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DE DIGITALE 
OMWENTELING  
Handige online-instrumenten voor 
erfgoedverenigingen
De ontwikkeling van het internet en de toepassin-
gen daarop gaan razendsnel. Het lijkt wel alsof nie-
mand die nog kan bijhouden. Van lokale erfgoed-
organisaties bestaat bovendien vaak een beeld van 
oude en stoffige verenigingen, bevolkt door (jong-)
gepensioneerden die moeite hebben om wegwijs te 
geraken op het internet. 

De realiteit is enigszins anders. Ja, lokale erfgoed-
verenigingen bestaan voor een groot deel uit men-
sen die niet zijn opgegroeid in de digitale samenle-
ving. En ja, ze hebben het vaak moeilijk om jonge 
mensen of zogenaamde digital natives te betrekken 
in hun vereniging. Maar in de praktijk merken we 
dat deze verenigingen met vaak heel beperkte mid-
delen of in samenwerking met professionele erfgoe-
dorganisaties een grote digitale weerbaarheid en 
vindingrijkheid tonen.

In dit artikel willen we enkele van deze praktijken 
delen, gaande van communicatie tot het digitale 
beheer van je organisatie of collectie, en tips aan-
reiken om zelf met je vereniging digitaal aan de slag 
te gaan en om een digitale strategie te ontwikkelen. 
We richten ons daarbij op twee soorten van toe-
passingen: enerzijds toepassingen die de interne 
werking van je vereniging ten goede komen en an-
derzijds toepassingen die erop gericht zijn om je 
werking naar het publiek te ontsluiten. 

DE DIGITALE KLOOF
Bovenstaande grafiek toont 
de leeftijdsverdeling van 
bestuursleden van lokale 
erfgoedverenigingen. Maes, 
'Heemkunde in kaart ge-
bracht', 1-8. Het zal nie-
mand verbazen dat het 
grootste deel van hen zes-
tigplussers zijn. Leggen we 
deze informatie naast het 

Digimeter-rapport van 2017, dan lezen we dat deze 
leeftijdscategorie voornamelijk vertegenwoordigd is 
in de profielen van strugglers en resistors. 

Deze profielen laten zich als volgt typeren:
•  De struggler is meestal 50 jaar of ouder. Ze willen 

de mogelijkheden van digitale media en technolo-
gie ontdekken, maar ontbreken vaak de vaardig-
heden en ervaring om echte digitale gewoontes 
te kweken. Opvallend is dat de tablet bij hen het 
meest gebruikte toestel is.

• De resistor is meestal 65 jaar of ouder en heeft 
het nog moeilijker om aansluiting te vinden bij 
de nieuwe digitale technologieën. Ze kiezen vaak 
voor stabiliteit in hun mediagedrag en gebruiken 
meestal traditionele vormen van media en tech-
nologie. Ze hebben weinig interesse in nieuwe 
media en zijn ook het meest skeptisch over de 
voordelen ervan.
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Klinken deze omschrijvingen herkenbaar voor jezelf 
of voor mensen uit je omgeving? De kans is wellicht 
groot. Maar geen nood, dit artikel is precies voor 
jullie bedoeld, zodat je stap voor stap op verken-
ning kan gaan in de digitale (erfgoed)wereld! Ook 
als je al wat meer ervaring hebt, hou je best reke-
ning met deze achtergrondinformatie als je nieuwe 
technologieën wilt implementeren in je vereniging. 
De kans is reëel dat je erg je best zal moeten doen 
om een groot deel van je bestuur te overtuigen dat 
het implementeren van een technologie écht een 
verbetering zal opleveren.
Maar wees vooral niet bang om online te gaan wer-
ken: durf experimenteren en fouten maken! Onbe-
kend maakt onbemind, dat is vaak een drempel om 
te starten met iets nieuws.

TIPS OM TE EXPERIMENTEREN
Voor je start met het gebruik van een specifieke toe-
passing is het belangrijk om de juiste verwachtingen 
te hebben. Verwacht geen mirakels of verwacht niet 
dat alles meteen vanzelf zal gaan. Voor sommige 
dingen heb je nu eenmaal tijd nodig om ze te leren. 
Maak dus de afweging of je die tijd momenteel ter 
beschikking hebt of niet. 

