
HS10003 - Gent, stad 

waar we samenleven SD10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven

OD10216 - Het Huis van Alijn bouwt samen met anderen aan een museum voor iedereen om de verbinding met het cultureel 

erfgoed van het dagelijks leven te versterken

OD10217 - Op participatieve manieren bouwt het Huis van Alijn een collectie uit om het cultureel erfgoed van het dagelijks leven te 

borgen en te delen met iedereen.

OD10218 - Het Huis van Alijn voert samen met anderen onderzoek om de kennis en expertise over het veranderende dagelijkse 

leven structureel te verbreden, te verdiepen en te delen.

OD10219 - Het Huis van Alijn zet in op een kwaliteitsvolle, efficiënte organisatie en een waarderend, talentgericht 

medewerkersbeleid om zijn missie op een duurzame manier te realiseren.

OD10220 - Het Industriemuseum is een gastvrij museum en stimuleert ontmoeting en dialoog, om mensen te verbinden in de 

verwondering en interesse voor de sporen van onze industriële geschiedenis.

OD10221 - Het Industriemuseum is een dynamische en creatieve werkplek, waar de collectie en het museumverhaal bezoekers, 

makers en kenners inspireren en stimuleren tot nieuwe creaties, ideeën en kennisopbouw.

OD10222 - De collectie van het Industriemuseum wordt kwaliteitsvol beheerd en is uitgebouwd tot een representatieve collectie, 

voor iedereen toegankelijk en beschikbaar, om zo de kennis van en waardering voor ons industrieel erfgoed te versterken.

OD10223 - Het Industriemuseum investeert structureel in het voeren van historisch en technisch onderzoek over de collectie en de 

kernthema’s. Op die manier dragen we bij aan de kennisopbouw, -deling en waardering van technisch, wetenschappelijk en 

industrieel erfgoed.

OD10224 - Het Industriemuseum is uitgegroeid tot een sterk merk en verhoogt zijn zichtbaarheid om het publieksbereik te 

vergroten.

OD10225 - Het Industriemuseum met zijn dienstverlenende rol is een kwaliteitsvolle en efficiënte organisatie met een waarderend 

en talentgericht medewerkersbeleid

OD10226 - ETWIE verzamelt en ontsluit de beschikbare informatie en geeft impulsen.

OD10227 - ETWIE ondersteunt samenwerking en initiatieven vanuit het erfgoedveld en stimuleert expertisedeling en 

kennisoverdracht om de zorg voor, het inzicht in en de omgang met het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed te 

versterken.

OD10228 - ETWIE initieert en faciliteert actieve netwerken rond prioritaire thema’s in het TWI-erfgoed om werkingen en collecties af 

te stemmen en expertise-uitwisseling tussen actoren te bevorderen.

OD10229 - STAM zet de collectie centraal.

OD10230 - STAM focust op stedelijkheid in de vaste opstelling en projecten.

OD10231 - STAM zorgt voor een beklijvende museumervaring.

OD10232 - STAM maakt een digitale sprong voorwaarts.



HS10003 - Gent, stad OD10233 - STAM ontwikkelt een evoluerend businessmodel.

OD10234 - Erfgoedcel - beleidsprioriteiten.

OD10235 - Erfgoedcel - stadsproject km².

OD10236 - Erfgoedcel - dienstverlenende rol.

OD10237 - Het zakelijk team versterkt de musea zodat deze zich maximaal kunnen focussen op het uitvoeren van de basisfuncties en 

eventuele dienstverlenende rol.

OD10238 - Het zakelijk team stimuleert de bewuste dialoog over gezamenlijk aan te pakken thema’s. De gezamenlijke aanpak biedt 

een meerwaarde voor elk museum afzonderlijk en voor beide AGB’s, zonder hierbij de eigenheid van elk museum aan te tasten.


