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Studio OMD:  

Alles wat je moet weten over Open 

Monumentendag 

 

Op zondag 10 september is het weer zover: Open Monumentendag! Tijdens het grootste 

monumentenfeest van Vlaanderen staat onroerend erfgoed centraal. Die dag zetten monumenten 

en ook historische landschappen, varend erfgoed en archeologische sites de deuren open voor het 

grote publiek. Daarnaast kunnen bezoekers kiezen uit een ruim aanbod van rondleidingen, 

tentoonstellingen, wandelingen, zoektochten, fietstochten, …  

 

Werk of woon jij in een monument? Wil je jouw erfgoedparel graag tonen aan een groot publiek? 

Neem dan zeker deel aan Open Monumentendag. 

Herita staat je graag met raad en daad bij en organiseert Studio OMD, een workshopnamiddag 

boordevol praktische en organisatorische informatie. 

 

 

Studio OMD 

Hoe zit dat juist met verzekeringen? Hoe organiseer ik een leuke activiteit voor families met 

kinderen? Hoe pak ik mijn communicatie nu het best aan? Wat kan ik doen om verschillende 

doelgroepen te bereiken?  

Op concrete vragen als deze biedt Studio OMD een antwoord. Per provincie organiseert Herita 

namiddag met interessante workshops boordevol praktische informatie.  

Iedereen is welkom, ook gidsen, vrijwilligers,… Schrijf je in en kies per blok een sessie die je graag 

wil meevolgen. 

 

 

Waar en wanneer?  

- Donderdag 23 februari 2017: Hasselt, Het Stadsmus (Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt) 

- Maandag 6 maart 2017: Antwerpen, De Roma (Turnhoutsebaan 329, 2140 Borgerhout) 

- Dinsdag 28 maart 2017: Leuven, Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven) 

- Donderdag 30 maart 2017 : Gent, Vooruit (Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent)  
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- Dinsdag 25 april 2017: Kortrijk, Texture Museum over Vlas en Leie (Noordstraat 28, 8500 

Kortrijk) 

 

 

Het programma 

13.30u - Onthaal met een drankje 

14u - Open Monumentendag 2017, een korte introductie 

14.40u - Keuze tussen 2 sessies: 

 

 Een zorgeloze Open Monumentendag 

Als lokale organisator ben je verantwoordelijk voor het goede verloop van Open 

Monumentendag. Een fragiel historisch interieur openstellen, het bezoek aan een 

vervallen kasteel, een torenbeklimming of een fietstocht organiseren,… het is niet 

zonder risico. Hoe zorg je ervoor dat jouw Open Monumentendag zorgeloos 

verloopt zowel voor jou en alle medewerkers als voor het publiek? 

 

 Hoe organiseer ik een activiteit voor families?  

Families met kinderen zijn voor Open Monumentendag een cruciale doelgroep. De 

kinderen van vandaag zijn het publiek en de monumentenzorgers van morgen. 

Maar niet alleen dat. Kinderen en families zijn gewoon een volwaardig publiek. Ze 

hebben recht op een aanbod op hun maat. Leer tijdens deze sessie hoe je een toffe 

familieactiviteit organiseert. Want jong geleerd is oud gedaan! 

 

15.30u 

Keuze tussen 2 sessies: 

 Hoe pak ik mijn communicatie aan?  

Communicatie is belangrijk om van Open Monumentendag een geslaagd 

evenement te maken. Het vraagt visie, inzicht in communicatietechnieken en een 

communicatieplan. In deze sessie kom je te weten hoe Herita jou ondersteunt en 

wat je zelf kan doen.  

 

 Voor elk wat wils 

Het Open Monumentendag-publiek is erg divers: van jong tot oud, van toevallige 

passanten tot klassieke erfgoedliefhebbers, van actieve belevers tot rustige 

genieters. Wil je die verschillende doelgroepen op jouw erfgoedsite ontvangen, dan 

is het belangrijk om een gevarieerd aanbod te voorzien. Ontdek hoe je met kleine 

inspanningen een groot publiek bereikt.  

16.20u 

Afsluitend drankje 

 

 

Meer informatie over Studio OMD op www.openmonumentendag.be. Inschrijven kan ook 

via deze weg.  

 

 

http://www.openmonumentendag.be/

