het vlak van ICT en welzijn. De ondersteuning van
monumentenwachters is heel breed en divers. Dit kan gaan van het opzetten van projecten rond
vragen en aangedragen thema’s, helpdesk, plaatsbezoeken en inspecties.
De adviseur(s) bouwkunde, interieur en bij uitbreiding Monumentenwacht Vlaanderen vervullen een
schakelfunctie binnen de werking van Monumentenwacht. Op eenvoudige vraag kan meegegaan
worden op inspectie of kunnen bepaalde onderwerpen provinciaal toegelicht worden.
Om de link met en de zichtbaarheid van Monumentenwacht Vlaanderen bij de provinciale
monumentenwachten niet te verliezen, lijkt het aangewezen om in 2019 opnieuw een ‘Ronde van
Vlaanderen’ te doen. MAKSbo, werking Monumentenwacht Vlaanderen, samenwerking bouwkunde /
interieur, maar ook samenwerking bouwkunde / archeologie, bouwkunde / KPI, interieur / varend zijn
mogelijke thema’s die in overleg bepaald en verder uitgewerkt moeten worden.
Het is de bedoeling om in 2019 de werking van Monumentenwacht bouwkunde en interieur
nauwer op elkaar af te stemmen o.a. door gezamenlijke opleidingen te organiseren, maar ook door
vanaf 2019 met jaarthema’s te werken, die richting zullen geven aan interne opleidingen, maar
bijvoorbeeld ook bij het opstellen van nieuwe onderhoudsfiches en het herwerken van bestaande
fiches of publicaties. Het gezamenlijk thema voor 2019 is ‘hout’. Het bijkomend thema voor
bouwkunde is ‘groen’, en voor interieur is het ‘textiel’. Uiteraard kunnen naast deze thema’s ook nog
andere materialen, onderdelen en thema’s aan bod komen in de werking.

2.2.1 Expertiseopbouw en advies - bouwkunde
De werking van de adviseur(s) bouwkunde kan grosso modo opgedeeld worden in functie van 3
doelgroepen of werkvelden: intern – binnen Monumentenwacht, abonnees en erfgoedprofessionelen.
De meeste energie gaat uiteraard naar de interne werking en abonnees, maar beide kunnen niet
zonder voldoende overleg en afstemming met de professionele partners…
Met betrekking tot de interne ondersteuning (binnen Monumentenwacht) bouwt de werking in 2019
grotendeels verder op de werking van de voorbije jaren, waarbij de klemtoon ligt op kwaliteitszorg,
kennisborging en kennisdeling, opleidingen en ondersteuning van de monumentenwachters. Daaraan
gekoppeld zijn de verschillende werkgroepen en overlegmomenten waarbij Monumentenwacht
Vlaanderen en in het bijzonder de adviseurs een schakelfunctie vervullen.

Kwaliteitszorg en ondersteuning
Ook in 2019 wordt doorlopend gewerkt aan kwaliteitszorg voor en ondersteuning van de
monumentenwachters bouwkunde en de provinciale monumentenwachten. Wachters met
inhoudelijke en praktische vragen in verband met dingen die ze op inspectie tegenkomen of aan
abonnees willen adviseren, worden zo snel mogelijk verder geholpen (helpdeskfunctie / meelopen op
inspectie / …). Daarnaast worden vragen en opdrachten uitgewerkt die vanuit verschillende
werkgroepen - zoals het bouwkundig overleg, molenoverleg, werkgroep funerair erfgoed, werkgroep
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MAKSbo… -, vanuit het IPO/DB of vanuit de werking van Monumentenwacht Vlaanderen kunnen
komen. Doorgaans hebben die te maken met de basiswerking van de monumentenwachters
bouwkunde, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om ondersteuning bij provinciale aanwervingen,
ondersteuning bij inspecties archeologie, gespecialiseerde dienstverlening (vb.
resistograafmetingen)… De gespecialiseerde dienstverlening voor resistograafmetingen moet na de
proefprojecten in 2018 op punt gesteld worden samen met de varend erfgoedwachter.

