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Dit verslag is het resultaat van een collectieve inventarisatie door deskundigen uit 27 landen1,
uitgevoerd op verzoek van de Raad van de Europese Unie binnen het kader van het Werkplan
voor Cultuur 2015-2018. Het doel ervan was om een ‘innovatieve aanpak voor het beheer
van materieel, immaterieel en digitaal erfgoed op alle niveaus in kaart te brengen en het
publieke domein, private belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld daarbij te
betrekken’. Het was een uitdagende opdracht die veel verder ging dan alleen het verzamelen
en presenteren van reeds bekende informatie uit onderzoek en professionele of institutionele
ervaringen. De werkgroep heeft vragenlijsten en modellen opgesteld en daarmee relevante
gegevens en voorbeelden verzameld en geanalyseerd. De tekst is stap voor stap tot stand
gekomen en besproken tijdens bijeenkomsten en in kleinere groepen. Het was een dankbaar
proces waarin we elkaar konden leren kennen en een gemeenschappelijke visie konden
ontwikkelen. Het resultaat van dit proces is een weliswaar begrijpelijke, maar niet idiomatische Engelse tekst die voor niet-moedertaalsprekers van het Engels misschien nog beter te
begrijpen is dan voor moedertaalsprekers. Dit is de Nederlandse vertaling van die tekst.
Dit verslag van de OMC (Open Methode van Coördinatie)-werkgroep2 heeft als doel om het
nogal abstract begrip participatief beheer van het cultureel erfgoed te vertalen naar concrete
actie: hoe kan participatie in het gewone, dagelijkse beheer van cultureel erfgoed
worden toegepast? De publicatie van het handboek was erop gericht om erfgoedprofessionals en -instellingen te helpen inzien waarom participatief beheer van cultureel erfgoed
belangrijk is en hun te leren hoe en wanneer dit het best kan worden ingezet.
Als handboek is dit document allereerst bedoeld om erfgoedprofessionals en -instellingen
praktisch advies te geven waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Het bestaat uit staps
gewijze adviezen over het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor participatief
beheer van cultureel erfgoed, en hoe je het proces het beste kunt begeleiden en ervoor kunt
zorgen dat het duurzaam is. Daarnaast vond de werkgroep het belangrijk dat ook politici en
beleidsmakers het handboek kunnen gebruiken.

1

Alle lidstaten zijn uitgenodigd. België,
Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken,
Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Polen, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden,
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben
meegedaan.
2

De Open Methode van Coördinatie (OMC) is
een vrijwillige samenwerkingsvorm voor
EU-lidstaten, waarbinnen zij methodes en
ervaringen uitwisselen via werkgroepen van
deskundigen. Deze manier van werken wordt
sinds 2007 toegepast in het cultuurbeleid, in
het kader van de Europese cultuuragenda.
De prioriteiten en thema’s worden door de
Raad vastgelegd in meerjarige werkplannen.

Nieuwe participatieve benaderingen voor de bescherming en het beheer van cultureel erfgoed
en een grotere betrokkenheid zijn positief voor burgers en de samenleving als geheel. En als
de mensen en de samenleving nieuwe redenen en manieren ontdekken om meer betrokken
te zijn bij de zorg voor en het gebruik van cultureel erfgoed, dan heeft dat ook een positieve
uitwerking op ons erfgoed. Een van onze uitgangspunten bij het samenstellen van dit
OMC-verslag was dan ook dat voor participatief beheer van cultureel erfgoed niet alleen
professionele kennis van cultureel erfgoed vereist is, maar ook professionele kennis van en
belangstelling voor de betrokken gemeenschappen. Daarbij valt te denken aan kennis van
sociale en economische voorwaarden, eigenaarschap, inzicht in wat de drijvende kracht is
achter een bepaalde gemeenschap of groep, of welke geschiedenis men deelt, enz.
Van oudsher werd het beheer van cultureel erfgoed van bovenaf aangepakt: instellingen (de
‘deskundigen’) bepaalden voor het publiek. Bij participatief beheer van cultureel erfgoed
wordt daarentegen de kennis van de werkelijke belangen en behoeften van de samenleving
gecombineerd met die van het cultureel erfgoed (collecties, competenties van het personeel,
enz.). Als gevolg daarvan erkent men dat er veel verschillende ‘deskundigen’ zijn, zoekt men
de verbinding met gemeenschappen om overleg met deze gemeenschappen te voeren en
met hen samen te werken. Natuurlijk zijn beide vormen van beheer relevant en beide zullen
in de toekomst in voorkomende gevallen worden toegepast. De OMC-werkgroep hoopt echter
wel dat dit handboek ertoe bijdraagt dat het participatief beheer wordt versterkt.
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1.1 Achtergrond – cultureel erfgoed
en democratie
Democratie is een open systeem waarin ruimte is voor kritisch herdenken en vernieuwing.
Een onderscheidend kenmerk van democratie is dat deze staatsvorm de staat en de samenleving als geheel de mogelijkheid biedt om de regels ervan ter discussie te stellen en samen
nieuwe modellen of andere processen te zoeken die aansluiten op huidige en toekomstige
vraagstukken. Op EU-niveau is men momenteel op zoek naar manieren om Europese burgers
meer inspraak te geven in publieke kwesties via innovatieve en participatieve procedures.
Cultuurbeleid moet ook openstaan voor deze nieuwe participatieve processen. Cultuur is
een menselijke hulpbron met verreikende gevolgen die van fundamenteel belang zijn voor
onze samenlevingen – cultuur gaat ten diepste over wie we zijn als mensen3. Daarom biedt
dit beleidsterrein talloze mogelijkheden voor het gebruik van participatieve modellen. Dat
gegeven wordt tegenwoordig steeds breder erkend en er is op dit terrein dan ook behoefte
aan innovatieve, concrete ontwikkeling van participatie.
Ons gemeenschappelijke culturele erfgoed is in deze context een belangrijke factor. De
promotie van een nieuwe generatie beleidsmodellen op het gebied van cultureel erfgoed
voor de lange termijn, met feiten onderbouwd en gericht op samenleving en burgers, is een
terugkerend thema in de hernieuwde erkenning van de rol van cultureel erfgoed als ‘strategische hulpbron voor een duurzaam Europa.’ Cultureel erfgoed wordt gezien als getuigenis
van de culturele, sociale en economische uitwisseling die heeft bijgedragen aan de ruimtelijke omgeving en de samenleving van nu. Het is ook een inspiratiebron voor creativiteit en
innovatie, en voor mensen en gemeenschappen is het een hulpmiddel bij het bouwen aan
de toekomst. Daarom verschuift de nadruk van het beleid rond cultureel erfgoed geleidelijk
naar een situatie waarin specifieke objecten, collecties, monumenten en locaties zodanig
worden beschermd dat hun waarde voor de samenleving toeneemt. Als gemeenschappen
actief bij hun cultureel erfgoed worden betrokken, kunnen de mogelijkheden ervan voor
duurzame ontwikkeling en een betere kwaliteit van leven beter worden benut.

3

UNESCO, Verklaring over Cultuurbeleid
(1982): ‘Cultuur moet worden beschouwd
als een geheel van onderscheiden spirituele,
materiële, intellectuele en emotionele
kenmerken die een samenleving of sociale
groep karakteriseren. Naast kunst en
literatuur omvat zij ook levenswijzen,
fundamentele mensenrechten, waardensystemen, tradities en overtuigingen...’

Het erfgoedbeleid krijgt een steeds grotere reikwijdte en omvat materiële, immateriële en
digitale dimensies. Daardoor neemt de complexiteit van dit beleid toe, en dat leidt tot verschillende visies en expertise op het gebied van bescherming, beheer en ontsluiting van
deze zeer diverse bronnen. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat cultureel erfgoed ook
relevant is voor andere beleidsterreinen, zoals regionale ontwikkeling, sociale cohesie, landbouw, maritieme zaken, het milieu, toerisme, onderwijs, onderzoek, innovatie en de digitale
agenda.

4

Kaderverdrag van de Raad van Europa over
de waarde van cultureel erfgoed voor de
samenleving. Faro, 27.10.2005 Council of
Europe Treaty Series – Nr 199.

Deze principes zijn vastgelegd in het Kaderverdrag van de Raad van Europa over de waarde
van cultureel erfgoed voor de samenleving4 en de Conclusies van de Raad van de Europese
Unie over cultureel erfgoed als strategische hulpbron voor een duurzaam Europa5.

5

Conclusies van de Raad van de Europese
Unie van 21 mei 2014 over cultureel erfgoed
als strategische hulpbron voor een duurzaam
Europa (OJ C 183, 14.6.2014, p. 36).
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Zoals de Europese Commissie heeft benadrukt in haar Mededeling Naar een geïntegreerde
aanpak van cultureel erfgoed voor Europa 6, is het voor de Europese samenlevingen en
economieën essentieel dat de verschillende overheden die verantwoordelijk zijn voor sector
beleid met elkaar samenwerken en dat er interdisciplinair wordt samengewerkt om het
potentieel van cultureel erfgoed ten volle te kunnen benutten.
In deze aanpak staan mensen en menselijke waarden centraal binnen een breder, interdisciplinair concept van cultureel erfgoed7. Cultureel erfgoed wordt daarbij gezien als ‘gedeelde
rijkdom’ en een ‘gemeenschappelijk goed’, dat wordt bewaard voor toekomstige generaties.
De zorg daarvoor is daarom een ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’ voor alle
belanghebbenden8.
De bescherming, het beheer en de bevordering van cultureel erfgoed vereisen dan ook een
effectief beheer op alle niveaus en een goede samenwerking tussen sectoren, en alle
belanghebbenden moeten daarbij worden betrokken, van overheidsinstanties en profes
sionals tot private partijen, maatschappelijke organisaties, niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s) en de vrijwilligerssector.
Dit vraagt om een krachtdadige ontwikkeling van participatief beheer van cultureel erfgoed.
Ook dit heeft de Raad van de Europese Unie erkend in zijn conclusies over participatief
beheer van cultureel erfgoed9. Nieuwe management- en beheersmodellen krijgen een steeds
sterkere positie. Het gaat daarbij om modellen die erop gericht zijn om alle belanghebbenden
en lokale en andere gemeenschappen actief te betrekken bij een ‘opener, participatiever,
doeltreffender en samenhangender’ cultuurbeheer, ook op beleidsniveau.
In de conclusies over participatief beheer van cultureel erfgoed pleitte de Raad van de
Europese Unie er ook voor om de publieke en private sector op alle niveaus bij de besluitvorming te betrekken en de Raad van de Europese Unie heeft de Commissie verzocht om
een participatieve aanpak van het beheer van cultureel erfgoed te bevorderen. In de conclusies werd ook een oproep gedaan voor meer samenwerking tussen de Europese lidstaten
om best practices van bottom-up benaderingen voor een gezamenlijk inclusief beheer van
cultureel erfgoed te bepalen en te verspreiden.

1.2 Operationeel kader voor de ‘Open Methode
van Coördinatie’ (OMC)-werkgroep
Het mandaat van de werkgroep is gebaseerd op het Werkplan voor cultuur 2015-201810
dat in november 2014 werd aangenomen. Tegen de achtergrond van globalisering en digitalisering zijn in dit werkplan de belangrijkste vraagstukken voor culturele instellingen en
kleine en middelgrote bedrijven (MKB) uit de creatieve sector in kaart gebracht, op nationaal
en Europees niveau. Er staan ongeveer twintig maatregelen in, verdeeld over vier prioritaire
assen. De werkgroep ‘Participatief beheer van cultureel erfgoed’ werd opgericht onder
prioriteit b) van het werkplan. In het kader van dit EU-werkplan kreeg de werkgroep een
helder mandaat, dat als volgt luidt:
 Bepaling van innovatieve methoden voor het beheer op meerdere niveaus van materieel,
immaterieel en digitaal erfgoed, waarbij de publieke sector, particulieren en het maatschappelijk middenveld betrokken zijn;
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6

De Commissie verzoekt thans alle
belanghebbenden om gezamenlijk te
onderzoeken hoe het overheidsbeleid op alle
niveaus, met inbegrip van de Europese Unie,
beter kan worden samengevoegd om de
duurzaamheidswaarde van het Europese
culturele erfgoed op de lange termijn tot zijn
recht te laten komen en een beter
geïntegreerde aanpak te ontwikkelen voor
de instandhouding en benutting ervan.’
Mededeling van de Commissie aan het
Europees Parlement, de Raad van de
Europese Unie, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s, Naar een geïntegreerde aanpak van
cultureel erfgoed voor Europa
(COM/2014/0477 definitef).
7

In zijn conclusies van mei 2014 zegt de
Raad van de Europese Unie dat Europese
samenlevingen voor huidige en toekomstige
vraagstukken en oplossingen gebruik
moeten kunnen maken van een breed
spectrum aan rijkdommen die uit het
verleden zijn geërfd, ‘in alle vormen en
aspecten – materieel, immaterieel en
digitaal (van oorsprong digitaal en
gedigitaliseerd), waaronder monumenten,
opgravingen, landschappen, vaardigheden,
gebruiken, kennis en uitingen van menselijke
creativiteit, alsmede collecties die worden
bewaard en beheerd door openbare en
particuliere instellingen zoals musea,
bibliotheken en archieven’. In haar
Mededeling van juli 2014 heeft de Europese
Commissie de maatschappelijke relevantie
van cultureel erfgoed bevestigd. ‘Het
Europees cultureel erfgoed is in zowel
materiële als immateriële vorm een
gemeenschappelijk bezit – een erfenis van
vorige generaties Europeanen en wat wij de
volgende generaties nalaten. Het is een
onvervangbare bewaarplaats van kennis en
een waardevol middel om economische
groei, werkgelegenheid en sociale cohesie te
bewerkstelligen. Het verrijkt het persoonlijke
leven van honderden miljoenen mensen, is
een bron van inspiratie voor denkers en
kunstenaars, en een prikkel voor culturele en
creatieve bedrijfstakken.’ Mededeling van de
Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad van de Europese Unie, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio’s, Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor
Europa (COM/2014/0477 definitef).
8

Cultureel erfgoed is een gedeelde rijkdom en
een gemeenschappelijk goed. Net als
soortgelijke goederen staat het bloot aan
overexploitatie en onderfinanciering, die
kunnen leiden tot verwaarlozing, verval, en
in sommige gevallen vergetelheid. Zorg voor
ons erfgoed is daarom onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.’ Mededeling
van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad van de Europese Unie,

het Europees Economisch en Sociaal Comité
en het Comité van de Regio’s, Naar een
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed
voor Europa (COM/2014/0477 definitief).
9

Conclusies van de Raad van de Europese
Unie over participatief beheer van cultureel
erfgoed (OJ C 463, 23.12.2014, p. 1).
10

Conclusies van de Raad van de Europese
Unie en de vertegenwoordigers van de
regeringen van de lidstaten, in het kader van
de Raad bijeen, over een werkplan voor
cultuur (2015-2018) (2014/C 463/02).
11

Conclusies van de Raad van de Europese
Unie over participatief beheer van cultureel
erfgoed, (2014/C 463/01), Publicatieblad
van de Europese Unie C 463, 23.12.2014,
p. 1-3. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ENTXT/?uri=CELEX%3A52014XG1223%2801%29
12

België (Vlaamse en Duitse gemeenschap en
Wallonië), Bulgarije, Kroatië, Cyprus,
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Duitsland (federaal en regionaal niveau),
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië,
Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Polen, Portugal, Roemenië,
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het
Verenigd Koninkrijk.
13

De deskundigen van het Raymond Lemaire
International Centre for Conservation van de
Katholieke Universiteit Leuven, professor
Koen Van Balen en Aziliz Vandesande, gaven
tijdens de eerste bijeenkomst van de
OMC-groep in april 2015 aan dat het
onderzoek naar participatief beheer van
cultureel erfgoed zich nog in een pril
stadium bevindt. Het proces wordt
wederzijds beïnvloed en gemodelleerd door
internationale verdragen en burgerorganisaties, maar ook door verschuivingen in het
paradigma van cultuur en erfgoed.
14

www.worldvaluessurvey.org
15

Europese Commissie, 2009,
The characterisation of Active Citizenship
in Europe, by M. Mascherini, A.R. Manca en
B. Hoskins, JRC Scientific and Technical
Reports.
16

www.oecdbetterlifeindex.org
17

Bertelsmann Stiftung, Staatsministerium
Baden-Württemberg (Hrsg.), Partizipation im
Wandel – Unsere Demokratien zwischen
Wählen, Mitmachen und Entscheiden, Verlag
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2014, p. 8.
18

Conclusies van de Raad van de Europese
Unie van 21 mei 2014 over cultureel
erfgoed als strategische hulpbron voor een
duurzaam Europa, 2014/C 183/08 OJ C 183,
14.6.2014.

 Samenwerking tussen verschillende beheersniveaus en beleidsdomeinen aan de orde
stellen.
 Dit handboek met aanbevelingen voor beleidsmakers en erfgoedinstellingen is het resultaat van de werkzaamheden die binnen dit mandaat zijn uitgevoerd. Het verwijst naar
de conclusies van de Raad van de Europese Unie over participatief beheer van cultureel
erfgoed.11
Deze OMC-werkgroep Participatief beheer van cultureel erfgoed bestond uit deskundigen
uit 26 EU-lidstaten12 en Noorwegen. De OMC-werkgroep is tussen april 2015 en oktober
2016 zes keer bijeengekomen. In Bijlage I staat een beschrijving van hoe de werkzaamheden
binnen de OMC-werkgroep werden georganiseerd.
Het is op dit moment nog lastig om modellen voor innovatief participatief beheer van
cultureel erfgoed te ontwikkelen, omdat burgerparticipatie zoals in het mandaat gefor
muleerd nog in de kinderschoenen staat. In Europa lijkt er geen uitgebreid en systematisch
wetenschappelijk onderzoek te zijn gedaan naar participatief beheer van cultureel erfgoed.
Toch heeft de werkgroep de bestaande onderzoeksresultaten en praktijken als uitgangspunt
genomen13.
Hoewel uit de resultaten van het World Values Survey (WVS)14 en andere studies (JRC15 en
de Better Life Index van de OESO16) blijkt dat we niet te licht uitspraken moeten doen over
waarden in Europa en daarbuiten, zijn twee centrale bevindingen uit het participatieve
onderzoek wel bruikbaar als premisse voor het beschrijven van de algemene trends in de
EU-lidstaten.
 Burgers en politieke vertegenwoordigers vinden de nieuwe vormen van participatie nu
al (bijna) net zo belangrijk als stemmen tijdens verkiezingen.
 De angst dat de representatieve elementen en instituties van ons politieke systeem
daardoor ondermijnd zouden worden is op zijn minst overdreven, zo niet ongegrond. Het
tegenovergestelde lijkt eerder waar: deze pijlers van dialoog en directe democratie
kunnen de democratie juist versterken17.
De werkgroep was zich ervan bewust dat cultureel erfgoed vele dimensies heeft: cultureel,
psychologisch, fysiek, digitaal, ecologisch, economisch en sociaal. Het heeft op allerlei manieren
waarde voor de samenleving, zowel intrinsiek als praktisch. De recente discussie op Europees
niveau18 liet bovendien zien dat verschillende beleidsterreinen zich bezighouden met cultureel erfgoed, zowel op nationaal als Europees niveau. Het onderwerp overstijgt het
cultuurbeleid en raakt aan gebieden als het milieu, cohesiebeleid, onderwijs, toerisme en
burgerschap. Tegelijkertijd hebben deze andere beleidsterreinen weer invloed op het erfgoed,
omdat het veel mogelijkheden biedt voor het realiseren van hun doelstellingen. Omdat
cultureel erfgoed voor veel beleidsterreinen relevant is, leidt dat tot een grotere complexiteit
en is er noodzakelijkerwijs een veelheid aan actoren bij betrokken. Daarom heeft de Raad
van de Europese Unie in zijn conclusies van mei 2014 de lidstaten en de Commissie opgeroepen om ‘de dialoog met de belanghebbenden op het gebied van cultureel erfgoed te
versterken met het oog op het bepalen en uitvoeren van gecoördineerde beleidslijnen en
acties voor het duurzaam beheer en de duurzame ontwikkeling van het cultureel erfgoed.’
Verder benadrukte de Raad van de Europese Unie in zijn conclusies over participatief beheer
van cultureel erfgoed van november 2014, dat alle belanghebbende partijen actief moeten
worden betrokken bij de besluitvorming over en het plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid en programma’s inzake cultureel erfgoed, teneinde het publiek meer
bewust te maken van de waarde die het vertegenwoordigt, de transparantie en
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toerekenbaarheid van investeringen met overheidsgelden te verhogen en het vertrouwen
tussen burgers en politiek te vergroten. De Raad van de Europese Unie heeft de lidstaten
verzocht het maatschappelijk middenveld en de private sector actiever te betrekken bij het
beheer van cultureel erfgoed, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau. Een integrale aanpak heeft daarom de voorkeur19. Waar mogelijk heeft de werkgroep ook aandacht
besteed aan vormen van participatie die een integrale aanpak hebben20.
We zijn pas net begonnen. De EU ondersteunt onderzoekers21 die de huidige situatie bij
culturele instellingen kritisch moeten beoordelen en nieuwe manieren onderzoeken voor
participatief beheer op het gebied van cultuur. Via het programma Horizon 2020 ondersteunt
de EU ook het sociale platform REACH22, een groot netwerk van ontwikkelingsorganisaties,
het toerisme, het onderwijs, de creatieve industrie, erfgoedprofessionals, academische deskundigen, kunstenaars, professionals van archieven en galeries, verenigingen en
belangengroepen van amateurs en lokale gezelschappen en beleidsmakers. Het project
houdt zich bezig met de vraag hoe we cultuur en cultureel erfgoed een relevantere rol
kunnen geven die bijdraagt aan veranderingen in de economie, in gemeenschappen en
regio’s. Daarnaast ontwikkelt en test het project een model en een toolkit voor
participatie.
Het bevorderen van innovatieve modellen voor participatief beheer van cultureel erfgoed
is ook opgenomen in de specifieke doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel
Erfgoed 201823.

1.3 Op welke doelgroep was het werk van de
OMC-werkgroep gericht?
Erfgoedprofessionals en -instellingen vormden de belangrijkste doelgroep, naast politici en
beleidsmakers. De OMC-groep heeft er echter voor gekozen de boodschap aan te passen
aan de verschillende behoeften van deze doelgroepen.
De OMC-groep heeft allereerst een aantal aanbevelingen geformuleerd voor met name
erfgoedprofessionals en -instellingen die praktische instrumenten nodig hebben om
abstracte concepten te vertalen naar concrete maatregelen (hoofdstuk 4) en die zich bezighouden met participatief beheer van cultureel erfgoed in de praktijk.
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Mededeling van de Commissie aan het Europees
Parlement, de Raad van de Europese Unie, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het
Comité van de Regio’s, Naar een geïntegreerde
aanpak van cultureel erfgoed voor Europa
(COM/2014/0477 definitief).
20

‘... het ruimtelijkeordeningsbeleid heeft een grote
invloed op de kwaliteit van leven van mensen en
de kwaliteit van de leefomgeving. Dit beleid
bepaalt en ondersteunt de keuzes op het gebied
van waar mensen leven, hun culturele diversiteit
uiten... Het doel van een participatief democratisch proces bij ruimtelijke ordening is het
bereiken van gedeeld eigenaarschap en een
gemeenschappelijke acceptatie van plannen of
beleidsmaatregelen en actieprogramma’s
waarmee conflicten worden opgelost, en het
bereiken van een gezamenlijke besluitvorming,
waarin het algemeen belang altijd prevaleert
boven het individuele belang.’ Europees handvest
voor participatieve democratie inzake processen
van ruimtelijke ordening van de European Council
of Spatial Planners, 2016, art. 2.
21

Research and Innovation Action (RIA) ondersteund door Horizon 2020 - Call
H2020-SC6-CULT-COOP-06-2017 Participatory
approaches and social innovation in culture
Societal Challenges Pillar - Horizon 2020 Work
Programme 2016-2017, Europe in a changing
world – inclusive, innovative and reflective
societies.
22

Project REACH RE-designing Access to Cultural
Heritage for a wider participation in preservation,
(re-)use and management of European culture
http://reach-culture.eu/
Ondersteund door het EU-programma Horizon
2020 - Call H2020-SC6-CULT-COOP-06-2017
Participatory approaches and social innovation in
culture Societal Challenges Pillar - Horizon 2020
Work Programme 2016-2017, Europe in a
changing world – inclusive, innovative and
reflective societies.
23

Besluit (EU) 2017/864 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
17 mei 2017 over het Europees Jaar van het
cultureel erfgoed (2018), OJ L 131,
20.5.2017, p. 1-9.

Gezien de conclusie van de analyse van verzamelde voorbeelden (hoofdstuk 3) (namelijk
dat projecten op het gebied van participatief beheer vaak worden geïnitieerd (en gefinancierd) door nationale, regionale of lokale overheden) heeft de OMC-groep besloten om ook
een aantal aanbevelingen te formuleren op nationaal en Europees niveau (hoofdstuk 5),
gericht op politici en beleidsmakers.
Dit handboek bevat geen praktische adviezen voor het maatschappelijk middenveld. De
OMC-groep heeft echter nooit uit het oog verloren dat het maatschappelijk middenveld,
subsidieorganisaties, de academische wereld, professionele organisaties, verenigingen,
eigenaren en andere sectoren belangrijke actoren zijn in het participatief beheer van cultureel erfgoed, en dus ook belang kunnen en soms moeten hebben bij de aanbevelingen in
dit handboek.