Beperk ook je keuze in het aantal toepassingen. Van 
elk stukje software vind je op het internet wel een 
dozijn alternatieven, met elk hun voor- en nadelen. 
Het is onmogelijk om ze allemaal te gebruiken of 
met alles tegelijk te starten. Maak dus eventueel een 
prioriteitenlijstje of een planning van wanneer je 
met welke toepassing wil starten.
Vertrek bij deze selectie steeds vanuit je eigen situ-
atie: inspirerende voorbeelden zijn leuk, maar laat 
je er niet teveel door meeslepen en je keuze bepalen. 
Elke situatie is immers anders en het is daarom niet 
altijd zo eenvoudig om projecten van de ene op de 
andere organisatie. 

Om deze analyse richting te geven ontlenen we het 
SAMR-model uit de onderwijswereld. Dit model is 
een hulpmiddel voor het beschrijven van de inzet 
van een nieuwe of andere technologie in het on-
derwijs. Het bestaat uit vier elementen die je kan 
bevragen.

• Subsitution: wat zal ik winnen door het uitvoeren 
van een taak te vervangen door een nieuwe tech-
nologie? 

• Augmentation: voegt de technologie verbetering 
toe aan de taak?

• Modification: verandert de taak wezenlijk door 
het gebruik van technologie?

• Redefinition: kunnen we door deze technologie 
iets nieuws doen dat voorheen onmogelijk was en 
komen hier nieuwe taken uit voort?

Bij wijze van voorbeeld lichten we deze elementen 
toe wanneer we een papieren nieuwsbrief wensen te 
vervangen door een digitale.
• Winst: we besparen bijvoorbeeld op druk- en ver-

zendingskosten
• Verbetering: er komen meer mogelijkheden 

voor het gebruik van media, zoals afbeeldingen,  
filmpjes, geluidsfragmenten, enzovoort.

• Wezenlijke verandering: wellicht niet.
• Nieuwe taken/mogelijkheden: bijvoorbeeld het 

analyseren van opens en kliks.

Het gebruik van de term ‘nieuwe technologie’ roept 
snel associaties op in de richting van digitale tech-
nologie. Het is dus misschien beter om niet in ter-
men van nieuw/oud te spreken maar eerder van 
ene/andere. Dat klinkt iets neutraler en nodigt ook 
uit om de oefening in omgekeerde richting te ma-
ken. Je kan je immers exact dezelfde vragen stellen 
als je overweegt om een digitale nieuwsbrief (op-
nieuw) te vervangen door papieren. Er zijn immers 
ook duidelijke voordelen aan zogenaamde oude 
technologieën. Een papieren verjaardagskaart heeft 
bijvoorbeeld toch nog een andere betekenis dan 
vluchtige verjaardagswensen op sociale media.



| 6
 | 

  b
eh

ee
r 

&
 o

rg
an

is
at

ie
 - 

22
 2

01
8

ONLINE TOEPASSINGEN?
Voor we starten met het overzicht is het handig om 
het begrip onlinetoepassingen, waarvan sprake in 
de titel, af te bakenen. Of net niet af te bakenen: 
want wat zijn onlinetoepassingen? Is dat online 
software? Zijn dat databanken? We kiezen daarin 
voor een brede interpretatie, gaande van informa-
tieve websites tot databanken en online software-
toepassingen. Het voordeel daarvan is dat het 
helemaal niet moeilijk is om te starten om de on-
linewereld stelselmatig in je organisatie binnen te 
brengen. Het is bovendien een reis die nooit ten ein-
de loopt, want je moet jezelf leren om voortdurend 
verder te zoeken. 

GOOGLE, GOOGLE EN NOG EENS 
GOOGLE
Een reflex die jonge mensen meer hebben dan ou-
deren, is informatie googelen. Voor hen is dat bijna 
een automatisme. Ze zijn immers opgegroeid in een 
wereld waar informatie altijd en overal beschikbaar 
is. Handleidingen voor toestellen bijhouden? Niet 
nodig, als je iets nodig hebt, dan kan je het wel even 
googelen. En dan heb je er waarschijnlijk meteen 
een instructiefilmpje bij. Een Groen Boekje, woor-
denboek of encyclopedie? Niet nodig, ze staan al-
lemaal online. Zijn er musea in de buurt van de plek 
waar je je bevindt? Snel even googelen op je smart-
phone en je komt het zo te weten.

Alle toepassingen die ik zal overlopen had je wel-
licht ook kunnen vinden door ze zelf op te zoeken 
op het internet. Zo kom ik meteen bij de eerste con-
crete tip: ga op Google eens op zoek naar websites 
van erfgoedorganisaties.

