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EERSTE HULP BIJ 
GDPR VOOR LOKALE 
VERENIGINGEN 
GDPR (General Data Protection Regulation) of 
AVG (Algemene Verordening voor Gegevensbescher-
ming): eind mei was dit een hot topic in alle kranten. 
Deze nieuwe Europese verordening, die boven onze 
bestaande federale privacywetgeving staat, is sinds 
25 mei 2018 van kracht. Via volgende link kan deze 
tekst integraal in het Nederlands nalezen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening voor Gegevens-
bescherming van kracht. CC0 - Pixabay 

De sociale media, Google of online shopping: het 
zijn stuk voor stuk innovaties van de laatste jaren 
die je persoonsgegevens, persoonlijke voorkeuren, 
interesses en nog veel meer tot in detail kunnen tra-
ceren en uitgroeiden tot kostbare platformen voor 
marketeers, politici en allerhande toepassingen. De 
diverse nationale wetgevingen zorgden voor een ju-
ridisch kluwen waardoor grote multinationals on-
gestoord hun gang konden gaan. Met de invoering 
van de AVG onderneemt Europa een poging om 
voor dergelijke activiteiten een regelgevend kader te 
scheppen en hierdoor de persoonsgegevens van de 
Europese burger beter te beschermen. Deze AVG is 
echter niet enkel van toepassing voor commerciële 
spelers, maar wel degelijk voor elke Europese over-
heid, onderneming, vzw, organisatie en feitelijke 
vereniging. 
Hoe dienen heemkringen, lokale musea en docu-

mentatiecentra hier mee om te gaan? De laatste 
maanden doken diverse bedrijven en consultants 
op die bedrijven en organisaties aanbieden om hen 
hierin te ondersteunen tegen betaling. Voor grote 
bedrijven en organisaties is dit zeker een must, voor 
lokale organisaties en vzw’s kan het al volstaan om 
betrouwbare informatie in te winnen bij officiële 
instanties zoals de gegevensbeschermingsautoriteit 
(voormalige Privacycommissie) en door de over-
heid gefinancierde organisaties als SCWITCH of 
Heemkunde Vlaanderen. In deze bijdrage geven we 
toelichting bij de basisprincipes van de AVG en ge-
ven we enkele modeldocumenten weer om met je 
heemkundige kring of documentatiecentrum in re-
gel te komen met de AVG. Na een toelichting van de 
basisbegrippen ‘persoonsgegevens’ en ‘verwerken’ 
wordt het juridische kader toegelicht met de voor-
naamste principes van de AVG en worden modellen 
voor register, privacyverklaring en contracten mee-
gegeven om zelf mee aan de slag te gaan. 

Scwitch is een samenwerkingsverband van middenveldorgani-
saties die het zakelijk management van andere verenigingen en 
organisaties wil versterken.

WAT WORDT ER BEDOELD 
MET ‘PERSOONSGEGEVENS 
VERWERKEN’?
Wat zijn die zogenaamde ‘persoonsgegevens’ die 
met de nieuwe AVG beter ‘beschermd’ worden? On-
der persoonsgegevens kunnen allerhande gegevens 
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begrepen worden waarmee mensen kunnen worden 
geïdentificeerd. Voor de hand liggende zaken als 
namen, voornamen, adressen, foto’s van personen, 
persoonlijke e-mailadressen, rijksregisternummers, 
vingerafdrukken maar ook minder evidente zaken 
zoals tattoos, IP-adressen of rekeningnummers. 

Foto’s van personen worden enkel als persoonsge-
gevens geïnterpreteerd indien ze de persoon dui-
delijk zichtbaar afbeelden. Foto’s van menigtes 
worden niet als persoonsgegevens geïnterpreteerd 
en kunnen dan ook zonder toestemming van de 
afgebeelden weergegeven worden. Voor foto’s van 
personen met een openbare functie of een publieke 
functie zoals zangers die optreden of filmsterren 
op een rode loper geldt eveneens toestemming tot 
fotograferen aangezien deze optreden binnen hun 
‘ambt’. Foto’s van dergelijke personen in privésfeer 
hebben dan uiteraard wel de nodige toestemming 
tot verwerking nodig. 

Een bijzondere categorie van persoonsgegevens 
verdient echter nog strengere omgang, met name 
de ‘gevoelige persoonsgegevens’: gegevens die in-
formatie bevatten waaruit de religieuze, politieke, 
seksuele voorkeur van iemand kan worden afgeleid 
of zaken met betrekking tot de gezondheid van een 
individu. Binnen het licht van de AVG worden per-
soonsgegevens van ‘levende personen’ onder bij-
zondere bescherming geplaatst. De AVG is dus niet 
van toepassing op de persoonsgegevens van overle-
den personen.

Documenten zoals adressenlijsten moeten met bijzondere voor-
zichtigheid verwerkt worden. CC0 – Pixabay

Dergelijke gegevens kunnen in het licht van de AVG 
immers niet meer zomaar worden ‘verwerkt’. On-
der dit verwerken worden bijvoorbeeld verzamelen, 

ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzi-
gen, opvragen, raadplegen en gebruiken begrepen. 
Met andere woorden, documenten zoals aanwezig-
heidslijsten, ledenlijsten of adressenlijsten moeten 
met bijzondere voorzichtigheid verwerkt worden 
zodat die persoonsgegevens niet kunnen misbruikt, 
gehackt of verkocht worden voor andere doelein-
den dan diegene waarvoor de personen in kwestie 
hun toestemming hebben gegeven. 

LEGALITEITSPRINCIPES 
VOOR DE VERWERVING VAN 
PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens verwerven gebeurt voortaan on-
der beperkte voorwaarden die samengevat worden 
in een wetgevend kader of de zogenaamde ‘legali-
teitsprincipes’. De AVG schrijft voor dat er zes mo-
gelijkheden zijn om persoonsgegevens te verwerken:

- met wederzijdse instemming: er wordt op een ac-
tieve manier ingestemd om persoonsgegevens uit te 
wisselen. Deze actieve manier houdt in dat er een 
actieve handeling nodig is van de persoon die zijn 
persoonsgegevens doorgeeft (= opt-in) bijvoorbeeld 
door het actief invullen van gegevens of door het 
aanvinken van een vakje. Er kan dus niet zomaar ge-
zegd worden ‘indien u niets laat horen veronderstel-
len we dat u hiermee akkoord bent’ (= opt-out), wat 
een passieve goedkeuring zou zijn. Bovendien moet 
het bij de goedkeuring duidelijk zijn voor welke spe-
cifieke doeleinden de goedkeuring tot verwerking 
van de persoonsgegevens wordt gegeven en mag 
deze niet gebeuren met dwingende randvoorwaar-
den. De toestemming moet dus steevast kunnen 
bewezen worden door de verwerker. Met andere 
woorden, de toestemming moet actief, specifiek en 
vrij zijn. Bijzondere aandacht gaat ook uit naar per-
soonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Zij 
kunnen zelf nooit toestemming geventot verwerking 
van hun gegevens. Deze dient telkens door de ou-
ders of voogd te gebeuren.
- contractueel: persoonsgegevens kunnen ook wor-
den uitgewisseld in het kader van een contract, om 
een bepaalde overeenkomst te kunnen uitvoeren.
- wettelijk: bepaalde wetten kunnen slechts toege-
past worden als bepaalde persoonsgegevens wor-
den uitgewisseld. Denk maar aan de gegevens van 
je belastingaangifte.
- algemeen belang of openbaar gezag: vanuit het 
algemeen belang voorziet artikel 89 van de AVG 
(infra) dat bepaalde persoonsgegevens kunnen bij-
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gehouden worden ‘voor onbepaalde duur’. Zonder 
deze uitzondering zou het immers onmogelijk wor-
den om nog persoonsgegevens voor de eeuwigheid 
te archiveren. Ook het openbaar gezag kan jouw 
persoonsgegevens verwerken, denk bijvoorbeeld 
aan de politie die het recht heeft je identiteitsgege-
vens op te vragen bij een mogelijk overtreding.
- gerechtvaardigd belang: wanneer een activiteit 
niet uitvoerbaar is zonder de kennis van bepaalde 
persoonsgegevens en dit geen inbreuk doet aan de 
persoonlijke vrijheden van de personen in kwestie 
kan een beroep gedaan worden op het gerechtvaar-
digd belang. Dit gerechtvaardigd belang kan echter 
niet zomaar ingeroepen worden maar moet zwaar-
der doorwegen dan de rechten en vrijheden van 
de betrokken personen. Dergelijk gerechtvaardigd 
belang zorgt er bijvoorbeeld voor dat journalisten 
bepaalde voorrechten bij het fotograferen van per-
sonen genieten.
- vitaal belang: wanneer het noodzakelijk is voor de 
gezondheid of zelfs voor het leven van een persoon 
kan bijvoorbeeld een hulpverlener het recht hebben 
om na te gaan wat de medische persoonsgegevens 
van persoon in nood zijn.

Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld in het kader van 
een contract, bijvoorbeeld om ene bepaalde overeenkomst te 
kunnen uitvoeren. CC0 - Pixabay

 
In het geval van lokale organisaties zal het verwer-
ven van persoonsgegevens en de uiteindelijke ver-
werking ervan doorgaans gebeuren volgens het 
principe van wederzijdse toestemming al kunnen 
ook bepaalde contracten worden afgesloten. Voor 
het archiveren/documenteren van materiaal wordt 
dan weer beroep gedaan op het ‘algemeen belang’ 
uit artikel 89. 

In het register dat elke organisatie zal aanleggen 
met de diverse soorten persoonsgegevens zal per 
soort weergegeven worden op basis van welke wet-
telijke grond de persoonsgegevens verzameld wer-
den. 

BASISBEGINSELEN BIJ DE VERWER-
KING VAN PERSOONSGEGEVENS
Om een veilige omgang met persoonsgegevens te 
garanderen hanteert de AVG een aantal basisbegin-
selen: 
 - vertrouwelijkheid: je behandelt de persoonsge-
gevens in vertrouwen. Persoonsgegevens worden 
niet zonder wederzijdse toestemming doorgege-
ven aan derden.

 - transparantie: personen weten welke persoons-
gegevens worden verwerkt en kunnen dit ten alle 
tijde nagaan. De betrokken personen hebben dan 
ook het recht om hun persoonsgegevens te laten 
schrappen (tenzij deze gearchiveerd worden in het 
kader van het algemeen belang) en het intrekken 
van de toestemming moet even eenvoudig zijn 
als het geven van de toestemming tot overleveren 
van de persoonsgegevens. Indien er een datalek 
plaatsvindt dat schadelijk kan zijn voor de per-
sonen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn, 
moet de gegevensbeschermingsautoriteit binnen 
de 72 uur op de hoogte worden gebracht.

 - juist: je zorgt dat de verwerkte persoonsgegevens 
correct zijn. 

 - finaliteit: het doel van verwerking van persoons-
gegevens is duidelijk.

 - minimale gegevensverwerking: er worden niet 
meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzake-
lijk.

 - beperkte bewaartermijn: gegevens worden slechts 
voor beperkte duur bewaard en niet langer dan 
noodzakelijk (met uitzondering van de gegevens 
die bewaard worden in functie van archivering).

In de privacyverklaring, die elke organisatie dient 
op te stellen en gecommuniceerd wordt met de 
leden en bezoekers, worden deze basisbeginselen  
weergegeven en wordt meegegeven welke prakti-
sche maatregelen worden genomen om de basis-
beginselen te garanderen. Indien een organisatie de 
basisbeginselen niet respecteert kan de gegevensbe-
schermingsautoriteit een schadevergoeding van de 
organisatie opeisen. 
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In principe mogen gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard 
worden. CC0 - Pixabay

WIE VERWERKT?
Iedereen die binnen een organisatie met persoons-
gegevens omgaat kan omschreven worden als ver-
werker. Wie een ledenlijst aanlegt, de rekeningen 
nagaat, wie bidprentjes ordent… elk op hun beurt 
verwerken ze persoonsgegevens en dienen ze zich 
te houden aan het wetgevend kader van de AVG. 
Per organisatie dient er weliswaar ook een verwer-
kingsverantwoordelijke aangesteld te worden. Dit 
is de persoon die toeziet op de aanvulling van het 
register, de toegang tot persoonsgegevens contro-
leert en de overige verwerkers in de organisatie in-
formeert over (nieuwe) maatregelen, wijzigingen of 
veiligheidsvoorzieningen. Indien er een functionaris 
aanwezig is zal de verantwoordelijke deze informe-
ren in geval van inbreuken.