1.4 Hoe is de OMC-werkgroep te werk gegaan?
1.4.1 In kaart brengen
In het werkplan heeft de Raad van de Europese Unie instrumenten en werkmethoden
genoemd die de OMC-groep kan gebruiken.
Deskundigen inventariseren en vergelijken beleidsmaatregelen op nationaal en
regionaal niveau en selecteren best practices, mede in samenwerking met
bestaande erfgoednetwerken.
Met behulp van een anonieme vragenlijst, opgesteld door de voorzitter van de OMC-groep
en een medewerker van de Commissie is een eerste inventarisatie gedaan. Deze vragenlijst
bestond uit achttien vragen, verdeeld over zes thema’s: wetgeving, economische ondersteuning, processen en instrumenten, initiatief nemen, vertrouwen en consistentie en
belemmeringen en risico’s. Van de 26 landen uit deze OMC-groep hebben er 18 de vragenlijst
ingevuld. De landenvertegenwoordigers hebben een persoonlijk, maar onderbouwd oordeel
gegeven van de situatie in hun land, in sommige gevallen met hulp van collega’s uit hun
land (dit deden ze op eigen initiatief). De verzamelde gegevens werden tijdens de tweede
bijeenkomst gepresenteerd. De groep heeft daarna besproken welke conclusies er uit de
inventarisatie konden worden getrokken.
De algemene conclusie was dat het niet zinvol zou zijn zich te focussen op wettelijke vereisten, want in de meeste lidstaten is het consulteren van het maatschappelijk middenveld
al wettelijk verplicht. Men vond echter wel dat er in sommige lidstaten meer kon worden
gedaan om meer samenhang aan te brengen in de wetgeving op het gebied van participatief
beheer van cultureel erfgoed. Onvoldoende samenhang tussen de bestuursniveaus maakt
het moeilijk om echt participatief beheer te realiseren. Uit een analyse van de bestaande
wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed bleek dat er overal in meer of mindere mate
sprake is van mechanismen voor publieksparticipatie en dat deze mechanismen ook in de
praktijk worden toegepast.
Het was ook duidelijk dat het nog minder zinvol was om zich te focussen op financiële steun.
In het overgrote deel van de lidstaten kan het maatschappelijk middenveld voor specifieke
projecten aanspraak maken op overheidssubsidie. Algemene, jaarlijks terugkerende steun
zonder tijdslimiet komt wat minder vaak voor, maar de OMC-groep concludeerde dat deze
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vorm van steun wel belangrijk is voor het maatschappelijk middenveld. Tijdens een discussie
hierover werd gezegd dat de administratieve rompslomp rond het aanvragen van subsidies
in veel gevallen een onnodig zware belasting vormt voor maatschappelijke organisaties en
andere actoren uit het maatschappelijk middenveld.
Er zijn maar een paar lidstaten waar het niet mogelijk is het maatschappelijk middenveld
te raadplegen. Verder bleek dat het consulteren van het maatschappelijk middenveld in de
meeste lidstaten wettelijk verplicht of gebruikelijk is. Het middenveld zou echter wel vaker
betrokken kunnen worden bij belangrijk overheidsonderzoek op het gebied van cultureel
erfgoed. In veel lidstaten kan het maatschappelijk middenveld ook informatie, kennis en/of
verhalen delen via officiële websites.
In de meeste lidstaten lijkt het erop dat de laatste obstakels voor participatief beheer van
cultureel erfgoed geleidelijk worden weggenomen. De helft van de lidstaten heeft echter
te maken gehad met risico’s en problemen op het gebied van participatief beheer van cultureel erfgoed. In sommige lidstaten hebben wetswijzigingen ter vereenvoudiging van
procedures voor ruimtelijke ordening en bouw er bijvoorbeeld toe geleid dat publieke
inspraak in het proces juist werd bemoeilijkt.
Over het algemeen heeft het publiek vertrouwen in de beslissingen over cultureel erfgoed,
maar toch is er ruimte voor verbetering. Hetzelfde geldt voor samenhang tussen de verschillende bestuursniveaus. Er kunnen bijvoorbeeld problemen ontstaan als de verschillende
bestuursniveaus verschillende belangen hebben als het gaat om cultureel erfgoed, als ze
er niet evenveel van afweten en niet dezelfde capaciteiten hebben om ermee om te gaan.
De algemene conclusie was dat er in de meeste landen geen formele belemmeringen zijn
om participatief beheer van cultureel erfgoed in te voeren en dat de voorwaarden ervoor
in veel of zelfs de meeste landen al aanwezig zijn. De OMC-groep heeft daarom besloten
geen verder onderzoek naar dit onderwerp te doen, maar zich in plaats daarvan te richten
op het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor meer publieksparticipatie.
Later in het proces is een tweede inventarisatie uitgevoerd. Daarbij zijn voorbeelden
verzameld van door de lidstaten ontwikkelde projecten en acties, als feitelijke basis voor
de analyse. Er is een model ontworpen (Bijlage II A), waarin de lidstaten hun voorbeelden
hebben ingevuld.

1.4.2 Betrokkenheid van deskundigen
De Commissie heeft het European Expert Network on Culture (EENC) verzocht een beleids
notitie op te stellen, om de kennis van de groep verder te vergroten24. Daarnaast werden
deskundigen uit verschillende wetenschappelijke en academische disciplines uitgenodigd om
de bijeenkomsten van de OMC-groep bij te wonen en daar presentaties te houden. Dat waren:
Tijdens de eerste bijeenkomst: Professor Koen Van Balen en Aziliz Vandesande van het
Raymond Lemaire International Centre for Conservation van de Katholieke Universiteit
Leuven.
Tijdens de tweede bijeenkomst: Margherita Sani van het Istituto Beni Culturali van de Italiaanse regio Emilia-Romagna (die als EENC-deskundige ook het EENC-rapport presenteerde)
en professor Pier Luigi Sacco, hoogleraar Culturele Economie en vicerector International
Research Networks and European Programmes aan de International University of Languages
and Media (IULM) in Milaan.
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Het EENC is een groep deskundigen die in
2010 is opgericht om het DirectoraatGeneraal voor Onderwijs en Cultuur van de
Europese Commissie te adviseren op het
terrein van cultuurbeleid.

Tijdens de derde bijeenkomst: Prof. dr. Brigitte Geißel, hoogleraar politicologie en politieke
sociologie aan de Goethe-Universität in Frankfurt am Main en Zoltán Krasznai van het
Directoraat-Generaal Onderzoek & Innovatie van de Europese Commissie, Unit B6 ‘Open en
inclusieve samenlevingen’. Daarnaast presenteerden Eva Moraga en Andrew Ormston tijdens
deze bijeenkomst het verslag van de werkgroep. Zij namen deel aan ‘Voices of Culture’, een
vernieuwde, gestructureerde dialoog over participatief beheer van cultureel erfgoed.
Alle adviezen van deze deskundigen zijn in dit handboek opgenomen.

1.5 Kernbegrippen: afspraken binnen
de OMC-groep
Tijdens de eerste bijeenkomsten is intensief gediscussieerd over de betekenis van kern
begrippen in het mandaat van de OMC-werkgroep. Voor de werkzaamheden van deze
OMC-werkgroep is een aantal kernbegrippen overeengekomen en als volgt gedefinieerd:

1.5.1 Cultureel erfgoed
Er bestaan talloze definities van het begrip cultureel erfgoed25 en het concept is voortdurend
in ontwikkeling in verband met institutionele praktijken, onderzoek en ontwikkelingen in de
samenleving. Elke lidstaat hanteert binnen zijn eigen wetgeving weer een andere
definitie.
Voor dit rapport heeft de OMC-groep gekozen voor een zo breed mogelijke definitie van
cultureel erfgoed, met inbegrip van materiële, immateriële en digitale bronnen, conform de
huidige benadering waarin mensen en menselijke waarden centraal staan in een breed en
interdisciplinair concept van cultureel erfgoed.
De OMC-groep heeft zich laten inspireren door de volgende definitie:
Cultureel erfgoed bestaat uit rijkdommen die uit het verleden zijn geërfd, in alle
vormen en aspecten – materieel, immaterieel en digitaal (van oorsprong digitaal en
gedigitaliseerd), waaronder monumenten, opgravingen, landschappen, vaardigheden,
gebruiken, kennis en uitingen van menselijke creativiteit, alsmede collecties die
worden bewaard en beheerd door openbare en particuliere instellingen zoals musea,
bibliotheken en archieven. Het is in de loop der eeuwen gevormd door de interactie
tussen cultuuruitingen van de verschillende beschavingen die Europa hebben
bevolkt26.
25

Een uitgebreide lijst met definities is te vinden
in J. Jokilehto, Definition of cultural heritage.
References to documents in history, ICCROM
Working Group Heritage and Society, 2005.
http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%
20on%20line/Heritage%20definitions.pdf
26

Conclusies van de Raad van de
Europese Unie van 21 mei 2014 over
cultureel erfgoed als strategische hulpbron
voor een duurzaam Europa, mei 2014.

Als gevolg van de discussie die tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Raad van de
Europese Unie werd gevoerd en die als uitkomst had dat cultureel erfgoed een gemeenschappelijk goed is en dat de bescherming van cultureel erfgoed in het algemeen belang
is, heeft de OMC-groep ook de definitie van de Raad van Europa overgenomen uit het
Kaderverdrag over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving (zie ‘Meer informatie’). Met name aspecten als ‘onafhankelijkheid van eigenaarschap’ en ‘waarden die
voortdurend in ontwikkeling zijn’ werden belangrijk geacht.
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Cultureel erfgoed is een verzameling rijkdommen die zijn geërfd uit het verleden en
die mensen, ongeacht wie de eigenaar is, beschouwen als een weerspiegeling en
uiting van hun voortdurend veranderende waarden, overtuigingen, kennis en tradities.
Het omvat alle aspecten uit de omgeving die in de loop der eeuwen zijn ontstaan uit
de interactie tussen mensen en plaatsen.27
Hoewel cultureel erfgoed iemands eigendom kan zijn, zowel van staten en gemeenschappen
als van particulieren, kan het tegelijkertijd als gemeenschappelijk goed worden beschouwd
en behandeld. Zoals werd benadrukt in een Mededeling van de Commissie28 heeft erfgoed
dus, onafhankelijk van wie de eigenaar is, een gemeenschappelijke waarde, en is het daarmee een gemeenschappelijk goed. Daarom is er een kader nodig voor het collectieve beheer
van dit erfgoed (op meerdere niveaus, met betrokkenheid van meerdere belanghebbenden),
waarin alle actoren een actieve rol spelen in het onderhoud, het beheer en de ontwikkeling
van deze gemeenschappelijke erfenis. De toegevoegde waarde van dit ‘gemeenschaps
perspectief’29 is dat alle erfgoedcategorieën (materieel, immaterieel of digitaal) hiermee
interdisciplinair kunnen worden benaderd. Zo kunnen verschillende thema’s en aspecten van
cultureel erfgoed die vaak apart worden behandeld worden samengenomen, met aandacht
voor het beheersvraagstuk.30

27

Kaderverdrag van de Raad van Europa
over de waarde van cultureel erfgoed
voor de samenleving, Faro 27.10.2005.
28

Dergelijke gemeenschappelijke hulpbronnen kunnen echter ook maatschappelijke dilemma’s
opleveren31. Dat geldt vooral wanneer er sprake is van overexploitatie van collectief beheerde
hulpbronnen, waardoor mensen in hun bestaan worden bedreigd. Binnen de sociale wetenschappen spreekt men wel van een mogelijke tragedy of the commons (‘tragedie van de
meent’), een situatie waarin het individu dat zelfstandig en uit eigenbelang handelt, niet in
staat is tot samenwerking. Als gevolg daarvan gedraagt hij of zij zich tegen het collectieve
belang op de lange termijn, wat kan leiden tot uitputting van de gemeenschappelijke hulpbron. Traditionele oplossingen voor dit dilemma zijn overheidsinterventie en gecentraliseerd
beheer of privatisering en een marktgerichte benadering voor het beheer van de hulpbron.
Deze situatie is ook van toepassing op cultureel erfgoed.

1.5.2 Europees cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed in Europa is ontstaan door de interactie tussen cultuuruitingen van de
verschillende beschavingen die Europa duizenden jaren hebben bevolkt.
In de vierde zin van artikel 3(3) van het Verdrag van de Europese Unie staat: ‘De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de instandhouding en
de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed.’
In artikel 167(1) en (4) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie staat:
De Unie draagt bij tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk
ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.
De Unie houdt bij haar optreden uit hoofde van andere bepalingen van de Verdragen
rekening met de culturele aspecten, met name om de culturele verscheidenheid te
eerbiedigen en te bevorderen.
De EU stimuleert ook de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van cultuur en steunt
waar nodig hun activiteiten op het gebied van het behoud en de bescherming van cultureel
erfgoed van Europees belang, en vult deze zo nodig aan.
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Mededeling van de Commissie, Naar een
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed
voor Europa (COM/2014/0477 definitief).
29

Tijdens de Heritage Commonsconferentie die in september 2014 in
Turijn plaatsvond, werd cultureel erfgoed
onderzocht vanuit het ‘gemeenschaps
perspectief’ om de gevolgen van beheer en
beleid in kaart te brengen voor het behoud,
het management, de valorisatie en
waardering ervan als drijvende kracht
achter duurzame ontwikkeling op lokaal,
nationaal en Europees niveau. http://www.
beniculturali.it/mibac/multimedia/
MiBAC/documents/1411369385639_
Heritage_Commons_Conference_
Turin_23-24.9.2014.pdf
30

Het concept gemeenschappelijk goed
(het Engelse common(s) is afgeleid van
het Latijnse communis, en is vergelijkbaar met de ‘meent’ in het Nederlands)
stamt uit de middeleeuwen en was een
institutionele regeling voor het collectieve
beheer en eigendom van natuurlijke
hulpbronnen, zoals bewoonbare grond en
weidegronden, bossen, irrigatiesystemen
en visgronden.
31

Elinor Ostrom, Nobelprijswinnares voor
economie, stelde dat gecentraliseerd
beheer en privatisering van de ‘commons’
een weliswaar haalbare maar geen
ideale oplossing vormen. Zij analyseerde
diverse feitelijk onderbouwde casestudies
en kon wetenschappelijk aantonen dat de
tragedie van de commons niet
onvermijdelijk is: gemeenschappen
kunnen een ‘derde vorm van beheer’
ontwikkelen, op gemeenschapsniveau, en
daarmee improductieve conflicten
voorkomen.

In zijn beraadslagingen verwees de OMC-groep ook naar het verdrag van Faro, waarin
het gemeenschappelijke erfgoed van Europa als volgt wordt gedefinieerd:
... alle vormen van cultureel erfgoed in Europa die samen een gemeenschappelijke
bron van herinneringen, begrip, identiteit, samenhang en creativiteit vormen...
en
... de idealen, principes en waarden, afgeleid van ervaringen die zijn opgedaan met
vooruitgang en conflicten in het verleden, die de ontwikkeling van een vreedzame
en stabiele samenleving bevorderen, gebaseerd op respect voor mensenrechten, de
democratie en de rechtsorde.

1.5.3 Erfgoedinstellingen
Erfgoedinstellingen zijn overheidsinstellingen en organisaties uit de publieke sector die de
eerste verantwoordelijkheid hebben voor cultureel erfgoed. De erfgoedinstellingen in dit
handboek zijn democratische instellingen in die zin dat zij een publiek mandaat hebben en
gefinancierd en geleid worden door (direct of indirect) gekozen vertegenwoordigers op
verschillende niveaus. Vaak hebben ze een bestuur of adviesorgaan waarin het maatschappelijk middenveld is vertegenwoordigd door leden van maatschappelijke organisaties en
politici. Veel erfgoedinstellingen zijn van oudsher ontstaan vanuit het maatschappelijk
middenveld. Na verloop van tijd werden ze gefinancierd door de overheid en namen zij
professioneel personeel in dienst.
De rol van deze instellingen in de samenleving was vooral gericht op stabiliteit en conti
nuïteit.32 Instellingen veranderen echter in de loop der tijd, onder invloed van bepaalde
trends, zoals deze:
 Over het algemeen zijn mensen tegenwoordig hoger opgeleid en hebben ze een hogere
levensstandaard dan vorige generaties.
 Zelfexpressie en individualiteit zijn steeds belangrijker geworden. Mensen willen zelf
inzichten opdoen en invloed hebben en hun eigen keuzes maken.
 De rol van overheidsinstellingen wordt bemoeilijkt door het almaar toenemende aantal
spelers bij het beheer van cultureel erfgoed.
Pier Luigi Sacco, hoogleraar culturele economie, ziet dat er een evolutie plaatsvindt in de benadering van cultuur en erfgoed in de loop der tijd: van Cultuur 1.0 met het beschermheerschap
als belangrijkste model, via Cultuur 2.0, waarin de nadruk lag op de culturele en creatieve sector,
tot Cultuur 3.0, die wordt gekenmerkt door open gemeenschappen en een open manier van
werken. In Cultuur 3.0 is het onderscheid tussen makers en gebruikers dus vervaagd en gaan
cultuur en erfgoed over collectieve ‘zingeving’ (voor de gemeenschap). Daardoor veranderen
de connotaties, de productie en het behoud van cultureel erfgoed en de interactie daarmee.33
32

Keith Wijkander, 2011, ‘La politique culturelle
de la Suède’. Porriere, Ph. (dir.), Pour une histoire
des politiques culturelles dans le monde
1945-2011. Comité d’Histoire du Ministère de
la Culture et des Communications. Parijs.
33

Culture 3.0. Cultural participation as a source of
new forms of economic and social value creation:
A European perspective.
http://www.amoslab.fi/wp-content/uploads/2014/
06/Pier-Luigio-Sacco.-Culture-3.0-JCE-circ.pdf

Voor Sacco gaat het bij culturele participatie vooral om intrinsieke en niet zozeer om instrumentele motivatie, terwijl bij Cultuur 2.0 vooral amusement, aantrekkingskracht en winst
centraal staan (en mensen als klanten worden gezien). Sacco benadrukt ook dat iedereen hierin
een rol moet kunnen spelen en daarom moet de positie van allerlei groepen mensen worden
versterkt en moet er aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van een strategie voor
meer capaciteit op de lange termijn. Wat hem betreft gaat het om conflict en het kweken van
vertrouwen. Processen waarin erfgoed in kaart wordt gebracht en gefilterd (de waarde beoordelen, bepalen wat behouden moet worden) zullen de traditionele professionele poortwachtersrol
bijvoorbeeld veranderen. In Cultuur 3.0 wordt deze rol naar een hoger niveau getild en moet
cultureel erfgoed maatschappelijke waarde creëren.
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Volgens het recente deskundigenrapport van de lidstaten over publieksontwikkeling langs
digitale weg, kan ‘publiek’ synoniem zijn met vergaande interactie en participatie34. Het
rapport geeft aan dat er een brede aanpak nodig is omdat nieuwe technologieën een geweldige kans bieden om tot dusver gemarginaliseerde groepen erbij te betrekken en bestaande
en potentiële doelgroepen beter te bereiken.
Verder werd in het rapport, dat op verzoek van de Europese Commissie is opgesteld door
het European Expert Network on Culture (EENC) ter ondersteuning van het werk van deze
OMC-groep, benadrukt dat erfgoedorganisaties voor de uitdaging staan ‘om hun institutionele gewoonten te veranderen en met mensen samen te werken aan de bouw van sterke
gemeenschappen, wat betekent dat ze in plaats van leiders faciliteerders worden’. Dat wordt
ook weerspiegeld in de verschuiving die het publiek doormaakt, van users and choosers to
makers and shapers35.
Individuele burgers en het maatschappelijk middenveld eisen nieuwe mogelijkheden om
hun eigen initiatieven te ontplooien of om bij te dragen aan participatief beheer op voorwaarden die voor hen aantrekkelijk zijn. Deze al of niet geslaagde projecten wekken echter
de indruk dat dit slechts een eerste stap was. Er zou ook sprake moeten zijn van ‘echt’
participatief beheer op een hoger niveau. Er bestaat een ‘duidelijke kloof tussen participatief
beheer in de praktijk en de manier waarop het wordt gepresenteerd en gewaarborgd in
bijvoorbeeld personeelstrainingen, voorlichtingsmateriaal, organisatieplannen en in
subsidieaanvragen’.36
Hoewel het initiatief tot bescherming van cultureel erfgoed vaak wordt genomen door
instellingen en professionals, ligt de verantwoordelijkheid voor de overdracht aan toekomstige generaties vaak ook bij eigenaren en opzichters (van huizen, land en objecten) en bij
lokale gemeenschappen (als dragers van tradities enz.). Daarom wordt in het EENC-rapport
betoogd dat participatief beheer het beste kan worden aangepakt via een organisatie
verandering: culturele organisaties moeten bereid zijn hun gezag over te dragen en moeten
ondersteuningsmechanismen creëren voor onafhankelijke initiatieven en belanghebbenden
de ruimte geven om hun eigen rol te spelen.

1.5.4 Toegang en participatie
De OMC-groep verwees ook naar de definities die door de vorige OMC-groep waren geformuleerd. Die waren gericht op beleid en goede praktijkvoorbeelden bij publieke instellingen
voor kunst en cultuur, ter bevordering van de toegankelijkheid en meer participatie:
Toegang en participatie zijn nauw verwante termen. Het beleid voor toegang en
participatie is gericht op gelijke kansen om van cultuur te genieten door ondervertegenwoordigde groepen in kaart te brengen, initiatieven of programma’s op te zetten
om hun participatie te bevorderen en hindernissen weg te nemen. Bij het begrip
toegang gaat het erom dat nieuwe doelgroepen van het beschikbare cultuuraanbod
gebruik kunnen maken. Dat gebeurt door deuren te openen voor de niet-traditionele
doelgroepen, zodat zij kunnen genieten van het aanbod aan cultureel erfgoed dat
voorheen moeilijk toegankelijk was vanwege allerlei belemmeringen. Participatie
(bij besluitvorming, creatieve processen, betekenisvorming) houdt in dat het publiek
als een actieve gesprekspartner wordt gezien, die kan worden geraadpleegd over (of
in elk geval wordt betrokken bij) het plannen en creëren van het cultuuraanbod.37
Er is veel literatuur over participatie. Deze OMC-groep heeft zich bij zijn onderzoek gericht
op een aantal vaak belichte kenmerken:
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34

Promoting access to culture via digital means.
Policies and strategies for audience
development: Work Plan for Culture
2015-2018 – Study. https://publications.
europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/7839cb98651d11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en
35

Margherita Sani, Bernadette Lynch, Jasper
Visser en Alessandra Gariboldi, 2015,
Mapping of practices in the EU Member States
on participatory governance of cultural heritage
to support the OMC working group under the
same name (Werkplan voor Cultuur
2015-2018), juni 2015, p. 4. Dit is een
analytisch rapport, gebaseerd op
literatuuronderzoek en uitgebreide
casestudies http://www.interarts.net/
descargas/interarts2541.pdf
36

Ibid, p. 70.
37

Open Methode van Coördinatie (OMC)-werkgroep van deskundigen uit de EU-lidstaten
over een betere toegang tot cultuur en meer
participatie. A report on policies and good
practices in the public arts and in cultural
institutions to promote better access to and
wider participation in culture, 2012. p. 7.

 Participatie vereist betrokken staten (evenals een sterk maatschappelijk middenveld).
Het recht op publieksparticipatie is in alle EU-lidstaten bij wet vastgelegd. Participatie
wordt ook erkend in de wereldwijde mensenrechtendiscussie, naast andere burgerlijke, politieke en sociaal-economische vrijheden.
 Over het algemeen streeft men er bij publieksparticipatie naar om mensen die mogelijkerwijs getroffen kunnen worden door of geïnteresseerd zijn in een actie en/
of beslissing, of iedereen die over relevante informatie beschikt, bij het proces te
betrekken. Het geldende principe hierbij is dat deze groepen het recht hebben om bij
de besluitvorming te worden betrokken en om mee te denken over hoe ze willen
participeren. Bij publieksparticipatie gaat het er idealiter om dat de inbreng van het
publiek invloed heeft op de beslissing. Participatie houdt ook in dat deelnemers
feedback krijgen over de mate waarin hun bijdrage van invloed is geweest op de
beslissing.
Participatie heeft zowel intrinsieke als instrumentele waarde: het kan op zichzelf waardevol
zijn en het kan helpen bij het realiseren van andere zinvolle doelstellingen. Er is een duidelijk
verband tussen participatie en versterking van de rechten van het publiek (empowerment).
Participatie brengt mensen bij elkaar en zorgt voor interactie. De participatieve processen
waarmee resultaten worden bereikt kunnen net zo belangrijk zijn als het eindresultaat.
Een gebrek aan capaciteiten, motivatie en/of macht kan een drempel vormen voor
participatie.
 Capaciteit houdt in dat er misschien bepaalde vaardigheden nodig zijn om te kunnen
participeren in het beheer. Dat zijn zowel algemene vaardigheden (kennis van wetgeving
op het gebied van cultureel erfgoed) of specifieke (zoals kennis van het cultureel erfgoed
zelf);
 Motivatie betekent dat per persoon de intrinsieke en instrumentele waarden moeten
opwegen tegen de kosten van participatie;
 Macht wil zeggen dat dominante groepen participatie misschien alleen inzetten om hun
eigen belangen te behartigen38.
38

Siddiqur Osmani, 2008, Participatory
Governance and the Millennium Development
Goals. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/
public/documents/UN/UNPAN028359.pdf

Er wordt vaak benadrukt dat participatie leidt tot duurzame beslissingen, doordat de
behoeften en belangen van alle betrokkenen, zowel publiek als professioneel, inclusief die
van de besluitvormers, worden erkend en bekendgemaakt.
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Bovendien is participatie geen strategisch onderhandelingsproces (‘als ik dit krijg, geef
ik jou dat’). Participatie wordt juist gekenmerkt door wederzijds respect en wederzijdse
belangstelling. Participatie moet evenmin worden verward met op IT gebaseerde interactiviteit. De meeste instellingen gebruiken tegenwoordig digitale technologieën, maar die
moeten vooral een faciliterende functie hebben. Hoewel ze grote invloed hebben op de
manier waarop cultuur tot stand komt en toegankelijk wordt gemaakt, moet deze technologie
niet worden verward met processen en inhoud.
Alleen bij de bovenste drie treden van Arnsteins participatieladder is werkelijk sprake van
participatief beheer.39 Ten slotte staat er in het verslag van de gestructureerde dialoog:
‘Alleen gedeeld beheer en gedeelde macht kunnen als zodanig worden geïnterpreteerd.’ 40

1.5.5 Participatief beheer van cultureel erfgoed
Voordat we het concept participatief beheer van cultureel erfgoed gaan bespreken, moeten
we eerst weten wat het precies inhoudt en waar en hoe het wordt toegepast.
De OMC-groep heeft prof. dr. Brigitte Geißel uitgenodigd om hier meer over te vertellen, als
gemeenschappelijk uitgangspunt voor de daaruit voortvloeiende discussies binnen de
werkgroep.
In het algemeen heeft er de afgelopen twintig jaar op allerlei politieke terreinen en op
verschillende niveaus, nationaal, internationaal en EU, een verschuiving plaatsgevonden van
government naar governance.
Globaal gesproken betekent ‘governance’ dat belanghebbenden betrokken worden bij
processen waar voorheen voornamelijk overheidsgerelateerde partijen over beslisten.De
verschillen tussen government en governance kunnen worden verduidelijkt aan de hand van
het onderstaande schema.