HANDIGE WEBSITES

Websites van erfgoedorganisaties
Voor elk mogelijk erfgoedonderwerp vind je wel een 
overheidsorganisatie of door de overheid gesubsi-
dieerde organisatie die ervoor opgericht zijn om je 
vragen te beantwoorden. Probeer daar dus maxi-
maal gebruik van te maken. Een mailtje met een 
vraag is snel verstuurd. Velen geven niet alleen tips 
en ondersteuning voor wie onderzoek doet, maar 

via sommige kanalen kan je ook subsidies aanvra-
gen of ondersteuning krijgen om bijvoorbeeld je be-
stuurs- of vrijwilligerswerking te verbeteren. 
Zo vind je bijvoorbeeld op de website van Heem-

kunde Vlaanderen (www.heemkunde-vlaanderen.
be) een lijst met veelgestelde vragen, die een ant-
woord trachten te geven op problemen waar lokale 
erfgoedorganisaties mee geconfronteerd worden. 
Maar wellicht heb je ook al gehoord van FARO, 
het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed of 
misschien is er een erfgoedcel actief in jouw re-
gio die online informatie aanbiedt. FARO. Vlaams 
Steunpunt voor cultureel erfgoed, www.faro.be, 7 
mei 2018 en Erfgoedcellen in Vlaanderen, www.
erfgoedcellen.be, 7 mei 2018. Van de verschillende 
bestaande thematische expertisecentra, verscheen 
een reeks in ons tijdschrift Bladwijzer. Zie hiervoor 
verschillende afleveringen in Bladwijzer op https://
www.heemkunde-vlaanderen.be/publicaties/blad-
wijzer. Daar probeerden we aan de hand van een 
interview uit te leggen wat ze doen en waarvoor 
mensen bij hen terecht kunnen.  

Op zoek naar digitale bronnen
Een groot deel van de werking van verschillende lokale 
erfgoedverenigingen bestaat uit het onderzoek doen 
naar lokale geschiedenis. Terwijl je bronnen vroeger 
altijd ter plaatse moest gaan consulteren, vind je te-
genwoordig online steeds meer databanken waar je 
informatie meteen terugvindt. Via de website van het 
Rijksarchief kan je bijvoorbeeld miljoenen akten en 
parochieregisters online raadplegen. Alle mogelijkhe-
den hierover opsommen zou ons te ver voeren, maar 
in Bladwijzer 7 van 2013 vind je een nog steeds goed 
overzicht van wat voor soort materiaal er allemaal 
online beschikbaar is. Het aanbod breidt echter nog 
altijd voortdurend uit waardoor het zeker de moeite 
loont om manieren te zoeken om hiervan op de hoog-
te te blijven, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven.
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Socialware
Socialware is een organisatie die een bemiddelings-
rol speelt tussen de non-profitsector en enkele grote 
technologiebedrijven zoals Microsoft en Google. 
De bedoeling is om de non-profitsector een techno-
logisch duwtje in de rug te geven door dure techno-
logie financieel toegankelijker te maken. Concreet 
kan je er softwarepakketten tegen sterk gereduceer-
de prijzen of zelfs gratis verkrijgen. Om in aanmer-
king te komen, moet je wel een vzw zijn. 

De voordelen die je er krijgt zijn groot maar vaak 
nog te weinig bekend bij kleine verenigingen. Zo 
kan je er bijvoorbeeld Officepakketten kopen tegen 
zeer lage tarieven en krijg je gratis toegang tot be-
drijfstoepassingen van de software. Bij Google krijg 
je als vzw gratis toegang tot G-Suite, het bedrijfs-
pakket van Google, en krijg je een advertentiebud-
get van 10.000 dollar per maand dat je gratis kan 
spenderen via Google Adwords. 
www.socialware.be 

TIPS OM JE COLLECTIE TE BEHE-
REN EN TE ONTSLUITEN
Recent werden de provinciale erfgoeddataban-
ken overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap. 
Onderzoekers kunnen deze databanken gebruiken 
als digitale bron, maar ze zijn, net als Archiefbank 
Vlaanderen, ook een handig instrument voor wie 
zelf een collectie beheert. Als je erin slaagt om deze 
instrumenten in te zetten voor je organisatie, heb 
je meteen zelf een goed zicht op hoe je collectie in 
elkaar steekt en wat er precies in zit.