Wie beroep wil doen op artikel 89  zal ook een func-
tionaris moeten aanstellen. Deze functionaris zal de 
verwerkingsverantwoordelijke adviseren, de verwer-
king van persoonsgegevens in de organisatie moni-
toren, controleren en risico’s aanduiden. Tevens is 
de functionaris de brugfiguur tussen de organisatie 
en de gegevensbeschermingsautoriteit. De functi-
onaris kan tegelijk voor diverse organisaties de rol 
opnemen en dient zich aan te melden bij de gege-
vensbeschermingsautoriteit.

ARTIKEL 89: VERWERKEN VAN 
PERSOONSGEGEVENS VOOR AL-
GEMEEN BELANG IN ARCHIEF- OF 
DOCUMENTATIECENTRA
Veel persoonsgegevens hebben betrekking op de 
dagelijkse werking van de organisatie. Denk bijvoor-

beeld aan ledenlijsten met daarin namen, adressen 
en rekeningnummers of inschrijvingslijsten, aanwe-
zigheidsregisters, gegevens van bestuurssamenstel-
ling. Hiervoor is het eenvoudig ‘toestemming’ te 
verkrijgen. Archieven bevatten weliswaar ook heel 
wat persoonsgegevens (ook van nog levende per-
sonen) waar de personen voor de langetermijnbe-
waring in kwestie hun toestemming niet gegeven 
hebben. Denk maar aan verenigingsarchief met le-
denlijsten en foto’s, oude beeldopnames van lokale 
festiviteiten of kieslijsten. Om dergelijke persoons-
gegevens te kunnen verwerken voorziet de AVG een 
bijzondere regel. 

Versleutelen behoort ook tot de garanties om onderzoek moge-
lijk te maken met maximale bescherming van persoonsgegevens. 
CC0 - Pixabay

Artikel 89 in de Europese Verordening voorziet dat 
elk Europees land zelf kan kiezen hoe ze de bewa-
ring en ontsluiting  vanuit het algemeen belang re-
guleert. Dit artikel wordt door elk Europees land 
naar eigen voorkeur ingevuld en geformuleerd in 
een kaderwet. Bij het schrijven van deze tekst is deze 
kaderwet in België nog niet gepubliceerd maar de 
tekst werd wel vrijgegeven. 

De tekst geeft aan dat overheidsinstanties, open-
bare en particuliere organen in het kader van het 
algemeen belang zonder wederzijdse toestemming 
persoonsgegevens kunnen bewaren. Uiteraard 
dient dit wel onder bepaalde voorwaarden te ge-
beuren en enkel met het oog op een specifiek eind-
doel, bijvoorbeeld historisch of statistisch onder-
zoek mits maximale garanties tot bescherming van 
de persoonsgegevens. De eerste van die voorwaar-
den is het verplicht beschikken over een functionaris 
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of DPO (data protection officer). Dergelijke persoon 
garandeert dat de organisatie de persoonsgegevens 
op een correcte manier verwerkt en in het geval van 
doorgeven van persoonsgegevens de juiste garan-
ties vooropstelt.

Het bewaren van persoonsgegevens betekent im-
mers nog niet het zomaar verspreiden van deze ge-
gevens aan derden. Zowel het bewaren als versprei-
den van de persoonsgegevens kan enkel gebeuren 
vanuit de correcte finaliteit, namelijk het mogelijk 
maken van onderzoek. Tot de garanties om dit 
onderzoek met de maximale bescherming van per-
soonsgegevens mogelijk te maken behoort tenslotte 
ook het versleutelen, anonimiseren of pseudonimi-
seren van persoonsgegevens van levende personen 
in het onderzoek zodat deze gegevens niet zomaar 
verspreid worden onder derden.

AAN DE SLAG!
Hoe begin je er nu aan? Zorgen dat je organisatie 
AVG-compliant wordt? Of kortweg, verhinderen 
dat je organisatie de regelgeving schendt en in het 
allerslechtste geval een schadeclaim oploopt? Wie 
de tekst tot hier heeft doorworsteld is alvast goed 
op weg. Je bent nu reeds geïnformeerd. Hiermee 
is al een eerste belangrijke stap genomen in het 
stappenplan om aan de slag te gaan met de AVG:  
bewustmaking. 

Onderschrift: Je stelt best een verwerkingsverantwoordelijke en 
indien nodig een functionaris aan. CC0 - Pixabay

De volgende stap is het overgaan tot concrete ac-
tie. Agendeer de AVG op een vergadering of bijeen-
komst van de organisatie en maak samen een soort 
van inventaris van persoonsgegevens binnen de or-
ganisatie op. Die inventaris kan het resultaat zijn 
van een denkoefening waarbij antwoorden worden 

gezocht op volgende vragen:
 - welke soorten persoonsgegevens verwerkt de  
organisatie?

 - beschik je over gevoelige gegevens?
 - waarom bewaar je ze?
 - hoe bewaar je ze? 
 - zijn ze voldoende beveiligd?
 - wie verwerkt allemaal persoonsgegevens?
 - hoe lang bewaar je persoonsgegevens?
 - aan wie draag je persoonsgegevens over?
 - over welke rechten beschikken de personen van 
wie de persoonsgegevens afkomstig zijn?

Vervolgens stel je best een verwerkingsverantwoor-
delijke aan en indien nodig een functionaris. Die 
kunnen vervolgens, al dan niet in overleg met de 
overige verwerkers, een register uitwerken en een 
privacyverklaring, twee noodzakelijke documenten 
om je organisatie in regel te stellen met de AVG. 
Deze personen zullen er ook in de toekomst op toe-
zien dat er (blijvend) bewust wordt omgesprongen 
met persoonsgegevens. 

REGISTER
Op basis van de verzamelde gegevens in de inventa-
ris kan je een register aanleggen. Bekijk aandachtig 
het modelregister dat je terugvindt op de website 
van Heemkunde Vlaanderen: https://www.heem-
kunde-vlaanderen.be/ga-aan-de-slag-met-gdpr-
en-ontdek-onze-tips-en-voorbeelddocumenten/. Je 
kan dit vrij aanpassen naar eigen goeddunken maar 
zorg ervoor dat volgende categorieën beschreven 
worden:
 - de diverse soorten specifieke persoonsgegevens 
(niet alle gegevens apart, maar dus in een catego-
rie) zoals ledenlijsten, bestuurssamenstelling, in-
schrijvingslijsten, tijdschriftabonnementen, kies-
lijsten, verengingsarchief, foto’s jeugdbewegingen 
en filmpjes processies.

 - de specifieke persoonsgegevens die per soort 
voorkomen: bijvoorbeeld naam, voornaam, 
adres, telefoonnummer en rekeningnummer per 
ledenlijst.

 - de aard van de personen van wie de gegevens wor-
den bijhouden zoals leden, bestuur, verenigingsle-
den en lokale politici.

 - het wetgevende kader (legitimiteitsprincipe) 
waarbinnen de persoonsgegevens verkregen wer-
den (wederzijdse toestemming, contractueel, al-
gemeen belang…).

 - de plaats van bewaring (bijvoorbeeld kast, plank, 
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URL of pad).
 - de aard van de beveiliging (bijvoorbeeld wacht-
woorden of sleutels).

 - de mogelijke derden die in contact kunnen komen 
met de persoonsgegevens (bijvoorbeeld de lezers 
van tijdschriftpublicaties, de bezoekers van ten-
toonstellingen of onderzoekers).

 - de finaliteit van de verwerking: de reden van het 
bewaren of verzamelen van de persoonsgegevens 
(bijvoorbeeld historisch onderzoek mogelijk ma-
ken, organisatie-administratie, tijdschriftadmi-
nistratie of inschrijvingen lezingen).

 - de naam van de specifieke verwerker van de per-
soonsgegevens.

Naast bovenstaande zaken die de kern van het re-
gister uitmaken dien je in nabije tabbladen van het 
register ook de volgende informatie mee te geven:

 - de identificatie van de organisatie, verwerkings-
verantwoordelijke en functionaris.

 - een logboek waarin je de diverse stappen be-
schrijft die genomen werden ter bescherming van 
de gegevensbescherming (hiermee kan je bij latere 
betwistingen aantonen dat je steevast voldoende 
inspanningen leverde).

 - een datalekregister waarbij je aangeeft wanneer 
en waar de datalekken plaatsvonden (bijvoor-
beeld het verlies van een laptop, verdwijning van 
documenten, hacking van persoonsgegevens). 
Je neemt maatregelen om het datalek in de toe-
komst te vermijden en geeft dit aan in het regis-
ter. Indien het een groot datalek betreft met risico 
op schade voor de betrokken personen wordt 
dit aangegeven bij de DPO die het op zijn beurt 
aangeeft bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 
Indien er geen DPO is zal de verwerkingsverant-
woordelijke het lek doorgeven aan de gegevensbe-
schermingsautoriteit.

Het register is een work-in-progress. Wellicht zullen er 
doorheen de tijd nieuwe soorten persoonsgegevens 
aangeleverd worden en zullen bepaalde persoons-
gegevens op bepaalde ogenblikken niet meer de 
speciale beveiliging vereisen (bijvoorbeeld wanneer 
de betrokken personen overleden zijn). Dat maakt 
dat je register ook voortdurend up-to-date moet ge-
houden worden en het werk dus niet eindigt bij de 
aanmaak van een register en een eerste oplijsting.

PRIVACYVERKLARING
Een tweede belangrijk document dat je aanmaakt 
met je organisatie is de privacyverklaring. Hierin 
beschrijf je welke persoonsgegevens je verwerkt bin-
nen de organisatie en waarom. De werkwijze komt 
voort uit de informatie die  de denkoefening van de 
inventaris je opleverde. De privacyverklaring toont 
aan dat je bewust omspringt met de persoonsge-
gevens en geeft leden en bezoekers vertrouwen om 
hun persoonsgegevens met de organisatie te delen. 
De organisatie SCWITCH werkte een mooi model-
document uit om een privacyverklaring op te bou-
wen en dit kan vrij aangepast worden naar de eigen 
organisatie, met de eigen klemtonen en opsomming 
van de eigen missie en visie per organisatie. Via de 
checklist van SCWITCH kan je nagaan of je priva-
cyverklaring alle nodige elementen bevat van een 
goede privacyverklaring:
http://scwitch.be/wp-content/uploads/2017/09/
bijlage-7-Checklist-privacyverklaring-.pdf

De privacyverklaring hang je vervolgens op een goed 
zichtbare plaats in je lokaal, documentatie- of ar-
chiefruimte en plaats je best ook op een zichtba-
re plaats op je website. Breng je contacten op de 
hoogte van het bestaan van dergelijke privacyverkla-
ring en indien je hier later nog grote aanpassingen 
aanbrengt, deel je dit best met je contacten. Je kan 
van de lange privacyverklaring ook een korte versie 
maken die je onderaan kan toevoegen aan contrac-
ten of op inschrijvingsformulieren. Zo is men te al-
len tijde op de hoogte van jullie omgang en doel-
stelling met betrekking tot persoonsgegevens.

AFSTEMMEN CONTRACTEN EN 
BEVEILIGEN
Na het aanleggen van je register en het publiceren 
van je privacyverklaring is het werk nog niet voor-
bij. Je dient ook intern nog eens goed na te gaan 
of er geen mogelijke ‘lekken’ zijn in de beveiliging 
van de persoonsgegevens. Op vlak van fysieke be-
veiliging kan je sloten voorzien en goede afspraken 
of procedures bij raadpleging van (gevoelige) per-
soonsgegevens. Op vlak van digitale beveiliging zijn 
er ook steevast veel opties mogelijk. Wissel geregeld 
van paswoord en informeer voor goede antivirus- of 
firewallbeveiliging. Weet dat je bij organisaties als 
Socialware als vzw beveiligingsprogramma’s kunt 
verkrijgen tegen een verlaagd tarief:
https://www.socialware.be/nl/directory/64
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Bij Socialware kan je als vzw beveiligingssoftware verkrijgen tegen 
een verlaagd tarief.