Government – Governance
(bijv. Maynts, Scharpf, Konhler-Koch)
Government

Governance

Belangrijkste actoren

Staat

Verschillende samenstellingen
van actoren: de staat, het
maatschappelijk middenveld,
de markt, bij aansturing geen
duidelijke grens tussen subject
en object

Interactiepatroon

Bevelvoering en controle
‘Command and control’

Coöperatieve systemen van
onderhandeling,
samenwerking

Rol van de staat

Gezag

Meewerken met acties

Eindverantwoordelijkheid

Staat

Gedecentraliseerd

Planning, besluitvorming,
implementatie, evaluatie

Staat

Verschillende actoren,
meerdere arena’s

Bron: Goethe-Universität, Frankfurt am Main.
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Arnstein, Sherry R., 1969, ‘A Ladder of
Citizen Participation’, Journal of the American
Institute of Planners, Vol. 35/4, juli 1969,
p. 216-224.
40

Voices of Culture, Structured Dialogue
between the European Commission and the
cultural sector, 2015, Brainstorming report.
Participatory Governance in Cultural Heritage
(juli 2015).

Volgens Geißel heeft de verschuiving naar meer participatief beheer in de EU een lange
voorgeschiedenis. Ze legt uit dat er verschillende definities van participatief beheer bestaan
en dat de term globaal op drie manieren is toegepast:
 Normatief, waarbij participatief beheer geschetst wordt als wenselijk project met allerlei
utopische kenmerken;
 Descriptief, waarbij het gaat om een soort wilsvorming, besluitvorming en implementatie
door de overheid en andere actoren;
 Met feiten onderbouwd/analytisch, waarbij de nadruk ligt op (de analyse van) participatie
en input.
Ondanks of misschien wel dankzij deze verschillende toepassingen van het begrip participatief beheer bestaat er nog geen gestandaardiseerde toepassing en definitie, waardoor
de betekenis en het gebruik ervan onduidelijk blijven.
Geißel benadrukt dat participatief beheer geen alomvattende oplossing is, noch een methode
die in elke situatie kan worden toegepast. Wat in het ene geval goed kan werken, kan in een
andere situatie desastreus uitpakken. Wat bepalend is voor het succes, is op welk moment
in de beleidscyclus het wordt toegepast (zie verderop). Daarom nodigde ze de OMC-werkgroep uit om open te staan voor verschillende benaderingen van en visies op participatief
beheer.
Dit inzicht versterkte de groep in zijn voornemen om vast te houden aan de gekozen aanpak
en voorbeelden te blijven verzamelen en analyseren.

Beleidscyclus
voorbereiden

evalueren

besluiten

uitvoeren

De OMC-groep heeft zijn algemene kader voor de analyse van bestaande praktijkvoorbeelden van participatief beheer van cultureel erfgoed ontleend aan de conclusies van de Raad
van de Europese Unie:41

‘Participatief beheer van cultureel erfgoed streeft er in het kader van publieke
acties naar belanghebbenden ter zake – m.a.w. overheidsinstanties en -organen, private partijen, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, ngo’s,
de vrijwilligerssector en belangstellenden – actief te betrekken bij het beslissen, plannen, uitvoeren, monitoren en evalueren van beleid en programma’s
inzake cultureel erfgoed, teneinde de toerekenbaarheid en transparantie van
investeringen met overheidsgelden te verhogen en openbaar vertrouwen in
beleidsbeslissingen op te bouwen.’
41

Conclusies van de Raad van de Europese Unie
over participatief beheer van cultureel erfgoed
(OJ C 463, 23.12.2014, p. 1).

Deze definitie gaat uit van de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, in
de hele beleidscyclus (planning, besluitvorming, implementatie en evaluatie) op
meerdere niveaus.
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De OMC-groep volgt dit uitgangspunt en gebruikt het begrip participatief beheer van c ultureel
erfgoed in de ruimste betekenis op meerdere niveaus. De groep heeft echter ook erkend
dat het geen methode is die voor elke situatie geschikt is. Daarom heeft men ook gekeken
naar de mogelijkheid om participatief beheer in verschillende stadia van de cyclus te
introduceren als dat ertoe zou bijdragen dat het maatschappelijk middenveld uiteindelijk
gemakkelijker bij de hele cyclus kan worden betrokken.

1.5.6	Burgerschap, het publiek en het maatschappelijk
middenveld
Als de groep het over burgerschap heeft, gaat het niet om de juridische betekenis in de zin
van burgers van een land. Burgerschap wordt gedefinieerd als deelname aan het maatschappelijk middenveld en het gemeenschapsleven, ongeacht nationaliteit. Het recht op participatief
beheer van cultureel erfgoed kan en moet niet worden beperkt tot EU-burgers.
Een andere belangrijke term die in deze context moet worden genoemd is het publiek.
In dit handboek wordt de term ‘publiek’ niet gebruikt in de betekenis van consumenten,
maar in de zin van actieve actoren en zelfs als makers van cultuur.
Met ‘maatschappelijk middenveld’ verwijst de groep naar niet-gouvernementele organisaties
en instellingen (nationaal, regionaal of gemeentelijk) die de belangen en de wensen van
burgers behartigen.

1.5.7 Innovatieve modellen
Het mandaat van de OMC-groep bestond uit het ‘in kaart brengen van innovatieve modellen’.
Innovatief kan betekenen dat het gaat om nieuwe ideeën of methoden die nog niet eerder
zijn bedacht of gebruikt. Omdat het bij sociale en culturele innovaties om complexe processen
gaat, is het niet waarschijnlijk dat het werk van de groep totaal nieuwe modellen zal opleveren. De leden van de OMC-groep hebben veel interessante en waardevolle voorbeeldprojecten
verzameld, maar de gepresenteerde ideeën zijn niet nieuw en worden al toegepast in talloze
projecten in verschillende landen en op verschillende niveaus.
Daarom heeft deze OMC-groep ervoor gekozen om ‘innovatief’ uit te leggen als een creatief
proces. ‘Innovatief’ gaat dan ook over het experimenteren met en het onderzoeken en testen
van oude en nieuwe ideeën en mogelijkheden in verschillende contexten. Innovatief zijn
betekent ook ruimdenkend zijn, waarbij we niet alleen gericht moeten zijn op het eindresultaat
en manieren om het resultaat te meten, zeker in de eerste fasen van het proces. Innovatief
zijn staat daarom ook voor lef hebben en de moed hebben om de grenzen op te zoeken.
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2

HISTORISCHE ACHTERGROND EN CONTEXT
Waarom is het belangrijk om eerst naar de historische achtergrond van participatief beheer van cultureel erfgoed te kijken? Waarom beginnen we niet met het
heden? Tegenwoordig is vrijwel iedereen overtuigd van het belang van participatief beheer van cultureel erfgoed. Het is de afgelopen dertig tot veertig jaar
besproken en goedgekeurd door onderzoekers, professionals, instellingen, beleidsmakers en politici en opgenomen in nationale wetgeving en internationale
verdragen. We hebben eerst naar de historische achtergrond gekeken, omdat het
lastig is gebleken om participatief beheer van cultureel erfgoed van een retorisch
naar een praktisch niveau te tillen. Dat is een belangrijk uitgangspunt bij het
schrijven van een handboek.

2.1	Historische achtergrond van participatie
in cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed wordt in de verschillende EU-landen op verschillende manieren gewaardeerd en beheerd, niet alleen vroeger, maar nu nog steeds. De maatschappelijke functie en
waardering van cultureel erfgoed is nog altijd aan voortdurende verandering onderhevig in
de verschillende samenlevingen, omdat die samenlevingen zelf ook veranderen. Vanwege
deze verschillende historische uitgangspunten en huidige ontwikkelingen is het nauwelijks
mogelijk om een beschrijving te geven van een samenhangende ontwikkeling in de afgelopen eeuwen, of om in deze context een directe vergelijking te maken tussen het heden
en het verleden. Een aantal bevindingen was echter van belang voor deze OMC-groep.
Over het algemeen zijn een democratische staat en transparante overheden en instellingen
een voorwaarde voor een open publiek debat over culturele identiteit(en) en toegang tot
cultuur en cultureel erfgoed voor alle groepen in de samenleving. Een andere algemene
voorwaarde is een levendig maatschappelijk middenveld dat over de mogelijkheden en
middelen beschikt om onafhankelijk van de staat en erfgoedinstellingen te opereren.
Verschijnselen als modernisering, oorlogen, revoluties, technische ontwikkelingen en
migratie, die altijd in golfbewegingen komen, hebben het gebruik en de vernietiging van
cultureel erfgoed keer op keer beïnvloed. Cultureel erfgoed is geen neutraal concept en
verschillende groepen hebben er van tijd tot tijd bemoeienis mee gehad of het geclaimd:
koningen, de adel, religieuze en politieke leiders, wetenschappers en deskundigen, de overheid en culturele instellingen. Tegelijkertijd hebben het maatschappelijk middenveld en het
publiek afwisselend een passieve dan wel actieve rol gespeeld. Tijdens de ontwikkeling van
democratieën en zelfs van de Europese Unie is cultureel erfgoed af en toe ingezet om
bijvoorbeeld eenheid te creëren, een gedeeld gevoel ergens bij te horen.42 In het licht van
de huidige trend, de verschuiving van overheidsbestuur naar participatief beheer, kan cultureel erfgoed als middel worden ingezet om democratische ontwikkeling te bevorderen.
42

Elisabeth Niklasson, 2016, Funding matters:
archaeology and the political economy of the
past in the EU. Proefschrift, Stockholm Studies
in Archaeology 66 Stockholm: universiteit van
Stockholm.

Cultuureducatie is lange tijd een belangrijk middel geweest om het publiek meer bewust
te maken van cultureel erfgoed. Al in de negentiende eeuw kwam er steeds meer aandacht
voor cultuureducatie als voorwaarde voor de waardering van cultureel erfgoed. Dat hing
samen met de ontwikkeling van wetenschappelijke disciplines in deze periode, zoals de
archeologie en etnologie. Deze academische trend heeft in verschillende landen en op
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verschillende momenten publieke ideeën en initiatieven in de weg gestaan of juist
gestimuleerd. En natuurlijk vormt cultureel erfgoed zoals dat door de staat en de wetenschap
wordt gedefinieerd maar een klein onderdeel van wat nu algemeen wordt erkend als
cultureel erfgoed. 43
Van dit cultureel erfgoed zou niet veel zijn overgebleven als het publiek niet zelf had bij
gedragen aan het onderhoud ervan. Over de hele linie en in alle lidstaten zijn voorbeelden
te vinden van bottom-up initiatieven. In het huidige cultuuronderwijs probeert men zowel
de wetenschappelijke als de populaire discussie te behandelen en staat men open voor
verschillende visies en standpunten en is men bereid daarover de dialoog aan te gaan.

2.2 Ontwikkelingen sinds de jaren zeventig
van de vorige eeuw
Na de Tweede Wereldoorlog stond alles in Europa in het teken van de wederopbouw. De
verschrikkelijke ontberingen van de oorlog leidden tot de oprichting van internationale
organisaties op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur, zoals UNESCO en de Raad
van Europa. Deze internationale organisaties speelden een belangrijke rol in het vaststellen
van normen en regels voor de bescherming van cultureel erfgoed en in de internationale
discussie over het behoud en de bescherming van erfgoed overal ter wereld.
Dankzij het werk van deze organisaties werd het algemene idee van publieke betrokkenheid
bij cultureel erfgoed voor het eerst onderwerp van gesprek in het bestuurlijke en politieke
discours. Dat gebeurde via allerlei internationale verdragen en aanbevelingen, zoals:
 het Werelderfgoedverdrag uit 1972 (UNESCO Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage), dat de lidstaten verplicht om zich in te zetten
voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan
komende generaties van cultureel en natuurlijk erfgoed binnen hun landsgrenzen;
 de Aanbeveling betreffende de bescherming van historische objecten en hun
rol in de hedendaagse samenleving uit 1976 (‘UNESCO Recommendation Concerning
the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas’), waarin wordt verklaard dat
de gemeenschappen en bevolkingsgroepen in deze gebieden zo actief mogelijk bij de
beschermingsprogramma’s moeten worden betrokken.
In 1975 vond het ‘Europees Monumentenjaar – Een toekomst voor ons verleden’ plaats,
een eenmalig maar zeer belangrijk internationaal initiatief. Dit initiatief versterkte het idee
om burgers te betrekken bij cultureel erfgoed in de zin van historische gebieden en de
dagelijkse cultuur. In het Europese Handvest voor bouwkundig erfgoed (1975) van de Europese Raad staat dat het bouwkundig erfgoed gemeenschappelijk bezit is, een leven lang,
en dat burgers een stem moeten hebben in de besluitvorming over dit erfgoed, omdat het
een onlosmakelijk onderdeel vormt van hun leefomgeving.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw hebben internationale organisaties in
toenemende mate het erfgoed van lokale gemeenschappen erkend, evenals de ethische
verantwoordelijkheid van erfgoedinstellingen als musea om de gemeenschappen die zij
bedienen en waarmee zij samenwerken te respecteren en te ondersteunen. Vooral in
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Zie hoofdstuk 1.5.1 tot 1.5.3 voor de
interpretatie van cultureel erfgoed die deze
OMC-groep hanteert.

West-Europa ontwikkelde deze beweging zich sterk. In Oost-Europa werd een vergelijkbare
trend pas ingezet nadat in 1989 de Koude Oorlog ten einde kwam.
De internationale verdragen, handvesten, aanbevelingen en andere dogmatische teksten
uit die periode hebben bijgedragen aan een toenemende theoretische en retorische belangstelling voor participatief beheer van cultureel erfgoed en de interpretatie daarvan. Het
duurde echter nog bijna dertig jaar voordat het idee van betrokkenheid van de burgers een
rol ging spelen in onderhandelingen en besluitvormingsprocessen op het gebied van cultureel
erfgoed.
Sinds het begin van de 21ste eeuw is een groot aantal Centraal- en Oost-Europese landen
toegetreden tot de Europese Unie. Respect voor de democratische waarden van de EU en
het bevorderen ervan vormen een integraal onderdeel van het lidmaatschap. Deze politieke,
economische en sociaal-culturele veranderingen hebben voor veel landen grote gevolgen
gehad. In deze landen is een cultuurverandering te zien, wat ook tot uitdrukking is gekomen
in projecten die gericht zijn op democratisering van professionele erfgoedorganisaties door
ze toegankelijker te maken voor een groter publiek, relevanter voor de samenleving en meer
geïnteresseerd in de behoeften en zorgen van burgers en het maatschappelijk
middenveld.
Deze verschuiving bracht met zich mee dat men zich moest gaan richten op ontwikkeling
van het individu van voornamelijk culturele consument naar culturele
maker.44 Dat heeft geresulteerd in een aantal internationale wetteksten, zoals Europese
governance – een Witboek (2001), waarin wordt gesteld dat ‘de kwaliteit, de relevantie en
de doeltreffendheid van het EU-beleid worden bepaald door een brede participatie in elke
fase van de besluitvorming, vanaf het eerste ontwerp tot de uitvoering’, en het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed (2003), dat
vooral gebaseerd is op gemeenschappen en dragers van gemeenschappen en anderen.

44

Eilean Hooper-Greenhill schreef in 1997 een
boek over musea en verwijst daarin naar
onderzoek waaruit blijkt dat bezoekers van
culturele locaties de afgelopen decennia niet
alleen als passieve consumenten zijn
beschouwd, maar als een reeks individuen die
elk op hun eigen manier betekenis geven aan
hun ervaringen.

In 2005 erkenden zowel UNESCO als de Raad van Europa duidelijk het belang van de
betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij beslissingen over cultureel erfgoed (UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van
cultuuruitingen en het Kaderverdrag over de waarde van cultureel erfgoed voor
de samenleving). Het Verdrag van Granada (Overeenkomst inzake het behoud van
het architectonische erfgoed van Europa, 1985) stimuleert interactie, omdat beschermingsbeleid kan worden ontwikkeld als overheidsinstanties, private partijen en het algemene
publiek gezamenlijk worden betrokken bij beslissingen over de bescherming van bouwkundig
erfgoed en als non-profitorganisaties en verschillende soorten sponsoren worden uitgenodigd om mee te werken aan de bescherming en promotie van erfgoed. De Europese
Landschapsconventie (Verdrag van Florence, 2000) plaatst mensen in het centrum van
het landschapsbeheer, omdat het welzijn van het landschap sterk afhankelijk is van het
publieke bewustzijn en de publieke betrokkenheid bij beslissingen die de leefomgeving
raken. Verder noemt het Kaderverdrag over de waarde van cultureel erfgoed voor
de samenleving (Verdrag van Faro, 2005) individuele en collectieve verantwoordelijkheden
op het gebied van erfgoed. Het verdrag adviseert bovendien om het publiek meer te betrekken bij het proces van erfgoedontwikkeling en benadrukt het belang van een maatschappelijke
discussie over het stellen van nationale prioriteiten voor (het duurzaam gebruik van) cultureel
erfgoed.
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In de uiteenlopende discussies over meer en actievere burgerparticipatie in maatschappelijke
kwesties, is in het cultuurbeleid en bij erfgoedinstellingen de nadruk verschoven van overheidsbestuur en participatie naar een benadering van participatief beheer. De conclusies
van de Raad van de Europese Unie over participatief beheer van cultureel erfgoed 45
en de Resolutie van het Europees Parlement van 8 september 2015, Naar een geïntegreerde
aanpak van cultureel erfgoed voor Europa, waren een volgende belangrijke stap in de
ontwikkeling en uitvoering van het concept participatief beheer van cultureel erfgoed in de
regio.
In hoofdstuk 6 staat een lijst met de belangrijkste documenten over het proces.
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Conclusies van de Raad van de Europese
Unie over participatief beheer van cultureel
erfgoed (OJ C 463, 23.12.2014, p. 1).

««««««

ANALYSE VAN
BEST PRACTICES
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3

ANALYSE VAN BEST PRACTICES
Waarom moeten voorbeelden van best practices worden geanalyseerd in plaats
van alleen gepresenteerd? En hoe kunnen best practices worden doorgegeven?
In dit hoofdstuk komen niet alleen deze vragen aan de orde, maar worden ook
de concrete stappen en overwegingen op een rij gezet die van belang zijn voor
participatief beheer van cultureel erfgoed in de praktijk.
Aan de hand van een reeks actuele, nationale best practices analyseren we kenmerken van
participatief beheer van cultureel erfgoed in de praktijk. Deze voorbeelden zijn verzameld
door de lidstaten en Noorwegen en teruggekoppeld met behulp van een sjabloon (zie
Bijlage II A) met vaste categorieën. De voorbeelden zijn vervolgens gezamenlijk geanalyseerd. In Bijlage II B staat een samenvatting van alle voorbeelden uit de lidstaten en
Noorwegen. De best practices gaan over materieel, immaterieel en digitaal erfgoed en
beschrijven participatief beheer op verschillende niveaus, van alleen contact met of raadpleging van belanghebbenden46 of andere vormen van betrokkenheid, tot pogingen om tot
echt participatief beheer of gedeelde verantwoordelijkheid te komen in bepaalde onderdelen
van een project, programma of bij beleidsontwikkeling. Bij elk voorbeeld is aangegeven waar
de betrokkenen zichzelf positioneren op een schaal van participatie tot participatief beheer.
Zoals reeds aangegeven in Hoofdstuk 1 was bij geen enkel project sprake van volledig
participatief beheer. De OMC-groep heeft echter besloten ook voorbeelden te analyseren
waarin slechts bepaalde aspecten van participatief beheer voorkwamen die voor de groep
interessant waren, ook al was het project zelf geen ‘volledig’ voorbeeld. Een van de redenen
waarom de groep ervoor heeft gekozen om deze factoren/componenten te analyseren, was
dat men van mening was dat die gemakkelijker te vergelijken en wellicht beter overdraagbaar waren dan de projecten zelf. Om ervoor te zorgen dat alle aspecten aan bod kwamen
heeft de OMC-groep alle voorbeelden bestudeerd in het licht van de volgende factoren:
1.
2.
3.
4.
5.

Initiatiefnemer
Motivatie – motivatie gericht op cultureel erfgoed, externe motivatie
Obstakels/barrières – praktisch, met betrekking tot het proces
Gevolgen of waargenomen verandering
Geleerde lessen

In de volgende hoofdstukken wordt steeds een van deze vijf factoren behandeld met voorbeelden van projecten waarin deze specifieke factor als best practice kan worden beschouwd.

46

Overheidsinstanties en -organen,
particulieren, maatschappelijke organisaties,
ngo’s, de vrijwilligerssector en burgers.
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3.1	De initiatiefnemer als factor in de analyse
van best practices
In dit hoofdstuk verwijst ‘initiatiefnemer’ naar de mensen die een project, programma of
beleidsherziening/nieuw beleid in gang hebben gezet, die de belanghebbenden bij elkaar
hebben gebracht, enz. De initiatiefnemer is vaak degene die de leiding heeft over het project.
Volgens het sjabloon (Bijlage II A) kan een project op drie niveaus worden geïnitieerd: nationaal, regionaal of lokaal.
Als we alle door de OMC-groep gepresenteerde best practices bekijken, zien we dat de
initiatiefnemers van de projecten zich meestal op overheids-, nationaal of regionaal niveau
bevonden. Er werd ook een aantal bottom-up initiatieven gepresenteerd, maar vooralsnog
vormen die een minderheid tussen alle initiatiefnemers van participatief beheer.
Men zou misschien het tegenovergestelde verwachten van een participatief proces. Aan de
lancering van een initiatief gaat echter nog een stap vooraf, namelijk het uitwisselen van
ideeën, wensen en eisen tussen de verschillende belanghebbende partijen. Maar het initiatief
en de benodigde financiering komen uiteindelijk van overheidsorganen op nationaal of
regionaal niveau.
Het moge duidelijk zijn dat er ook andere niveaus betrokken zijn bij de uitvoering van een
project, anders zouden we immers niet van een participatieve aanpak kunnen spreken. Maar
over het algemeen worden de meeste projecten en initiatieven die de lidstaten en Noorwegen
hebben gepresenteerd gekenmerkt door een top-downbenadering, wat betekent dat nieuwe
projecten voortvloeien uit discussies op politiek en/of professioneel niveau. Dit beeld kan
echter deels te maken hebben met de samenstelling van de OMC-groep, omdat de leden
vertegenwoordigers van hun nationale overheden zijn.
Internationale organisaties vormen een specifieke groep initiatiefnemers, zoals de Raad
van Europa, de Europese Unie en UNESCO met participatieve initiatieven als het Europees
Erfgoedlabel en de Europese Culturele Hoofdsteden.
Wat heel duidelijk naar voren kwam uit de analyse was dat er een nadrukkelijk verband
bestaat tussen initiatiefnemer en motivatie. Dat komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
Voorbeelden (in Bijlage II B):
3. De bouw van het Muzej Ivanić-Grada – van visie naar werkelijkheid / Kroatië
9. Metal detectives / Denemarken
10. Het Deense architectuurbeleid ‘Putting People First’ / Denemarken
15.	Adopteer een monument – participatieve bescherming van archeologisch en
bouwkundig erfgoed / Finland
22. Europees Erfgoedlabel: Pan-European Picnic Memorial Park / Hongarije
24. Catania – het Benedictijnse klooster/ Italië
27. Rome – Parco di Centocelle / Italië
30. Holmen – herontwikkeling van de binnenhaven / Noorwegen
35.	Archeologisch onderzoek op vervallen militaire oefenterreinen en militaire gebieden
onder beheer van het Poolse staatsbosbeheer / Polen
36. Club van plattelandsvrouwen in Jędrzejówka / Polen
44. Ambachtsschool van ÚĽUV, het Centre for Folk Art Production / Slowakije
45. Pro Monumenta – preventie door onderhoud / Slowakije
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3.2 Motivatie als factor in de analyse
van best practices
Als we het gebruik van participatieve processen in het beheer van erfgoed willen bevorderen
moeten we eerst deze cruciale vraag beantwoorden: wat motiveert de initiatiefnemer om
voor deze aanpak te kiezen? De OMC-groep heeft daarom een analyse gemaakt van de
motivatie achter alle best practices die door de lidstaten en Noorwegen zijn
gepresenteerd.
Over het algemeen zijn er twee onderliggende motivaties voor de keus voor participatief
beheer: het kan een nuttig instrument zijn in het democratisch bestuur of het is de meest
praktische aanpak van een specifieke taak of vraagstuk.
In het eerste geval wordt participatief beheer gezien als principe of gebruik, een erkenning
van het publieke recht op participatie in het democratisch bestuur. Over het algemeen streeft
men er bij publieksparticipatie naar om mensen die mogelijkerwijs getroffen kunnen worden
door of geïnteresseerd zijn in een beslissing, erbij te betrekken. Daarbij kan het gaan om
individuen, overheden, instellingen, verenigingen, professionals, bedrijven of andere entiteiten
die het maatschappelijk belang op lokaal, regionaal en zelfs internationaal niveau
beïnvloeden.
De tweede reden om voor een participatieve aanpak te kiezen heeft meer te maken met
praktische en pragmatische kwesties. In dit soort gevallen kan voor een dergelijke werk
methode worden gekozen omdat die het juiste middel is om een probleem op te lossen, of
een manier om belangen op een praktische manier samen te brengen, door de verantwoordelijkheid en beschikbare middelen te delen, bijvoorbeeld in een situatie waarin zelfstandig
opererende individuen niet over de noodzakelijke menselijke of financiële middelen
beschikken.
Volgens de gegevens die de lidstaten hebben verzameld kunnen motivaties in twee hoofdcategorieën worden onderverdeeld, ongeacht wie de initiatiefnemer is (zowel bottom-up
als top-down):
1.	Op cultureel erfgoed gerichte motivaties (belangstelling voor cultureel erfgoed genereren
en daar gedurende een langere periode aandacht aan besteden);
2. Externe motivaties (die meer gevolgen hebben voor de samenleving).
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In veel gevallen is de grens tussen deze twee categorieën en hun subcategorieën vaag en
aan één initiatief kunnen meerdere motivaties ten grondslag liggen. Toch kunnen er op basis
van deze twee categorieën wel algemene uitspraken worden gedaan.