Kennisborging en kennisdeling
Om een degelijke kwalitatieve en inhoudelijke ondersteuning te kunnen bieden, is het belangrijk voor
de adviseurs om informatie te verzamelen, op een gestructureerde manier op te slaan en beschikbaar
te maken voor alle medewerkers van Monumentenwacht. Zowel externe ‘informatie’ - zoals voor de
werking van Monumentenwacht relevante wetenschappelijke publicaties - als interne ‘informatie’ zoals bv. inspecties en inspectieverslagen van atypische objecten of wie gespecialiseerd is in een
bepaald onderwerp - zitten vervat in het ‘informatie verzamelen’.
In 2019 willen de adviseur(s) bouwkunde in samenwerking met de adviseur interieur extra inzetten op
het gestructureerd beschikbaar maken van deze informatiestroom, o.a. door de digitale bib en
ABC-mappen te actualiseren en makkelijker doorzoekbaar te maken aan de hand van aangepaste
titels en/of een zoeksysteem. Het jaarthema zal als eerste aangepakt worden. Ook het beschikbaar
stellen van de verzamelde informatie over uitvoerders en mogelijke contactpersonen kadert hierin.
We vragen daarbij ook input van de monumentenwachters zelf, vooral informatie (bv. atypische
inspecties) die van pas kan komen voor andere wachters.
Het optimaliseren van de werking van Monumentenwacht bouwkunde en aanverwante
Momumentenwachtdiensten is ook een meerwaarde voor abonnees. In 2019 wordt verder ingezet op
het ontwikkelen van een tiental onderhoudsfiches met praktische informatie die bij de
inspectierapporten kunnen gevoegd worden, o.a. hout, onderhoud van luiklokken en groen zullen aan
bod komen. Samen met de molenwachters wordt ingezet op een onderhoudsbrochure en logboek,
specifiek voor molens. Er komen ook regelmatig adviesvragen van abonnees, soms via een
monumentenwachter, soms rechtstreeks. Deze worden in de mate van het mogelijke snel opgevolgd.

2.2.2 Expertiseopbouw en advies – interieur
Binnen de dienstverlening van de adviseur interieur voor 2019 zal de klemtoon gelegd worden op
kwaliteitszorg en ondersteuning; het organiseren van opleidingen en het bekleden van een
schakelfunctie tussen de verschillende provinciale interieurwachten. Er wordt naar gestreefd om de
jaarlijkse werking thematisch te organiseren. Er zal extra ingezet worden op een goede communicatie
en meer persoonlijke contacten met het veld.
Het belang van de interprovinciale uitwisseling is door de interieurwachters sterk benadrukt. Zo
kunnen de monumentenwachters van elkaar leren. Kennisdeling binnen teams gebeurt op een relatief
natuurlijke manier. Aangezien in enkele provincies de teams van interieurwachters volledig nieuw zijn,
is het momenteel heel belangrijk hier extra op in te zetten. Voor de gevestigde interieurwachters
betekent deze uitwisseling ook voeling met elkaar houden en met de werking van de verschillende
provinciale diensten. De adviseur geeft een aanzet voor deze provinciale uitwisseling en stelt de
teams samen. De wachters kiezen het inspectieobject en datum in overleg met hun
uitwisselingscollega. De teams zijn zo samengesteld dat er van elke provincie iemand een wachter
ontvangt en dat er iemand op inspectie gaat in een andere provincie. Er is ook rekening gehouden
met de uitwisseling 2017 en de ervaring van de wachters. De evaluatie van deze interprovinciale
uitwisseling staat geagendeerd tijdens het 3 e interieuroverleg 2019.
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Kennisborging en kennisdeling
Algemeen kan gesteld worden dat bij Monumentenwacht Vlaanderen en de verschillende provinciale
monumentenwachtdiensten de afgelopen decennia heel wat kennis is binnengehaald en ontwikkeld.
Het borgen van deze kennis is echter niet altijd systematisch gebeurd waardoor het weinig efficiënt
zoeken is in de grote hoeveelheid beschikbare informatie. Daarenboven moet de informatie niet enkel
voorhanden zijn, maar ook up-to-date. Belangrijke kennis zit ook vaak in de hoofden van de adviseurs
en de verschillende monumentenwachters. Dit is kennis en informatie die verloren gaat wanneer
mensen de organisatie verlaten. Dit euvel is de afgelopen maanden aangekaart door verschillende
monumentenwachters. De adviseur interieur wordt hier binnen haar werking ook mee geconfronteerd.
Aandachtspunten:
Google drive: het in kaart brengen, selecteren, (re)organiseren en ontsluiten van de (digitale)
informatie is cruciaal. Het invoeren van een onderbouwd systeem vraagt tijd. Dit zal binnen
het takenpakket van de adviseur moeten georganiseerd worden over verschillende jaren.
Gezien de grote diversiteit van informatie wordt voorgesteld dit thematisch aan te pakken.
Voor 2019 wordt voorgesteld te werken rond de thema’s ‘hout’ en ‘textiel’.
-