 
Daar staat ook Bitdefender Internet Security tussen, 
dat dit jaar als beste uit de test van Test Aankoop 
kwam. De beste koop bij Test Aankoop was trou-
wens Bitdefender Antivirus free edition (een gratis 
versie, weliswaar zonder firewall).  https://www.
bitdefender.com/support/consumer/free-edition/. 
Je zou deze kunnen combineren met de interne fire-
wall van Windows 10. Wil je hierover meer weten, 
raadpleeg dan zeker een consulent van Heemkunde 
Vlaanderen. We helpen jullie graag hierover ver-
der.  Maar weet dat preventie al het halve werk is 
en eigenlijk het allerbelangrijkste: http://www.loka-
lepolitie.be/5423/vragen/criminaliteit-op-internet/
hacking. Best stel je ook een 'datalekprocedure' op. 
Een voorbeeld hiervan vind je terug bij de model-
documenten op de website van Heemkunde Vlaan-
deren: https://www.heemkunde-vlaanderen.be/
ga-aan-de-slag-met-gdpr-en-ontdek-onze-tips-en-
voorbeelddocumenten/ 

Ga ook eens na met welke externe leveranciers je 
verbonden bent als organisatie en hoe hun visie op 
de beveiliging van persoonsgegevens is. Vele orga-
nisaties besteden bijvoorbeeld het genereren van 
adressenlijsten voor nieuwsbrieven uit aan online 
diensten zoals YMLP of maken gebruik van cloud-
oplossingen zoals bij Google voor het delen van 
documenten. Indien je niet zeker weet of dergelijke 
instanties voldoende rekening houden met de be-
veiliging van persoonsgegevens en omdat ook via 
deze weg persoonsgegevens kunnen gelekt worden 
breng je ook best dergelijke diensten op de hoogte 
van jullie privacyverklaring en kan je eisen dat ook 
zij meegaan in de optimale beveiliging van jullie ge-
deelde persoonsgegevens. 
Ook bestaande contracten met auteurs, vrijwilli-
gers, schenkers en derde partijen lees je best eens 
na. Met de toevoeging van een kleine paragraaf met 
betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens 
kan je ervoor zorgen dat al je contracten conform 
zijn met de AVG-regelgeving. Een voorbeeld van een 
schenkingslijst conform de AVG vind je tevens terug 
bij de eerder genoemde modeldocumenten. 

TIPS & TRICKS
 - Zorg dat je bij schenkingen zoveel mogelijk infor-
matie te weten komt over de betrokkenen in het 
geval van persoonsgegevens om nodeloze zoek-
tochten nadien te vermijden. Zo weten jij en an-
deren in je organisatie veel beter wat kan en wat 
niet.

 - Anonimiseer de nog levende personen bij het ver-
spreiden van bidprentjes/rouwbrieven tenzij er 
wederzijdse toestemming is van de nog levende 
personen.

 - Pseudonomiseer of anonimiseer levende perso-
nen zoveel mogelijk bij de verspreiding van publi-
caties tenzij er wederzijdse toestemming is. 

 - Let op met foto’s op beeldbanken die geen me-
nigte voorstellen. Zelfs al is er sprake van poseren, 
wil dat nog niet zeggen dat er toestemming gege-
ven werd om de foto te publiceren op een beeld-
bank. Hetzelfde geldt voor klasfoto’s: ook hier is 
voorzichtigheid aangewezen!

 - Zet contactgegevens steevast in bcc wanneer je  
e-mails verstuurt naar een grote groep, zo kan 
men je niet achteraf kwalijk nemen contact-
gegevens ongevraagd verder te verspreiden.

CONCLUSIE
De AVG brengt zeker een extra administratieve last 
met zich mee maar weet dat je deze last iets draaglij-
ker kunt maken als je het bekijkt als een uitdagende 
denkoefening. Misschien kan het wel de aanleiding 
vormen voor het opstellen van een collectieplan of 
het aanleggen van selectielijsten? Vaak is er binnen 
de organisatie geen duidelijkheid over hoe we met 
informatie omgaan. De regelgeving verplicht ons 
om daar beter zicht op te krijgen, maar het kan je 
organisatie helpen om alles in kaart te krijgen.

Weet dat je tot slot niet alleen staat in deze materie 
en een organisatie als Heemkunde Vlaanderen er is 
om jullie ook hierin te begeleiden. Met het opstel-
len van een goede privacyverklaring en de aanleg 
van een register sta je al een hele stap verder. Bo-
vendien wil Heemkunde Vlaanderen, na afsluiting 
van een overeenkomst, indien gewenst graag de 
erfgoedorganisaties begeleiden als functionaris in 
dit AVG-verhaal. Contacteer ons via consulenten@
heemkunde-vlaanderen.be voor meer informatie 
hieromtrent. 

Evelien Jonckheere
Coördinator Heemkunde Vlaanderen
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PUBLIEKSFEEDBACK 
VERHOOG DE KWALITEIT VAN JOUW 
ERFGOEDACTIVITEITEN

Vragenkaartjes Kasteel van Horst   ©Herita

Publieksbevraging, waarom zou je dat doen? Zo-
iets vraagt toch veel tijd. Je moet op voorhand vra-
genlijsten opstellen en je moet zorgen dat je men-
sen hebt om de vragenlijsten af te nemen van je 
publiek. Want als je deelnemers gewoon een blad 
meegeeft, krijg je toch niets terug. En achteraf moet 
je de feedback die je kreeg ook nog eens verwerken 
of het blijft dode letter. 

Wel, het hoeft niet zo zwaar te zijn! En er zijn ge-
noeg redenen om je publiek te vragen hoe zij je acti-
viteiten ervaren. Wil je meer kunnen denken vanuit 
je publiek bij het organiseren van activiteiten? Wil 
je de kwaliteit van je activiteiten verbeteren? Wil je 
prikkels om als vereniging eens buiten de vaste ka-
ders te denken? Of misschien droom je er wel van 
om de dialoog te kunnen aangaan met je publiek, 
maar lijkt dat een ver-van-je-bed-show? Het zijn al-
lemaal motivaties om eens na te denken over het 
bevragen van je publiek én er zijn heel wat verschil-
lende manieren om ermee aan de slag te gaan. Ook 
met weinig mensen, middelen en tijd!

In dit artikel loodsen we je langs enkele voorbeel-
den en manieren om met publieksbevraging in dia-
loog te gaan. Pik eruit wat voor jouw vereniging 
kan werken.

GASTENBOEK
Het lijkt misschien té voor de hand liggend, maar 
een gastenboek op je activiteit is al een manier om 
informatie te verzamelen. Zorg dat het aan de uit-
gang ligt en goed zichtbaar aanwezig is. 

Het gastenboek kan je inzicht geven in wat mensen 
vonden van het evenement, dus van je bestaande 
aanbod. Het zijn vaak heel spontane reacties waar 
je zeker ook schouderklopjes voor je vrijwilligers 
kan uithalen. Fijn om binnen je werking te delen! 
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Gastenboek Kasteel Beauvoorde  ©Herita

SOCIALE MEDIA
Als je je sociale media (Facebook, Twitter, Insta-
gram, Tripadvisor…) actief gebruikt, zou je dit ei-
genlijk kunnen zien als je online gastenboek. Ge-
bruik in je communicatie zelf een hashtag die je 
consequent aanhoudt (bijvoorbeeld #kasteelvan-
horst) en stimuleer je bezoekers/deelnemers om 
achteraf iets te posten op social media met die 
hashtag. 

Op kanalen als Tripadvisor krijg je een score van 
je bezoekers. Dit is ook interessante informatie die 
in één oogopslag weergeeft wat mensen ervan von-
den. 

Plas Mawr, Conwy Wales:  Ben je aanwezig op sociale media? 
Stimuleer je bezoekers dan om hun reacties achteraf te delen via 
de juiste kanalen en met de juiste hashtags. Een bordje aan de 
balie is één manier.

JE MEDEWERKERS
De medewerkers/vrijwilligers die aan je onthaalba-
lie staan of een taak vervullen tijdens je activiteit, 
kunnen ook een belangrijke bron van informatie 
zijn over wat je publiek ervan vindt. Zij staan vaak 
in rechtstreeks contact met je publiek en beschik-
ken dus over eerstelijnsinformatie. Het kan goed 
zijn om de koppen even bij elkaar te steken en zo’n 
proces vorm te geven. Op welke momenten kunnen 
we mensen vragen wat ze ervan vonden? Hoe gaan 
we dat gemakkelijk noteren? Hoe geven we wat we 
gehoord hebben door aan de mensen die de info 
moeten verwerken? Wie kan welke rol hierin opne-
men? Aandachtspunt: het moet eenvoudig blijven 
en geen extra belasting vragen van je medewerkers. 
Je medewerkers/vrijwilligers zullen het appreciëren 
dat zij een rol hebben in het verbeteren van je pu-
blieksaanbod. Bekrachtig hen hierin, ook kleine be-
merkingen kunnen interessant zijn om bij te sturen! 

TIP!

Wees niet bang van negatieve reacties op sociale 
media. Ook die reacties zijn waardevol en geven 
je een kans om je publiek te laten zien dat je hen 
belangrijk vindt. Zorg dus wel dat je bij aanwe-
zigheid op sociale media in staat bent om steeds 
kort op de bal te spelen, zodat mensen binnen 
een paar uur op hun reactie of vraag een ant-
woord kunnen verwachten. 
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Kasteel van Horst, Holsbeek: de poortwachters (vrijwilligers) 
hadden een heen-en-weer schriftje. Wanneer bezoekers het 
kasteel verlieten, polsten ze even hoe het was. Waren er opmer-
kelijke reacties (zowel positief als negatief), dan schreven ze dit 
neer in het schriftje. 

ENQUÊTES
Een klassieke manier van publieksbevraging zijn na-
tuurlijk enquêtes. Verzamel je e-mailadressen van 
je deelnemers/bezoekers?1 Dan werkt het goed om 
zo snel mogelijk na hun bezoek een digitale enquê-
te te bezorgen. Er zijn heel wat online platformen 
waarop je gemakkelijk en zonder al te veel kosten 
een bevraging kan aanmaken (bijvoorbeeld Google 
Forms of Survey Monkey). Hoe sneller je de enquê-
te bezorgt na het bezoek, hoe groter de kans dat 
je veel reacties krijgt. Let op voor te lange vragen-
lijsten en denk na over een beloning om invullen te 
stimuleren. Misschien kan je wel iets leuks verloten 
onder iedereen die de moeite doet om de online en-
quête in te vullen na je activiteit? Het voordeel van 
een online bevraging is dat de meeste systemen ook 
voor handige rapportage achteraf zorgen in Excel 
of zelfs automatisch in grafieken. 

Een andere optie is dat je de enquêtes persoonlijk 
afneemt van je bezoekers. Dit is een vrij tijdsinten-
sieve manier van werken, maar levert je wel vaak 
waardevolle informatie op. Informeer binnen je 
ploeg medewerkers/vrijwilligers wie het ziet zitten 
om bezoekers aan te spreken en de enquête mét 
hen in te vullen. Een enquête gewoon meegeven en 
hopen dat de mensen dit invullen, zal je wellicht 
weinig reacties opleveren.

Vergeet bij dit soort bevraging niet om op voor-
hand na te denken wie alle verzamelde informatie 
zal verzamelen en zorg dat deze persoon hier vol-
doende tijd voor kan uittrekken.

Evaluatieformulier in Google forms 

Evaluatieformulier in Wufoo voor de vorming ‘Wil je een kwa-
liteitsvolle erfgoedactiviteit? Vraag het aan jouw publiek!’ 
die in het najaar van 2017 werd georganiseerd door Erfgoed in 
de Praktijk. 

 
VRAGENKAARTJES
Een origineel alternatief voor de klassieke enquê-
te zijn vragenkaartjes. Het gaat om kaartjes met 
telkens maar één vraag op. Je kan wel meerdere 
kaartjes maken zodat je toch meerdere vragen kan 
stellen. Zo kunnen bezoekers kiezen welke vraag 
ze vandaag invullen. Doen ze ze allemaal? Of mis-
schien maar één? De keuzemogelijkheid verlaagt 
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voor veel mensen de drempel om een vraag te be-
antwoorden. Let erop dat je mensen prikkelt om 
een kaartje te bekijken en in te vullen. Dit kan in 
je manier van vragen stellen, maar ook in het vi-
suele aspect van het kaartje. Het helpt als je een 
medewerker/vrijwilliger vraagt om je publiek te at-
tenderen op de kaartjes. Een kaartje biedt boven-
dien de mogelijkheid om de bezoekers vrij te laten 
in de manier waarop ze willen antwoorden: mis-
schien willen mensen iets tekenen? Of een langer 
antwoord schrijven?