3.2.1 Motivatie gericht op cultureel erfgoed
Een van de duidelijkst zichtbare interne motivaties is de noodzaak om cultureel erfgoed
beter te beschermen en behouden. Veel initiatieven worden gezien als de beste manier
om een bepaald aspect van het cultureel erfgoed te beschermen. Men probeert erfgoed
beter te beschermen door bijvoorbeeld de bewustwording rond een locatie te vergroten door
ze zichtbaarder te maken, maar ook omdat steun vanuit de erfgoedgemeenschappen kan
bijdragen aan het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed. De behoefte aan
bescherming gaat soms gepaard met een gebrek aan financiële middelen en mankracht
voor bijvoorbeeld het opstellen van inventarissen van grote gebieden, onderhoud van locaties
of het wegwerken van achterstanden op het gebied van catalogisering in musea. De keuze
voor participatieve processen wordt gezien als een goedkope manier om dergelijke activiteiten gezamenlijk te financieren. Dergelijke motivaties zijn echter zelden de enige reden
voor een initiatief. Vaak spelen ook andere factoren een rol in de keuze voor een participatieve aanpak.
In het zeldzame geval dat bij een best practice sprake was van participatief beheer van
onderaf, werd dit gemotiveerd door het verlangen om cultureel erfgoed dat waardevol werd
geacht of van een onvervangbare lokale betekenis was, te beschermen of behouden: de
wens om de eigen omgeving te verbeteren of een nieuwe impuls te geven of de
kernwaarden en het karakter ervan te behouden.
Een tweede motivatie waarin het cultureel erfgoed centraal staat is de noodzaak om
nieuwe methoden en processen te ontwikkelen in de erfgoedsector. Deze sector
moet blijven werken aan zijn relevantie voor de samenleving en ontvankelijk zijn voor de
behoeften die er leven. Dat is de verantwoordelijkheid van erfgoedprofessionals. Zo hebben
professionals dankzij nieuwe modellen voor publiek-private samenwerkingsverbanden
nieuwe instrumenten in handen waarmee ze een breed spectrum van vaardigheden kunnen
aanboren die binnen de erfgoedsector doorgaans niet voorhanden zijn. Men kan bij een
proces of project kiezen voor een participatieve aanpak, omdat het mogelijkheden biedt
voor een wederzijdse uitwisseling van kennis.
Een derde motivatie voor de keuze voor participatief beheer, die ook verband houdt met
het belang van bescherming, is de noodzaak om goede praktijken op het gebied van
cultureel erfgoed aan te bevelen.
Wat internationale verdragen voorschrijven op het gebied van participatieve benaderingen biedt een vierde op cultureel erfgoed geïnspireerde motivatie. Een veelzeggend
document in dit kader is het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel
erfgoed (Parijs, 2003). De vele participatieve uitwerkingen van dit verdrag waren een antwoord op de uitdagingen die erin genoemd staan, zoals een centrale rol voor de betrokken
gemeenschappen. Een ander verdrag waarin participatie centraal staat is het Kaderverdrag
van de Raad van Europa over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving (Verdrag
van Faro, 2005). Deze verdragen nodigen professionals uit om een participatieve aanpak
te integreren in het beheer van cultureel erfgoed.
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Voorbeelden (in Bijlage II B):
1.	Een participatief digitaal platform voor immaterieel cultureel erfgoed /
België / Vlaanderen
6.	Deutsche Stiftung Denkmalschutz: De grootste burgerbeweging voor de
bescherming van bedreigde monumenten / Duitsland
12. Programma voor eigenaren van agrarisch cultureel erfgoed / Estland
16. Living heritage wiki / Finland
20. De Climats van de Bourgogne / Frankrijk
28. Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland / Nederland
34. Scheepswraktoerisme als vorm van monitoring / Polen

3.2.2 Externe motivaties
Externe motivaties zijn gericht op een grotere maatschappelijke impact en houden verband
met begrippen als democratie, duurzaamheid en culturele, economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze motivatie komt deels voort uit de wens om alle
belanghebbenden bij het proces te betrekken, voor een betere balans tussen economische, sociale, erfgoed-, bouwkundige en milieukundige aspecten, bijvoorbeeld bij stedenbouw
en stedelijke vernieuwing.
Een belangrijk element in deze motivatie is de wens om de waarde en betekenis van cultureel
erfgoed op regionaal niveau te vergroten en om regionale ontwikkeling te bevorderen.
Uit de best practices blijkt dat cultureel erfgoed op verschillende niveaus een factor van
betekenis is voor regionale ontwikkeling, via re-creatie, transformatie, vernieuwing en duurzaamheid. Een ander belangrijk doel is het creëren van nieuwe werkgelegenheid in minder
ontwikkelde gebieden.
Een betere toegang tot informatie of medebeheer van informatie is ook een motivator voor participatief beheer. Tegelijkertijd kan de motivatie voortkomen uit de behoefte
om de bewustwording te vergroten, informatie bij een breder publiek bekend te
maken en om via participatief beheer op vele niveaus een keten van betrokkenheid bij
en inzicht in cultureel erfgoed te creëren.
Op een ander niveau houdt externe motivatie verband met de kern van participatie, namelijk
om mensen die mogelijkerwijs geraakt kunnen worden door of geïnteresseerd zijn in een
beslissing, bij het proces te betrekken en om een grotere en bredere maatschappelijke
impact te bereiken. Het idee hierachter is dat de kwaliteit, relevantie en effectiviteit van
het beleid of besluit toenemen naarmate er meer sprake is van participatie. Bij dergelijke
motivaties valt te denken aan gevoelige kwesties die van belang zijn voor bepaalde gemeenschappen, zoals omgaan met misstanden uit het verleden of moeilijk vindbaar en vergankelijk
cultureel erfgoed toegankelijk maken. De achterliggende motivatie is in zulke gevallen
bijvoorbeeld de dialoog aangaan met achtergestelde groepen of een genuanceerder
beeld van de geschiedenis krijgen. Ten slotte blijkt uit de voorbeelden van best practices
dat men oprecht gemotiveerd is om: (i) de betrokkenheid te vergroten; (ii) actief burgerschap
en sociale revitalisering te ondersteunen; (iii) sociale inclusie te bevorderen; (iv) identiteiten
te versterken; en (v) publieke betrokkenheid bij cultureel erfgoed te ontwikkelen en het
gevoel te creëren dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is. In deze gevallen wordt
participatief beheer gezien als meer dan alleen een aantal mogelijke benaderingen; het is
een onvermijdelijke, vanzelfsprekende behoefte.
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Sommige initiatieven van onderaf hebben te maken met de vrije toegang tot cultureel
erfgoed, waarbij gemeenschappen vrije, onbeperkte toegang wensen tot cultureel erfgoed
en de mogelijkheid willen hebben het op een creatieve manier te hergebruiken.

Voorbeelden (in Bijlage II B):
4. Vrijwilligerskampen van het Stadsmuseum in Sisak / Kroatië
7.	Bottom-up initiatief Roma – integratie door versterking van culturele identiteit /
Duitsland
8. Erfgoedgemeenten / Denemarken
13. Nationale plannen / Spanje
17. Hack4fi / Finland
19. La Samaritaine / Frankrijk
21. Museomix / Frankrijk
25. MonumentiAperti / Italië
29. Maritieme archeologie: Pilot op Texel / Nederland
33. Godzina W (het W-uur) / Polen
43. Werklozen restaureren cultureel erfgoed / Slowakije
46.	Traditionele Baltische zang- en dansfestivals / trilaterale culturele traditie
in Estland, Letland en Litouwen
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3.3 Obstakels/barrières als factor in de analyse
van best practices
In een constructief proces dat als doel heeft best practices van participatief beheer van
cultureel erfgoed te belichten, lijkt het misschien contraproductief om aandacht te besteden
aan obstakels en barrières. Kun je je niet beter richten op wat wel goed ging en hoe anderen
daarmee hun voordeel kunnen doen in hun eigen omgeving?
Tijdens de discussies kwam de OMC-groep tot de conclusie dat een waardevol deel van het
proces dat aan een best practice vooraf is gegaan, verloren zou gaan als men alleen het
resultaat zou presenteren. Dat kan het best worden toegelicht aan de hand van de obstakels
en barrières zelf. Het is een illusie om te denken dat er best practices bestaan op het gebied
van participatief beheer van cultureel erfgoed waarin geen sprake is van obstakels. Het
gaat erom welke obstakels onoverkomelijk zijn, in die zin dat ze schadelijk zijn voor het
project of ervoor zorgen dat het nooit van de grond komt.
De lidstaten hebben hun ervaringen met obstakels ingevuld in het sjabloon in Bijlage II A.
Daar gaat dit hoofdstuk over. We maken daarbij onderscheid tussen obstakels, barrières en
problemen. Sommige problemen kunnen obstakels worden, maar dat hoeft niet altijd het
geval te zijn. Over het algemeen is het belangrijk om te beseffen dat zich bij de meeste
projecten problemen zullen voordoen en dat het raadzaam is om vooraf over de mogelijke
problemen na te denken.
Sommige obstakels zijn extra belangrijk om op voorbereid te zijn, zoals top-down projecten
die zijn ontstaan en opgezet vanuit discussies op politiek of instellingsniveau, terwijl de
burgers andere prioriteiten en wensen hebben. En als er voorafgaand aan een project
nauwelijks tot geen overleg heeft plaatsgevonden met de gemeenschap, zal de gemeenschap er misschien weinig belangstelling voor hebben.
Ook een bottom-up benadering kan obstakels of barrières opleveren. Het is belangrijk om
daarop voorbereid te zijn. Bij zulke projecten kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een gebrek
aan politieke wil om ze te ondersteunen of een gebrek aan steun op de lange termijn.
Sommige obstakels doen zich pas in een later stadium voor wanneer een project van de
testfase in de uitvoeringsfase is beland. Andere obstakels kunnen al vanaf het begin duidelijk
zijn.
Door over de hele linie naar de gepresenteerde best practices te kijken, kunnen de obstakels
en barrières globaal in twee groepen worden verdeeld: praktische obstakels en proces
gebonden obstakels.

3.3.1 Praktische obstakels/barrières
Als er te weinig geld is en besluitvormers en het publiek niet genoeg kennis hebben van
de mogelijkheden die het cultureel erfgoed te bieden heeft, kan dat tot echte obstakels
leiden die het einde van een project kunnen betekenen.
En wat het project zelf betreft is het essentieel dat de juiste professionals/medewerkers
met de juiste kwalificaties en competenties erbij worden betrokken. Het is belangrijk
dat de betrokken professionals weten wat de gevolgen zijn van het project en dat hun
kwalificaties goed aansluiten op wat het project nodig heeft.
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Het is ook van belang om realistische verwachtingen te hebben over de factor tijd bij een
project, zodat deelnemers met zeer uiteenlopende achtergronden de ruimte krijgen om
kennis te maken en een vertrouwensrelatie op te bouwen. Als er te weinig tijd voor een
project wordt gereserveerd en men met een kortetermijnvisie aan de slag gaat, kan dat
betekenen dat het participatief beheer geen kans van slagen heeft. Tijd kan ook een obstakel
worden als een project wordt doorgedrukt vanwege politieke agenda’s of prioriteiten.
Er moet ook rekening worden gehouden met technologische problemen. Als een project
digitaal wordt beheerd, wie is er dan werkelijk in staat om mee te doen en een bijdrage te
leveren? En wie moet dan de beheerder worden? Als het bijvoorbeeld de bedoeling is om de
lokale gemeenschap erbij te betrekken, maar de betrokkenen geen toegang hebben tot een
computer, dan kan dat een obstakel vormen voor participatief beheer.
Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met copyright; wie neemt de verantwoordelijkheid voor een project en wie is eigenaar van de rechten? Dat moet al aan het begin
van het project duidelijk zijn.

Voorbeelden (in Bijlage II B):
11.	Project van het centrum voor bosbeheer (RMK) voor het in kaart brengen
van cultureel erfgoed / Estland
39. Het Whole Village-concept / Roemenië
41. Hout en geschiedenis / Zweden

3.3.2 Procesgebonden obstakels/barrières
Wil participatief beheer kans van slagen hebben, dan is het essentieel om vast te stellen
welke mensen er gaan meedoen, en daarbij zorgen voor een goede afspiegeling van de
verschillende belanghebbenden (politici/besluitvormers, professionals, burgers, vrijwilligers,
organisaties, private partijen, minderheden, enz.). Een belangrijk element daarin is trans
parantie in alle aspecten van het project. Leg duidelijk uit (i) wat het doel precies is, (ii)
waarom het project is gelanceerd en (iii) bij wie de beslissingsbevoegdheid ligt in elke
fase van het project. Bij deze aanpak worden ook de verwachtingen van de verschillende
partijen belicht. Zijn die niet helder, dan kunnen deelnemers zich van het ene op het andere
moment terugtrekken uit een project of een negatieve houding aannemen.
Samenwerken met erfgoedprofessionals kan ook een obstakel vormen, want zij kunnen er
moeite mee hebben om deel te nemen aan een project waar ook niet-professionals bij
betrokken zijn. Cruciaal is een vertrouwensbasis tussen alle betrokken belanghebbenden.
Als hier op tijd aandacht aan wordt besteed, kan dat tot wederzijds begrip leiden over het
project en wordt het voor iedereen duidelijk waarom voor een participatieve aanpak is
gekozen. Daarbij zijn ook de besluitvormingsketen en de commandostructuur belangrijke factoren, en de bereidheid om alle deelnemers hier een rol in te geven.
Een andere kwestie die aandacht verdient zijn de verschillende visies op een project en
uiteenlopende connotaties. Wat voor de ene groep interessant en positief is, kan voor
de andere oninteressant en negatief zijn. Die verschillen moeten benoemd worden en men
moet daar oplossingen voor proberen te vinden. Verschillende inzichten kunnen een project
vooruithelpen, mits ze op de juiste manier worden aangepakt. Uit eerdere ervaringen met
participatieve projecten is gebleken dat de bereidheid om mee te doen misschien niet
meteen heel groot is, ondanks de goede bedoelingen van de initiatiefnemer.
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Voor aanvang van een project moet ook rekening worden gehouden met taalbarrières.
Welke taalproblemen kunnen zich voordoen tijdens het project? Omdat veel projecten van
bovenaf worden geïnitieerd, kan het zijn dat de retorische stijl en manier van communiceren
van de initiatiefnemer totaal niet passen bij de belanghebbenden die men bij het project
wil betrekken.

Voorbeelden (in Bijlage II B):
14. Cultureel erfgoed voor iedereen: ratificatie van het Verdrag van Faro / Finland
23. The Irish Countrywomen’s Association (ICA) 100 exhibition / Ierland
31.	Tentoonstelling over cultureel erfgoed van minderheden, tot stand gekomen in
een sfeer van wederzijds vertrouwen en participatieve samenwerking met de Romanigemeenschap / Noorwegen
32.	Uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
(2003) / Noorwegen
42.	Krämarstan på Myra – een lokale geschiedschrijving van een rondreizende
bevolkingsgroep / Zweden
47. Europeana 1914-1918 / Transnationaal

3.4 Invloed/verandering
In veel best practices worden veranderingen gemeld, die participatief beheer op de lange termijn
kunnen versterken. Een essentieel effect van de keuze voor een participatieve aanpak in het
beheer van cultureel erfgoed is betere bescherming, verbetering en behoud van cultureel
erfgoed. Deze effecten worden versterkt door factoren als een gezamenlijk gebruik van
middelen, verschillende competenties en visies, het zoeken naar innovatieve en constructieve
methoden en het opzetten van effectieve netwerken. Participatief beheer kan nieuwe kwalitatieve
diensten opleveren die een aanzienlijk versterkend effect kunnen hebben in bijvoorbeeld
economische en sociale sectoren.
Uit de geanalyseerde voorbeelden blijkt ook dat een participatieve aanpak tot meer waardering
van cultureel erfgoed leidt en een toegenomen kwaliteit van leven/welzijn van mensen.
Participatieve processen zorgen ervoor dat mensen zich meer verbonden voelen met hun
cultureel erfgoed en geven het betekenis. Op de lange termijn leidt de toegenomen belangstelling
tot meer activiteiten, meer interesse voor processen en inclusiviteit. Zo ontstaat er een positieve
cyclus waarin de waarde die men toekent aan cultureel erfgoed voor alle betrokkenen toeneemt.
Participatieve processen dragen er ook toe bij dat mensen inzien dat cultureel erfgoed niet alleen
traditionele waarde heeft, maar ook nu en in de toekomst van belang is. De geanalyseerde
voorbeelden laten ook zien dat cultureel erfgoed kan worden erkend als aanjager van ontwikkeling via participatief beheer.
Een ander fundamenteel effect van een participatieve aanpak heeft te maken met de democratische samenleving. Participatieve processen in het beheer van cultureel erfgoed leiden tot een
sterker maatschappelijk middenveld. Uit de voorbeelden blijkt dat deze processen bijdragen
aan gemeenschapsvorming en meer sociale en burgerschapscompetenties en tot een grotere
sociale cohesie kunnen leiden. Op persoonlijk en emotioneel niveau versterkt participatief beheer
het verantwoordelijkheidsgevoel van belanghebbenden en individuen, waardoor ze zich meer
betrokken voelen en steviger in hun schoenen staan. Uit de voorbeelden blijkt een toegenomen
gevoel gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde identiteit en trots op het cultureel erfgoed.
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Deze effecten dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen,
maar (i) geven deelnemers ook inzicht in de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving, (ii) creëren nieuwe ambassadeurs voor cultureel erfgoed en (iii) vergroten bovendien
de bereidheid om cultureel erfgoed voor toekomstige generaties te beschermen en behouden.
Een participatieve aanpak is een goede manier om cultureel erfgoed te bevorderen en een
effectieve manier van communiceren. Uit de voorbeelden blijkt dat zulke processen zeer
bruikbaar zijn voor kennisvergaring en de ontwikkeling van vaardigheden en competenties,
ook voor erfgoedprofessionals.

Voorbeelden (in Bijlage II B):
5. Museum van verbroken relaties / Kroatië
18. Stedenbouwkundig project Île de Nantes / Frankrijk
26. Strategie voor het Italiaanse binnenland / Italië
37.	Vereniging vrienden van Horyniec-Zdrój – renovatie van de begraafplaats in het
dorp Stare Brusno / Polen
38. Pilotproject lokale ontwikkeling (LDPP) Rupea-Köhalom/ Roemenië
40. Empowering people – uitvoering van het Europese Landschapsverdrag/ Zweden
43. Werklozen restaureren cultureel erfgoed / Slowakije

3.5 Geleerde lessen
De lidstaten hebben een aantal interessante en relevante voorbeelden verzameld, en
sommige projecten kunnen direct in andere situaties en op andere locaties worden toegepast
(andere lenen zich daar minder voor). Eén aspect dat hopelijk in alle lidstaten kan worden
toegepast, zijn de geleerde lessen. Die zouden misschien het uitgangspunt moeten vormen
voor toekomstige projecten met participatief beheer. Het is belangrijk om te weten welke
kennis anderen hebben opgedaan tijdens een project, zowel positieve als negatieve, en hoe
je deze ervaringen kunt benutten bij de opzet van nieuwe projecten.

3.5.1 Algemeen belang
Voor het participatief beheer van cultureel erfgoed is het cruciaal dat het algemeen belang
niet uit het oog wordt verloren. Dat neemt niet weg dat professionals soms tot taak hebben
om ook nog niet algemeen geaccepteerd cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen.
Het algemeen belang is dus een van de redenen waarom het belangrijk is om participatieve
processen te ontwikkelen in het beheer van cultureel erfgoed.
Participatie is echter een proces waar meerdere belanghebbenden bij betrokken zijn en
daarom is het essentieel dat in participatieve processen altijd naar een gemeenschappelijke
basis wordt gezocht. Wat daarbij kan helpen is een dialoog over het algemeen belang:
vraagstukken als culturele diversiteit, de noodzaak om conflicten op te lossen, de mogelijke
bijdrage aan sociale cohesie, enz. Als het algemeen belang er niet mee wordt gediend, zal
cultureel erfgoed nooit worden onderhouden en heeft het ook geen waarde voor de
samenleving.
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3.5.2 Goede relaties opbouwen
Uit de best practices komt duidelijk naar voren dat cultureel erfgoed iets positiefs is dat
sociale inclusie kan bevorderen door sociaal isolement te doorbreken en ruimte te bieden
voor zelfexpressie en het ondersteunen en delen van emoties. Een sterke relatie leggen
tussen de gemeenschappen rond een bepaald monument, een opgraving of kunstwerk enz.
en de geschiedenis van deze mensen en hun eigen cultureel erfgoed, is een goede manier
om hen te laten kennismaken met het gebruik en de voordelen ervan. Dat geldt zowel voor
de materiële en de immateriële aspecten (bijv. traditionele ambachtelijke technieken,
tradities, verhalen, procedures) van cultureel erfgoed. Betrokkenheid creëren en een samenwerking met deelnemers tot stand brengen vergt echter tijd, want er moet informatie en
kennis worden uitgewisseld en een vertrouwensband worden opgebouwd.

3.5.3 Flexibiliteit en ondersteuning
Het is heel belangrijk om uitgebreide steun voor projecten te genereren. Daarnaast moet de
planning flexibel zijn, zodat er ruimte is om te reageren op huidige problemen en toekomstige
trends. Projecten waarbij sprake is van participatief beheer kunnen meer tijd kosten dan andere
projecten, dus geld en andere middelen moeten voor een langere periode gewaarborgd zijn.
Voor erfgoedinstellingen is het altijd weer een uitdaging om relevant te zijn voor de
verschillende gemeenschappen en hun wensen en belangen. Als ze relevanter willen worden,
kan het nodig zijn de verschillende culturele diensten die ze als professionals en als instellingen aanbieden te heroverwegen en herpositioneren.

3.5.4 Competenties en training
Medewerkers van erfgoedinstellingen moeten intensief worden bijgeschoold om op een
participatieve manier te kunnen werken. De ervaring van deze medewerkers moet worden
gekoesterd en vastgehouden en kan worden versterkt en extra waarde krijgen als
erfgoedinstellingen een gezamenlijk netwerk opbouwen.

3.5.5 Het proces is onderdeel van het resultaat
Tijdens de uitvoering van het project is het heel belangrijk om er open in te staan en te
beseffen dat het proces zelf soms belangrijker is dan het uiteindelijke resultaat. Een open
houding is noodzakelijk om lastige kwesties te kunnen oplossen en daarbij met alle partijen
in gesprek te blijven.
Participatie of participatief beheer moet in elke fase van de managementcyclus worden
geïntroduceerd en de deelnemers moeten bij elk aspect van de besluitvorming worden
betrokken.

3.5.6 Een bottom-up- en top-downbenadering vullen elkaar aan
De benadering van onderaf leidt ertoe dat lokale erfgoedgemeenschappen meer betrokken
raken bij een project. Deze aanpak houdt ook in dat gemeenschappen kunnen meedoen aan
de besluitvorming over de strategie en de prioriteiten die moeten worden gesteld. De voorbeelden van best practices hebben laten zien dat bottom-upbenaderingen niet als alternatief
moeten worden gezien van top-downbenaderingen (vanuit de nationale en/of regionale
overheid) of daaraan tegengesteld zijn. Een combinatie van deze twee benaderingen en de
interactie daartussen leidt tot een beter eindresultaat.
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3.5.7 Participatie in alle fases
Participatie is niet alleen van belang in de beginfase van de planning, maar ook tijdens de
uitvoering van het project: van strategieontwikkeling tot afronding van de projecten en
beleidsmaatregelen, monitoring en evaluatie van het project en, tot slot, achteraf de balans
opmaken en vaststellen wat men ervan geleerd heeft. Alleen op deze manier kun je partici
patief beheer van cultureel erfgoed daadwerkelijk realiseren.

3.5.8 Transparantie
Als er een gebrek is aan transparantie over hoe erfgoedorganisaties/-instellingen worden
geleid en een gebrek aan inzicht in hun besluitvormingsproces, management en financiering,
moet dat eerst worden opgelost. Er kan sprake zijn van een taalbarrière, een gebrek aan
contact, een slechte informatie-uitwisseling en een gebrek aan wederzijds begrip tussen
deskundigen/instellingen en burgers/gemeenschappen. Via taal en procedures kunnen
gemeenschappen worden buitengesloten, waardoor de bureaucraten in het voordeel zijn.
Zelfs als iedereen dezelfde taal spreekt, kan een gebrek aan transparantie ervoor zorgen
dat burgers moeilijk toegang kunnen krijgen tot instellingen en hun stem niet kunnen laten
horen. Participatie is alleen mogelijk als alle betrokkenen toegang hebben tot werkelijke,
actuele informatie over elk aspect van het management van de erfgoedinstellingen en
-organisaties.
Toegang tot betrouwbare, heldere en volledige informatie is de basis voor werkelijke
participatie. Technische ondersteuning is ook vaak noodzakelijk en mag geen ondergeschoven
kindje zijn, vooral in de eerste stadia van het project. Het gebruik van digitale bronnen
moeten gericht zijn op maximale betrokkenheid bij het participatief beheer van cultureel
erfgoed, van onlinemateriaal in onderwijs- of bibliotheeksystemen tot links naar uitzendingen
en op maat gemaakte apps voor smartphones.