Een belangrijke stap is het in kaart brengen van de ervaring en specialiteiten van de
verschillende wachters. Dit is gebeurd in de MEX-bevraging 2018. MEX staat voor
Monumentenwacht Expertisekaart, een overzicht van de binnen de organisatie aanwezige
expertise. De gegevens uit deze bevraging zullen ingezet worden in functie van de
kennisborging en kennisuitwisseling. (zie ook organisatie opleidingen)

In april 2019 wordt een onderhoudsbrochure over glas-in-lood-ramen gepubliceerd. De nieuwe
brochure zal voorgesteld worden tijdens een publieksmoment, en op Erfgoeddag 2019 wordt ook een
activiteit rond dit thema voorzien, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.
Het uitwerken, herwerken en publiceren van de onderhoudsbrochures en onderhoudsfiches zal de
thematische werking volgen. Voor het kalenderjaar 2019 zal rond de thema’s ‘hout’ en ‘textiel’
gewerkt worden. De reeds gepubliceerde onderhoudsbrochures zullen een update krijgen en
geplande onderhoudsfiches zullen afgewerkt worden.
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2.2.3 Opleidingen
Het organiseren van opleidingen, interne uitwisselingsmomenten… is een belangrijk aspect van
de werking van Monumentenwacht Vaanderen. We willen de opleidingen voor bouwkundige wachters
en interieurwachters waar mogelijk op elkaar afstemmen of gezamenlijk organiseren, vb. ‘beestjes’
(gezamenlijk voor interieur en bouwkunde) en ‘basisopleiding houtpathologie’ (voor bouwkunde
gericht op constructiehout; voor interieur op afgewerkt hout in het interieur). Er wordt gestreefd naar
twee basisopleidingen voor nieuwe wachters (hout & stijl- en architectuurgeschiedenis) en twee
interne opleidingen voor alle wachters.
Op basis van de MEX-update 2018 proberen we in 2019 monumentenwachter-leidt monumentenwachter-op-momenten in te lassen, bijvoorbeeld rond bakovens naar aanleiding van de
recente publicatie van Dirk Lembrechts (Monumentenwacht Vlaams-Brabant) of rond het jaarthema.
Verder blijven we interessante externe opleidingen oplijsten in de opleidingsagenda en organiseren
we praktische opleidingen gekoppeld aan een werfbezoek of praktische info uit het werkveld.
Werfbezoeken waarbij voldoende uitleg wordt gegeven over de toegepaste hersteltechnieken of doeopleidingen waarbij ervaren wordt wat de moeilijkheden zijn bij uitvoering en wat de
onderhoudsgevoelige punten zijn, worden door de monumentenwachters als een belangrijk onderdeel
gezien van de praktische interne opleiding.
De basisopleidingen voor interieurwachters zijn de afgelopen jaren een beetje op de achtergrond
geraakt. Dit had o.m. te maken met de lange staat van dienst van de vele monumentenwachters
interieur. Aangezien de ploeg sinds vorig jaar sterk vernieuwd en verjongd is, zal hier opnieuw
worden op ingezet. De grote expertise van collega’s monumentenwachters interieur wordt sinds vorig
jaar binnen monumentenwacht ‘interieur’ gedeeld door het organiseren van ‘Teach the Teacher’opleidingen. Dit zal verdergezet worden. Dit is een belangrijke manier van kennisuitwisseling tussen
de verschillende provinciale monumentenwachtdiensten. Verder zal er ingezet worden op
gespecialiseerde opleidingen voor interieurwachters. Hier zal ook gestreefd worden naar een
nauwe samenwerking met de collega’s bouwkunde. Om de voeling met de restauratiepraktijk en
nieuwe restauratietechnieken niet te verliezen, zal ook voor interieur ingezet worden op atelier- en
werfbezoeken. De thematische werking rond ‘hout’ en ‘textiel’ zal ook aangehouden worden binnen
de organisatie van de opleidingen. Dit creëert de mogelijkheid om basisopleidingen rond deze
thema’s te laten voorafgaan aan gespecialiseerde opleidingen. Hierdoor kunnen ervaren en minder
ervaren wachters met de nodige bagage de opleidingen volgen. Het tegelijkertijd up to date maken
van digitale informatie over deze onderwerpen is een meerwaarde voor de interieurwerking.
Opleidingsprogramma 2019:
(1) Basisopleiding textiel
(2) Basisopleiding hout
(3) ‘Teach the Teacher’ beestjes (B – I)
(4) ‘Teach the teacher’ textiel

februari of april 2019
donderdag 21 maart 2019
donderdag 20 juni 2019
najaar 2019

F. Sorber & J. Goris
S. Huycke
A. Deknopper
J. Goris

Er wordt verder ingezet op het verzamelen en kenbaar maken van interessante externe opleidingen,
het oplijsten en opvolgen van de gevolgde opleidingen door de verschillende wachters, alsook het
delen van informatie en contacten met de andere monumentenwachters.