Vragenkaart Kasteel van Gaasbeek, Twice upon a Castle.  
© Herita

Vragenkaart Marqt (supermarkt, Nederland).

Een variant om een vragenkaartje is het werken met 
een schaal. Je kent ze wel: de 5 gezichtjes van heel 
vrolijk tot heel droevig. Er staat een vraag en je om-
cirkelt gewoon het gezichtje dat het best weergeeft 
wat je er van vindt. Zo’n vragen zijn makkelijk te 
begrijpen én snel in te vullen. Ook zie je in één oog-
opslag wat de mening van je publiek is. De infor-
matie die je met zo’n schaalvraag verzamelt, blijft 
uiteraard beperkt. Hoe concreter je vraag, hoe 

meer je met de info kan. Als je bijvoorbeeld vraagt 
‘Hoe tevreden ben je van de activiteit vanavond?’, 
blijft het erg vraag. Waarover is men dan tevreden 
of ontevreden? Als je daarentegen vraagt ‘Wat vind 
je ervan als we volgend seizoen een comedy-avond 
zouden organiseren?’ heb je met de schaalvraag 
wel snel een beeld of het publiek dit een goed idee 
vindt of niet. 

Vragen met schaal © Davidsfonds 

REACTIEMUUR 
Organiseer je een activiteit waarbij je heel 
wat volk verwacht en er achteraf een re-
ceptie gepland is? Dan zijn er leuke ma-
nieren om van het bevragen van je publiek 
een mini-activiteit te maken. Een variant 
op het werken met vragenkaartjes is bij-
voorbeeld een reactiemuur. Hang ergens 
in het groot je vraag op en voorzie post-its 
en stiften. Vraag je publiek één antwoord/

idee per post-it te noteren en op de muur te han-
gen. Voorbeelden van vragen die voor zo’n muur 
werken zijn: 'Welke activiteit moeten we volgens 
seizoen zeker organiseren?' – 'Het leukste vandaag 
vond ik…' – 'Mijn tip voor de organisatoren'. De 
eerste ideeën die verschijnen op de muur genereren 
weer nieuwe ideeën. Bovendien vinden mensen het 
gewoon leuk om te lezen wat anderen geschreven/
bedacht hebben.
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Post-itmuur MoMa, bron Pinterest.t

FOCUSGROEP
Alle bovenstaande werkvormen geven je ideeën om 
je huidige publiek te bevragen. Maar wat als je nu 
te weten wil komen wat een bepaalde doelgroep 
die je nu nog niet bereikt zou willen? Dan kan een 
focusgroep een goed idee zijn. Het idee is dat je en-
kele mensen uit de doelgroep samenbrengt en met 
hen in dialoog gaat. Je hoeft de groep niet groot 
te maken, het gaat niet om een kwantitatieve be-
vraging. Met drie personen uit de doelgroep kan 
je al veel te weten komen. Ronsel mensen via-via 
en zorg voor een duidelijke uitnodiging. Wat ver-
wacht je? Hoeveel tijd moeten ze vrijmaken? Wat 
ga je achteraf met de informatie doen? Tijdens de 
bijeenkomst kan je de deelnemers concrete ideeën 
voorleggen waarbij je kan polsen waarom ze iets 
wel of niet leuk vinden. Of wat ze eraan zouden ver-
anderen om het wel leuk te vinden. Let erop dat je 
niet de brede vraag stelt: wat zou je willen? Dat is 
voor veel mensen een heel moeilijke vraag, zeker als 
ze je organisatie nog niet kennen. Hou zeker con-
tact achteraf met de deelnemers van je focusgroep, 
je zal zien dat ze ambassadeurs van je werking  
worden als ze het gevoel hebben dat ze er hun 
steentje aan hebben bijgedragen.

Tijdens haar jaarlijkse afdelingendag bevraagt Familiekunde 
Vlaanderen haar ambassadeurs. Koffie en koekjes vormen daar-
bij uitstekende katalysators. Nadien wordt het aangename aan 
het nuttige gekoppeld en volgen er enkele lezingen. 

Tot slot nog enkele algemene tips. 

• Geef steeds duiding waarom je je publiek be-
vraagt. Kadert de vraag in een groter tevreden-
heidsonderzoek? Of wil je bij een volgende ac-
tiviteit rekening houden met de wensen van het 
publiek? Mensen weten graag waarom ze een 
bepaalde vraag moeten beantwoorden en zullen 
sneller antwoorden als ze weten wat je met hun 
informatie doet.

• Koppel ook achteraf terug naar het publiek over 
wat je verandert hebt aan je werking dankzij de 
info die je van je bezoekers ontving. 

• Maak een plan voor je publieksbevraging: wan-
neer is het beste moment? Wanneer kunnen we 
de informatie verwerken en er iets mee gaan 
doen? Stellen we dit jaar één vraag en kijken we 
wat daar uitkomt, om volgend jaar een andere te 
stellen? 

• Als je het idee van publieksbevraging een plek kan 
geven in je reguliere werking, wordt het iets wat 
minder moeite vraagt.

• Maak iets leuk van je bevraging. Zorg misschien 
zelfs dat het er niet als een bevraging uitziet. Dat 
kan door er visueel iets leuk van te maken of door 
er een wedstrijd- of spelelement aan te koppelen.

Barbara Struys 
Stafmedewerker marketing en  
partnerships Davidsfonds

1 Hou rekening met de nieuwe privacy wetgeving als je contactgegevens verzamelt.
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Dit artikel verschijnt naar aanleiding van de cursus ‘Wil je een kwaliteitsvolle erfgoedactiviteit? Vraag het aan jouw publiek!’ die in het 
najaar van 2017 werd georganiseerd door Erfgoed in de Praktijk, een samenwerkingsverband van FARO, Herita, Heemkunde  Vlaan-
deren, Stichting Open Kerken, Familiekunde Vlaanderen en het Davidsfonds. Barbara Struys was de lesgeefster.
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Hoe je het dus draait of keert, een goed en over-
tuigend verhaal met een duidelijke kernboodschap 
moet steeds de basis zijn van je filmproject. Als 
dat niet het geval is, maakt het niet veel uit hoe-
veel energie je steekt in de afwerking van je project, 
want het zal wellicht toch zijn doel voorbij schie-
ten. Wanneer je werkt aan je verhaal of scenario, 
hou je best het devies keep it short and simple in het 
achterhoofd. Er zijn ook andere gelijkaardige va-
rianten zoals less is more of het schrijversadvies kill 
your darlings (schrijven is schrappen), maar allemaal 
hebben ze ongeveer dezelfde boodschap: hoe een-
voudiger je het houdt, hoe duidelijker het verhaal 
zal zijn.

Waarom dat zo is, wordt duidelijk als je een beetje 
begrijpt hoe ons geheugen functioneert. Ons ge-
heugen wordt tegenwoordig ingedeeld in drie de-
len: het sensorisch geheugen, het werkgeheugen 
en het langetermijngeheugen.2 Met het sensorisch 
geheugen bedoelen we onze zintuigen die voortdu-
rend een enorme stroom aan informatie verwerken, 
maar deze slechts voor een zeer korte tijd kunnen 
‘onthouden’. Aan het andere uiteinde bevindt zich 
het langetermijngeheugen, dat veel minder infor-
matie kan opslaan, maar wel voor langere tijd. Het 
werkgeheugen koppelt ondertussen een deel van de 
nieuw binnengekomen informatie met informatie 
uit het langetermijngeheugen. 

Wat mensen precies onthouden van een ervaring of 
boodschap heb je nooit volledig in de hand, maar 
als je verhaal coherentie mist wanneer het verwerkt 
wordt door het werkgeheugen of  geen aansluiting 
vindt bij eerdere ervaringen, dan is de kans klein 
dat het in het langetermijngeheugen terecht zal ko-
men. Denk dus eerst goed na over de kernbood-
schap die je wil overbrengen, werk die goed uit en 
denk pas daarna aan de concrete uitvoering ervan.

VAN SCENARIO NAAR 
STORYBOARD
Het scenario is een beschrijving van wat je toe-
schouwer te zien zal krijgen. Centraal in het ver-
haal staat zoals gezegd je kernboodschap. Daar-
rond moet je dan een verhaal ontwikkelen. Hoe? 
‘Gewoon doen’, gaf regisseur Jan Verheyen mee in 
een krantenartikel. ‘Het leuke aan film is dat er niet 
echt regels zijn. En als er al regels zijn, moet je je er 
niks van aantrekken. Een goed verhaal is een goed 
verhaal. […] Over de techniek van het schrijven zelf 
wordt veel koude kak verkondigd. Je bent niet ver-

plicht om het hele scenario uit te schrijven. Begin 
gewoon met een treatment , een samenvatting van 
het verhaal. Waar je begint, waar je wil uitkomen 
en hoe je daar geraakt. Vijf à tien pagina's is goed 
genoeg.’

Wel, we zouden het zelf niet beter kunnen zeggen. 
Staar je als beginner niet blind op allerlei formele 
vereisten. Je scenario moet vooral een praktisch 
hulpmiddel zijn om je gedachten te ordenen, zodat 
je een logisch en coherent verhaal kan ontwikke-
len. Hoe lang je scenario moet zijn, hangt af van de 
lengte van je film(pje). Voor een kort reclamefilm-
pje van pakweg een halve minuut, is een scenario 
misschien zelfs overbodig. Als je moet samenwer-
ken met anderen, dan komt een scenario wel van 
pas, zodat zij ook jouw gedachtegang kunnen vol-
gen. Wil je toch wat laagdrempelige richtlijnen over 
het schrijven van een scenario, dan kan je misschien 
hier eens een kijkje nemen: https://nl.wikihow.
com/Een-filmscript-schrijven.

Om een visuele voorstelling te maken van je scena-
rio, kan je een storyboard maken. Door te tekenen, 
een collage te maken of wat te schetsen op de com-
puter, kan je aan je verhaal al een concrete visuele 
invulling geven. Hierdoor krijgt je verhaal nog meer 
vorm en diegenen waarmee je samenwerkt ook een 
beeld van waar je naartoe wil.

BEELDMATERIAAL VINDEN
Denk je bij het maken van een filmpje ook meteen 
aan lange draaidagen, gezeul met een camera en 
ander materiaal en ingewikkeld technisch gedoe? 
Door je eigen beeldmateriaal te maken, zorg je voor 
een persoonlijke touch en kan je de beelden beter 
afstemmen op je doelgroep en je eigen wensen. 
Toch hoef je niet per se zelf aan het filmen te sla-
gen om een filmpje te maken: je kan dat ook per-

TIP! 
Voelt het schrijven van een verhaal of scenario 
toch wat onwennig? In je gemeente of in je om-
geving zijn er ongetwijfeld personen die er meer 
ervaring mee hebben en die je graag vooruit 
helpen. Klop eens aan bij een lokale toneelver-
eniging of misschien ken je wel iemand die in de 
televisiewereld werkt. En wie weet… Misschien 
zijn de acteurs van de toneelvereniging later ook 
nog bereid om te figureren in je project!
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tureelerfgoedstandaardentoolbox (CEST – www.
projectcest.be) wil Packed je richtlijnen en hulp-
middelen aanreiken om zelf aan de slag te gaan. Je 
vindt er bijvoorbeeld een gevalstudie uit Oostende 
over de technische aspecten van het digitaliseren 
van 8mm films (https://www.projectcest.be/wiki/
Publicatie:De_digitalisering_van_8mm_films) en 
een uitgebreide richtlijn over het digitaliseren van 
video-opnames (https://www.projectcest.be/wiki/
Richtlijn:Video_digitaliseren). Wil je de lat dus ho-
ger leggen, lees deze stukken dan zeker eens na en 
aarzel ook niet om contact op te nemen met Pac-
ked als je met vragen blijft zitten.

ANIMATIES EN STOP MOTION
Er bestaan ook websites waar je eenvoudig anima-
ties (cartoons) kan maken, zoals PowToon (www.
powtoon.com). Deze animaties zijn bijvoorbeeld 
zeer goed geschikt voor het aankondigen, uitleggen 
of demonstreren van diensten, methodes of pro-
ducten. Het maken ervan is niet moeilijker dan het 
maken van een powerpointpresentatie en met een 
simpele druk op de knop kan je jouw animatie met-
een publiceren op YouTube of Facebook. 