3.5.9	Materieel, immaterieel en digitaal erfgoed moeten met elkaar
worden verbonden
Projecten en beleid moeten gericht zijn op een sterke interactie tussen digitaal, immaterieel
en materieel erfgoed. De uitbreiding van het begrip cultureel erfgoed tot immateriële en
digitale aspecten is een krachtige manier om bredere en intensievere participatie en betrokkenheid te realiseren. Als je aandacht besteedt aan hoe mensen hun cultureel erfgoed
beleven, levert dat allerlei mogelijkheden op voor betrokkenheid en dan wordt die investering
in mensen ook weer terugverdiend.
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4

AANBEVELINGEN VOOR HET ONTWIKKELEN
VAN PARTICIPATIEF BEHEER
VAN CULTUREEL ERFGOED
De aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn vooral gericht op erfgoedinstellingen en -professionals
op het gebied van cultureel erfgoed(beheer) op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Zoals besproken in hoofdstuk 3 is participatief beheer van cultureel erfgoed een innovatieve
aanpak die kan bijdragen aan duurzaam erfgoedbeheer en tot verandering kan leiden in de
bescherming en het beheer van materieel, immaterieel en digitaal cultureel erfgoed.
Ongeacht de gekozen benadering moet worden benadrukt dat beslissingen die van invloed
zijn op het behoud en beheer van cultureel erfgoed, en het doorgeven ervan aan volgende
generaties, moeten worden gebaseerd op kennis en feiten. Zelfs als de agenda door
professionals wordt bepaald, en wordt gebaseerd op wetenschappelijke kennis, dan nog zal
het gebruik van elementen en methoden uit het participatief beheer van cultureel erfgoed
ertoe leiden dat professionals en instellingen hun beslissingen beter kunnen afstemmen op
maatschappelijke behoeften, met een duurzamer resultaat voor alle betrokkenen.
Bij de keuze voor dit type proces is het zinvol om aandacht te besteden aan de rol van
erfgoedprofessionals. Zij spelen over het algemeen een centrale rol in de leiding van het
proces, maar moeten bewust ruimte maken voor andere deelnemers. Professionals moeten
het participatief beheer van cultureel erfgoed ondersteunen en openstaan voor nieuwe
ideeën. Ze moeten zelf initiatief kunnen nemen, maar ook bereid zijn het initiatief soms aan
anderen te laten. Het is een grote stap om het proces te organiseren en daarbij andere
deelnemers de ruimte te geven om de leiding te nemen. Maar uit de verzamelde voorbeelden
blijkt dat professionals meestal ook profiteren van deze ervaring.
Participatief beheer van cultureel erfgoed is een veeleisend proces: de betrokken partijen
moeten bereid zijn er voldoende tijd en energie in te investeren. Het betekent ook dat er
verwachtingen moeten worden gemanaged en dat rekening moet worden gehouden met
het maatschappelijk belang dat de verschillende belanghebbenden in het proces vertegenwoordigen. Het participatief beheer van cultureel erfgoed draagt niet alleen bij aan een
grotere verantwoordingsplicht en meer transparantie in overheidsuitgaven, maar leidt er
ook toe dat het publiek meer vertrouwen heeft in het besluitvormingsproces. Het vereist
ook dat de relatie tussen de verschillende actoren in het proces in kaart wordt gebracht en
ontwikkeld. Via hun betrokkenheid bij participatief beheer worden de belanghebbenden tot
deelnemers getransformeerd.
De ontwikkeling van participatief beheer van cultureel erfgoed vereist goede personele
middelen (zoals opgeleide medewerkers) en financiële middelen, evenals nieuwe
wetgeving en organisatorische maatregelen. Maar het belangrijkste ingrediënt voor
succesvol participatief beheer van cultureel erfgoed is een actief maatschappelijk middenveld, dat in staat en bereid is om een deel van de verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Zoals besproken is in hoofdstuk 2, staat niets het starten en testen van participatief beheer
van cultureel erfgoed in de weg, ongeacht de beleidsfase waarin een project zich bevindt
(d.w.z. planning, besluitvorming, uitvoering, monitoring en evaluatie), zelfs als nog niet aan
alle vereiste voorwaarden is voldaan. Wederzijds inzicht in de verwachtingen van
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belanghebbenden, een open houding ten aanzien van het geven van informatie gedurende
het hele proces en een goed oog hebben voor de verschillende waarde die cultureel erfgoed
heeft voor de betrokkenen, zijn een voorwaarde voor de succesvolle implementatie van
participatief beheer van cultureel erfgoed.
Participatief beheer is een krachtige manier om cultureel erfgoed toegankelijk te maken
voor het hele maatschappelijk middenveld en om daarbij rekening te houden met inclusiviteit. Het kan er ook toe bijdragen dat minderheden en achtergestelde groepen gaan
deelnemen aan het culturele leven en de kans krijgen om op basis van gelijkwaardigheid
hun stem te laten horen.
Culturele instellingen en/of professionals die aan het begin staan van een
participatief proces op het gebied van cultureel erfgoed, krijgen het advies om de
onderstaande stappen te volgen. Het kan zijn dat daarbij bepaalde verwachtingen
en standpunten moeten worden herzien en het kan nodig zijn om eerst meer kennis
te vergaren of meer inzicht te krijgen in de behoeften van de andere deelnemers
aan het proces. Deze lijst kan daarom ook worden gebruikt om het proces
gaandeweg verder te verfijnen.
Voordat organisaties en/of professionals besluiten om een participatief project
te starten, is het aan te raden dat zij eerst de onderstaande vragen beantwoorden
om hun houding en bereidheid te testen:
1.	In hoeverre zijn de instelling en de mogelijk betrokken professionals bereid om te
veranderen?
2.	Hebben alle relevante belanghebbenden, inclusief het maatschappelijk middenveld,
formeel aangegeven wat hun verwachtingen zijn (via brieven, verzoeken voor overleg,
de organisatie van openbare bijeenkomsten, enz.)?
3. Staan alle potentiële deelnemers positief tegenover samenwerking?
4. Hebben de deelnemers een gezamenlijk beeld van de reikwijdte en het proces?
5.	Is er sprake van een professionele openheid voor de inbreng van andere deelnemers en
accepteren die dat er behoefte kan zijn aan professionele deskundigheid en kennis?
6. Zijn alle deelnemers het eens over het belangrijkste doel van het proces?
Het kan zijn dat aan het begin van het proces nog niet alle vragen volledig zijn
beantwoord. Als de (voorlopige) antwoorden op de meeste vragen echter positief
zijn, kunnen de omstandigheden voor participatief beheer van cultureel erfgoed
gunstig zijn. Hieronder staan suggesties voor verschillende stadia van de beleidscyclus, waaronder de planning, uitvoering en monitoring van projecten of processen
waarin sprake is van participatief beheer van cultureel erfgoed.
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4.1 De juiste voorwaarden creëren
4.1.1	Informatie verstrekken over de wettelijke voorwaarden en
kansen voor het participatief beheer van cultureel erfgoed
De eerste inventarisatie door de lidstaten en Noorwegen in deze OMC-groep (zie hoofdstuk 1)
laat zien dat er in alle deelnemende EU-lidstaten en Noorwegen een geschikt wettelijk kader
bestaat om participatief beheer van cultureel erfgoed op allerlei manieren toe te passen.
De uitdaging is om het maatschappelijk middenveld bewust te maken van de bestaande
mogelijkheden en ervoor te zorgen dat professionals en hun organisaties de juiste houding
en bereidheid ontwikkelen om die mogelijkheden te benutten.

4.1.2 Belanghebbenden in kaart brengen
Duidelijk in kaart gebrachte belanghebbenden en een betrokken maatschappelijk middenveld
zijn essentiële factoren voor een succesvol participatief beheer van cultureel erfgoed. Afhankelijk van de doelstellingen van het proces zal het waarschijnlijk nodig zijn om verder te
kijken dan de ‘usual suspects’ uit de dominante meerderheidsgroepen. Zulke groepen staan
misschien nog niet op de radar van culturele organisaties, dus het is belangrijk om extra
moeite te doen om die te vinden. Mediators, deskundigen, ‘ambassadeurs’ van het project/
proces en ook politici kunnen geschikte kanalen hebben waarmee verschillende groepen uit
het maatschappelijk middenveld kunnen worden bereikt. Misschien is het nodig om op een
rij te zetten welke soorten deelnemers er zijn en welke rol ze kunnen spelen in het proces,
want sommige belanghebbenden verwachten misschien dat ze een actieve rol gaan spelen
in de besluitvorming, terwijl anderen slechts op de hoogte willen worden gehouden.

4.1.3 Een gemeenschappelijke visie ontwikkelen
Het is belangrijk om voldoende gelegenheid te bieden om de doelen, wensen en verwachtingen van alle betrokkenen te bespreken om een gedeelde visie voor het project of
proces te kunnen ontwikkelen. Deze visie en doelen kunnen worden bijgesteld op basis van
een follow-up van het proces en de resultaten. Alle deelnemers moeten de gelegenheid
krijgen om in een vroeg stadium hun wensen en verwachtingen uit te spreken, maar daarnaast moeten ze ook hun wensen en verwachtingen ten aanzien van de andere deelnemers
ter sprake kunnen brengen, omdat ze een gedeelde verantwoordelijkheid hebben.
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4.1.4 Middelen toekennen
Het is essentieel dat voor het project/proces de juiste middelen in kaart worden gebracht
en toegekend. Het betreft zowel financiële middelen (voor communicatie, opleidings
doeleinden, logistieke behoeften van de deelnemers, bijeenkomsten enz.) als personeel
(mediators, medewerkers met de juiste kwalificaties, professionals, bestuurders enz.).

4.1.5	Een omgeving of gelegenheid bieden waarin kennis kan worden
gedeeld en deelnemers van elkaar kunnen leren
Het delen van kennis is essentieel. Dat kan ook door tijdens het proces dingen samen te
doen. Door belanghebbenden en professionals de gelegenheid te geven samen te werken
en te reflecteren, ontstaat er een omgeving waarin ze hun soms zeer uiteenlopende waarden
op het gebied van cultureel erfgoed kunnen delen.
Kennis maakt belanghebbenden sterker en draagt bij aan de benodigde competenties voor
participatief beheer van cultureel erfgoed. Het komt echter ook voor dat de kennis van de
deskundigen binnen de instellingen blijft en dat deze instellingen geen oog hebben voor de
behoeften en mogelijke bijdragen van de belanghebbenden. Daarom moet men ook
nadenken over de manier waarop kennis voor alle partijen in het proces toegankelijk wordt
gemaakt.
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Voorwaarden – vragenlijst
• Staat de informatie over de wettelijke voorwaarden rond het participatief beheer

•
•
•
•
•
•

van cultureel erfgoed of de beschrijving van het proces op de website of in andere
officiële bronnen van de organisatie? Wordt deze informatie verstrekt tijdens
openbare evenementen?
Zijn de relevante/betrokken belanghebbenden in kaart gebracht en benaderd?
Hebben alle deelnemers de gelegenheid gehad om zich uit te spreken over wat zij
verwachten van hun gedeelde verantwoordelijkheid?
Zijn er voldoende middelen gegarandeerd om het principe van participatief beheer
van cultureel erfgoed toe te passen op het proces/project?
Hebben de benodigde belanghebbenden belangstelling om mee te doen?
Is de groep belanghebbenden groot en representatief genoeg?
Biedt het proces voldoende ruimte aan de deelnemers om kennis te delen en van
elkaar te leren?

4.2 Het proces ondersteunen
4.2.1 Communicatie en transparantie bevorderen
Als een organisatie een erfgoedproject wil opzetten en daarbij kiest voor participatief beheer,
kan het zinvol zijn om beleid of richtlijnen te formuleren voor de uitvoering van het proces
en het project. Aan de hand daarvan kan ook worden beoordeeld of het project haalbaar is.
Het document moet ook aan de deelnemers worden verstrekt, zodat zij op de hoogte zijn
van de doelstellingen van het project/proces.
Voor het welslagen van een participatief proces is het essentieel dat de toepasselijke wetgeving wordt uitgelegd en welke verantwoordelijkheid de deelnemers hebben. Door
communicatieplatforms te creëren voor alle deelnemers, zal er sneller een vertrouwensbasis
ontstaan. Dat kunnen online- of offlineplatforms zijn, zoals sociale netwerken, werkgroepen
en openbare discussies.

4.2.2 Interesse wekken en interactie creëren
Het kan lastig zijn om ervoor te zorgen dat de deelnemers gedurende het hele proces
geïnteresseerd blijven. Interessante en innovatieve presentaties tijdens openbare lezingen,
tentoonstellingen, excursies enz. zijn een goede manier om hen betrokken en geïnteresseerd
te houden. Daarmee kun je laten zien hoe materiële en immateriële aspecten en waarden
van cultureel erfgoed in het project bij elkaar komen. Ook de geschiedenis van het cultureel
erfgoed kan worden gebruikt, en worden gerelateerd aan persoonlijke verhalen van belanghebbenden die bij het project betrokken zijn.
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4.2.3	Vergeet nooit dat het algemeen belang een gemeenschap
pelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt
Vertel de betrokken belanghebbenden dat hun deelname aan het project/proces niet alleen
voortvloeit uit hun recht op participatie, maar dat er ook een gedeelde verantwoor
delijkheid aan vastzit voor de zorg en het beheer van cultureel erfgoed.
Gebruik daarbij frases als ‘gemeenschappelijk cultureel erfgoed’, of ‘ons cultureel erfgoed’,
‘onze kerk’, ‘ons kasteel’, ter versterking van de emotionele verbondenheid met het cultureel
erfgoed en het gevoel dat het onderdeel is van hun gemeenschap. Besef daarbij wel dat dit
gevoel van ‘ergens bij horen’ kan leiden tot uitsluiting van anderen. Houd er rekening mee
dat er in elke samenleving sprake is van betwist cultureel erfgoed. ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’ betekent niet alleen je eigen belangen of die van een groep/gemeenschap
nastreven (of dat nu een meerderheid of een minderheid is), maar ook aandacht besteden
aan de belangen van anderen, door de verschillende waarden die diverse gemeenschappen
aan erfgoed toekennen gelijkwaardig te waarderen.

4.2.4	Vertrouwen in de instellingen en de rol van de professionals
in het participatief beheer van cultureel erfgoed
Het is essentieel dat het publiek blijft vertrouwen op de beslissingen van erfgoedprofessionals en -instellingen en dat dit vertrouwen groeit. Erfgoedprofessionals kunnen tijdens het
proces de benodigde kennis en deskundigheid bieden, bijvoorbeeld over het cultureel erfgoed
zelf (monumenten, landschappen enz.), over het beheer van cultureel erfgoed (wetgeving,
overheidsbeleid, financiële ondersteuning enz.) en over bescherming en behoud.
Culturele instellingen moeten rekening houden met de wensen en belangen van het publiek,
gemeenschappen en verschillende sociale groepen, en hun diensten daarop aanpassen. In
de uitvoering van participatief beheer van cultureel erfgoed is het essentieel dat de kans
op belangenverstrengeling tot een minimum wordt beperkt en dat de verwachtingen van
de belanghebbenden goed worden behandeld en tegen elkaar worden afgewogen.
In sommige situaties kunnen echter alleen de professionals besluiten nemen, bijvoorbeeld
als het gaat om toepassing van de wet, het geven van deskundig advies over archeologische
methoden of conserveringstechnieken, de naleving van stedenbouwkundige plannen en
infrastructuurprojecten of het opzetten van databases. Daarom is het noodzakelijk dat het
publiek begrijpt waarom deze professionals onmisbaar zijn bij een project en dat de professionals inzicht hebben in de wensen en belangen van het publiek en inzien dat traditionele
competenties op nieuwe terreinen kunnen worden ingezet. Al deze verschillende competenties moeten een proces van participatief beheer van cultureel erfgoed verrijken.

4.2.5	Aandacht besteden aan de agenda’s en de noodzaak om
compromissen te sluiten
De professionals moeten ruimdenkend zijn en bereid om problemen op te lossen, zodat de
verschillende belangen met elkaar in evenwicht zijn. Het kan zijn dat er voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de verschillende groepen meer kennis nodig is over
projectorganisatie, zoals tentoonstellingen, publicaties, seminars, workshops en conferenties
over het behoud van cultureel erfgoed of over stedenbouwkundige plannen in beschermde
gebieden. In deze situaties is het zinvol om alle betrokkenen bij elkaar te brengen en de
situatie te bespreken, om samen tot de beste oplossing te komen. Ervaringen en ideeën
uitwisselen is essentieel.
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Het proces ondersteunen – vragenlijst:
• Worden er algemene beleidslijnen en project-specifieke richtlijnen over participatief
•
•
•
•
•
•

beheer van cultureel erfgoed verstrekt?
Hoe wordt informatie gedeeld tussen de deelnemers?
Wordt tijdens het lopende proces rekening gehouden met wetgeving en mandaten?
Hoe wordt het project/de taak interessant gemaakt?
Hoe en wanneer maken de deelnemers afspraken over hun rechten en
verantwoordelijkheden?
Hoe wordt rekening gehouden met de wensen en belangen van de gemeenschap
en belanghebbenden?
Hoe kun je communiceren over de openheid en het probleemoplossend vermogen
van de professionals?

4.3 Waarborg de duurzaamheid van het proces
4.3.1 Het proces monitoren en evalueren
Het is sterk aan te bevelen om het proces regelmatig te monitoren en daarvan helder en
beknopt verslag te doen (kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling, feiten en cijfers).
Er moet onderzoek worden gedaan en er moeten instrumenten worden ontwikkeld, zoals
databases en statistieken, om informatie te verzamelen en te analyseren en de resultaten
en gevolgen van de processen te evalueren. Waar mogelijk moeten de resultaten van de
evaluatie worden ingezet als feedback om het proces te verbeteren.

4.3.2 De motivatie vergroten
Door een rol te spelen in het behoud en beheer van cultureel erfgoed kunnen mensen zich
meer betrokken gaan voelen bij cultureel erfgoed in het algemeen. De relevante belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld moeten beseffen hoe belangrijk het is dat
cultureel erfgoed behouden blijft en dat deze erfenis wordt doorgegeven aan toekomstige
generaties.
Door participatie te belonen via titels of prijzen (zoals de UNESCO Werelderfgoedlijst, het
programma van Culturele Routes van de Raad van Europa of het Europees Erfgoedlabel)
kan er een gevoel van trots worden gecreëerd; trots op cultureel erfgoed, op de gemeenschap
en op de dragers van tradities en vaardigheden (bijvoorbeeld op het gebied van traditionele
kunstvormen en ambachten of architectuur).
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4.3.3

De voordelen van het doorgeven van cultureel erfgoed voor
de gemeenschap en voor de samenleving promoten

Het is heel belangrijk om de resultaten te delen met de belanghebbenden en hen uit te
nodigen om betrokken te blijven bij het participatief beheer van cultureel erfgoed. Positieve
communicatie over een succesvol afgerond project (o.a. via advertenties) is ook een goede
manier om ervoor te zorgen dat een gemeenschap (of het maatschappelijk middenveld)
zich identificeert met het cultureel erfgoed en zich daar verantwoordelijk voor voelt. De
gemeenschap kan profiteren van het resultaat en een gevoel van voldoening kan verdere
participatie stimuleren.
Door de resultaten van projecten en processen te publiceren en te promoten, en via
pr-activiteiten ten behoeve van participatief beheer van cultureel erfgoed, kun je laten zien
hoe belangrijk het is om kennis in huis te hebben over de waarde van cultureel erfgoed en
de geschiedenis erachter. Want hiermee wordt aangetoond waarom het zo belangrijk is om
cultureel erfgoed te beschermen en te behouden. Aan de hand van positieve voorbeelden
waarin de voordelen van participatief beheer van cultureel erfgoed vanuit verschillende
perspectieven worden belicht, kun je het positieve effect van zo’n proces laten zien en
anderen stimuleren om ook mee te doen.

Het proces ondersteunen – vragenlijst:
•
•
•
•
•
•
•
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Waarborg de duurzaamheid van het proces – vragenlijst:
Hoe en door wie wordt het proces bewaakt?
Hoe en door wie wordt het geëvalueerd?
Hoe wordt de intrinsieke motivatie op de lange termijn versterkt?
Hoe worden de resultaten gepubliceerd en gepromoot?
Is er een duidelijk beeld van de doelgroepen die profiteren van participatief beheer
van cultureel erfgoed?
Hoe zorg je ervoor dat de positieve resultaten van het project blijvend zijn?
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VOOR POLITICI EN
BELEIDSMAKERS
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5

AANBEVELINGEN VOOR POLITICI EN
BELEIDSMAKERS
In de Conclusies over participatief beheer van cultureel erfgoed 47 van de Raad van de
Europese Unie zijn aanbevelingen opgenomen voor de lidstaten en de Europese Commissie.
Die vormden de basis voor deze OMC-groep. Rekening houdend met deze aanbevelingen
en de conclusies die voortvloeien uit dit handboek noemt de OMC-groep twee factoren die
cruciaal zijn voor het verbeteren van het beleid op dit gebied:
•
•

De behoefte aan diepgaand, uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van participatieve
processen.
Het belang van samenwerking en een interdisciplinaire aanpak bij het ontwikkelen van
beleid voor cultureel erfgoed.

Daarvoor moet eerst aan een aantal basisvoorwaarden worden voldaan. Ten eerste de
erkenning van cultureel erfgoed als gemeenschappelijk goed, als een gedeelde rijkdom en
als drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling. En ten tweede de voortdurende bevordering van synergie tussen verschillende groepen belanghebbenden en met andere
sectoren, als onlosmakelijk onderdeel van strategieën voor duurzame ontwikkeling en
kwaliteit van leven.
Vanzelfsprekend beveelt de werkgroep aan om gebruik te maken van de bestaande en
geplande initiatieven en financieringsprogramma’s op het vlak van cultureel erfgoed op nationaal en EU-niveau, om het potentieel daarvan voor participatief beheer
verder te ontwikkelen.
De inzet van publieke erfgoedinstellingen en -professionals om participatief beheer op de
agenda te zetten kan worden versterkt met de ontwikkeling van een duidelijk en omvattend
beleidskader op nationaal en EU-niveau voor strategieontwikkeling en voor de praktijk.

5.1 Aanbevelingen voor alle beleidsmakers
•

Stimuleer een participatieve aanpak van culturele beleidsvorming, zoals voorgesteld in
de Conclusies van de Raad van de Europese Unie over cultuurbeheer48, door de huidige
praktijken op dit gebied te evalueren en maatregelen in kaart te brengen om cultuurbeheer opener, participatiever, doeltreffender en samenhangender te maken.

•

Stimuleer onderzoek naar participatief beheer van cultureel erfgoed op EU- en nationaal
niveau via gecoördineerd onderzoek en wetenschappelijke netwerken, zoals ondersteund
door het Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change: a new
challenge for Europe (JPICH). Overweeg om participatief beheer van cultureel erfgoed
als prioriteit op te nemen in de onderzoeksagenda van het JPICH.

•

Maak optimaal gebruik van kansen zoals het Europees Jaar van het cultureel erfgoed
2018 om participatief beheer van cultureel erfgoed op de agenda te zetten door initiatieven, projecten en activiteiten te organiseren en ondersteunen waarin participatief
beheer een belangrijke strategie is. Draag bij aan een grotere zichtbaarheid daarvan en
deel de resultaten op nationaal en EU-niveau.

47

2014/C 463/01 http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN TXT/?uri=CELE%3A52
014XG1223%2801%29
48

Conclusies van de Raad van de Europese Unie
van 26 november 2012 over cultuurbeheer.
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5.2 Aanbevelingen voor beleidsmakers op
nationaal niveau
•

Zorg er bij het herzien en herschrijven van het wettelijk kader rond cultureel erfgoed
voor dat het aansluit op de principes van participatief beheer en dat het ruimte biedt
voor flexibele, uitnodigende participatieve processen.

•

Ratificeer de relevante bestaande internationale verdragen, zoals het UNESCO-
verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van
cultuuruitingen (2005) en het Kaderverdrag van de Raad van Europa over de waarde van
cultureel erfgoed voor de samenleving (het Verdrag van Faro).

•

Stimuleer onderzoek naar participatief beheer van cultureel erfgoed. Maak gebruik van
beschikbare financiële middelen om gezamenlijke onderzoeksprojecten en activiteiten
op te zetten om gemeenschappelijke hiaten in kaart te brengen, deel kennis en vul het
nationale beleid op het gebied van participatief beheer van cultureel erfgoed aan.

•

Introduceer en stimuleer nationale ontwikkelingsinitiatieven die (i) gebaseerd zijn
op lokale behoeften, (ii) uitgaan van beheer door meerdere belanghebbenden en interdisciplinaire samenwerking en (iii) participatief beheer van cultureel erfgoed
bevorderen.

•

Ondersteun het verzamelen, beoordelen en toepassen van statistische gegevens
(zowel kwantitatieve en, nog belangrijker, kwalitatieve gegevens), over de langetermijneffecten van participatief beheer op het cultureel erfgoed, de betrokken gemeenschappen,
de economie en de samenleving als geheel.

•

Handel strategisch bij het vinden van financiering en bij de uitvoering en monitoring,
op basis van onderbouwde informatie over de gevolgen van participatief beheer van
cultureel erfgoed voor de samenleving.

•

Deel professionele kennis met het algemene publiek, vooral jonge mensen, aan de
hand van verschillende trainingsmethoden. Deze trainingen kunnen bestaan uit een combinatie van seminars, conferenties, informatiebalies, publicaties, tentoonstellingen, enz.
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5.3 Aanbevelingen voor beleidsmakers op
EU-niveau
•

Blijf het onderzoek naar participatief beheer van cultureel erfgoed ondersteunen via het
EU-programma Horizon 2020.

•

Maak optimaal gebruik van de resultaten van Europees onderzoek en ondersteuning49
om participatief beheer in de cultuursector te stimuleren.

•

Maak optimaal gebruik van de kansen die het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed
201850 biedt om innovatieve modellen voor participatief beheer van cultureel erfgoed
te stimuleren.

•

Blijf de resultaten van relevante projecten promoten en verspreiden, zodat nationale
ministeries en erfgoedinstellingen hun beleid kunnen aanpassen of verbeteren op basis
van goede praktijken.

•

Stimuleer een sterkere betrokkenheid bij de sociale kant van cultureel erfgoed binnen
bestaande EU-initiatieven, zoals het Europees Erfgoedlabel en de Europese Culturele
Hoofdsteden.

•

Promoot en verspreid informatie over projecten die getuigen van een sterke betrokkenheid van burgers en een inclusieve aanpak van participatief beheer.

•

Ondersteun de ontwikkeling van methodologische instrumenten (zoals benchmarks) als hulpmiddel bij participatief beheer van cultureel erfgoed. Daarmee kunnen
gestandaardiseerde methoden worden ontwikkeld voor het meten en bekendmaken van
de resultaten. Zo krijgt het beleid in kwestie een feitelijke basis. Er zijn effectieve instrumenten en technieken nodig om het effect te meten van participatief beheer van
cultureel erfgoed, zowel kwantitatief als kwalitatief, als aanvulling op de met feiten
onderbouwde bevindingen.

Houd er rekening mee dat er geen model bestaat voor participatief cultuurbeheer
dat een pasklare oplossing biedt voor de modernisering van het beheerskader, beleidsvorming en het beheer van cultureel erfgoed. Elke situatie heeft weer andere kenmerken
die zorgvuldig moeten worden afgewogen voordat men kan bepalen welk model voor participatief beheer geschikt is voor een specifiek project of initiatief.