2.2.4 Rapporteringsdatabank MAKSbo & centrale databank iMAKS
Vanaf 2019 zullen alle provincies de bouwkundige inspecties rapporteren in de vorm van een
MAKSbo-rapport. De provincies Oost- en West-Vlaanderen stelden hiervoor in 2018 een aangepaste
werkwijze en template op, in samenspraak met Monumentenwacht Vlaanderen. Begin 2019 zal ook
een bevraging uitgevoerd worden bij de abonnees m.b.t. hun tevredenheid over de nieuwe rapporten.
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In 2019 behouden we 0.2 fte ontwikkelaar voor de dagdagelijkse ondersteuning en bug-solving van
de centrale databank iMAKS en de rapportagetool MAKSbo door de ontwikkelaar gCompany.
Extra budget zal geïnvesteerd worden voor ontwikkelingspakketten die “fixed price” worden
ingeschat door gCompany. Dit moet voorkomen dat het budget wordt opgemaakt zonder dat de
volledige gewenste resultaten worden opgeleverd. De planning van de verschillende acties is steeds
afhankelijk van het budget en de beschikbaarheid van de ontwikkelaar.
Toekomstige ontwikkelingen zoals iMAKSfun, iMaksMolen, en iMAKSin zullen waarschijnlijk
gebaseerd zijn op de onderliggende technologie (MySQL, Google cloud,... ) van MAKSbo. Het is
daarom niet de bedoeling om hierrond in 2019 al uitgebreide ontwikkelingstrajecten uit te werken.
Indien we deze projecten in de toekomst met succes willen afwerken, dan zijn er wel een aantal
stappen die al in 2019 moeten opgestart worden door de verantwoordelijke werkgroepen:
 Uitwerken gedragen toekomstvisie (zowel door DB, IPO als werkvloer) voor iMAKSin en
interieur in het algemeen.
 Gelijkaardige (maar mogelijk kortere) oefening doen voor MAKSfun & MAKSMolen.
 Uitwerken standaardfiches en onderhoudsfiches waar dat nodig is.
 Standaardisatie van werking & rapportering waar mogelijk/nodig.
 Uitwerken/updaten nieuwe/bestaande rapporterings- & andere sjablonen.
 MAKSbo: Lessons learned.

