
Geen ééndagsvlieg!
Haal méér uit Erfgoeddag



Programma
● inspiratie: 10 praktijkvoorbeelden en tips

● actie: creatief nadenken over je eigen plannen

● terugkoppeling



Tip 1: Erfgoeddag als start of slot

● feestelijke opening of afsluiting 

van langer lopende expo of 

activiteit

© collectief Moos 
Erfgoeddag 2021: plaatsing 
brievenbus bij Grave Ravenpad



Tip 2: Erfgoeddag als deel van een groter 
project of campagne

● Een publieksmoment bij onderzoek 

dat loopt

● Of als teaser voor een project dat later 

een apotheose kent.



Tip 3: 

● 17 - 28 april

● ontvang leerlingen als VIP’s

● jong geleerd = oud gedaan

© Musea Turnhout 



Tip 4: Denk en werk duurzaam!
● Infoborden die nadien 

opnieuw gebruikt kunnen 

worden.

● Een kinderwandeling die 

nog even doorloopt.



Tip 5: bevraag je publiek 

● mening over activiteit, werking, vereniging

● interesses, noden, verwachtingen

● wie heeft er nog…

○ kennis: getuigenis, overlevering, ambacht, recept,...

○ bronnen: foto, video, knipsels, boeken,...

○ voorwerpen: collectie, schilderij, …



Tip 6: Promodocu (blijft online leven)
Promofilmpje + een korte documentaire

● Laat je erfgoed of erfgoedwerkers schitteren

● Deel het via verschillende kanalen en met 

verschillende mensen

● Werkt wel niet met ieder thema

● Investeer in kwaliteit - werk samen met professional



Tip 6: Promodocu (blijft online leven)

900 euro voor twee filmpjes (2,5 minuten) 

https://www.facebook.com/StuifzandKempen/videos/2046008638833167


Tip 6: Promodocu (blijft online leven)

https://www.facebook.com/StuifzandKempen/videos/384114395514090


Tip 7: neem het op

van vertelling, lezing,... 

naar podcast, video,...

© Clementine Diepen & Brepols Publishers 

http://www.youtube.com/watch?v=U6-Nh21euiw


Tip 8: Samenwerken - blijven 
samenwerken
Experimenteer met samenwerkingsvormen!

Voorbeeld: Dienst Erfgoed Gemeente Mol



Tip 8: Samenwerken - blijven samenwerken



Tip 9: op tournee

● reizende expo

● doorverwijzing naar andere

activiteiten



Tip 10: In ‘t openbaar
● onthaal gemeentehuis

● bibliotheek

● horecazaak

● schoolgebouw

—> kleine vereniging moet zelf 

geen permanentie voorzien



Brainstorm
Hoe haal je méér uit 

JOUW Erfgoeddag-plannen?