49

Horizon 2020 Call H2020-SC6-CULT-COOP2017-two-stage Horizon 2020 Pillar: Societal
Challenges Work Programme 2016-2017
– Europe in a changing world – inclusive,
innovative and reflective Societies.
50

Besluit (EU) 2017/864 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 17 mei 2017 over het Europees Jaar van
het cultureel erfgoed (2018).
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MEER INFORMATIE
Bertelsmann Stiftung, Staatsministerium Baden-Württemberg (Hrsg.). Partizipation im
Wandel – Unsere Demokratien zwischen Wählen, Mitmachen und Entscheiden, Verlag
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2014, p. 8.
Arnstein, Sherry R. (1969). ‘A Ladder of Citizen Participation,’ Journal of the American Institute
of Planners, Vol. 35, nr. 4, juli 1969, p. 216-224.
Brekke, Åshild Andrea (2013). ‘A question of trust: Addressing historical injustices with
Romani-people.’ In Museums and communities. Curators, Collections and Collaboration.
Bloomsbury Academics.
Europese Commissie (2009). Joint Research Centre Scientific and Technical Reports, Institute
for the Protection and Security of the Citizen, Massimiliano Mascherini, Anna Rita Manca,
Bryony Hoskins – The Characterisation of Active Citizenship in Europe, Luxemburg.
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC54065/reqno_jrc54065_the_
characterisation_of_active_citizenship_in_europe%5B1 %5D.pdf
Europese Commissie (2014). Mapping of Cultural Heritage Actions in European Union
Policies, Programmes and Activities, Brussels.
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
European Council of Spatial Planners (2016). Europees handvest voor participatieve democratie inzake processen van ruimtelijke ordening, art. 2.
Hooper-Greenhill, Eilean (1997). Cultural Diversity: developing museum audiences in Britain,
Leicester University Press.
Jansen, Dorothea, 2007, New forms of Governance in Research Organisations, Springer
Nederland. p. 66.
Jokilehto, Jukka (2005). Definition of cultural heritage: references to documents in history,
ICCROM Working Group ‘Heritage and Society’.
http://cif.icomos.org/pdf_docs/Documents%20on%20line/Heritage%20definitions.pdf
Niklasson, Elisabeth (2016). Funding matters: archaeology and the political economy of the
past in the EU. Proefschrift, Stockholm Studies in Archaeology 66 Stockholm: universiteit
van Stockholm.
Open Methode van Coördinatie (OMC)-werkgroep van deskundigen uit de EU-lidstaten over
een betere toegang tot cultuur en meer participatie (2012). Een rapport over beleid en goede
voorbeelden in de openbare kunsten en bij culturele instellingen ter bevordering van een
betere toegang tot cultuur en meer participatie.
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/policy/strategic-framework/documents/
omc-report-access-to-culture_en.pdf

Par t i c i p at i e f b e h e e r van c u l t u r e e l e r fg o e d

OMC

63

Osmani, Siddiqur (2008). ‘Participatory Governance: an overview of issues and evidence’,
in Participatory Governance and the Millennium Development Goals, p. 1-48.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028359.pdf
Schmitter, P.C. (2002). ‘Participation in Governance Arrangements: is there any reason to
expect it will achieve “sustainable and innovative policies in a multilevel context?”’, in: Grote,
J.R. and Gbikpi, B. (eds.), Participatory Governance: political and societal implications, Opladen:
Leske & Budrich, p. 51-70.
UNESCO (2015). Reshaping Cultural Policies: a decade promoting the diversity of cultural
expressions for development. 2005 Convention Global Report.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002428/242866e.pdf
Voices of Culture (2015). Brainstorming Report on Participatory Governance of Cultural
Heritage, Brussel.
http://www.goethe.de/mmo/priv/14903520-STANDARD.pdf
Wijkander, Keith (2011). ‘La politique culturelle de la Suède’, in: Porriere, Ph. (dir.) Pour une
histoire des politiques culturelles dans le monde 1945-2011. Comité d’histoire du Ministère
de la Culture et des Communications. Parijs. OECD Better Life Index:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/
European Expert Network on Culture (EENC), Margherita Sani – Participatory governance of
cultural heritage, ad hoc question, 2015.
http://www.interarts.net/descargas/interarts2538.pdf
Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
Inventarisatie van de activiteiten op het gebied van participatief beheer van cultureel erfgoed
in de EU-lidstaten, ter ondersteuning van de OMC-werkgroep met dezelfde naam (Werkplan
voor Cultuur 2015-2018) door Margherita Sani, Bernadette Lynch, Jasper Visser en Alessandra Gariboldi, juni 2015. Uitgevoerd door het European Expert Network on Culture (EENC),
in opdracht van de Europese Commissie. Dit is een analytisch rapport, gebaseerd op literatuuronderzoek en uitgebreide casestudies.
http://www.interarts.net/descargas/interarts2541.pdf
Tijdens de Heritage Commons-conferentie die in september 2014 in Turijn plaatsvond, werd
cultureel erfgoed onderzocht vanuit het ‘gemeenschapsperspectief’ om de gevolgen van
beheer en beleid in kaart te brengen voor het behoud, het management, de valorisatie en
waardering ervan als drijvende kracht achter duurzame ontwikkeling op lokaal, nationaal
en Europees niveau.
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1411369385639_
Heritage_Commons_Conference__Turin_23-24.09.2014.pdf
Ostrom, Elinor (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective
Action, Cambridge, VK: Cambridge University Press.
Ostrom, Elinor en Hess, Charlotte (2007). Understanding knowledge as a commons: from
theory to practice. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
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6.1 Relevante internationale verdragen
en beleidsdocumenten
1966 (van kracht sinds 1976): Het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten is een VN-verdrag, waarin staat dat de staten die partij zijn bij dit
verdrag erkennen dat een ieder recht heeft deel te nemen aan het culturele leven; de voordelen te genieten van de wetenschappelijke vooruitgang en de toepassing daarvan; de
voordelen te genieten van de bescherming van de geestelijke en stoffelijke belangen die
voortvloeien uit door hem/haar verricht wetenschappelijk werk of uit een literair of artistiek
werk waarvan hij/zij de schepper is.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
1972: Het UNESCO Werelderfgoedverdrag verplicht de lidstaten om zich in te zetten voor
identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan komende
generaties van cultureel en natuurlijk erfgoed.
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/
1976: In de Aanbeveling betreffende de bescherming van historische objecten en
hun rol in de hedendaagse samenleving verklaart UNESCO dat de ‘gemeenschappen
en groepen in deze gebieden zo actief mogelijk bij de beschermingsprogramma’s moeten
worden betrokken’.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114038e.pdf#page=136
1982: UNESCO: Declaration on Cultural Policies (Verklaring betreffende cultuurbeleid), Mexico Stad: http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505eo.pdf
1986: International Council of Museums (ICOM): De Ethische Code voor Musea is gericht
op samenwerking met gemeenschappen en staten: ‘Museale collecties zijn een afspiegeling
van het culturele en natuurlijke erfgoed van de gemeenschappen van herkomst. Als zodanig
komt hun een waarde toe die uitgaat boven het gewone eigendom en die een sterke affiniteit
kan hebben met de nationale, regionale, lokale, etnische, religieuze of politieke identiteit.
Het is daarom van belang dat museumbeleid met deze mogelijkheid rekening houdt.’ Belangstelling voor en kennis van de samenleving waar erfgoedinstellingen en -professionals deel
van uitmaken is een noodzakelijke (maar niet de enige) stap op weg naar participatief beheer
van cultureel erfgoed.
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_eng.pdf
1989: UNESCO: de Aanbeveling inzake de bescherming van traditionele cultuur en
folklore richt zich op gemeenschappen als dragers van tradities en benadrukt dat culturele
gemeenschappen recht hebben op toegang tot hun eigen folklore en moeten worden ondersteund bij hun activiteiten op het gebied van documentatie, archivering en onderzoek, en in
de uitoefening van tradities.
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696e.pdf#page=242
1989: Internationale Arbeidsorganisatie: Verdrag betreffende inheemse en in stamverband levende volken in onafhankelijke landen (No 169 1989). http://www.ilo.org/
dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
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1994: Het Nara-document inzake authenticiteit van ICOMOS stelt dat de ‘... verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed en het beheer ervan in de eerste plaats bij de culturele
gemeenschap van herkomst ligt, en daarna bij diegenen die ervoor zorgen...’
http://www.icomos.org/charters/nara-e.pdf
1991-1996: De algemene vergadering van UNESCO heeft een Wereldcommissie voor Cultuur
en Ontwikkeling ingesteld voor het schrijven van het internationale rapport Our Creative
Diversity, dat in 1995 werd goedgekeurd. In dit verband gaf de Raad van Europa opdracht
tot een eigen rapport over Europa, In from the margins, dat in 1996 verscheen. Beide
rapporten geven meer inzicht in cultuur en cultureel erfgoed en de rol van lokale gemeenschappen en in de behoefte aan beleid met een geïntegreerde aanpak.
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resources/Publications/
InFromTheMargins_EN.pdf
1995: Raad van Europa: Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale
minderheden
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServicesDisplayDCTMContent?documentId=
09000016800c10cf
1999: Studie van de Raad van Europa: The Governance of Culture: Approaches to
Integrated Cultural Planning and Policies: een rationeel en overtuigend pleidooi voor
interdisciplinaire coördinatie in de culturele sector.
https://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/resources/Publications/
PN_5_Everitt_EN.pdf
1999: Het UNESCO-discussiestuk The Participatory City – Innovations in The European
Union stelt dat ‘ het idee van duurzaamheid niet alleen milieubewustzijn omvat en een
duurzame economie, maar ook, nog belangrijker, sociale integratie en nieuwe manieren om
steden te besturen, waarin een voor elke burger een participatieve rol is weggelegd’.
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114605Eo.pdf
2001: De Europese Commissie: Europese governance – een witboek, stelt dat ‘de kwaliteit, de relevantie en de doeltreffendheid van het EU-beleid worden bepaald door een brede
participatie in elke fase van de besluitvorming, vanaf het eerste ontwerp tot de uitvoering’;
COM(2001) 428.
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm
2003: UNESCO: het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed
is gericht op participatie en nodigt de staten die partij zijn bij het verdrag uit om samen te
werken met gemeenschappen, groepen en relevante niet-gouvernementele organisaties.
‘Binnen het kader van zijn activiteiten voor de bescherming van het immaterieel cultureel
erfgoed, streeft elke staat die partij is ernaar de breedst mogelijke deelname te waarborgen
van gemeenschappen, groepen en, waar van toepassing, individuen die dergelijk erfgoed
creëren, in stand houden en overdragen, en hen actief bij het beheer ervan te betrekken.’
http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention
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2005: UNESCO: het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de
diversiteit van cultuuruitingen verwijst consequent naar de essentiële rol van het maatschappelijk middenveld in de bescherming en de bevordering van (...) cultuuruitingen’. Het
document stelt ook: ‘aangezien cultuur een drijfveer is voor ontwikkeling, zijn de culturele
aspecten van ontwikkeling net zo belangrijk als de economische aspecten ervan, en het is
een grondrecht van individuen en volkeren om daar een rol in te spelen en ervan te
genieten.’
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf
2005: Raad van Europa: het Kaderverdrag over de waarde van cultureel erfgoed voor
de samenleving (Verdrag van Faro) wijst op de nauwe relatie tussen rechten en verantwoordelijkheden en de rol van cultureel erfgoed in de vorming van vreedzame, democratische
samenlevingen en pleit voor een ‘grotere synergie van competenties van alle betrokkenen
(het publiek en institutionele en private actoren)’. Dit verdrag gaat ook in op de rol van
erfgoedgemeenschappen: zo’n gemeenschap ‘bestaat uit mensen die bepaalde aspecten
van het cultureel erfgoed waarderen, waarvan zij binnen het kader van publieke actie willen
dat het blijft voortbestaan’. Verder benadrukt het verdrag de ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed en publieksparticipatie’ en stelt het dat ‘de
vrijwilligersorganisaties niet alleen als partners bij activiteiten betrokken moeten zijn, maar
ook als opbouwende critici van erfgoedbeleid’.
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/Faro2_en.asp
2007: De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties: het Committee of Experts
on Public Administration bepaalde dat de Wereldconferentie 2005 ‘de behoefte aan meer
participatie in het bestuurlijke proces [had onderkend] opdat burgers zich betrokken voelen
bij het behalen van de internationaal overeengekomen ontwikkelingsdoelen, zoals vastgelegd in o.a. de Millenniumverklaring’.
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/224/42/PDF/N0722442.
pdf?OpenElement
2012: Raad van de Europese Unie: de Conclusies van de Raad over cultuurbeheer
erkennen dat ‘cultuurbeleid horizontaal van aard is en dat daarom transversale samenwerking over sectoren en tussen de verschillende beheersniveaus vereist is’.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.393.01.0008.01.
ENG&toc=OJ:C:2012:393:TOC
2013: ICOM, verklaring: Support Culture and Museums to Face the Global Crisis and
Build the Future. In deze verklaring werden de EU-instellingen en lidstaten opgeroepen
om musea tijdens de economische crisis te ondersteunen en daarnaast werd hierin het
belang erkend van publieksparticipatie bij museale activiteiten, en bij het bevorderen van
synergieën en samenwerkingsverbanden tussen publieke en private organisaties als factoren
die ‘garant staan voor het duurzame beheer van musea en erfgoed’.
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statements/ENG/Lisbon_Declaration_ENG.pdf
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2014: Raad van de Europese Unie: Conclusies van de Raad over cultureel erfgoed als
strategische hulpbron voor een duurzaam Europa (mei 2014). Hierin wordt gesteld
dat Europese samenlevingen voor huidige en toekomstige vraagstukken en oplossingen
gebruik moeten kunnen maken van een breed spectrum van rijkdommen die uit het verleden
zijn geërfd, ‘in alle vormen en aspecten – materieel, immaterieel en digitaal (van oorsprong
digitaal en gedigitaliseerd), waaronder monumenten, opgravingen, landschappen, vaardigheden, gebruiken, kennis en uitingen van menselijke creativiteit, alsmede collecties die
worden bewaard en beheerd door openbare en particuliere instellingen zoals musea, bibliotheken en archieven’.
2014: Raad van de Europese Unie: Conclusies van de Raad over participatief beheer
van cultureel erfgoed: hierin wordt onderstreept ‘dat het belangrijk is cultuurbeheer
opener, participatiever, doeltreffender en samenhangender te maken’ en te erkennen dat
‘cultureel erfgoed kansen biedt om democratische participatie, duurzaamheid en sociale
cohesie te bevorderen, en de maatschappelijke, politieke en demografische uitdagingen van
onze tijd het hoofd te bieden’. (2014/C 463/01), Publicatieblad van de Europese Unie, C 463,
23.12.2014, p. 1-3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014XG1223 %2801 %29
2014: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad van de Europese
Unie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Naar een
geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa spreekt van ‘een aanwinst
voor iedereen, en ieders verantwoordelijkheid’ en noemt cultureel erfgoed een gemeenschappelijk bezit, gedeelde rijkdom en een gemeenschappelijk goed. Het document zegt
ook: ‘Ter versterking van de positie van Europa voor wat betreft de bescherming, restauratie
en benutting van cultureel erfgoed, is het [o.a.] nodig om: door te gaan met de ontwikkeling
van meer op participatie gerichte interpretatie- en bestuursmodellen die beter passen bij
een modern Europa, dankzij een grotere betrokkenheid van de particuliere sector en het
maatschappelijk middenveld’.
http://ec.europa.eu/culture/library/publications/2014-heritage-communication_en.pdf
2014: Het Advies van het Europees Comité van de Regio’s over de Mededeling van de
Commissie, Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa stelt:
‘Op het niveau van gemeenten en steden zou een thematische samenwerking op het terrein
van cultureel erfgoed op touw moeten worden gezet en gestimuleerd moeten worden,
waarbij de actieve deelname van alle betrokken partijen moet worden aangemoedigd, zodat
er een effectieve participatieve governance kan ontstaan. Van groot belang is hier de rol
van multi-level governance, waardoor het bijv. gemakkelijker wordt om best practices te
verspreiden als het gaat om cultureel-erfgoedbeleid, ontwikkeling van participatiedemocratie, wederzijds leren, ontwikkeling van nieuwe vormen van partnerschap en dialoog en een
doeltreffend en samenhangend sectoraal beleid m.b.t. cultureel erfgoed.’
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52014IR5515
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2015: Europees Parlement: het Verslag “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel
erfgoed voor Europa” (2014/2149(INI)) was een volgende belangrijke stap. Het Parlement
verwelkomde hierin nieuwe beheersmodellen voor cultureel erfgoed door het aspect
‘gedeelde rijkdom’ te benadrukken en de relatie tussen lokale, regionale, nationale en Europese plannen te versterken. Tegelijkertijd ‘verzoekt [het Parlement] de lidstaten zorg te
dragen voor de ontwikkeling van juridische instrumenten om alternatieve financierings- en
beheersmodellen mogelijk te maken, zoals gemeenschapsparticipatie, participatie van maatschappelijke organisaties en publiek-private partnerschappen, teneinde maatregelen in het
kader van erfgoedprojecten (restauratie, behoud en bevordering) te kunnen uitvoeren’ en
‘spoort alle belanghebbenden die deel hebben aan het beheer van cultureel erfgoed een
evenwicht te vinden tussen duurzaam behoud en de ontwikkeling van het economische en
sociale potentieel van cultureel erfgoed’.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0207+0+DOC+PDF+V0//EN
2016: De VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 bevat één strategisch doel
(11.4) dat naar cultureel erfgoed verwijst. In het hele document wordt benadrukt dat brede
participatie en interdisciplinaire samenwerking op alle terreinen noodzakelijk is.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
2017: Besluit (EU) 2017/864 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 17 mei 2017 over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (2018). Specifieke
doelstellingen die worden genoemd zijn: (a) het stimuleren van benaderingen van cultureel
erfgoed die mensgericht, inclusief, toekomstgericht, meer geïntegreerd, duurzaam en sectoroverschrijdend zijn; (b) het propageren van innovatieve modellen voor participatieve
governance en participatief beheer van cultureel erfgoed, waarbij alle belanghebbenden
worden betrokken, waaronder overheidsinstanties, de culturele-erfgoedsector, particuliere
actoren en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN
TXT/?qid=1508784794388&uri=CELEX:32017D0864
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BIJLAGE I

7

BIJLAGE I
Organisatie van het werk van de OMC-groep 51

Tijdens de eerste bijeenkomst besloot de groep dat ook tijdens deze bijeenkomsten participatieve methoden moesten worden toegepast, om alle landen er op een creatieve en
effectieve manier bij te betrekken. Tijdens de tweede bijeenkomst is er een werkplan besproken
en goedgekeurd, dat tijdens elke volgende bijeenkomst werd aangepast. In het najaar van
2015 werd Yammer52 geïntroduceerd om gemakkelijker te kunnen communiceren over zaken
als agenda’s, protocollen, conceptteksten voor het verslag en materiaal van deskundigen.
Na wat opstartproblemen bleken Yammer en Word online zeer bruikbare hulpmiddelen.
Het gebruik van participatieve werkmethoden moet voorafgaand aan elke bijeenkomst
worden ingepland. De voorzitter en de functionaris van de Commissie besteedden een halve
tot een hele dag aan de voorbereiding van elke bijeenkomst. De lidstaten en Noorwegen
werden in de gelegenheid gesteld om vooraf op de conceptagenda te reageren. Aan het
eind van elke bijeenkomst mochten de landen de kwaliteit ervan evalueren en verbeter
punten noemen.
Tijdens de bijeenkomsten werden de landen in kleinere groepen verdeeld, die elk een aantal
te bespreken thema’s toegewezen kregen. Deze kleinere groepen moesten hun ideeën en
opmerkingen presenteren aan de hele groep, waarna iedereen daarop kon reageren. Het
waren intensieve en vruchtbare discussies. Het was voor iedereen interessant en inspannend
om naar elkaar te luisteren en zich te verplaatsen in de verschillende standpunten en
ervaringen van de andere landen. Deze verschillende standpunten waren ook verrijkend: er
moest een oplossing worden gevonden of er konden lessen uit worden getrokken.
De besluiten die tijdens de bijeenkomsten werden genomen, werden op een scherm gepresenteerd en door de aanwezige landen goedgekeurd. Direct na afloop van de bijeenkomst
werden de besluiten op Yammer gepost om het proces te waarborgen en te versnellen.
Er werden ook notulen gemaakt van het besprokene en die werden tijdens de volgende
bijeenkomst goedgekeurd, begeleid door de medewerker van de Commissie.
Het te bespreken materiaal was doorgaans voorafgaand aan elke bijeenkomst voor iedereen
beschikbaar. Het gebeurde echter ook regelmatig dat ons voornemen om alles ruim op tijd
gereed te hebben niet haalbaar bleek en dat de teksten pas kort voor de bijeenkomst konden
worden verspreid. De meeste plannen moesten worden herzien, omdat de deelnemers de
deadlines niet konden halen vanwege hun werk bij hun nationale instellingen. In de meeste
gevallen lijkt dit de werkzaamheden niet te hebben belemmerd. Een belangrijke les die we
hebben geleerd is hoe waardevol het is om teksten met de andere landen te bespreken en
ze niet alleen door één afgevaardigde te laten lezen.

51

België (Vlaamse en Duitse gemeenschap en
Wallonië), Bulgarije, Kroatië, Cyprus,
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Duitsland (federaal en regionaal niveau),
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen,
Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje,
Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.
52

Yammer is een onlinedienst voor communicatie
binnen een groep. Alleen personen met
goedgekeurde e-mailadressen mogen tot het
betreffende netwerk toetreden.

Deze manier van discussiëren (dus bij elkaar komen, luisteren, praten en ideeën uitwisselen)
kost heel veel tijd, maar de groep vond dat die tijd welbesteed was. De groep moest ook
min of meer vanuit het niets ideeën en theorieën ontwikkelen, omdat over het onderwerp
participatief beheer van cultureel erfgoed nog maar heel weinig is gepubliceerd. Daarom
werd in eerste instantie besloten om een vragenlijst op te stellen. Later heeft men ervoor
gekozen om nationale casestudies te verzamelen en die te analyseren (hoofdstuk 3). Elk
lid van de OMC-groep had de opdracht om contact op te nemen met de relevante actoren
in de lidstaten. De analyse van deze casestudies vormde de basis voor het onderzoek naar
innovatief participatief beheer in de praktijk.
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Naar aanleiding daarvan werd besloten om vanaf de derde bijeenkomst verder te werken
in werkgroepen en groepsdiscussies. Als gevolg daarvan was er tijdens bijeenkomst 4 tot
en met 6 geen tijd meer om externe deskundigen aan het woord te laten.
Tijdens de eerste drie bijeenkomsten luisterde de werkgroep naar presentaties van deskundigen uit de erfgoedsector en het wetenschappelijk onderzoek naar participatie.53 54 Tijdens
de openingsbijeenkomst werd de dialoog met het maatschappelijk middenveld55 gestart, in
het bijzonder met deelnemers aan de brainstormbijeenkomst over participatief beheer van
cultureel erfgoed, die werd georganiseerd als onderdeel van de gestructureerde dialoog van
Voices of Culture.56 Het verslag van deze bijeenkomst was een belangrijke bijdrage voor dit
handboek.
Omwille van de tijd werd besloten om de OMC-groep in kleinere werkgroepen op te splitsen
en de hoofdstukken over hen te verdelen. Deze werkgroepen hadden tussen de bijeen
komsten door ook contact met elkaar om dingen voor te bereiden.
Tussen de eerste en de tweede bijeenkomst werd een vragenlijst opgesteld en ingevuld
(in twee delen, A en B). Zo werden best practices en goede voorbeelden in kaart gebracht.
De vragenlijst moest worden ingevuld door de afgevaardigden in de OMC-groep. In totaal
hebben 18 landen deel A ingevuld.
Deel B werd later in een andere vorm gegoten.51 Tijdens de eerste bijeenkomst besprak de
groep hoe men met het beste met de casestudies kon omgaan, om te voorkomen dat men
door de bomen het bos niet meer zou zien. In de verslagen van de vorige OMC-groepen
werden veel casestudies gepresenteerd. Deze OMC-groep koos voor een meer analytische
aanpak. In het EENC-rapport werden ook veel casestudies verzameld. Hun conclusie was
echter dat ‘deze exercitie duidelijk maakte dat er diepgaand kwalitatief onderzoek nodig
was om tot een eindconclusie te kunnen komen over de status van elk project’.
Daarom werd tijdens de tweede bijeenkomst voor een andere aanpak gekozen, zodat de
OMC-groep zijn kennis kon delen van de participatieve praktijken die verband hielden met
de praktische activiteiten waaruit het participatief beheer van cultureel erfgoed bestaat.
Men besloot om geen cases te verzamelen, maar om te zoeken naar patronen en die te
analyseren. Er werd een nieuwe structuur ontworpen en alle leden van de OMC-groep werden
uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. Pas later in het proces werd er gezocht
naar casestudies om de patronen en aanbevelingen mee te illustreren.
Sommige leden van de OMC-groep woonden (bijna) alle bijeenkomsten bij, maar anderen
niet (niet alle lidstaten beschikten over de middelen om de vragenlijst in te vullen of om
voorbeelden aan te dragen voor de analyse). Toch denkt de OMC-groep dat er voldoende
relevant materiaal is verzameld uit verschillende delen van de EU om een handboek te
kunnen schrijven dat voor iedereen relevant is.
Tussen bijeenkomst 5 en 6 kreeg een kleine redactionele groep de verantwoordelijkheid om
van de teksten één handboek te maken. Tijdens de laatste, zesde bijeenkomst werd elk
hoofdstuk grondig doorgenomen, waarbij er extra nadruk werd gelegd op de analyse in
hoofdstuk 3. Tijdens de laatste bijeenkomst werden ook besluiten genomen over de afronding
van het handboek en werden de taken over de lidstaten verdeeld.