Powtoon is een platform om eenvoudig animaties te maken.

 
Op de website van Powtoon vind je bovendien veel 
tips om een goede webvideo te maken. Wist je bij-
voorbeeld dat je filmpjes op het internet best zo 
kort mogelijk houdt? Powtoon raadt aan om je ver-
haal te vertellen binnen de 90 seconden en al in de 
eerste 10 seconden duidelijk te maken waarom de 
video interessant is voor de kijker.

Een andere manier om filmpjes te maken die zich 
situeert op het grensgebied tussen animatie en film 
is de techniek van stop motion. Het komt erop neer 
dat je frame per frame een foto maakt, die je dan 
nadien aan elkaar monteert om de beweging te 
creëren of andere speciale effecten. Bekende voor-
beelden zijn verschillende films van regisseur Tim 
Burton zoals The nightmare before christmas en Corps 
Bride, maar bijvoorbeeld ook de vele filmpjes die ge-
maakt werden met Lego. Kijk maar eens naar deze 
versie van Napoleons veldtocht naar Rusland: htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=4tsECG64W7g.

Geïnspireerd door twee projecten van The National 
Archives (UK), waarin jongeren enkele mooie ani-
matiefilmpjes maakten op basis van archiefdocu-
menten, organiseerde FARO in het Liberaal Archief 
eerder dit jaar ook een workshop over stop-motion 
met archiefdocumenten. Hier vind je een voor-
beeld over de Slag aan de Somme: https://faro.
be/blogs/bart-de-nil/verhalen-over-de-somme-
archiefeducatie-op-zijn-best. Hoe ze de workshop 
aanpakten, kan je zien in een fotoreportage op 
Flickr (https://www.flickr.com/photos/faronet/
sets/72157693225226895/). 

Je kan stop motion met een gewone camera maken, 
maar er bestaan ook speciale apps voor je smart-
phone die je daarbij kunnen helpen. Een voorbeeld 
voor Android is Picpac, op een Apple kan het bij-
voorbeeld met iMotion.

TIP!
Voorzie een oud filmpje van gesproken com-
mentaar van ondertitels waarin je beschrijft wat 
er te zien is en wat daar opvallend aan is. Een 
voorbeeld vind je in dit filmpje over de intrede 
van Sinterklaas in Oosterhout in 1931: https://
www.youtube.com/watch?v=sST0hqpMUfs. 

HOE MAAK JE ONDERTITELS?
Ondertitels zijn een eenvoudige manier om je vi-
deo toegankelijk te maken. Er zijn verschillende 
manieren om ze aan te brengen. Je kan bijvoor-
beeld werken met een .srt-bestand dat je maakt 
in de kladblok op je computer, met de website 
www.captiongenerator.com of rechtstreeks in 
YouTube. Hoe je dat doet, zie je op deze pagina: 
https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijs-
beleid/limel/helpplatform/video-verspreiden. 
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Stopmotion met archiefdocumenten, 8 februari 2018 in het  
Liberaal Archief, Gent. © FARO

ZELF FILMEN

Ga je zelf aan de slag met filmen dan zijn er een 
aantal zaken waar je als beginner op kan letten. 
Bij Mediawijs ontwikkelde men daarvoor zelfs een 
interactieve video, waarin regisseur Stijn Coninx, 
monteur Philippe Ravoet en cameraman Danny El-
sen aan het woord worden gelaten om in het kort 
de geheimen over hun beroep uit de doeken te doen 
(https://mediawijs.be/tools/beeldtaal-interactie-
ve-video-onderwijs). Ze vertellen je in een kwartier 
alles wat je moet weten over kadrage, perspectief, 
licht en kleur, montage en geluid en muziek. De vi-
deo is oorspronkelijk ontwikkeld voor leerkrachten 
die beeldtaal willen gebruiken in hun klas, maar het 
uitgangspunt is natuurlijk om mensen met weinig 
tijd en ervaring de basisbeginselen van het filmen 
bij te brengen.

Als er meerdere personen betrokken zijn bij je film-
project, dan is het zeker handig om een draaiboek 
op te stellen waarin je vermeldt wie – waar – wan-
neer moet zo zijn, zodat de opnames vlot en effi-
ciënt kunnen verlopen. Op het moment dat je van 
start gaat met filmen, zal misschien ook blijken dat 
je idee, scenario of storyboard toch niet praktisch 
haalbaar is. Pas deze indien nodig aan aan de re-
aliteit.

Voor de sessie bij Herita in Antwerpen maakte Jan Cassimon, 
voorzitter van KFKM Filmclub Mechelen een compilatiefilm over 
erfgoedonderwerpen in Mechelen. Je vind het filmpje nog terug 
via deze link https://www.youtube.com/watch?v=_OpymDb-
27Jo. 

MATERIAAL
Welk materiaal je ervoor nodig hebt, hangt hele-
maal af van je eigen wensen en behoeften. Je kan er 
zover in gaan als je wilt. In principe heb je genoeg 
aan een smartphone met camera om van start te 
gaan. Iphones of Ipads staan erom bekend dat ze 
mooie en scherpe beelden maken, maar eveneens 
om hun iets duurdere prijskaartje.  Er bestaan zelfs 
speciale lenzen die je op je smartphone of tablet 
kan plaatsen. 

Regisseur Steven Soder-
bergh filmde ‘Unsane’ vol-
ledig met de Iphone. http://
www.s tandaard.be/cnt/
dmf20180202_03335419 
Door nicolas genin from Pa-
ris, France - Cropped ver-
sion from a photo posted on 
Flickr as 66ème Festival de 
Venise (Mostra), CC BY-
SA 2.0, https://commons.
wik imedia.org/w/index.
php?curid=8902054.

TOVEREN MET EEN GREEN 
SCREEN
Een van de deelnemers van onze vorming wilde 
zelf aan de slag met een green screen. We hadden 
daar zelf nog niet over nagedacht, maar vonden 
het wel een prikkelende gedachte. Toevallig kwa-
men we enkele maanden later terecht in een kor-
te kennismakingsworkshop van Linc vzw rond 
deze techniek. Deze organisatie had in 2017 een 
project ontwikkeld om tijdens de Jeugdboeken-
maand in bibliotheken te gaan experimenteren 
met een green screen-pakket. De actie was zo po-
pulair dat ze het hele pakket met handleiding en 
demomateriaal nu gratis ontlenen aan andere 
organisaties die ermee aan de slag willen. Meer 
informatie vind je op https://www.linc-vzw.be/
nieuws/alles-om-zelf-een-green-screen-activiteit-
te-organiseren. 
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Je kan ook overwegen om een afzonderlijke camera 
te kopen, je vindt al modellen vanaf 200 euro. De 
prijzen voor camera’s kunnen ver oplopen: ama-
teurcineasten vertelden tijdens de cursus dat ze ge-
bruik maakten van camera’s van enkele duizenden 
euro’s. Alles hangt ervan af waarvoor je het toestel 
wil gebruiken en hoe vaak je dat zal doen. Dat zijn 
afwegingen die je zelf moet maken. Als je de ko-
mende jaren verschillende films wil maken en je wil 
dat zo goed mogelijk doen, dan kan je bijvoorbeeld 
een duurdere aankoop overwegen. 

We kregen ook de tip dat een GoPro-camera een 
handig en budgetvriendelijke optie zou zijn om 
mooie beelden mee te maken. Een GoPro is een 
stevige multifunctionele camera die bestand is te-
gen extreme omstandigheden op het gebied van 
beweging, weer en water. Je vindt hiervan al model-
len vanaf 200 euro. Ze zijn in eerste instantie be-
doeld om actie in beeld te brengen, en je kan ze dus 
ook handenvrij bedienen. Maar je kan er niet mee 
inzoomen en de geluidskwaliteit zou ook niet altijd 
even goed zijn.

Het aanschaffen van een statief is zeker een meer-
waarde als je filmt en bovendien niet zo duur. Je 
krijgt zo meteen veel meer stabiliteit en rust in de 
beelden die je maakt. Je vindt er al voor zo'n 50 
euro. Als je binnen filmt kan je ook voor extra be-
lichting zorgen: zo'n set vind je al vanaf 200 euro. 
Welk toestel je ook gebruikt, videobeelden nemen 
behoorlijk wat geheugenruimte in beslag, waar-
door de aanschaf van extra geheugenkaarten geen 
overbodige luxe is!

MONTAGESOFTWARE
Verschillende mensen zetten hun eerste stap-
pen in videobewerking met het gratis programma 
Windows Movie Maker, dat vroeger gratis werd 
geleverd bij computers waarop het Windows be-
sturingssysteem was geïnstalleerd. Sinds vorig jaar 
wordt deze toepassing niet meer ondersteund en 
is men bij Microsoft overgestapt naar de app Mi-
crosoft Foto’s, die ook de mogelijkheid bevat om 
video’s te maken en te bewerken met muziek, tekst, 
beweging, filters en 3D-effecten. Ook concurrent 
Google heeft met Google Foto’s een app waarmee 

je eenvoudig en zelfs 
automatisch foto’s en 
beelden kan samen-
voegen tot een film-
pje of animatie. Wist 
je trouwens dat je een 
Powerpointpresenta-
tie ook kan opslaan 
als videobestand?

TIP!

Bij Heemkunde Vlaanderen gingen enkele collega's zelf aan de slag met het 
maken van een tutorial over het plooien van een zuurvrije archiefdoos. Ze ge-
bruikten daarvoor een smartphone, statief en de montagesoftware Filmora 
van Wondershare. Tijdens het filmen stootten ze op volgende aandachts-
punten die we graag meegeven:

• Zorg dat je camera recht staat 

• Zorg dat er geen storende elementen in beeld staan op de achtergrond

• Denk aan de juiste lichtinval of zorg voor extra belichting

• Kies het juiste perspectief om handelingen goed in beeld te brengen

• Bekijk hier het resultaat: https://www.youtube.com/watch?v=RlQiJudTA7Y
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Ook Renderforest (www.renderforest.com) zit in 
dezelfde lijn, al werk je daar meer op basis van vast-
gelegde sjablonen waar je de tekst, afbeeldingen 
en logo’s wat kan aanpassen naar je eigen stijl om 
een verhaal te vertellen. Bij elk van de besproken 
voorbeelden zit een gratis variant, waar je dan wel 
een watermerk of reclame van de website moet bij-
nemen. Renderforest heeft als voordeel dat je kan 
betalen per export: heb je dus maar één filmpje no-
dig, dan hoef je niet meteen een abonnement te 
nemen.

VIDEO’S VERSPREIDEN
Is het maken van filmpjes in dit digitale tijdperk 
een pak eenvoudiger dan twintig jaar geleden, dan 
geldt dat ook voor het verspreiden ervan. Dankzij 
het internet zijn er verschillende manieren om je 
filmpje te delen met je publiek. Het verspreiden van 
dit soort beeldmateriaal wordt ook steeds belang-
rijker, denk maar aan nieuwe trends zoals Face-
book Live.

Het bekendste platform is YouTube waar je als ge-
bruiker gratis video’s kan publiceren en bekijken. 
Het bestaat nog maar sinds 2005 en kent als medi-
um onder jongeren een sterk toenemende popula-
riteit. Zo bleek Digimeter 2018, een onderzoek dat 
het mediagebruik van de Vlaming in kaart brengt, 
dat YouTube in deze doelgroep populairder was ge-
worden dan Facebook.

Een filmpje publiceren op YouTube kan in enkele klikken.

De standaardlengte van een YouTube-video is 
maximaal vijftien minuten. Maar wanneer je je 
Google-account verifieert kan je die duur fors op-
trekken tot twaalf uur beeldmateriaal of een be-
standsgrootte van 128 GB. Hoe je dat doet lees 
je hier: https://support.google.com/youtube/
answer/71673?hl=nl&ref_topic=2888648 

Eenmaal je video op YouTube is geplaatst, kan je 
hem eenvoudig op verschillende kanalen delen: je 
kan hem bijvoorbeeld embedden op je website of 
delen op Facebook of Twitter. Je kan de video ook 
rechtstreeks op Facebook plaatsen, maar dan mag 
hij niet langer duren dan twee uur of niet groter zijn 
dan 4 GB.