2.2.5 Veiligheid en preventie
De wettelijk voorziene taken en opdrachten worden uitgevoerd door de preventieadviseurs van de
provinciale Monumentenwachten. De preventieadviseur van Monumentenwacht Vlaanderen stelt
permanent zijn ervaring en expertise ter beschikking ter ondersteuning van deze preventieadviseurs.
Vanuit Monumentenwacht Vlaanderen worden jaarlijks de nodige veiligheidsopleidingen gefinancierd
en georganiseerd. De preventieadviseur volgt de provinciale trainingsdagen op en coördineert de
punten uit het jaaractieplan en de afsprakennota. In 2019 worden op het vlak van veiligheid en
preventie een aantal nieuwe initiatieven gepland. Daarnaast staan in 2019 ook een aantal te herhalen
actiepunten op het programma.
1. Alle verschillende afsprakennota’s veiligheid naast elkaar leggen en waar nodig harmoniseren
en/of aanpassen aan de nieuwe noden/realiteiten;
2. prioritair: toegang mogelijk maken voor provinciale preventieadviseurs voor RI,
arbeidsongevallen en PBM’s in iMAKS;
3. Voorzien van een opleiding hiërarchische lijn;
4. opmaken van een nieuwe werkinstructie: inspecties van gewelven;
5. opmaken van een nieuwe werkinstructie: torenklim
6. opmaken, bijsturen van een geharmoniseerde ‘aandachtslijst’ die kan dienen om alle risico’s
bij een (eerste) inspectie te onderkennen. Na de opmaak ervan tevens ondersteuning bieden
aan de collega’s om deze aandachtslijst deskundig te leren gebruiken;
7. vrijmaken van de nodige budgetten om’ invoeren van alle PBM’s in iMAKS onder eenduidige
benamingen én met corresponderende foto ’ mogelijk te maken + opvragen van PBM’s inclusief foto- per gebruiker voor (wettelijke) keuringen. Tevens aanvullen van alle
noodzakelijke gegevens van elk PBM in iMAKS zoals fabricagedatum en levensduur teneinde
nauwkeurig te kunnen bijhouden wanneer elk PBM uit dienst moet genomen worden;
8. extra veldje voorzien in RI voor al dan niet bestaan van asbestinventaris;
9. inroepen van gezondheidscoach: enkel voor MowaV;
10. Herhaling: 1 dag opleiding ‘specifieke EHBO technieken tijdens touwtechnieken’ met nadruk
op veranderde aanpak van harnas trauma;
11. Herhaling: bundeling van de wettelijk verplichte controles van onze PBM’s;
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12. Herhaling: Opvolging/aanpassing van adviezen /VIK/werkinstructies/syllabus om
zodoende uniformisatie te blijven nastreven over de provinciale grenzen heen:
13. Herhaling: jaarlijkse trainingsdag touwtechnieken door een externe trainer in de K2-Profshop;
14. Herhaling: Bijwerken van fotodatabank asbestproducten, samen met sensibilisering naar
abonnees toe over problematiek van asbest. Hiertoe is het stelselmatig opvragen en
doorgeven naar IDPB van asbestinventarissen belangrijk. Deze inventarissen kunnen dan
gebruikt worden voor het aanvullen van de fotodatabank;
15. Herhaling: informatieverspreiding inzake de door ons gevraagde veiligheidsvoorzieningen op
en rond gebouwen naar ‘derden’ (dakwerkers, veiligheidscoördinatoren,studenten
monumenten-en landschapszorg toolboxmeetings….) Dit gebeurt enkel op aanvraag;
16. Herhaling:3-daagse basisopleiding industriële touwtechnieken op maat van
Monumentenwacht voor de nieuwe monumentenwachter(s) in 2019;
17. Overzetting van JAP2018: opmaken van (universeel) draaiboek grote en ingrijpende
inspecties (voorbereidingen, afzetten werkzones, informatieborden, afzetten GSM masten,
bescherming touwen……). Al deze informatie zit grotendeels al ‘ergens’ provinciaal
opgeslagen maar kan op deze manier gebundeld worden ten behoeve van iedereen.
Bijkomend: dit draaiboek ook geschikt maken voor het organiseren van events zoals klimtweedaagse.

2.3 Delen van expertise met het erfgoedveld
Monumentenwacht streeft naar een optimale expertisedeling, en neemt actief deel aan belangrijke
studie- en netwerkdagen. Monumentenwacht is lid van verschillende werkgroepen en stuurgroepen.
Om de dienstverlening intern op een kwalitatieve manier mogelijke te maken, mogen de adviseurs het
contact met het erfgoedveld niet verliezen. Hiervoor wordt regelmatig overlegd en samen gewerkt met
erfgoedconsulenten en andere professionele spelers. In 2019 zal er onder meer input gegeven
worden voor projecten van het KIK & Belspo (GEPATAR, BREEAM), KUL (Europese
Monumentenwacht) , UA (drones), CRKC (klinkend erfgoed) … De adviseur interieur neemt deel aan
de klankbordgroep veiligheid, georganiseerd door het CRKC. De werking en thema’s van de
bijeenkomsten van de klankbordgroep worden gecommuniceerd via de interieuroverlegmomenten. Er
wordt niet onmiddellijk actief ingezet om deel te nemen aan stuurgroepen, maar netwerkmomenten
worden wel aangegrepen om de contacten ‘warm’ te houden en vragen voor samenwerking zullen
met plezier intern besproken en in de mate van het mogelijke opgevolgd worden.

2.4 Communicatie en promotie
Begin 2019 lanceert Monumentenwacht Vlaanderen een nieuwe, eigentijdse website. Samen met de
verhoogde frequentie van interne en en externe nieuwsbrieven, en de recente aanwezigheid op
sociale media moet dit leiden tot een grotere bekendheid van de organisatie en zijn werking. Hierbij
richt Monumentenwacht zich in de eerste plaats op (potentiële) abonnees, maar ook op de bredere
erfgoedsector. Ook wordt actief op zoek gegaan naar kansen om Monumentenwacht via de media
bekend te maken. Hiervoor is een optimale samenwerking met de provinciale communicatiediensten
essentieel. Er zal bekeken worden of de tijdelijke werkgroep communicatie, die werd opgericht in
functie van de vernieuwing van de website, een meer duurzaam karakter kan krijgen.
Monumentenwacht zal ook actief deelnemen aan colloquia en studiedagen, om zijn werking breder
bekend te maken. In 2019 zal ook een reeks workshops worden georganiseerd in samenwerking met
het GO!,waarop de gebouwenbeheerders van het gemeenschapsonderwijs geïnformeerd worden
over het belang van preventief onderhoud en de rol van Monumentenwacht.
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In 2019 zal een masterstudent (Jelle Haudenhuyse) begeleid worden bij het schrijven van zijn thesis
over de mogelijkheden van een ‘groene’ monumentenwacht, voor de opleiding Erfgoedstudies aan de
Universiteit Antwerpen. De student voerde in 2018 een stage uit bij Monumentenwacht Vlaanderen.