53

De lijst van deskundigen staat in de bijlage.
54

Bijeenkomst 1: Van Balen & Vandensande;
Bijeenkomst 2: Pier Luigi Sacco, Margareta Sani;
Bijeenkomst 3: Brigitte Geißel, GoetheUniversität, Frankfurt am Main.
55

De OMC-werkgroep maakte van deze
gelegenheid gebruik om van gedachten te
wisselen met de Voices of Culture-groep die
zich bezighield met participatief beheer van
cultureel erfgoed. Dat gebeurde tijdens drie
bijeenkomsten: Bijeenkomst 1 in april 2015: het
geselecteerde consortium werd vertegenwoordigd door het Goethe Institute; Bijeenkomst 3 in
oktober 2015: presentatie van de belangrijkste
punten uit de brainstormsessie van juli.
56

Voices of Culture – Structured Dialogue
between the European Commission and the
cultural sector www.voiceofculture.eu.
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BIJLAGE II
Sjabloon en voorbeelden van processen in de lidstaten waarin sprake was
van participatief beheer van cultureel erfgoed
A. Sjabloon voor het beschrijven van best practices
Max. 2 pagina’s

Titels
Land
Categorie (inventarisatie, onderzoek, interpretatie, bescherming, behoud en
presentatie))

Het is mogelijk om meer dan
één categorie te kiezen

Niveau (nationaal, regionaal, lokaal)
Soort erfgoed (materieel/immaterieel/digitaal)
Jaar/jaren
Processen (korte beschrijving van wat er precies gebeurt, inclusief het benoemen
van belanghebbenden en hun functie)
Motivatie (waarom is er in dit specifieke geval gekozen voor participatief beheer
van cultureel erfgoed, wat is het doel, probleem, de context, enz.)
Beleidscyclus (geef aan welke stadia in de casus aan bod komen: planning/
besluitvorming/implementatie/evaluatie)
Voordelen (voor het erfgoed en de samenleving en de verschillende
belanghebbenden)
Obstakels (voor het erfgoed en de verschillende belanghebbenden)
Evaluatie (hoe is de evaluatie georganiseerd, inclusief indicatoren en toegevoegde
waarde, benoem zowel kwalitatieve als kwantitatieve uitkomsten)
Geleerde lessen (samenvatting)
Contact persoon/info/www
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B. Voorbeelden: Landen in alfabetische volgorde

BELGIË – VLAAMSE GEMEENSCHAP
1.

Een participatief digitaal platform voor immaterieel cultureel erfgoed

De website www.immaterieelerfgoed.be is een interactieve website en database voor immaterieel cultureel erfgoed.
Het platform is opgezet als participatief instrument, omdat de gemeenschappen zelf het immaterieel cultureel erfgoed
registreren en documenteren (in de database) en zelf verantwoordelijk zijn voor de borgingsmaatregelen (metho
dologisch) en de organisatie.
www.immaterieelerfgoed.be

Kortenberg 700: burgerparticipatie met een historische link
Charter 700

2.

KORTENBERG

charter voor
de toekomst
van kortenberg

Dit Charter is een engagement van de burgers en bestuurders van de gemeente Kortenberg
om in samenspraak en gedeelde verantwoordelijkheid afspraken en grondbeginselen vast te
leggen die richting geven aan onze gemeente en onze lokale gemeenschap.
Artikel 1 – Hernieuwde oorkonde
In 1312 werd in de Abdij van Kortenberg het Charter van Kortenberg afgekondigd. Dit charter was een officieel pact tussen vorst en volk
waarin hertog Jan van Brabant rechten en vrijheden van de adel en de steden erkende.
Geïnspireerd door dit 700-jaar oude Charter, hebben bestuurders en burgers in 2012 gezamenlijk een vernieuwende toekomstvisie voor
Kortenberg ontwikkeld en uitgetekend. We willen in samenspraak vorm geven aan onze lokale samenleving, en daarbij zoveel mogelijk
burgers en verenigingen actief betrekken.
Deze toekomstvisie vormt de inspiratie voor een nieuw, eigentijds Charter van Kortenberg. Dit nieuwe charter geeft richting aan het beleid
en de toekomstige initiatieven voor de lokale gemeenschap.
• Naast het samen creëren van een toekomstvisie voor onze gemeente op lange termijn, willen we op deze manier een vernieuwde
invulling geven aan participatie en actief burgerschap om zo de lokale democratie te versterken.

Artikel 2 - Grondbeginselen
Wij, burgers en bestuurders van Kortenberg, gaan akkoord om onze gemeente en lokale gemeenschap te baseren op volgende grondbeginselen:
• een solidaire samenleving waarbij we uitgaan van de mogelijkheden van elke mens en bijzondere aandacht hebben voor de
meest kwetsbaren onder ons
• een kruispunt voor alle generaties en culturen waarbij we, met fundamentele eerbied voor onze eigen taal en cultuur, met wederzijds respect voor verschillen, in dialoog zoeken naar wat ons verbindt: we komen samen, luisteren naar elkaar en delen kennis en
ervaringen binnen één lokale gemeenschap
• een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting met de ander waarbij onze gemeente een gastvrije, publieke omgeving
is waar mensen cultuur beleven, zich ontwikkelen, samenwerken, elkaar ontmoeten en feesten en waar we samen omgaan met
diversiteit met respect voor ieders eigenheid
• een lokale ruimte om in te leven en te beleven waarvoor Kortenberg een aangename, zuurstofrijke, schone omgeving biedt waar
het goed is om te leven, een rustpunt in een continu veranderende leefwereld
• een plaats met groene verbindingen tussen het centrum en de dorpskernen, met de grootstad en de wereld zodat alle bewoners
zich op gepaste, afwisselende manieren kunnen verplaatsen
• een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat waarbij we samen experimenteren en vernieuwen vanuit onze eigen wortels:
we waarderen en behouden wat goed is, om van daar uit te groeien naar mensvriendelijke vooruitgang waarbij we streven naar een
zo groot mogelijk evenwicht tussen mens, economie en leefmilieu.

Onder de naam Charter 700 heeft de gemeente Kortenberg de ondertekening van de Charter (of Keure) van Kortenberg
uit 1302 herdacht. Dat is een van eerste teksten waarin een middeleeuwse leider een vorm van burgerparticipatie
toestond. Er werden talloze activiteiten georganiseerd in samenwerking met de lokale gemeenschap en diverse lokale
verenigingen, zoals een interactieve tentoonstelling waarin de tekst en de historische context werden uitgelegd. Daarnaast heeft de gemeente een participatieve blauwdruk opgesteld om de lokale gemeenschap bij toekomstig beleid te
betrekken. Op basis daarvan is een nieuw Charter voor de toekomst van Kortenberg opgesteld, dat als leidraad dient
voor het beleid en de plannen van de gemeente. Alle belangrijke beleidsbeslissingen worden nu afgestemd op de principes uit dit nieuwe Charter.
Artikel 3 - Verbintenissen

Wij engageren ons voor:
• Kortenberg als een gemeenschap waar bestuurders en burgers in co-productie vorm geven aan hun samenleving
• een permanente en open dialoog waar bestuur en burgers als gelijkwaardige partners aan deelnemen
• het concreet waarmaken van de toekomstvisie en grondbeginselen in een waaier van acties en initiatieven waar burgers en bestuur
energie voor voelen en die ze waardevol vinden
Wij gaan akkoord om:
• een chartertoets in te voeren voor alle belangrijke beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur en bij de start van elke nieuwe legislatuur daarover opnieuw afspraken te maken tussen de nieuw verkozen bestuurders en burgers die mee dit charter bewaken
• tussentijds of minstens op het einde van elke legislatuur gezamenlijk te evalueren of de samenwerkingsafspraken en grondbeginselen
werden nageleefd
• elke 10 jaar een hernieuwde toekomstvisie uit te tekenen, voortbouwend op de grondbeginselen van dit charter
• aan de burgers van Kortenberg een weerstandsrecht toe te kennen wanneer het bestuur in zijn beslissingen of handelingen het Charter
van Kortenberg niet naleeft
Wij doen een oproep:
• aan de bestuurders van elke volgende legislatuur om deze aanbevelingen mee in hun beleidsprogramma op te nemen

Artikel 4 - Groeiproces
Naar aanleiding van de 700ste verjaardag van het Charter van Kortenberg startte het gemeentebestuur, gelijktijdig met de feestelijke
evenementen, een participatietraject met het oog op het ontwerpen van een toekomstvisie en een vernieuwd Charter van Kortenberg.
Een kerngroep van een tiental burgers en bestuurders leidde gedurende 2 jaar dit traject in goede banen.
Op 21 april 2012 kwamen inwoners van Kortenberg een hele dag samen in de Oude Abdij en het gemeenschapscentrum Colomba.
In een open dialoog en positieve sfeer hebben we gedroomd en nagedacht over de toekomst van onze gemeente. De oogst van deze
toekomstverkenning werd vervolgens verrijkt met ideeën en dromen van vele andere burgers die gebruik hebben gemaakt van de daarvoor
beschikbaar gestelde communicatiekanalen.
Bestuur en burgers hebben zich vervolgens geëngageerd om deze toekomstvisie te vertalen in een charter met wederzijdse afspraken.

Ondertekend te Kortenberg op 27 september 2012
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3.

De bouw van het Muzej Ivanić-Grada – van visie naar werkelijkheid

De oprichting van het Muzej Ivanić-Grada in Kroatië komt voort uit de wens van de lokale bevolking om voor hen
waardevol industrieel erfgoed te behouden. Wat begon als een visie en initiatief van een geïnteresseerde eenling groeide
geleidelijk uit tot een lokale vrijwilligersbeweging, ondersteund door een vereniging die werd opgericht om de lokale
geschiedenis en het lokale erfgoed te behouden en presenteren. Deze volksbeweging wist in de loop der jaren het
vertrouwen en de steun van de lokale autoriteiten te winnen, met als resultaat de opening van het Muzej Ivanić-Grada
in 2016.
www.muzejivanicgrada.hr

4.

Vrijwilligerskampen van het Stadsmuseum in Sisak

Het vrijwilligerskamp is een project dat in 2008 van start is gegaan onder leiding van het Stadsmuseum in het
Kroatische Sisak. De deelnemers zijn afkomstig uit heel Kroatië. Uniek aan dit project is dat de deelnemers bijna allemaal
geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, etnologie en (culturele) antropologie studeren, allemaal vakgebieden die
aansluiten op de activiteiten van het museum in Sisak. De thema’s voor de kampen worden uitgekozen in samenwerking
met de curatoren van het museum en afgestemd op het onderzoek waar zij zich mee bezighouden. Het thema wordt
elk jaar een paar maanden voor de start van het kamp, dat medio juli plaatsvindt, vastgesteld. Het belangrijkste doel
van het kamp is om het historische en traditionele erfgoed van de streek rond Sisak vast te leggen en zo goed mogelijk
te presenteren. Tijdens het kamp krijgen de studenten ook de gelegenheid om werkervaring in een museum op te doen.
Dankzij dit project komen de studenten in aanraking met het rijke erfgoed van de Sisak-regio.
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5.

Museum van Verbroken Relaties

Het Museum van Verbroken Relaties is een origineel, creatief kunstproject, dat in 2006 door Olinka Vištica en Dražen
Grubišić werd geïnitieerd in Zagreb. Het is een fysieke en virtuele openbare ruimte die als doel heeft hartverscheurende verhalen en symbolische bezittingen te koesteren en te delen. Het museum gaat over mensen, over ons en
over de manier waarop we liefhebben en omgaan met verlies. Het museum is in essentie een almaar groeiende
collectie voorwerpen, aandenkens aan voorbije relaties, met daarbij het persoonlijke, maar wel anonieme verhaal van
de betrokkene. Mensen kunnen op twee manieren een bijdrage leveren aan het museum: ze kunnen hun verhaal
insturen voor de virtuele onlinecollectie of een concreet voorwerp, inclusief het verhaal dat eraan vastzit, inbrengen
voor de permanente collectie in Zagreb of een van de andere locaties van de reizende tentoonstelling. In 2010 won
het museum de EMYA Kenneth Hudson Award voor het meest innovatieve en gewaagde museumproject van Europa.

https://brokenships.com/
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DUITSLAND
6.	Deutsche Stiftung Denkmalschutz: De grootste burgerbeweging voor de
bescherming van bedreigde monumenten

De Deutsche Stiftung Denkmalschutz is de grootste burgerbeweging voor de bescherming van monumenten in Duitsland.
Het is een particuliere non-profitstichting met 200.000 donateurs die samenwerken met professionele overheids
instanties op het gebied van cultuurbehoud en met maatschappelijke organisaties. De stichting heeft een professionele
basis, is onafhankelijk en houdt zich al sinds 1985 bezig met de bescherming van bedreigde monumenten.
Werkwijze:
•
•
•
•

directe subsidies: met een oprichtingsbudget van meer dan een half miljard euro kan de stichting ongeveer 5.000
projecten ondersteunen;
Jugendbauhütten (ambachtsgilden): tijdens hun maatschappelijke vrijwilligersjaar kunnen jongeren in verschillende
sectoren of bedrijven aan de slag met cultureel erfgoed;
denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule: tussen 2002 en 2015 heeft de stichting meer dan 840 schoolprojecten
op het gebied van cultureel erfgoed gefinancierd;
Open Monumentendagen: de Duitse bijdrage aan de Europese Erfgoeddagen.

http://www.denkmalschutz.de/aktuelles.html
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7.	Bottom-upinitiatief Roma – integratie middels
versterking van culturele identiteit

Frankfurt am Main telt ongeveer 3.500 Roma-inwoners. Schaworalle (‘Hallo kinderen’) is een in 1996 opgerichte dag
opvang voor peuters en basisschoolleerlingen die als ontmoetingsplek voor Roma en niet-Roma fungeert. De gemeentelijke
onderwijsinstantie van Frankfurt heeft ervoor gezorgd dat Schaworalle als dependance kan samenwerken met reguliere
scholen. Deze Duitse modelvoorziening wordt ondersteund door het Europees Sociaal Fonds. Het initiatief is gebaseerd
op de culturele tradities van de Roma. Het concept is het resultaat van een voortdurende samenwerking tussen het
stadsbestuur, de dagopvang en een vereniging die Roma steunt (Förderverein Roma e.V.), en het gemeenschappelijke
doel ervan is integratie. Het gaat daarbij om bewustwording en zelfvertrouwen, zodat Roma-kinderen deel kunnen
uitmaken van een nieuwe culturele omgeving, gebaseerd op de culturele tradities van de Roma.
http://www.schaworalle.de/
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DENEMARKEN
8.

Erfgoedgemeenten

Het project Erfgoedgemeenten ging in 2005 van start als vervolg op een enquête over hoe de Denen tegen hun cultureel
erfgoed aankijken. Uit de resultaten kwam naar voren dat er veel mogelijkheden zijn om cultureel erfgoed in te zetten
als drijvende kracht achter de ontwikkeling van gemeenten.
Het project Erfgoedgemeenten houdt in dat een select aantal gemeenten subsidie en professionele ondersteuning kan
aanvragen voor de bescherming van hun erfgoedgebouwen en omgeving, en dat ze samen met hun burgers naar
manieren zoeken om cultureel erfgoed in een hedendaagse context in te zetten. Daarbij kan het gaan om moderne
stadslandschappen, maar ook om plattelandsgebieden. Elke gemeente ontvangt een financiële bijdrage van ongeveer
65.000 euro.
Voor veel steden en landelijke gebieden is het heel waardevol om de bescherming van hun erfgoed te combineren met
de fysieke ontwikkeling van het gebied. Cultureel erfgoed biedt mogelijkheden voor ontwikkeling en kan bijdragen aan
betrokkenheid van de bevolking en een gevoel van eigenaarschap. Dat geldt vooral voor gebieden die een grote transformatie of vernieuwing moeten ondergaan. Voortbouwen op cultureel erfgoed is vaak een kans om nieuwe kwaliteiten
en duurzame oplossingen te ontwikkelen.
http://slks.dk/kommuner-plan-arkitektur/kulturarvskommuner/ (in het Deens)

9.

Metal detectives

Een particuliere vereniging voor metaaldetectie werkt al jaren samen met het Thy Museum in Noord-Jutland. De samenwerking heeft al tal van interessante vondsten opgeleverd, die in 2015 werden gepresenteerd op een tentoonstelling.
Er verscheen toen ook een boek over deze vondsten, hun vindplaatsen en het werk van de vereniging.
Door op deze manier te werken gaan burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor hun cultureel erfgoed, vooral door
hun eigen vondsten. Daardoor krijgen mensen meer belangstelling voor het interpreteren van landschappen en de
geschiedenis van nederzettingen. Zo wordt cultuurgeschiedenis op een informele manier gedeeld op basis van concrete
vondsten en vindplaatsen.
Het is een groot voordeel dat de amateurarcheologen in verenigingsverband opereren, want die gemeenschap is waardevol voor de leden en er gelden interne regels. Het is daarnaast ook makkelijker om via zo’n vereniging met deze
mensen in contact te blijven.
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10. Het Deense architectuurbeleid ‘Putting People First’

Het Deense architectuurbeleid ‘Putting People First’ uit 2014 heeft als doel het publiek meer inzicht te geven in
architectuur, design en erfgoed, zodat het op een onderbouwde manier kan deelnemen aan discussies en besluiten over
de gebouwde omgeving en participatieve processen beter kunnen worden ingezet.
De verwerving van kennis vindt plaats op alle niveaus, van onderwijs op middelbare scholen tot voorlichtingscatalogi
van gemeenten waarin hun bouwkundige erfgoed/projecten worden gepresenteerd. Door in het onderwijs de relatie te
leggen met cultureel erfgoed en daar meer inzicht in te geven, o.a. via geschiedenis-, kunst- en literatuuronderwijs
wordt de basis gelegd voor een grotere belangstelling voor cultureel erfgoed en meer participatie op de lange termijn.
Het is essentieel dat er een keten van betrokkenheid en begrip wordt gecreëerd. Deze keten begint bij kinderen en
jongeren.
http://english.kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Publikationer/2014/Danish%20architectural%20policy_putting%20
people%20first.pdf
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ESTLAND
11.	Project van het centrum voor bosbeheer (RMK) voor het in kaart brengen
van cultureel erfgoed

Het doel van dit project, dat van 2005 tot 2012 liep, was het in kaart brengen van cultureel erfgoed in Estland en het
opzetten van een openbare database van erfgoedlocaties, die toegankelijk is voor de planners van allerlei activiteiten
(lokale overheden, ondernemers), onderzoekers en eigenaren van grond en bospercelen. De achterliggende gedachte
van dit project was vooral gericht op culturele opgravingen in de natuur. Etnografen, archeologen, boswachters en
andere deskundigen werkten samen met de lokale bevolking, die kennis van de verschillende Estlandse regio’s inbracht,
aan het ontdekken en in kaart brengen van de objecten. Het nationale centrum voor bosbeheer (RMK) had de leiding
over het project. Inmiddels heeft het RMK meer dan 28.700 erfgoedobjecten geïnventariseerd. Die zijn te bezichtigen
via een openbare database op de website van het Estlandse kadaster.
http://geoportaal.maaamet.ee/
Een van de redenen voor het project is het risico dat onbeschermd cultureel erfgoed wordt verwoest door activiteiten
van landeigenaren die zich niet bewust zijn van het bestaan ervan. Met een openbare database wordt dit risico beperkt.
Het behoud van onbeschermd cultureel erfgoed is alleen mogelijk via onderhoud en bescherming door de eigenaar van
de grond.
http://rmk.ee/for-a/heritage-culture
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12. Programma voor eigenaren van agrarisch cultureel erfgoed

In Estland staan veel historische gebouwen op het platteland niet op de monumentenlijst en de verantwoordelijkheid
voor het behoud ervan ligt bij de eigenaren. Sinds 2008 organiseert het centrum voor plattelandsarchitectuur in het
Estlandse openluchtmuseum in het hele land speciale trainingen voor eigenaren van agrarisch cultureel erfgoed. Deze
cursussen zijn gebaseerd op casestudies waarin de deelnemers actief werden betrokken bij renovatiewerkzaamheden
en les kregen in traditionele materialen en vaardigheden. De deelnemers krijgen niet alleen les van specialisten maar
ook van huiseigenaren. Het programma heeft veel eigenaren van authentieke plattelandswoningen uit het hele land
gestimuleerd en verder geholpen. De trainingen dragen niet alleen bij aan het behoud van traditionele bouwtechnieken
en het gebruik van traditionele materialen, maar ze bevorderen ook het gebruik van moderne technologie bij het
aanpassen van deze huizen aan de eisen van de 21ste eeuw. Een huiseigenaar die inzicht heeft in de culturele waarde
van zijn eigendom, is de beste hoeder van dit erfgoed. Het programma ontving in 2015 een Europa Nostra Heritage
Award in de categorie onderwijs, training en bewustwording.
http://maaarhitektuur.blogspot.com.ee/
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SPANJE
13. Nationale plannen

PLAN NACIONAL DE CATEDRALES

www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html
planesnacionales.ipce@mecd.es

www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html
planesnacionales.ipce@mecd.es

Diseño: Sara Miguélez Díez © IPCE

Diseño: Sara Miguélez Díez © IPCE

PLAN NACIO
ACIONAL DE

PLAN NACIONAL DE

ABADIAS, MONASTERIOS Y CONVENTOS

ARQUITECTURA DEFENSIVA

www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html
planesnacionales.ipce@mecd.es

Diseño: Sara Miguélez Díez © IPCE

Deze plannen zijn instrumenten voor het beheer van erfgoed. Ze worden verspreid door de overheid en bieden ruimte
voor participatie van andere publieke en private organisaties. Op dit moment zijn er 14 nationale plannen (kathedralen,
abdijen en kloosters, verdedigingswerken, industrieel erfgoed; cultuurlandschap, behoud van 20ste-eeuws cultureel
erfgoed, traditionele architectuur, behoud van immaterieel erfgoed, conserveringsonderzoek, preventieve conservering,
behoud van fotografisch erfgoed, onderwijserfgoed, noodgevallen en risicobeheer van cultureel erfgoed en de bescherming van archeologisch erfgoed onder water). De nationale plannen hebben een bindend karakter binnen het huidige
erfgoedrecht. Ze zijn bedoeld om Spaans cultureel erfgoed te beschermen, burgers toegang te geven tot hun erfgoed,
de communicatie tussen culturele overheidsinstanties te bevorderen en de ontwikkeling van wetenschappelijk en technisch onderzoek te stimuleren.
http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes.html
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FINLAND
14. Cultureel erfgoed voor iedereen: ratificatie van het Verdrag van Faro
Ter voorbereiding van de ratificatie van het Verdrag van Faro heeft Finland een project opgezet om te achterhalen hoe
mensen denken over cultureel erfgoed. Het doel van het project was om de gevolgen van ratificatie te onderzoeken en
suggesties te doen voor maatregelen via een interactief proces en een brede maatschappelijke discussie. Via een
openbare onlineraadpleging (otakantaa.fi, een overheidsinitiatief ter bevordering van open beheer, beschikbaar voor
alle openbare raadplegingen), workshops op verschillende plekken in het land en actief gebruik van social media werden
de ideeën en inzichten van verschillende belangengroepen en individuele burgers verzameld.
http://www.nba.fi/en/about_us/international_activities/international-cultural-heritage-conventions/
the-faro-convention

15. Adopteer een monument

Het idee om een gemeenschap oude monumenten te laten ‘adopteren’ en verzorgen ontstond voor het eerst in de jaren
negentig in Frankrijk en Schotland. In Finland betekent het adopteren van een monument dat een gemeenschap,
vereniging, bedrijf of overheidsinstantie zoals een school de zorg voor een erfgoedlocatie op zich neemt. In het Finse
geval wordt de zorg voor een monument vastgelegd in een overeenkomst tussen de eigenaar van de locatie, de
adopterende partij en het museum van de provincie Pirkanmaa. Het doel van deze adoptie is niet alleen het verzorgen,
onderzoeken of onderhouden van de locaties, maar ook om er bekendheid aan te geven en ervoor te zorgen dat het
publiek meer belangstelling krijgt voor de bescherming van erfgoed.
http://adoptoimonumentti.fi/?lang=en
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16. Living heritage wiki

Voor de uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed (door Finland geratificeerd
in 2013) moet er een nationale inventaris van immaterieel erfgoed worden gemaakt. Dat is een taak van de Finse
National Board of Antiquities. Men besloot daarvoor een open wikiplatform op te zetten, als eerste stap in de inven
tarisatie van al het levende immateriële erfgoed dat door de deelnemers van waarde werd geacht. In deze wiki kan
iedereen een erfgoedobject voorstellen dat waarde heeft voor de gemeenschap, en daarvan een beschrijving en afbeeldingen toevoegen.
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

17. Hack4fi
Hack4Fi of de ‘Hack your heritage hackathon’ brengt kunstenaars, programmeurs, ontwerpers, onderwijskundigen en
iedereen die belangstelling heeft voor digitaal cultureel erfgoed bij elkaar, zodat professionals uit verschillende vak
gebieden samen kunnen werken. Het doel van deze hackaton is om cultureel erfgoed dat gratis en vrij toegankelijk is
via het internet onder de aandacht te brengen en om te experimenteren met verschillende creatieve vormen van hergebruik van deze materialen en die te presenteren. De tweede Finse Hack4FI vond plaats in 2016. Men gebruikte
daarvoor ten minste 44 datasets van 27 verschillende culturele instellingen, zoals musea, galeries, archieven, bibliotheken en mediabedrijven. Deze sets worden beschikbaar gemaakt voor hergebruik, hetzij in het publieke domein of
onder verschillende licenties voor creatieve content.
http://hack4.fi/
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FRANKRIJK
18. Stedenbouwkundig project Île de Nantes

Het Île de Nantes-project was gericht op de transformatie van een oud industrieel havengebied tot een eigentijds
onderdeel van het stedelijk weefsel. Om de betekenis van deze oude haven voor de lokale scheepsbouw- en scheepvaartbedrijven en de bewoners te behouden als onderdeel van hun identiteit werden er grote aantallen belanghebbenden
en bewoners bij het project betrokken. Dat leidde tot stedelijke vernieuwing en de transformatie van een vervallen
stadsdeel tot een levendig gebied waar mensen van alle leeftijden zich thuis voelen en waar hun besef van het lokale
erfgoed wordt gerespecteerd, met langdurige positieve gevolgen voor alle belanghebbenden.
http://www.iledenantes.com/fr/
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19. La Samaritaine

De renovatie en ontwikkeling van het historische warenhuis Samaritaine in Parijs gebeurde op initiatief van de eigenaar
van het pand. Het moest een modern, commercieel complex worden, met behoud van het historische karakter van deze
plek. Een eigentijds en innovatief bouwkundig ontwerp moest worden geïntegreerd in het bestaande art-decomonument.
De uitdaging bij dit project was de juiste balans te vinden tussen de economische belangen van een particuliere ondernemer en maatschappelijke, bouwkundige en milieuaspecten. Het planningsproces was participatief en omvatte een
openbare raadpleging en inspraaksessies die tot verbeteringen leidden en waar buurtbewoners en organisaties vragen
konden stellen. Het nieuwe Samaritaine opent zijn deuren in 2018.
http://www.lasamaritaine.com/