Archiefbank Vlaanderen
Als je je archiefcollectie wil beschrijven en ontsluiten 
op collectieniveau, dus niet op objectniveau, kan je 
terecht bij Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank 
Vlaanderen verzamelt gegevens over private archie-
ven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Archiefbank 
toont niet de archiefstukken zelf, maar wel de weg 
ernaartoe. Elke vereniging die een archiefcollectie 
beheert, kan deze laten registreren. Heemkunde 
Vlaanderen organiseerde over dit onderwerp de af-
gelopen jaren al verschillende workshops. Zie on-
der meer https://www.heemkunde-vlaanderen.be/
verenigingsarchief-gezocht-en-gevonden-4/.
www.archiefbank.be

Provinciale erfgoeddatabanken
Wil je je collectie op objectniveau gaan beschrijven 
en ontsluiten, dan kan je terecht bij platformen zo-
als Erfgoedplus (Limburg en Vlaams-Brabant), Erf-
goedinzicht (Oost- en West-Vlaanderen) en Donnet 
(Antwerpen). Naast de beheersvoordelen bieden 
de platformen ook de mogelijkheid om je objecten 
toegankelijk te maken voor het grote publiek. 
Vanaf 1 januari 2018 werd het beheer van deze erf-
goeddatabanken overgedragen naar de Vlaamse 
Gemeenschap. In de overgangsperiode 2018-2019 
kunnen bestaande gebruikers blijven gebruik maken 
van de erfgoeddatabanken. Ondertussen zullen ook 
de mogelijkheden onderzocht worden van een een-
gemaakt systeem.
www.erfgoedplus.be
www.erfgoedinzicht.be

Caspio

Maak je zelf wel eens inventarissen of andere lijst-
jes in een rekenblad? En wil je die informatie graag 
via je website delen met anderen maar weet je niet 
goed hoe je dit op een eenvoudige manier kan aan-
pakken? Dan is een goed startpunt misschien wel 
Caspio. Dat is een handige tool waarmee je data-
banken kan maken zonder dat je over doorgedreven 
IT-kennis hoeft te beschikken. Je hoeft er met an-
dere woorden niet voor te kunnen coderen. 
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Je kan vertrekken van een bestaand Exceldocument 
dat je wil ontsluiten, maar je kan evengoed infor-
matie verzamelen via een formuliertje dat even ge-
bruiksvriendelijk is als een Google Form. En het is 
bovendien volledig gratis voor kleine projecten.
www.caspio.com

Wikipedia
Ook al eens snel via Google informatie opgezocht 
over een stad of gemeente als je daar op bezoek 
gaat? Dan is de kans groot dat je na die zoekop-
dracht op een Wikipediapagina terechtkwam. Ie-
dereen kent de encyclopedie en toch zijn er slechts 
enkelen die eraan meewerken. Veel lokale erfgoed-
verenigingen plaatsen de geschiedenis van hun ge-
meente uitsluitend op hun eigen website of op die 
van de gemeente. En dat terwijl het ruime publiek 
zelden meteen naar die pagina’s op zoek gaat. Wil 
je de lokale geschiedenis ruimer bekend maken, dan 
doe je er goed aan om mee te werken aan deze on-
line encyclopedie.

Iedereen kan er trouwens aan meewerken. Dat 
kan anoniem, maar het is beter om je te registre-
ren, omdat je je zo herkenbaarder maakt voor de 
redacteurs.. Dat kan via deze pagina: https://
nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciaal:Gebr
uikerAanmaken. Het bewerken van de informatie is 
niet veel complexer dan het werken in je traditionele 
tekstverwerker. En je hoeft ook niet bang te zijn om 
aanvullingen of correcties aan te brengen: ze kun-
nen immers steeds worden teruggedraaid: https://
nl.wikipedia.org/wiki/Help:Aarzel_niet_een_zinvol-
le_bijdrage_te_leveren.