Een ander bekend platform om video’s op te plaat-
sen is Vimeo (www.vimeo.com). Qua functionali-
teit is er voor de doorsnee gebruiker weinig verschil 
met YouTube. Het verschil tussen beide zit hem in 
het businessmodel: bij YouTube worden er inkom-
sten gegenereerd via reclame, terwijl dat bij Vimeo 
wordt gedaan met abonnementsformules.

TIP!
Heb je al eens overwogen om een 3D ontwerp te 
maken van een historisch gebouw in je gemeen-
te? Enkele jaren geleden organiseerden we met 
Heemkunde Vlaanderen al eens een cursus rond 
de 3D-ontwerpsoftware SketchUp. Het leuke is 
dat dergelijke software ook een optie heeft om te 
wandelen (of vliegen) doorheen je virtueel gecre-
eerde 3D wereld en daarvan een video-opname 
te maken. Je hebt dit wellicht al wel eens gezien 
wanneer een (binnenhuis)architect plannen laat 
zien aan een klant. Maar ook met erfgoedon-
derwerpen kan je er je voordeel mee doen. Op 
onderstaande website demonstreert Wiezenaar 
Rik Vermeir enkele van zijn realisaties: http://
erfgoed-in-3d.be/index.html
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BESLUIT
Dit artikel is niet meer dan een bondige inleiding 
op het fenomeen van digitale filmpjes, die door de 
opkomst van het internet en smartphones momen-
teel alomtegenwoordig zijn in onze maatschappij. 
Wie er zich in verdiept, begint aan een boeiende 
ontdekkingstocht in een wereld die nog volop in 
evolutie is en waar je veel plezier aan kan beleven.

We wezen er in het begin van het artikel al op dat 
heemkunde en lokaal erfgoed (nog) niet goed ver-
tegenwoordigd zijn op platformen zoals YouTube. 
Zoals wel vaker het geval is bij nieuwe maatschap-
pelijke trends, zijn het de jongeren die de beweging 
in gang moeten zetten. Ook nu zien we dat platfor-
men zoals YouTube voornamelijk een jong publiek 
trekken, terwijl de oudere generaties nog blijven 
hangen in oude gewoontes zoals het traditionele 
televisiekijken. 

Dit artikel verschijnt naar aanleiding van de cursus ‘En actie! Hoe maak je zelf eenvoudig een digitaal (erfgoed)filmpje?’ die in het 
voorjaar van 2018 werd georganiseerd door Erfgoed in de Praktijk, een samenwerkingsverband van FARO, Herita, Heemkunde Vlaan-
deren, Stichting Open Kerken, Familiekunde Vlaanderen en het Davidsfonds.  Rob Bartholomees was de lesgever.

In dat opzicht lijkt het dus eerder een kwestie van 
tijd voor het lokale erfgoed en de verenigingen die 
ermee bezig zijn, het medium van de digitale film 
een volwaardige plaats hebben gegeven in hun aan-
bod. Recent onderzoek toont immers nog steeds 
aan dat de Vlaming interesse toont in lokaal histo-
risch onderzoek.3 Het aanpassingsproces zou voor 
erfgoedverenigingen bovendien niet al te moeilijk 
moeten verlopen, want hoewel er een technische 
aanpassing nodig is, is de budgettaire impact klein 
en begeven ze zich op voor heemkundigen bekend 
terrein: dat van het vertellen van verhalen.  

Rob Bartholomees 
Consulent Heemkunde Vlaanderen

1 'Jonge Vlaming is sensatie op YouTube: tekeningetje posten, en tot 2.800 euro vangen', De Standaard, 19 februari 2018.

2 Edouard Gruwez, To the point presenteren (Tielt, 2014).

3 Prisma, veld- en toekomstanalyse cultureel erfgoed, https://faro.be/blogs/pers/prisma-veld-en-toekomstanalyse-cultu-
reel-erfgoed.
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VEILIG OMGAAN MET 
WACHTWOORDEN
Zowel in je privé- als beroepsleven heb je voor de 
computersystemen en websites die je gebruikt vaak 
een wachtwoord nodig. Al die verschillende wacht-
woorden zijn moeilijk te onthouden. Het bijhouden 
van al die wachtwoorden creëert nieuwe veiligheids-
risico’s. Ze bewaren op een blad of in een document 
is geen goed idee. Dit artikel maakt je wegwijs in hoe 
je sterke en veilige wachtwoorden kunt aanmaken, 
hoe je kunt controleren of je wachtwoord veilig en 
sterk is, wat een password manager is en hoe je die kunt 
gebruiken. Met een voorbeeld in zijn offline- en on-
linevariant tonen we hoe je die ook kunt inschakelen 
in je eigen situatie.

1. GEBRUIK STERKE EN VEILIGE 
WACHTWOORDEN
Velen onder ons gebruiken voor de hand liggende 
wachtwoorden die je makkelijk kunt onthouden. Je 
wilt het jezelf immers niet moeilijk maken en snel 
kunnen inloggen. En je wilt niet vaststellen dat je je 
wachtwoord weer vergeten bent en je voor de zoveel-
ste keer op de befaamde knop ‘wachtwoord verge-
ten’ moet klikken. Een dergelijke aanpak resulteert 
vaak in slechte wachtwoorden, zoals bijvoorbeeld 
‘123456’, ‘paswoord’, ‘azerty’ of de combinatie van 
je naam en geboortejaar. Ze zijn niet veilig omdat 
programma’s ze makkelijk kunnen kraken. 

De website Safeonweb.be, een initiatief van de Bel-
gische overheid, geeft een reeks handige tips voor de 
aanmaak van sterke en veilige wachtwoorden.1

Wat je zeker WEL moet doen:

• Combineer hoofdletters, kleine letters, cijfers, symbolen 
en leestekens

Het gebruik van cijfers, hoofdletters, symbolen 
en leestekens bemoeilijkt het kraken van je wacht-
woord omdat het het aantal mogelijk combinaties 
sterk verhoogt. Je kunt cijfers, hoofdletters en sym-
bolen overal in je wachtwoord of -zin gebruiken.

• Gebruik een lang wachtwoord

Gebruik een wachtwoord dat bestaat uit minstens 
dertien karakters. Vaak is het gemakkelijker om een 
wachtzin of passphrase te onthouden dan een wacht-
woord. Je dient dan wel een zin te kiezen die alleen 
voor jou betekenis heeft, en die niet alleen bestaande 
woorden bevat. Een voor de hand liggende zin als 
bijvoorbeeld ‘iloveyou’ is dus geen goede keuze.

Wat je zeker NIET moet doen:

• Gebruik geen voorspelbaar wachtwoord

• Gebruik geen persoonlijke gegevens, zoals je 
naam en geboortejaar (bijvoorbeeld ‘Jouw-
Naam1985’).

• Gebruik geen bekende uitdrukkingen, zoals ‘Pluk 
de dag’.

• Gebruik geen teller, zoals 'Plukdedag1', 'Plukde-
dag2', 'Plukdedag3'...

• Herhaal geen karakters, zoals bijvoorbeeld 
‘aaabbbccc’.

• Gebruik niet voor elke account hetzelfde wacht-
woord

Hetzelfde wachtwoord voor verschillende accounts 
gebruiken is onverstandig. Als cybercriminelen je 
wachtwoord voor één website hebben gekraakt, 
kunnen ze proberen dat wachtwoord ook op andere 
websites te gebruiken. Het is daarom aangeraden 
om voor verschillende toepassingen lange en totaal 
verschillende wachtwoorden te gebruiken, zeker als 
het gaat om accounts waar je betalingsgegevens of 
persoonlijke gegevens ingeeft.

• Deel geen wachtwoorden

Het delen van wachtwoorden is onverstandig. Je weet 
immers nooit wat er gebeurt met je wachtwoord. Als 



| 3
2 

|  
 b

eh
ou

d 
en

 b
eh

ee
r 

-2
3 

 2
01

8

je toch wachtwoorden wil delen, gebruik dan een 
password manager of wachtwoordkluis (zie verder) om 
dat op een veilige manier te doen.

• Bewaar wachtwoorden niet zichtbaar

Bewaar je wachtwoorden niet op een opzichtige ma-
nier in de buurt van je computer, dus niet gekleefd 
op je scherm of je bureau. Wachtwoorden bewaar je 
best ook niet in een e-mail of in een document op je 
computer, smartphone of tablet.

• Gebruik hetzelfde wachtwoord niet jaren na elkaar

Het is aangeraden om je wachtwoorden regelmatig 
te wijzigen: jaarlijks voor je privé-accounts, en nog 
vaker voor je professionele accounts. Wanneer één 
van je accounts gehackt is, moet je onmiddellijk je 
wachtwoorden veranderen. Wanneer je je wacht-
woord wijzigt, controleer dan steeds eerst of het pro-
bleem bij de website is opgelost. Als dat niet het ge-
val is, verander je immers je wachtwoord tevergeefs.

• Gebruik geen ‘geheime vragen’ 

Soms wordt een antwoord op een vraag (bijvoor-
beeld ‘hoe heet je huisdier?’) als wachtwoord gebruikt. 
Probeer dergelijke geheime vragen te vermijden. Het 
antwoord erop is immers vaak op het internet terug 
te vinden. 

2. CONTROLEER OF JE PASWOORD 
VEILIG EN STERK IS
Wil je weten of je al over een goed wachtwoord be-
schikt? Op de website How Secure Is My Password 
kun je testen hoe snel hackers je wachtwoord kun-
nen kraken. Hoe langer het duurt voor hackers om 
je wachtwoord te kraken, hoe beter. Om de test te 
doen vul je op de website je wachtwoord in.

Wij hebben ‘azerty’ als wachtwoord ingevuld. De 
website laat weten dat dat wachtwoord onmiddellijk 
gevonden kan worden omdat het bij de 590 meest 
gebruikte wachtwoorden hoort. Met de rode kleur 
duidt de tool aan dat het geen goed wachtwoord is.

Wanneer we ‘nastasia’ invullen, laat de website we-
ten dat het in vijf seconden gevonden kan worden, 
omdat het een woord is. Hij vermeldt bovendien dat 
andere tekens dan letters het wachtwoord moeilijker 
kunnen maken. ‘nastasia1’ als wachtwoord ingeven 
brengt niet veel zoden aan de dijk. Ook dat wacht-
woord is te kort en kan op een minuut gevonden 
worden.
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Ook het wachtwoord ‘nastasia1!’ zal relatief snel ge-
vonden worden, al zal dat nu al wel zestien uren kun-
nen duren.

We kiezen voor een langer wachtwoord, en gaan voor 
een wachtzin. Dat is een volledige zin in plaats van 
een korte opeenvolging van letters, cijfers en tekens 
bij een wachtwoord. Een voordeel van een wachtzin 
is de lengte. Meestal is een wachtzin ook makkelijker 
te onthouden. We opteren voor ‘KoffieIsLekker’. De 
tool geeft aan dat het een computer 837.000 jaar 
zou kosten om dat wachtwoord te raden.

Als we vervolgens nog cijfers en tekens toevoegen 
en er ‘K0ff1e1sLekker!’ van maken, zou het zelfs zes-
tien miljard jaar duren vooraleer een computer het 
wachtwoord raadt. Tekens en cijfers zijn echter niet 
noodzakelijk. ‘Debrunchwaslekker’ vraagt 118 miljard 
jaar van een computer om de wachtzin te vinden.

Op de website https://haveibeenpwned.com/ kun je 
controleren of je al eens slachtoffer geweest ben van 
een datalek. Indien dat het geval is, verander je best 
je wachtwoord.

3. GEBRUIK VERIFICATIE IN TWEE 
STAPPEN
Een aanvullende manier om veiliger met wachtwoor-
den om te gaan is het gebruik van verificatie in twee 
stappen. Daarbij wordt meestal gebruik gebruik ge-
maakt van iets dat je weet (bijvoorbeeld een wacht-
woord) en iets dat je hebt (bijvoorbeeld een gsm) of 
iets dat je 'bent' (bijvoorbeeld een vingerafdruk). Het 
gebruik van verificatie in twee stappen is eenvoudig.

In de eerste stap log je met je wachtwoord in bij je 
account (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Google of 
Microsoft). In de tweede stap stuurt die account een 
code naar je gsm die je invult om toegang te krijgen 
tot je account. Er zijn ook andere manieren voor veri-
ficatie in twee stappen zoals bijvoorbeeld via Google 
Authenticator App of fysieke keys.