2.5 Internationale werking
In 2019 zal vooral ingezet worden op een sterkere samenwerking met de
Monumentenwachtverenigingen in Nederland. Hierbij zal gefocust worden op de provincies
Nederlands-Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Verkennende gesprekken werden eind 2018 al
opgestart, onder meer via de nieuw leven ingeblazen koepel Vereniging Provinciale
Monumentenwachten Nederland (VPMN). Er wordt onder meer gedacht aan het betrekken van de
interieurwachters uit Nederland binnen het interieuroverleg dat door Monumentenwacht Vlaanderen
wordt georganiseerd. Ook op andere vlakken, bijvoorbeeld het organiseren van moleninspectiedagen,
wordt expertise uitgewisseld tussen Vlaanderen en Nederland. In 2019 zal Monumentenwacht
Vlaanderen meewerken aan de internationale activiteiten van het Raymond Lemaire centrum aan de
KU Leuven. Zo wordt een actieve bijdrage verwacht op het congres rond internationale
monumentenwacht-werkingen op 3 april 2019 in Leuven.
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3. Projecten

3.1 Inleiding
De huidige meerjarenovereenkomst met de Vlaamse overheid loopt af eind 2019. Deze
overeenkomst heeft betrekking op de dienstverleningen archeologie, KPI en varend erfgoed.
In 2018 startte het bestuur van Monumentenwacht Vlaanderen met een denkoefening over de
toekomst van de bijkomende taken in opdracht van de Vlaamse overheid. Tijdens een eerste
bespreking werd duidelijk dat de huidige structuur moeilijk werkbaar en niet flexibel is. Het lijkt dan
ook aangewezen om de dienstverlening archeologie en varend erfgoed te integreren in de structurele
werking van Monumentenwacht. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt door het bestuur van
Monumentenwacht Vlaanderen, in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed, en op basis
van een evaluatie van de voorbije dienstverlening die begin 2019 wordt opgemaakt.
Monumentenwacht Vlaanderen zal in 2019 samen met het agentschap Onroerend Erfgoed een plan
uittekenen om de samenwerking vanaf 2020 verder vorm te geven.

3.2 Meerjarenonderhoudsplannen met kostprijsindicatie (KPI)
Volgende KPI’s staan al zeker op de planning voor 2019 (offerte reeds goedgekeurd):
Provincie
Limburg
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Vlaams-Brabant

Gemeente
Dilsen-Stokkem
Aalst
Muizen
Muizen
Muizen
Muizen
Muizen
Muizen
Muizen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Pamel

Object
Sint-Elisabethkerk Stokkem
Sint Antonius van Paduakerk
Planckendael - Kasteel De Ooievaar
Planckendael - Dienstgebouw met orangerie
Planckendael - Informatiegebouw
Planckendael - Dienstgebouw met tegelfriezen
Planckendael - neushoornverblijf
Planckendael - Kleedkamers
Planckendael - Boswachterswoning
Zoo - Neushoorngebouw
Zoo - Stallen voor Bizons en Watusi's
Zoo - Roofvogelkooien
Heilige Apolloniakerk

⋕ obj.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

14

Volgende KPI’s staan mogelijk op de planning voor 2019 (offerte bezorgd maar wachten op een
goedkeuring):
Provincie
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant

Gemeente
Antwerpen
Gent
Hoeke
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Meise
Tildonk

Object
Zwartezusterklooster
6 Havenkranen Oude Dokken in Gent
Molen van Hoeke
Sint-Kwintinuskerk
Sint-Martinuskerk
O.L.V. Boodschapkerk
Sint-Stephanuskerk
Sint-Medardus en Sint-Gildarduskerk
Sint-Brixiuskerk
O.L.V. van H. Rozenkranskerk
Sint-Laurentiuskerk
Kapel Maria Behoudenis der Kranken
Sint Eligiuskapel
Sint-Jan-de-Doperkerk

⋕ obj.
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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De voorbije maanden werd met vzw Kempens Landschap een langetermijnplanning opgemaakt voor
de opmaak van KPI’s. Vanaf 2020 worden jaarlijks een drietal sites (meerdere objecten per site) van
het Kempens Landschap opgenomen op de planning voor de opmaak van een KPI.
Aangezien de KPI-planning voor 2019 al erg goed gevuld is, zal getracht worden om zo efficiënt
mogelijk te werken aan de KPI-rapporten. De werkefficiëntie is het hoogste als er een MAKSbo
rapport aan de basis ligt. In regel zullen in 2019 enkel KPI’s worden opgemaakt voor objecten
waarvoor een MAKSbo rapport voorhanden is.