Wanneer je informatie toevoegt en deze door een 
redacteur nadien nog wordt aangepast, kan dat 
voor frustratie zorgen. Lig hier niet teveel wakker 
van, maar begrijp wel dat ook in dit vrijwilligerspro-
ject aan kwaliteitsbewaking gedaan wordt om de 
aangeboden informatie zo goed mogelijk te krijgen. 
Ga dus in dialoog via de overlegpagina’s en tracht 
te achterhalen waarom een wijziging of toevoeging 
niet werd geaccepteerd. Misschien volstaat het om 
je informatie te herformuleren. Mensen hebben 
vaak de neiging om online ‘wervend’ te schrijven, 
maar dat botst uiteraard met het encyclopedische 
karakter van Wikipedia. Een tip kan zijn om met 
kleine aanpassingen te starten en langzaam de ge-
woontes binnen Wikipedia te leren kennen om er 
verder gebruik van te kunnen maken.
Over het toevoegen van informatie via Wikidata 
vind je verder in Bladwijzer nog een artikel.

Timeline JS

Geschiedenis speelt zich af in de tijd en veel heem-
kundige verhalen hebben een sterk chronologisch 
karakter. Daarom kan het een goed idee zijn om te 
werken met een tijdlijn om je verhaal te vertellen. Via 
de website Timeline JS kan je heel eenvoudig mooie 
online tijdlijnen maken. Je vertrekt daarbij van een 
rekenblad zoals Excel, waarin je eerst alle informatie 
moet stoppen. Nadien kan je het bestand dan up-
loaden waarna de software de rest doet: alles wordt 
gepresenteerd in een mooie multimediale tijdlijn.
https://timeline.knightlab.com/



| 9
 | 

  b
eh

ee
r 

&
 o

rg
an

is
at

ie
 - 

22
 2

01
8

TIPS OM JE WERKING TE 
PROMOTEN

UiTdatabank
De meeste verenigingen zullen ondertussen de Ui-
databank wel kennen. Wanneer je een activiteit van 
je vereniging op een efficiënte manier wil promoten 
bij een breed publiek en op zoveel mogelijk kana-
len, dan is de UiTdatabank ongetwijfeld het beste 
vertrekpunt.
‘Wie invoert, haalt er veel UiT’, zo schrijven ze zelf. 
En dat klopt, want alle publieksactiviteiten ver-
schijnen niet alleen op de website UiT in Vlaande-
ren, maar worden daarnaast ook verspreid in meer 
dan 500 gedrukte en digitale vrijetijdsagenda’s met 
up-to-date informatie. De bekendste is waarschijn-
lijk de gemeentelijke of stedelijke UiTagenda. Ook 
Heemkunde Vlaanderen heeft een UiTagenda met 
heemkundige activiteiten en ook de kranten Het 
Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws maken graag ge-
bruik van deze databank voor hun lokale activitei-
tenkalenders.
www.uitdatabank.be 

Ampps
Twijfel je wel eens om een website te maken of wil je 
wel eens experimenteren met een eigen Wiki zonder 
die meteen online zichtbaar te zetten? Daar biedt 
Ampps een oplossing voor. Het is een software die 
je installeert op je computer en die meer dan 400 
softwaretoepassingen bevat om bijvoorbeeld een 
eigen website te maken die alleen zichtbaar is op je 
eigen computer. Je kan de website daar naar har-
tenlust bewerken en er volop mee experimenteren 
om ze pas te publiceren op het internet als je klaar 
bent. Bekende toepassingen die in het pakket zitten 
zijn onder meer Wordpress, Joomla of Drupal, maar 
je kan er ook je eigen Wiki of forums mee maken.
www.ampps.com 

Nieuwsbrieven
Onze mailboxen worden tegenwoordig overspoeld 
door nieuwsbrieven van alle organisaties die we 

willen volgen en bedrijven waar we wel eens iets 
gekocht hebben. Het lijkt erop dat niemand deze 
gigantische nieuwsstroom nog kan volgen. Noch-
tans blijken digitale nieuwsbrieven in de praktijk 
een efficiënte manier om je publiek op de hoogte te 
houden van je activiteiten en informatie te versprei-
den.  Bovendien worden deze nieuwsbrieven gretig 
doorgestuurd door abonnees naar andere geïnte-
resseerden.