 4. GEBRUIK EEN PASSWORD MA-
NAGER OF WACHTWOORDKLUIS
Als je veel complexe wachtwoorden hebt die je moet 
onthouden, is het een goed idee om een password 
manager of wachtwoordkluis te gebruiken. Password 
managers of wachtwoordmanagers zijn gemaakt om 
op een veilige manier je accounts en hun bijbeho-
rende wachtwoorden veilig op te slaan in de vorm 
van een versleutelde databank. De wachtwoordkluis 
zelf beveilig je met een sterk wachtwoord. Het voor-
deel daarvan is dat je snel en relatief veilig aan je 
wachtwoorden kan en dat je in principe maar één 
wachtwoord moet onthouden. Dat is meteen een 
belangrijk aandachtspunt. Je versleutelt immers al je 
wachtwoorden met één wachtwoord. Zorg dus dat je 
hoofdwachtwoord voldoende lang is en uit hoofdlet-
ters, kleine letters, cijfers en leestekens bestaat. 
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Er zijn verschillende soorten wachtwoordmanagers, 
die elk hun eigen voor- en nadelen hebben:

    • hardwarematige wachtwoordmanager;

    • softwarematige wachtwoordmanagers;

    • online wachtwoordmanagers.

Hardwarematige wachtwoordmanagers hebben de 
vorm van een USB-stick, die als fysieke sleutel dient. 
Het nadeel is dat je die sleutel kan verliezen en dat hij 
gestolen kan worden. Het voordeel is dat je wacht-
woorden offline bijgehouden worden, en ze in prin-
cipe gevrijwaard blijven van beveiligingsrisico’s die 
kunnen ontstaan door verbinding met het internet of 
door andere software. 

Softwarematige wachtwoordmanagers worden als 
een programma geïnstalleerd op je computer. Een 
programma dat loopt op je computer is mogelijk 
kwetsbaar doordat andere software je computer 
kan doen vastlopen, of je databank corrupt of on-
beschikbaar kan maken. Een voorbeeld van opens-
ourcewachtwoordmanager is KeePass. Dat die 
wachtwoordmanager opensource is, impliceert dat 
zijn broncode kan worden ingekeken. Dat is geen 
overbodige luxe bij software die al je wachtwoorden 
beheert. Het laat ontwikkelaars ook toe om de bron-
code te gebruiken opdat de wachtwoordmanager 
op diverse besturingssystemen en webbrowsers kan 
draaien (bijvoorbeeld Linux, Windows, MacOS, Fire-
fox en Chrome).2

Online wachtwoordmanagers kun je enkel via je 
webbrowser bereiken. Ze hebben als voordeel dat 
je wachtwoorden overal bereikbaar zijn. Het nadeel 
is wel dat je de controle uit handen geeft, en geen 
zekerheid hebt over wat er met je data (opgeslagen 
in je wachtwoordendatabank) gebeurt. LastPass en 
Dashlane zijn voorbeelden van online wachtwoord-
managers. Ze werken als een cloud service waarbij je 
inlogt met je hoofdwachtwoord en je wachtwoor-
den vervolgens via het internet worden doorgestuurd 
naar je computer, smartphone of tablet. Meestal 
wordt LastPass gebruikt als een extensie/add-on van 
je webbrowser, of als mobiele app. Dashlane biedt 
ook een lokale installatie aan.3 Het verschil met soft-
warematige wachtwoordmanagers is dat alle func-
ties gratis kunnen gebruikt worden. 

Dit artikel behandelt verder KeePassXC, de desktop-
variant van KeePass, en Tusk, de browservariant van 
KeePass. 

5. BEKNOPTE HANDLEIDING 
VOOR HET GEBRUIK VAN 
KEEPASSXC, DE DESKOPTVARIANT 
VAN KEEPASS
5.1. Download en installeer het KeePassXC 

KeePassXC kun je gratis downloaden op https://
keepassxc.org/download/. Als je KeePassXC down-
loadt, kun je dat doen voor verschillende besturings-
systemen, onder andere voor macOS, Windows en 
Linux.

Gebruik je macOS, dan kies je hier best de ‘DMG in-
staller’.

Wil je KeePassXC gebruiken op een recente Win-
dowscomputer, kies dan voor de MSI of de EXE 
installer 64-bit. Voor oudere Windowssystemen 
download je beter de 32-bit versie. De portable ver-
sie van KeePassXC kan geopend worden zonder 
eerst geïnstalleerd te zijn; dat is interessant als je 
een computer gebruikt die niet van jou is en waar-
op je mogelijk geen administratorrechten hebt.
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Als je Linux gebruikt, kun je de AppImage 
downloaden als je een portable versie wil van  
KeePassXC. Naast Linux, Ubuntu en Debian onder-
steunt KeePassXC ook Fedora, OpenSUSE, Gentoo, 
Arch-Linux en CentOS. Download het pakket van de 
website of gebruik het commando dat eronder staat om  
KeePassXC via de package manager op je systeem te 
downloaden en in te installeren. 

5.2. Aanmaak van wachtwoordendatabank en 
hoofdsleutel

Vooraleer je KeePassXC kunt gebruiken, dien je eerst 
een nieuwe wachtwoordendatabank te maken en een 
hoofdsleutel in te stellen. Die handelingen zijn op alle 
platformen ongeveer hetzelfde. Voor dit artikel ge-
bruiken we KeePassXC geïnstalleerd op Ubuntu.

• Open KeePassXC en kies de optie ‘Nieuwe data-
base aanmaken’. 

• De software zal je verzoeken om een locatie te se-
lecteren om de nieuwe lege databank op te slaan.

• Na het opslaan van de lege wachtwoordendata-
bank zal KeePassXC in een nieuw menu vragen om 
een ‘Hoofdsleutel’ in te stellen. Let wel: een wacht-
woordmanager maakt het beheer van je wacht-
woorden enkel veiliger als je hoofdwachtwoord 
voldoende sterk is.4 

• Het wachtwoord dat we hier als voorbeeld gebrui-
ken is 'Amvddstmozs1605!'. Het is een afgeleide van 
het spreekwoord 'Als men van de duivel spreekt, 
trapt men op zijn staart' met de toevoeging van 
een willekeurig cijfer '1605' en een '!'. Een com-
puter zou er volgens de website howsecureismy-
password.net een triljoen jaar over doen om het te 
kraken. Dat wachtwoord geef je in als hoofdwacht-
woord. Het zal gebruikt worden om alle andere 
wachtwoorden te versleutelen in het databankbe-
stand. 

• Na het aanmaken en versleutelen van je wacht-
woordendatabank, kun je starten met wachtwoor-
den toe te voegen. Druk daarvoor op het icoontje 
van de sleutel met de groene pijl naar beneden.  

• 
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• Door op ‘Toestaan’ te klikken zal Tusk de wacht-
woorden aanvullen. Wanneer je op ‘Weigeren’ 
klikt, zal dat betekenen dat je de gegevens zult 
moeten handmatig plaatsen bij de loginpagina’s. 

• Als je naar een website surft waarvoor je wacht-
woorden hebt opgeslagen en je hebt de extra rech-
ten geaccepteerd, zul je zien dat Tusk het betref-
fende wachtwoord vindt. De gebruikersnaam en 
wachtwoord zal worden ingevuld in de loginvelden 

op de website als je op de knop klikt met het icoon-
tje van een toverstokje. 

Zoals wel vaker bij computers gaat niks boven de er-
varing. Meer dan dit artikel opnieuw te lezen en te 
wachten tot je alles begrijpt, raden we je aan om aan 
de slag te gaan. Je zal merken dat wat theoretisch 
moeilijk lijkt, in de praktijk veel gemakkelijker is. We 
hopen in ieder geval dat we langs deze weg allen veili-
ger omgaan met de informatie die ons zo dierbaar is.

Lode Scheers, PACKED vzw 
Nastasia Vanderperren, PACKED vzw 
en Rony Vissers, PACKED vzw

1 Voor meer info, zie https://www.safeonweb.be/nl/gebruik-sterke-wachtwoorden

2 KeePass is de originele versie die in 2003 gepubliceerd werd en enkel voor Windows kan worden gebruikt. 
Nadien is de code door het KeePassX-team gebruikt om een versie te maken voor Linux. Later werd KeePassXC 
ontwikkeld om ook Mac Os X te ondersteunen. De stabiele versie werd in mei 2018 gepubliceerd en onder-
steunt nu zowel Mac Os X, Windows als Linux.

3 Een overzicht van de eigenschappen van noemenswaardige wachtwoordmanagers kun je vinden op htt-
ps://en.wikipedia.org/wiki/List_of_password_managers#Comparison

4 Een hoofdsleutel verzinnen die niet alleen sterk en veilig maar ook gemakkelijk te onthouden is, is eenvou-
dig als je gebruik maakt van gezegdes, spreekwoorden of weerspreuken. Kies een zin van minimum acht 
woorden. Neem de eerste letter van elk woord, en maak van een letter in je wachtwoord (bv. de eerste) een 
hoofdletter. Voeg er vervolgens minimaal vier cijfers en een leesteken aan toe. De volgorde is niet belangrijk. 
Zo kom je aan het minimum van dertien karakters. Bij de keuze van het wachtwoord, zijn de enige belang-
rijke criteria voldoende lengte, en het gebruik van hoofdletters, kleine letters, cijfers, symbolen en leestekens. 
Het is nog beter als je een zin gebruikt in combinatie met cijfers en leesteken(s), maar dat is minder snel in 
gebruik. Als je wil weten hoe sterk je wachtwoord is, test je wachtwoord dan uit op de website howsecureis-
mypassword.net.
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EEN INTERVIEW MET WALTER EVENEPOEL

Wat is het niet-tastbaar erfgoed waar uw heemkring 
zelf een actieve rol in speelt?
Met Erfgoed Rausa proberen we door verschillende acties 
immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in de kijker te zet-
ten. Zo publiceren we viermaal per jaar in ons tijdschrift 
de rubriek ‘Klap van hier’. Die rubriek bevat cursiefjes en 
verhaaltjes in plaatselijk dialect. Daarnaast organiseren 
we evenementen waar we traditionele muziekgroepjes en 
streekproducten aanbieden, maar ook sprekers op uitno-
digen die uitleg geven over ons ICE. Zo nodigden we bv. 
bakker Christophe Jacobs uit om over de halve monjtes te 
spreken en had Willem Van Herreweghen het op het kalm-
kunstfestival ‘In de Luwte’ over het produceren van de loka-
le geuze. We organiseerden ook al meerdere dialectquizzen. 
Daarnaast zet Erfgoed Rausa zich zelf ook actief in om de 
meibloomplanting van het Pajottenland in stand te houden 
en te blijven organiseren. We zetten ons ook in voor het ver-
zamelen en bewaren van verhalen en legendes (ook in het 
dialect). We interviewen mensen met verschillende beroe-
pen om hun verhalen en tradities op te nemen.

Welk niet–tastbaar erfgoed zou je over 100 jaar nog 
steeds willen zien leven?
De traditionele liederen en ons dialect. Volkse tradities blij-
ken vaak ook samen te gaan met respect voor de omgeving. 
Je merkt bijvoorbeeld dat evenementen en folkfestivals 
worden georganiseerd in harmonie met de natuur en de 
mensen die errond wonen, wat niet altijd het geval is met 
andere muziekfestivals.

Wat is de meest verrassende ontdekking door dit ‘ge-
meente-onderzoek’?
Dat Erfgoed Rausa eigenlijk al veel doet rond niet-tastbaar 
erfgoed. En doordat we de mensen hebben kunnen tonen 
welke rijkdom aan onroerend erfgoed (landschappen, ge-
bouwen, sites), roerend en immaterieel erfgoed (gebrui-
ken, streektaal, verhalen en legenden) er in Roosdaal is, is 
er een heel positieve houding gegroeid naar alle mogelijke 
erfgoedinitiatieven.
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DEZE EDITIE ERFGOED RAUSA
Erfgoedvereniging voor de Roosdaalse dorpen Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem. 

Erfgoed Rausa gaat er echter ook prat op dat erfgoed niet stopt aan gemeentegrenzen en heeft

ook oog voor het historisch patrimonium van de ganse regio.