Differentiëring tarieven KPI
Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft reeds meerdere malen meegegeven dat een
schaalvergroting van de dienstverlening Kostprijsindicatie (KPI) wenselijk is. De dienstverlening
genereert momenteel echter onvoldoende inkomsten om bijkomend personeel aan te werven. Het
werkproces versnellen is ook niet opportuun zonder kwaliteitsverlies aangezien de dienstverlening
maatwerk vereist en de inzet van gespecialiseerde expertise vraagt. Daarnaast zien we op de
planning steeds meer ‘grote abonnees’ opduiken die voor een groot gebouwenpatrimonium KPI’s
willen laten opmaken (bv. Kempens Landschap, KMDA, VLM, Stad Herentals,…). Deze grote
hoeveelheden hebben een sterke invloed op de planning; de wachtlijsten lopen op. Om een
schaalvergroting te kunnen realiseren wordt voorgesteld om de kostprijs voor de dienstverlening KPI
te verhogen met een uitzondering voor specifieke categorieën van abonnees. Er zou dus een
gedifferentieerde prijszetting gehanteerd worden voor de dienstverlening KPI. De standaardprijs
verhoogt maar om laagdrempelig te blijven voor particulieren en kerkfabrieken zouden zij recht krijgen
op een verminderd tarief.
Nieuw gedifferentieerd tariefplan KPI
- Tijd ter plaatse per manuur
- Opmaak rapport per manuur

€ 60 (of verminderd tarief € 40)
€ 60 (of verminderd tarief € 40)

De gemiddelde standaardprijs voor de opmaak van een KPI (30u) zou stijgen naar € 2.400 incl. BTW
Meer dan de helft van de gebruikers KPI zijn openbare besturen of vzw’s/vennootschappen. De
inkomsten zouden dus beduidend kunnen verhogen. Indien de aanvragen van dit type gebruikers blijft
stijgen, zou op termijn overwogen kunnen worden om bijkomend personeel aan te werven om zo te
rollen naar een zelfbedruipend financieel model.
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De kostenbibliotheek die gebruikt wordt in de KPI-dienstverlening is momenteel een Accessdatabank en is hierdoor moeilijk deelbaar. De opbouw van de kostenbibliotheek volgt bovendien nog
de rubrieken (hoofdstukken) van de oude bouwkundige inspectierapporten en volgt niet meer de
nieuwe opbouw van de inspectierapporten. In 2019 zouden de medewerkers KPI deze databank
graag omzetten naar een kleine webapplicatie om zo gemakkelijker informatie te kunnen delen. Bij dit
omzetten zouden de prijsgegevens gelijktijdig in nieuwe rubrieken worden ondergebracht zodat de
kostenbibliotheek is afgestemd op de structuur van de MAKSbo-rapporten van de wachters.

3.3 Archeologie
Monumentenwacht stelt permanent haar specifieke deskundigheid inzake een actief
instandhoudingsbeheer voor archeologisch erfgoed ter beschikking. Monumentenwacht archeologie
voert daartoe onder meer periodieke terreininspecties uit om de actuele toestand van het
archeologische erfgoed in kaart te brengen en ondersteunt leden van bouwkundig erfgoed met
inspecties of adviezen. Zo screent de adviseur archeologie systematisch het bouwkundig
objectenbestand op haar archeologische relevantie.

Op de planning voor 2019 staan al zeker volgende inspecties:
Provincie
Limburg
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant

Gemeente
Lanaken
Tienen
Landen
Landen

Object
Neanderthalersite
Drie tumuli Grimde
Bortombe
Tombe Middelwinden

Aantal inspecties
4
2
1
1

In 2019 zal Monumentenwacht aan de hand van (gratis) archeologische quick scans een overzicht
maken van de toestand van een bepaald type archeologische site in Vlaanderen. Er wordt gedacht
aan een deelcategorie van “aarden archeologische monumenten” (bv. “prehistorische
grafheuvelcomplexen en urnenvelden”) in functie van de handleiding/richtlijn die samen met het
agentschap zal geschreven worden over “behoud en beheer van aarden monumenten in
Vlaanderen”. In 2017 werd al een quick scan van (een aantal) mottes uitgevoerd en in 2018 is een
informatieblad over behoud en beheer van prehistorische grafheuvelcomplexen en urnenvelden
opgemaakt. Voor deze categorie werd echter nog geen systematische quick scan uitgevoerd. Het
agentschap maakt een sjabloon op waarin samen rond deze sites kan gewerkt worden in functie van
“bescherming en beheer”. Eind 2019 zullen de bevindingen uit deze quick scans in een rapport
gegoten worden, dat bezorgd wordt aan het agentschap Onroerend Erfgoed.
Informatieverspreiding naar eigenaars-beheerders (en ruimer publiek):






Lezingenreeks over behoud, beheer en ontsluiting van ruïnes in samenwerking met
abdijmuseum Ten Duinen. Per provincie wordt 1 avond georganiseerd op een ruïnelocatie.
De avond bestaat uit een lezing(en)gedeelte en een sitebezoek.
Opmaak van een handleiding/richtlijn over het behoud en beheer van aarden archeologische
monumenten (of deelcategorieën), i.s.m. het agentschap OE (cf. Erwin Meylemans).
Deelname aan de Archeologiedagen 2019
Sensibiliseren van aangesloten (bouwkundige) eigenaars over de ligging van hun object
binnen een vastgestelde archeologische zone / beschermde archeologische site. Momenteel
wordt een pakket van archeologische zones voorbereid voor de historische dorpskernen. Een
deel van onze abonnees zal zich hierin bevinden. Monumentenwacht kan meewerken aan
positieve sensibilisering van deze eigenaars-beheerders.
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Delen van expertise in professionele erfgoedveld:





Lezing/paper op Open Monumentencongres Herita (14 maart 2019)
Lezing/paper op WTA RLICC congres (3-5 april 2019)
Publicatie artikel over beheersplan Veldwezelt in M&L (indien dit niet rond is in 2018)
Verder uitbouwen van het netwerk en samenwerkingen opzetten (bv. met IOED’s, het CRKC,
verenigingen, …). Voor archeologie zal de inspiratiedag over mottes en grafheuvels in het
Zuid-Hageland die in samenwerking met de IOED Zuid Hageland georganiseerd werd in 2018
verder opgevolgd worden. Er wordt met andere IOED’s bekeken of er nog andere
inspiratiedagen, bv. rond behoud en beheer van urnenvelden, kunnen georganiseerd worden.

3.4 Varend en industrieel erfgoed
De werking rond varend en industrieel erfgoed zal in 2019 verdergezet worden op basis van de
streefcijfers die vastgelegd zijn in de meerjarenovereenkomst.
Naast de reguliere inspecties, diktemetingen en adviezen, zal een deel van de resterende tijd besteed
worden aan het uitdenken en opstellen van een internationaal platform dat als doorverwijspagina voor
alle organisaties rond varend erfgoed in Europa kan dienen.
Concreet zijn dit lijsten van:
 Varend erfgoed organisaties en een korte toelichting
 (Traditionele) Scheepswerven,
 Scheepsbouwscholen,
 Droogdokken
 Bedrijven die traditionele maritiem vaardigheden aanbieden
 Traditionele scheepsmaterialen
 Scheepsrestauratieprojecten
 forums en facebookgroepen
…
Deze intitiatieven kunnenn helpen om de verschillende actoren en organisaties met elkaar te
verbinden. Er bestaan immers weinig overzichten en het vergt veel ervaring om door de bomen het
bos te zien. Zo komtt de broodnodige kruisbestuiving in de sector in het gedrang.
Sinds kort fungeert de varend-erfgoedwachter ook als contactpersoon voor de website van Traditional
Maritime Skills, www.boat-building.org . Via deze weg komen relatief veel vragen binnen. Vaak gaat
het om praktische vragen in verband met technische vaardigheden, scheepsbouwscholen,
contactgegevens,…Deze website komt voort uit een internationaal project, opgestart als
samenwerkingsverband tussen Oost-Vlaanderen, Cornwall en Zeeland met de bedoeling traditionele
maritieme vaardigheden zo goed mogelijk te documenteren en vrij ter beschikking te stellen. Het
onderhoud en de opvolging van de site is stilgevallen. Vanuit Monumentenwacht zou dit initiatief
nieuw leven ingeblazen kunnen worden. Het is de bedoeling om in 2019 een start te maken met het
onderzoek naar de mogelijkheden en de technische uitwerking.
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