We weten dat niet iedereen deze nieuwsbrieven 
opent. Maar dat is evengoed het geval bij de vele pa-
pieren nieuwsbrieven die verzonden worden. Mail-
chimp, wellicht het bekendste systeem, geeft aan 
dat je een succesvolle nieuwsbrief hebt als 15 tot 
25 procent van je abonnees je nieuwsbrief opent. 
Deze inschatting is aan de lage kant. In werkelijk-
heid merken we dat deze veel hoger kunnen oplo-
pen voor organisaties die een goede vertrouwensre-
latie hebben met hun doelpubliek. Bij Heemkunde 
Vlaanderen schommelt deze open rate bijvoorbeeld 
rond de 50 procent. 
Voor kleine organisaties met een klein adressenbe-
stand is er meestal geen kostprijs aan verbonden. 
Klein mag je in dit geval al redelijk ruim interprete-
ren. Bij Mailchimp kan je bijvoorbeeld gratis verzen-
dingen doen tot 2.000 abonnees en 12.000 e-mails 
per maand.
www.mailchimp.com   

Adobe Spark
Op het internet kan je met veel meer terecht dan 
teksten alleen. Denk bijvoorbeeld maar aan afbeel-
dingen, geluidsfragmenten of video's: je kan ze daar 
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allemaal gebruiken en liefst zoveel mogelijk tegelijk. 
Wanneer je een verhaal via digitale toepassingen 
probeert te vertellen, doe je aan digital storytelling. 
Een website die daar handig op inspeelt, is Adobe 
Spark. Deze website is er speciaal op gericht om on-
line verhalen of ideeën te vertellen en verspreiden op 
drie manieren.
Zo kan je er gratis
• snel een webpagina maken om teksten, afbeeldin-

gen en video in te verwerken;
• heel eenvoudig posts of banners maken voor je 

sociale mediakanalen;
• eenvoudige video's maken en bewerken die je kan 

voorzien van tekst en geluid.
https://spark.adobe.com/home/

Pixabay
Wanneer je gaat publiceren op het internet, kom 
je al snel in aanraking met auteursrecht. Bijvoor-
beeld wanneer je materiaal van anderen gaat ge-
bruiken om een tekst of filmpje op te vrolijken. Veel 
materiaal dat je online vindt, is auteursrechtelijk 
beschermd. Sterker nog: eigenlijk moet je ervan 
uitgaan dat het beschermd is, tenzij het anders ver-
meld is. Steeds vaker krijgen we meldingen van ver-

enigingen die geconfronteerd worden met boetes 
voor inbreuken op het auteursrecht. Het zou ons te 
ver voeren om hierover uit te wijden, maar in deze 
interactieve video vind je ongetwijfeld een antwoord 
op de meeste van je vragen: https://mediawijs.be/
tools/auteursrecht-help-interactieve-affiche.

Gelukkig zijn er dus ook situaties waarbij de auteurs 
uitdrukkelijk aangeven dat de door hen gemaakte 
materiaal behoort tot het publieke domein onder 
een CC0 Creative Commons-licentie en dus vrij ge-
bruikt mag worden. Een voorbeeld van een website 
met leuk materiaal dat je vrij mag gebruiken is Pixa-
bay. Je vindt er meer dan 1 miljoen gratis foto's, 
illustraties, vectors en video's. 
www.pixabay.com

 
Canva
Publiceren op het internet kan heel snel en daarom 
is snelheid bij het produceren van inhoud zeer be-
langrijk. Ben je niet grafisch aangelegd en sukkel je 
ook wel eens met de lay-out van sociale mediabe-
richten, documenten of ander marketingmateriaal? 
Dan is Canva misschien wel een goede oplossing 
voor jou. Je vindt er duizenden mooie sjablonen die 
je gratis mag gebruiken en eenvoudig aanpassen 
naar je eigen noden en behoeften.
www.canva.com
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BESLUIT
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine 
greep uit de mogelijkheden die er bestaan op het in-
ternet. Het loont dus steeds de moeite om verder te 
blijven zoeken en op de hoogte te blijven van nieuwe 
ontwikkelingen. Reserveer hier nu en dan wat tijd 
voor, maar met een gezonde portie nieuwsgierig-
heid gebeurt dat natuurlijk vanzelf. Je moet er bo-
vendien rekening mee houden dat deze toepassin-
gen steeds aan verandering onderhevig zijn. Soms 
zullen dit verbeteringen zijn, maar het soms kan het 
ook beter zijn om eens van platform te veranderen 
omdat je bij de concurrentie ondertussen beter af 
bent. Dat zijn allemaal afwegingen die je individueel 
op maat van je vereniging moet maken, afhankelijk 
van je beschikbare tijd en budget.
Loop je toch ergens op vast of zit je nog met vragen, 
dan kan je uiteraard altijd bij Heemkunde Vlaande-
ren terecht voor advies!

Rob Bartholomees
Consulent Heemkunde Vlaanderen
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