Reporters ter plaatse: Walter Evenepoel, Bart Caulier, Kristien Hemeryckx en Daphné Maes
 

—  www.rausa.be  |  facebook: Rausa - Erfgoed Roosdaal  —

Dat er lokaal een schat aan erfgoed in alle maten en soorten aanwezig is, is alom geweten. Maar dat gemeentes ook 
bruisen van niet-tastbaar erfgoed is vaak nog een onontdekt gegeven. Of het nu gaat om achter de schermen of lokaal 
gemeengoed: gebruiken, kennis en praktijken met wortels in het verleden worden dagdagelijks gekoesterd en doorgege-

ven van de ene inwoner op de volgende.

Viermaandelijks gaan heemkundigen op onderzoek uit in hun eigen gemeente aan de hand van een tiental vragen. Leven 
en beleven met wortels in het verleden en een blik op de toekomst staan centraal. Welk immaterieel erfgoed leeft er in 

jouw gemeente en wat betekent dat voor de lokale erfgoedwerkers? Laat je inspireren!

Zin om zelf in deze rubriek te verschijnen? Mail naar daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be.

De FIER-gazet is een initiatief van Heemkunde Vlaanderen en Werkplaats immaterieel erfgoed.

EDITIE ROOSDAAL

HEEMPROFIEL  – HEEMPROFIEL – HEEMPROFIEL  – HEEMPROFIEL – HEEMPROFIEL  – HEEMPROFIEL – HEEMPROFIEL  – HEEMPROFIEL – HEEMPROFIEL



• De aardbeicultuur was en is in deze streek sterk aanwezig. Roosdaal is 
op dit moment ook de belangrijkste ‘kweekgemeente’ van frambozen. 
Het Proefcentrum Pamel is een provinciaal onderzoekcentrum gericht 
op onderzoek naar de traditionele teeltwijze van aardbeien en kleinfruit. 
Praktijkgericht onderzoeken ze hoe 
dit op biologische en duurzame ma-
nier kan gebeuren, met partners als 
KULeuven. Daarnaast geven ze vooral 
advies en begeleiding aan de kwekers 
ter plaatse. En ze organiseren pu-
blieksactiviteiten zoals de tweejaar-
lijkse Dag van de Aardbei.

 > www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel  

• Sinds 1953 wordt er in Onze-Lieve-
Vrouw Lombeek en vanaf 1970 in 
Strijtem een meiboomplanting geor-
ganiseerd. De eerste edities werden 
georganiseerd door een studenten-
groep met onder andere Vic Anciaux 
en Rob Lettens. Momenteel trekt Erf-
goed Rausa mee aan de kar. De ver-
bondenheid met de natuur en het erfgoed staan nog steeds centraal. 
Onder begeleiding van vrijwilligers van Natuurpunt worden bloemen en 
kruiden geplukt voor kransen. De winter wordt verbrand en de kracht 
van de lente wordt gedemonstreerd door muzikanten, dansers en spe-
len waarin bepaald wordt wie er meigraaf/meigravin en meikoning/mei-
koningin mag zijn. Tot slot is er nog een meiboombal in open lucht met 
een optreden van volkse muzikanten uit het Pajottenland.

• In het café Den Haas, net over de ge-
meentegrens met Gooik, is er nog 
een echte bollebaan waar men nog in 
clubverband de bolsport beoefent. De 
meeste clubleden wonen in Meerbeke 
en Pamel, maar het café ligt in Gooik. 
Hier speelt men het bolspel met stek-
bollen. Dan zijn kleinere bollen dan 
bijvoorbeeld in het Meetjesland. De bedoeling is om zo veel mogelijk 
punten te verzamelen door de bol zo dicht mogelijk bij de staak (een 
platte schijf) te rollen.

 > ontdekpajotzenne.be/listings/bollebaan-den-haas

F I E R  O P  WAT  Z I J  D O E N !
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Wie of wat men hier in ere houdt:

Sinds een twaalftal jaar organiseert Roosdaal 
samen met de gemeenten Lennik en Gooik een 
Vlaams volksfeest op 11 juli dat zeer gesmaakt 
wordt door de inwoners. Elk jaar vindt het plaats in 
een ander dorp. Telkens worden leuke groepen ge-
programmeerd. In Pamel werden vorig jaar Kadril 
en Be Naked gevraagd. Kwamen de afgelopen jaren 
ook al aan bod: Walrus, Goe Beezig, Bart Herman, 
Jan De Wilde, Marijn De Valck, Arjaun … Standjes 
met lekker eten en drinken, een optocht van de 
fanfare, een speech van de burgemeester … en het 
aaneenpraten van dit alles door de Belleman en de 
Gronkelman zorgen voor extra gezelligheid.

ONZE JEUGDBEWEGINGEN

Chiromeisjes en Chirojongens Amigo’s Pamel
www.chiropamel.be

KLJ Strijtem
www.kljstrijtem.be

Scouts Borchtlombeek
www.scoutsborchtlombeek.be

Jeugd Rode Kruis

Daarnaast is er het Jeugdhuis Splinter in Strijtem 
dat heel wat optredens, fuiven en 

zomeractiviteiten organiseert.
www.jhsplinter.be

… en de favoriete
jeugdbewegingstraditie van …

Chiro Amigo’s Pamel!

De jaarlijkse Pallieterfeesten in 
september met een spelennamiddag, 

streekbierenavond met optreden
en een fuif. 

facebook.com/pallieterfeesten
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1. Willem Van Herreweghen, zoon 
van de dichter Hubert Van Herre-
weghen, is een expert in het brou-
wen van lambiek en het steken van 
geuze. Hij heeft een kleine oude 
huisbrouwerij. Zijn brouwers- en 
steekkennis verspreidt hij via lezin-
gen en één-op-één begeleidingen 
met brouwers over de hele wereld. 
Ervaring deed hij op als produc-
tiedirecteur bij onder meer Palm. 
Recent verdiepte hij zich ook in een 
kopie van de bronnen van het fa-
miliearchief van de lokale brouwer 
Frans Tondeurs dat Erfgoed Rausa 
hem bezorgde.

 Echte geuze kan alleen gemaakt worden tussen de Dender en de Zenne 
waar twee specifieke micro-organismen voorkomen. Geuze wordt niet 
gebrouwen, maar gestoken. De basis, de lambiek, wordt gebrouwen met 
tarwe en gerst. De wort laat men in open vaten op de zolders van de brou-
werijen gisten door micro-organismen uit de lucht te laten werken. Om 
geuze te bekomen mengt men 2 à 3 jaar oude lambiek met nieuwe lambiek 
en steekt die op flessen waar ze nog een paar jaar rijpen. 

2. Walter Evenepoel is heel actief bezig met dialecten en volksmuziek. Hij is 
lid van de West-Brabantse academie van dialecten en voerde al veel on-
derzoek naar de plaatselijke dialecten. Samen met zijn vriend professor 
Johan Taeldeman maakte hij een CD-reeks waarop per Vlaamse provincie 
bekende zangers als Miel Cools en Jan De Wilde en ook mensen uit plaat-
selijke cafés oude liedjes zongen. Walter schrijft en zingt zelf liedjes in het 
dialect. Met zijn groep ARJAUN bracht hij onlangs een vierde CD uit. In het 
instrumentenmuseum te Gooik leert hij traditionele liedjes aan schoolkin-
deren. Hij ligt ook aan de basis van het folkfestival Gooikoorts. Van 1996 
tot 2002 organiseerde hij de voorloper ervan, namelijk het Feestival Gooik. 
Muziekgroepen uit Vlaanderen die vaak in het dialect zongen, werden er 
naast folkgroepen uit heel Europa geprogrammeerd.

FIER OP HOE ZIJ TRADITIES DOORGEVEN DIT VERHAAL KENT IEDEREEN!

Het verhaal van den dikken van Pamel kent 
iedereen. Enkele feiten uit zijn leven zijn tra-
ceerbaar in de archieven. Hij woog naar het 
schijnt bij zijn geboorte al zeven kilogram. 
Bij het maken van zijn kostuum voor zijn eer-
ste communie dacht men dat het een trou-
wer was. Om naar de loting te gaan in Brus-
sel moest hij in de beestenwagon van de 
trein vervoerd worden. Met zijn twee meter 
en meer dan 200 kilogram werd hij niet aan-
genomen in het leger. Het was een vrolijke 
kerel, maar hij begon meer en meer te we-
gen. Om de zweetplekken tussen zijn kwab-
ben met vet te wassen, ging hij baden in de 
Dender. De bootttrekkers zagen geregeld 
den dikken drijven en vertelden hierover als 
ze verder gingen. Van heinde en verre kwa-
men mensen kijken naar den dikken van 
Pamel. Hij is uiteindelijk gestorven toen hij 
36 jaar was. Zijn hart had het begeven (het 
zwom in het vet volgens de dokter). Op zijn 
graf in de hoek van het kerkhof dicht bij de 
Dender groeide een wilg waarvoor ze een 
ronde uitsparing lieten in de kerkhofmuur. 
De muziekgroep Arjaun maakte er ook een 
lied over (met tekst van Walter Evenepoel).

Mooie uitdrukkingen:
Zen èt radj op een onnekerreken
  hij is zielsgelukkig
Ons Ieër es ooët zènne palokelei gesproengen
  er is iets onverwachts gebeurd

In het Pamels bestaat geen ‘h’, geen ‘ui’, geen ‘uu’ en geen ‘eu’!

ALOMTEGENWOORDIG

DIALECTWOORD

~
SNANSJEBEET

~
(klokhuis)

TRADITIE VAN DE TOEKOMST?

Buur t feesten

Bijna elke buurt of zelfs elke straat 
heeft hier een eigen buurtfeest. Dat 
kan een barbecue zijn of een nieuw-
jaarsfeest. Ook de Congolese en Bra-
ziliaanse families tekenen present. 
Sommigen organiseren optredens, 
DJ-sets of toneeltjes. De organisato-
ren zijn echte comités geworden.



ONZE LOKALE
VOLKSSPORTKAMPIOENEN

Timothy Van Houtem uit Pamel is 
volgens de inwoners van Roosdaal 
de beste amateur triatlonatleet ter 
wereld. Timothy eindigde in het ver-
leden meermaals bij de eerste 10 in 
Ironmans zoals van Lanzarote en Mal-
lorca. In 2013 werd hij Belgisch kam-
pioen op de volledige triatlon en werd 
ook meermaals Europees en Wereld-
kampioen bij de amateurs op de 70.3 
Ironman. In 2017 won hij de Ironman 
van Madrid.

Totjessaus
Stukjes spek gebakken in boter waaraan bloem, water en azijn toege-
voegd worden. Wordt gegeten samen met andijvie en aardappelen.

Gehaktballetjes met opgelegde
krieken of kersen
Wordt steevast bij feesten gegeten. In de streek 
worden veel krieken en kersen geteeld. 

Halve monjtes
Mattentaart in de vorm van een half maantje. 
Werd hier vroeger veel gemaakt. Wordt nu nog 
verkocht en gemaakt door bakker Christophe 
Jacobs uit Vollezele.

≈  PRODUCT UIT EIGEN STREEK  ≈

De FIER-gazet reporters hebben geprobeerd om alle beeldrechten te achterhalen en te vermelden. Indien u desondanks van mening bent
dat uw rechten als auteur en/of fotograaf zijn geschonden, dan kunt u contact opnemen met consulenten@heemkunde-vlaanderen.be.

ONZE AMBACHTEN: TOEKOMST VERZEKERD! 

In de Hertboommolen te Onze-Lieve-Vrouw Lombeek demonstreert de vzw 
Windmolen Hertboom elke zondag van de maand hoe de windmolen werkt. 
Men krijgt er uitleg van de molenaars en kan er een klein museum bezoeken. 
Het museum bezit onder andere een maquette waarmee vrijwilligers van de 
vzw onder meer aan blinden en slechtzienden de werking van een windmolen 
uitleggen. De molen wordt soms Zepposmolen genoemd omdat hij figureerde 
in de bekende serie over Kapitein Zeppos en kreeg daarnaast helaas ook de 
naam tragische molen toebedeeld omdat er moorden plaatsvonden in 1741 
en in 1917.
> www.windmolen.be

FRAPPANTSTE
DIALECTWOORD 

VAN EEN

JONGE INWONER

Jasper (8 jaar)

SPONJSKE TERF
maïs (Spaanse tarwe)

ALOMTEGENWOORDIG
DIALECTWOORD

~
OEGELAWERK

~
(leeuwerik)