20. De Climats van de Bourgogne

De Climats van de Bourgogne zijn wijngaardpercelen met hun eigen specifieke omstandigheden en een traditie die
eeuwen teruggaat. Ze staan nu op de UNESCO Werelderfgoedlijst als ‘cultureel landschap’ dat de samenwerking tussen
mens en natuur belichaamt.
Genomineerden moeten de bijzondere universele waarde van de locatie kunnen aantonen, met hulp en betrokkenheid
van lokale actoren, het publiek en professionals, conform de criteria van UNESCO. Voor de Climats werden er meerdere
belanghebbenden bij deze procedure betrokken, van wetenschappers en erfgoedprofessionals tot lokale autoriteiten
en groeperingen.
http://www.climats-bourgogne.com/en/
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21. Museomix

Museomix is een creatief evenement dat gedurende drie jaar jaarlijks plaatsvindt, steeds in een ander museum. Het
doel van Museomix is museumcollecties en/of -ruimten een nieuwe impuls te geven. Daartoe wordt een aantal burgers
met verschillende achtergronden uitgenodigd om mee te denken en hun kennis, inzichten en ideeën in te brengen. Deze
mensen worden in groepen verdeeld waarin verschillende competenties vertegenwoordigd zijn. Tijdens het evenement
worden de groepen gestimuleerd om hun ideeën aan de kaak te stellen en te verbeteren, en op basis daarvan wordt er
vervolgens een prototype gemaakt. Dit prototype wordt gepresenteerd aan de andere deelnemers en de vertegenwoordigers van het museum.
Museomix is een echt bottom-upinitiatief: een groep burgers zet een project in gang, waarna het zich in samenwerking
met deskundigen en instellingen verder ontwikkelt. Het concept is in Frankrijk ontstaan, maar wordt inmiddels ook in
andere landen toegepast, met Denemarken als meest recente voorbeeld.
http://www.museomix.org

90

BIJLAGE II

HONGARIJE
22. Europees Erfgoedlabel: Pan-European Picnic Memorial Park

Het Pan-European Picnic Memorial Park bevindt zich in de buurt van Sopron bij de Hongaars-Oostenrijkse grens. Op
19 augustus 1989 werd hier een picknick georganiseerd bij wijze van vredesdemonstratie. Het doel was dat de grens
een paar uur open werd gezet, zodat de demonstranten zonder tussenkomst van de douane naar Oostenrijk konden
gaan. Er deden meer dan 10.000 mensen aan mee en ongeveer 600 Oost-Duitse burgers maakten van deze gelegenheid
gebruik om naar het westen te vluchten door met geweld de afgesloten grenspost te passeren. Dit evenement leidde
uiteindelijk tot de val van de Berlijnse Muur en vormde de eerste stap naar Europese hereniging. De verjaardag van
deze pan-Europese picknick wordt jaarlijks herdacht met een aantal feestelijke evenementen die de gemeente Sopron
organiseert in samenwerking met de Pan-European Picnic ’89 Foundation en andere organisaties. Het Pan-European
Picnic Memorial Park ontving in 2015 het Europees Erfgoedlabel. Het Europees Erfgoedlabel werd in 2011 in het leven
geroepen door de Europese Unie om de gemeenschappelijke waarden van de Europese geschiedenis en het cultureel
erfgoed te benadrukken. Dit label wordt toegekend aan locaties die een bijdrage hebben geleverd aan de Europese
geschiedenis en cultuur en aan het versterken van de Unie zelf.
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/sites/memorial-park-sopron_en

IERLAND
23. ICA 100 exhibition
Dit was een samenwerking tussen een regionale tak van een nationale vrijwilligersorganisatie, de Irish Countrywomen’s
Association (ICA), en het National Museum of Ireland. De ICA-gildes van het graafschap Mayo namen het initiatief. Zij
benaderden de afdeling Folklife van het museum om het honderdjarig bestaan van de ICA (opgericht in 1910) te vieren.
Het idee voor een tentoonstelling kwam van het ICA zelf. De afdeling Folklife van het National Museum (Museum of
Country Life) organiseerde al sinds 2004 ‘gemeenschapstentoonstellingen’, waarbij men samenwerkte met lokale
groeperingen, veelal in kleinschalige projecten. Voor deze tentoonstelling werd een vergelijkbare procedure gevolgd als
bij andere tentoonstellingen, alleen maakten de ICA-vertegenwoordigers nu ook deel uit van het tentoonstellingsteam.
In dit museum, en in mindere mate ook in andere vestigingen van het Museum of Ireland, worden nog altijd tentoonstellingen voor en door de lokale gemeenschap georganiseerd.
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ITALIË
24. Catania – het Benedictijnse klooster

Van 1977 tot 2005 werd het Benedictijnse klooster van Catania op Sicilië (dat sinds 2002 op de Werelderfgoedlijst
staat) onder leiding van de universiteit van Catania grondig gerestaureerd en gereedgemaakt voor hergebruik.
Het gebouw moest worden getransformeerd tot een universitair centrum met ruimten en activiteiten voor de hele
gemeenschap. In 2009 reageerde de gemeenschap daarop na een bijeenkomst van het faculteitsbestuur, de decaan
en een groep studenten en onderzoekers van de culturele non-profitorganisatie Officine Culturali, die zich inzet voor de
bescherming en bevordering van cultuur en de ontwikkeling van nieuwe professionele vaardigheden. Deze casus is een
goed voorbeeld van een publiek-private samenwerking met een strategische rol voor het publiek en particuliere actoren:
zij kunnen het maatschappelijk middenveld betrekken bij de waardering van hun gemeenschappelijke culturele
erfgoed.
http://www.officineculturali.net/english.php
http://www.monasterodeibenedettini.it/benedictine-monastery-catania.htm
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25. MonumentiAperti

MonumentiAperti (‘Open monumenten’) is een van de belangrijkste culturele, door vrijwilligers georganiseerde evenementen van Italië. MonumentiAperti mobiliseert scholen, verenigingen en gemeenschappen met een slimme combinatie
van verspreiding van cultuur en collectieve identiteit. Het biedt een unieke kans om vergeten of tot dusver onbekend
gebleven levend erfgoed te ontdekken. Tijdens het evenement wordt het cultureel erfgoed van steden een weekend
lang overgenomen door vrijwilligers. Het evenement wordt gepland, gepromoot en opgezet door de culturele organisatie
Imago Mundi Onlus en brengt vrijwilligers, de lokale overheid en natuurlijk scholen (alle niveaus), universiteiten en
andere openbare en particuliere organisaties, die zich hier allemaal voor inzetten, bij elkaar. Er hebben al meer dan
honderd steden meegedaan en na twintig jaar bestaat het netwerk uit meer dan 12.000 vrijwilligers.
http://monumentiaperti.com/it/

26.

Strategie voor het Italiaanse binnenland

De Strategie voor het Italiaanse binnenland is een landelijk project om de toenemende disbalans tussen stad en
platteland op het gebied van voorzieningen tegen te gaan. Dit is niet alleen een Italiaans verschijnsel maar ook een
probleem in veel andere Europese landen. Mensen en regio’s hebben een cruciale rol in het welslagen van dit initiatief.
De strategie gaat uit van lokale behoeften en beschikbare middelen en richt zich op het tegengaan van bevolkingskrimp
en leegloop van de regio. De valorisatie van cultureel erfgoed is heel belangrijk voor dit proces. Binnen deze strategie
is cultureel erfgoed een belangrijk middel om gebieden die te kampen hebben met krimp en leegloop weer tot ontwikkeling te laten komen.
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27. Rome – Parco di Centocelle

Het Parco di Centocelle, een locatie waar veel archeologische opgravingen zijn gedaan en een belangrijk groengebied
in Rome, is uitgekozen als eerste plek om te experimenteren met het LabGov ‘Co-City protocol’. In het Parco di Centocelle
wordt het protocol toegepast om cultuur en cultureel erfgoed te reconceptualiseren als gemeenschappelijk goed. Het
is de bedoeling om tot participatief beheer van cultureel erfgoed te komen, door toepassing van de beginselen uit het
Verdrag van Faro over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. LabGov komt voort uit het idee dat het
voor het bereiken van maatschappelijk en institutioneel herstel noodzakelijk is om een samenwerkingsrelatie aan te
gaan met burgers, overheden en het bedrijfsleven, zodat zij de schaarse middelen kunnen verdelen en samen kunnen
zorgen voor het materiële of immateriële gemeenschappelijke bezit in stedelijke en lokale gemeenschappen.
Het besluit om te beginnen met het Parco di Centocelle werd gebaseerd op de specifieke kenmerken van de locatie, die
bij uitstek geschikt is voor een participatief en samenwerkend beheersproces. De buurt presenteert een aantal belangrijke vraagstukken die aandacht vergen, zoals de ecologische, maatschappelijke, economische en technologische
tweedeling in de samenleving. Dit project is een voorbeeld van een publiek-private samenwerking (met inbegrip van
kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en mensen uit het publiek) waarin verschillende stedelijke actoren zich
samen inzetten voor het beheer van een cultureel en maatschappelijk relevante locatie.
http://www.labgov.it/
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NEDERLAND
28. Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Een van de belangrijkste opdrachten die de ratificatie van het UNESCO-verdrag ter bescherming van het immaterieel
cultureel erfgoed met zich meebrengt, is het in kaart brengen van immaterieel cultureel erfgoed op Nederlands grondgebied. Voor dat doel is de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland opgezet. Er is gekozen voor een systeem waarin
erfgoedgemeenschappen zelf objecten voor de inventaris kunnen nomineren. Deze gemeenschappen zijn dus zelf
verantwoordelijk voor de lijst. Op dit moment staan er 100 objecten op de lijst. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed
Nederland begeleidt gemeenschappen die cultureel erfgoed voor de lijst willen voordragen, ontwikkelt nieuwe strategieën voor beschermingsbeleid en doet daar ervaring mee op.
Participatief beheer is een manier om de bescherming van immaterieel erfgoed in Nederland zo te organiseren dat de
dragers van dit erfgoed daar zelf een hoofdrol in spelen.
http://immaterieelerfgoed.nl/

29. Maritieme archeologie: Pilot op Texel
Texelse duikers deden mee aan een proefproject om de vele (veelal 17de-eeuwse) scheepswrakken rond het eiland te
beschermen en bewaken. Vanwege het grote getijdenverschil in de Waddenzee, ligt bij veel wrakken rond Texel erosie
op de loer. Een aantal van deze scheepswrakken zijn nationale monumenten die onder de zorg van de nationale erfgoedorganisatie vallen, maar voor de meeste wrakken is de gemeente Texel verantwoordelijk en die beschikt niet over
de mensen en middelen om ze te inspecteren en beschermen. Het eiland kent een lange geschiedenis van illegale
praktijken door amateurduikers, deels dezelfde duikers die nu meedoen aan het proefproject. Het doel van deze pilot
is het onderwatererfgoed rond Texel te beschermen en behouden en illegale activiteiten door lokale duikers tegen te
gaan door ze als officiële beschermers en bewakers in te zetten.

NOORWEGEN
30. Holmen – herontwikkeling van de binnenhaven
Het uitgangspunt voor dit herontwikkelingsproject was het publieke protest tegen het ontwerp van een door de gemeente
goedgekeurd nieuw complex. Dat zou gebouwd worden op een centraal gelegen werf op het schiereiland, bij de havenmonding van Holmen. Men had kritiek op het project, omdat het totaal niet paste bij de historische stedelijke omgeving
in het centrum van de gemeente. Als gevolg van de spontane, democratische en participatieve protestacties mengde
ook de provinciale overheid zich in de discussie. De Noorse nationale erfgoedinstelling (Riksantikvaren) werd om advies
gevraagd en er ontstond een dialoog tussen de gemeente en de activisten. Als gevolg van deze dialoog werd er uiteindelijk voor een traditioneler ontwerp gekozen, waarin ontwerpelementen uit de bestaande historische gebouwen waren
verwerkt, waardoor het gebouw minder pompeus werd.
Deze casus is een goed voorbeeld van hoe een betrokken en actief publiek een doorslaggevende rol kan spelen wanneer
het een beroep doet op de wettelijke procedures op het gebied van participatief beheer. Bovendien blijkt hieruit dat de
markt ook een rol kan spelen in het proces, en kan bijdragen aan nieuwe oplossingen met meer draagvlak.
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31.	Tentoonstelling over cultureel erfgoed van minderheden, tot stand gekomen in
een sfeer van wederzijds vertrouwen en participatieve samenwerking met de
Romani-gemeenschap

Een vrij onbekende maar zeer grimmige kant van de Noorse geschiedenis is de gewelddadige onderdrukking en gedwongen
assimilatie van de Noorse Romani-gemeenschap. Deze rondreizende bevolkingsgroep was al rond 1500 in het land
aanwezig. In 1997 werden de Romani uiteindelijk als nationale minderheid erkend, en kregen ze speciale rechten voor
de bescherming en het behoud van hun cultuur. De Noorse kunstraad (Kulturrådet, voorheen MLA) was belast met de
ontwikkeling van een permanente tentoonstelling over de cultuur en het erfgoed van deze Noorse Romani. Samen met
een traditioneel volkenkundig museum begon het MLA (the Museums, Libraries and Archives Council, nu onderdeel van
de Kulturrådet) aan een langdurig, intensief proces, dat als doel had een dialoog en samenwerking met de Roma tot
stand te brengen. Men wilde een permanente tentoonstelling maken over hun cultuur om een meer genuanceerd beeld
van de Noorse cultuur te kunnen geven en om het publiek meer inzicht te geven in deze minderheid en meer begrip te
kweken. Het resultaat van dit moeizame en soms pijnlijke proces is verbluffend: de Romani voelen zich inmiddels nauw
verbonden met het Glomdals-museum en zijn trots op de tentoonstelling over hun cultuur.
http://glomdalsmuseet.no/latjo-drom

32.	Uitvoering van het Verdrag ter bescherming van het immaterieel
cultureel erfgoed (2003) in Noorwegen

Noorwegen ratificeerde dit verdrag in 2007. Het Noorse parlement besloot toen om de uitvoering ervan te koppelen
aan het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa en het Verdrag
betreffende inheemse en in stamverband levende volken in onafhankelijke landen, van de Internationale Arbeids
organisatie (ILO) (No 169 1989). In Noorwegen gaat het dan om de inheemse Sami-bevolking en vijf Noorse minderheden:
de Kvenen, Bosfinnen, Joden, Roma en Romani. In 2010 gaf de Kulturrådet opdracht om een deskundig rapport op te
stellen over immaterieel cultureel erfgoed in Noorwegen, met daarin aparte hoofdstukken over de Sami en andere
minderheden. Ter voorbereiding van het rapport werden er allerlei workshops georganiseerd voor de verschillende
belanghebbenden (vanuit de meerderheidsbevolking, minderheden en de Sami). De Kulturrådet organiseert nog steeds
seminars over immaterieel cultureel erfgoed met vertegenwoordigers van de belangengroepen.
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POLEN
33. Godzina W (het W-uur)

De Poolse hoofdstad Warschau werd in 1944 compleet verwoest, na een heroïsche opstand door de rebellen van het
ondergrondse Poolse verzetsleger om de stad te bevrijden van de nazi-Duitse bezetter. Na de oorlog werd de stad
herbouwd. De wederopbouw, met name van de oude binnenstad, werd zo gedetailleerd uitgevoerd dat Warschau op de
UNESCO Werelderfgoedlijst terechtkwam als perfect gerestaureerde stad. Toch was de stad haar identiteit kwijt, vooral
doordat de meeste vooroorlogse bewoners tijdens de Duitse bezetting en de Opstand waren vermoord of gevlucht en
nooit meer teruggekeerd. Daar kwam bij dat de Opstand van Warschau om allerlei redenen nooit officieel werd herdacht.
De inwoners van de stad en verenigingen van opstandelingen organiseerden wel informele herdenkingen en sinds de
oorlog is het traditie om de begraafplaatsen te bezoeken en een minuut stilte in acht te nemen op het moment van het
uur ‘W’. Onder de nieuwe bewoners was dit echter geen alom bekende en breed gedeelde traditie. In 2004 begon er
verandering te komen in deze situatie, toen er een museum over de opstand werd geopend. Op dat moment was dat
het modernste museum van Polen, waar de geschiedenis op een nieuwe, aantrekkelijke manier werd naverteld en waar
het publiek bij allerlei activiteiten werd betrokken. De mensen waren weer trots op het heroïsche verleden van hun stad.
Dit gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid blijkt vooral uit de manier waarop de bevolking nu omgaat met de
jaarlijkse herdenking van de Opstand van Warschau: op 1 augustus om 17.00 uur staat de hele stad letterlijk stil.
Iedereen gaat die dag de straat op, gewoon om erbij te zijn, er deel van uit te maken.
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34. Scheepswraktoerisme als vorm van monitoring
Het nationaal maritiem museum in Polen houdt zich bezig met onderzoek naar en bescherming van het cultureel erfgoed
onder water in de Baltische Zee. Vanwege de snel toenemende belangstelling voor scheepswrakken besloot het museum
om mensen deel te laten nemen aan professioneel wraktoerisme. Met ‘professioneel’ bedoelt het museum dat het niet
alleen om een veilige en aantrekkelijke vorm van toerisme gaat, maar dat daarmee ook het onderhoud van het ‘onderwatermuseum’ in de Baltische Zee wordt gewaarborgd. Het museum organiseert langere en kortere excursies naar
verschillende gebieden langs de kust waar wrakken liggen. Tijdens het duiken leggen vrijwilligers nieuwe vondsten vast
of doen ze mee met onderzoek naar de conditie van het hout in het water van de Baltische Zee, waarna deze kennis
wordt vastgelegd in de databanken van het museum. Wat het duiken extra aantrekkelijk maakt voor de deelnemende
amateurduikers, is dat ze zo een bijdrage kunnen leveren aan het in kaart brengen van de conditie van de wrakken. De
duikers die meegaan op de excursies gaan zich actief inzetten voor de bescherming en bewaking van het cultureel
erfgoed onder water.

35.	Archeologisch onderzoek op vervallen militaire oefenterreinen en militaire
gebieden onder beheer van het Poolse staatsbosbeheer
Bij dit Poolse project werden voormalige militaire oefenterreinen gerenoveerd en het aanwezige erfgoed beschermd.
Het is een goed voorbeeld van een samenwerking waar alle belanghebbenden bij betrokken waren. De Poolse bos
beheerautoriteit werkte samen met andere belanghebbenden, zoals de nationale erfgoedorganisatie van Polen en
medewerkers van een provinciale organisatie voor erfgoedbescherming. Men zocht op de voormalige oefenterreinen
naar archeologische vondsten en de terreinen werden ontdaan van landmijnen, gereinigd en deels vernietigd door
deskundige teams van het leger. Het project omvatte ook het opstellen van richtlijnen en het geven van de benodigde
trainingen.

36. Club van plattelandsvrouwen in Jędrzejówka
Deze clubs van plattelandsvrouwen zijn vrijwillige, autonome en onafhankelijke vrouwenorganisaties. Dit burgerinitiatief
speelt een belangrijke rol in landelijke gebieden in heel Polen, en elke vereniging heeft haar eigen kenmerken, tradities
en activiteiten. Wat deze initiatieven met elkaar gemeen hebben is het vrijwilligerswerk voor het welzijn van de samenleving, aandacht voor wat vrouwen bezighoudt, een sterk besef van identiteit en het gevoel bij een gemeenschap te
horen. De verenigingen zijn waardevolle partners voor het levend houden van tradities via de overdracht van kennis
aan volgende generaties en ze zijn belangrijk voor het culturele en sociale leven in de Poolse gemeenten. De voordelen
voor de samenleving zijn duidelijk: er wordt sociaal kapitaal opgebouwd, de gemeenschap is meer een eenheid en de
vrouwen voelen zich nuttig en gewaardeerd.
De Club van plattelandsvrouwen in Jędrzejówka werd in 1965 opgericht en speelt een belangrijke rol in de organisatie
van het sociale en culturele leven in het dorp. Tegelijkertijd vormen de clubs een belangrijk middel om cultureel erfgoed
door te geven aan volgende generaties. Deze vrouwen houden zich bezig met muzikale en culinaire tradities. Ze doen
ook mee aan culturele evenementen van de gemeente Narol, die zijn ontwikkelingsstrategie baseert op erfgoed en
cultuur met culinaire wedstrijden, een Galicisch festival, kerstvieringen, een picknick op 1 mei, familiepicknicks in de
zomer en wedstrijden tijdens het oogstfeest.
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37.	Vereniging vrienden van Horyniec-Zdrój – renovatie van de begraafplaats
in het dorp Stare Brusno

Vanaf halverwege de zestiende eeuw tot de jaren 1940 was het dorp Stare Brusno in de gemeente Horyniec-Zdrój een
bekend centrum van steenhouwerskunst. Omdat veel inwoners na de Tweede Wereldoorlog waren verdwenen, liep het
dorp leeg en raakte in verval, ook de prachtige orthodoxe kerk en begraafplaats. In 1994 startte een vrijwilligers
organisatie met de restauratie. De Vereniging van vrienden van Horyniec-Zdrój, een samenwerking tussen verschillende
belanghebbenden (de gemeente, conservatoren, inwoners, de bosbouwinspectie) hadden als voornaamste doel het
verspreiden van kennis over de streek en het behoud van lokale tradities, gebruiken en cultureel erfgoed. Alle werkzaamheden werden uitgevoerd door vrijwilligers en daarmee was het project een voorbeeld van een lokale
burgerorganisatie, gedreven door passie voor cultureel erfgoed en de wens dit te beschermen. De leden zorgen voor
de monumenten die vanwege de moeizame geschiedenis van de streek nooit bij hun natuurlijke erfgenamen terecht
zijn gekomen. De begraafplaats wordt een steeds populairdere plek om te bezoeken en wordt ook door mensen van
buiten gewaardeerd.

ROEMENIË
38. Pilotproject lokale ontwikkeling Rupea-Köhalom
Dit lokale ontwikkelingsproject is opgezet in het kader van het Regionale programma voor cultureel en natuurlijk erfgoed
in Zuidoost-Europa (RPSEE), Component C, van de Raad van Europa. Doel van het project was om als onderdeel van een
verruimde samenwerking een gezamenlijk plan te bedenken voor de langetermijnontwikkeling van de microregio
Rupea-Köhalom in Transsylvanië. Het gebied werd benaderd vanuit een op samenwerking gebaseerd en duurzaam
perspectief dat diverse sectoren beslaat, met extra aandacht voor de betrokkenheid van lokale gemeenschappen.
Er werden partners gemobiliseerd op lokaal niveau (zoals de gemeenten in de regio Rupea-Köhalom en de ontwik
kelingsorganisatie van Rupea-Köhalom), op districtsniveau (de districtsraad van Brașov, ontwikkelingsinstanties op
district- en regionaal niveau en de evangelische en orthodoxe kerken), op nationaal niveau (ministeries en andere
instellingen) en op internationaal niveau (de Raad van Europa). Het project werd uitgevoerd in vier fasen: opzetten van
de samenwerking (afspraken), analyse van het gebied (diagnose), de ontwikkelingsstrategie en het programma van
uitvoering. In combinatie met een ander project werden er betere beheermodellen voorgesteld en vastgesteld, om een
hogere participatiegraad te bereiken. Volgens deze aanpak moeten er acht stappen worden doorlopen om een solide
en zinvol participatieproces te garanderen.
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39. Het Whole Village-concept

Het Whole Village-concept is bedacht door de Mihai Eminescu Trust en is een integrale benadering voor duurzame
ontwikkeling op het Roemeense platteland. Het project bestond uit een aantal stappen, van het in kaart brengen van
de behoeften van mensen tot het verbeteren van hun welzijn. Het project werd eerst uitgevoerd in Viscri, een dorp met
een burchtkerk die op de Werelderfgoedlijst staat. De verschillende projecten die onder het Whole Village-project vielen,
hebben geleidelijk geleid tot duurzame ontwikkeling in landelijke gebieden. Het proces verliep als volgt:
1. Beoordelen van bestaande en potentiële dorpsontwikkeling.
2. Bijeenkomsten met de gemeenschap en lokale raden en hun steun proberen te krijgen.
3. Binnen de gemeenschap lokale behoeften en potentiële projecten achterhalen en projectmanagers zoeken.
4. Training van projectteams bij de Trust en binnen de lokale gemeenschap.
5. Trainingen in traditionele bouwtechnieken, ambachten en agrotoerisme.
6. Uitvoeren van bouwkundige conserveringswerkzaamheden.
7. Bijeenkomsten voor de gemeenschap en activiteiten gericht op maatschappelijke integratie.
8. Oprichting en ontwikkeling van kleine plattelandsondernemingen.
9. Onderwijsprojecten met kinderen, projecten voor gemeenschapsontwikkeling.
Het Whole Village-concept wordt momenteel uitgevoerd in de Transsylvanische dorpen Viscri, Criț, Mălâncrav, Floreşti,
Alma Vii, Richiș en Archita. Het proces heeft veel positieve punten opgeleverd, maar dergelijke participatieve projecten
brengen ook uitdagingen met zich mee, zoals het veranderen van lokale gebruiken, optreden tegen genderdiscriminatie
en corruptie, gebrek aan opleiding aanpakken, de transitie van het ene economische systeem naar het andere begeleiden
en zorgen dat er voldoende voortgang is.
http://www.mihaieminescutrust.ro/en/whole-village-project/
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ZWEDEN
40. Empowering people – uitvoering van het Europese Landsschapsverdrag
Dit verdrag benadrukt dat het essentieel is om burgers te betrekken bij projecten die gevolgen hebben voor het landschap. Om politici, autoriteiten en mensen in het algemeen te kunnen overtuigen, hebben burgers die in deze
erfgoedvraagstukken geïnteresseerd zijn meer vaardigheden nodig: ze moeten weten waar ze relevante informatie over
cultureel erfgoed kunnen vinden, leren hoe ze landschappen moeten lezen en weten wanneer ze in actie moeten komen
tijdens inspraak- en besluitvormingsprocessen en hoe ze die kunnen beïnvloeden. In het boek Landskap åt alla (Landschap voor iedereen) staan inspirerende artikelen en studieadviezen voor gebruik in een opleidingsomgeving, ondersteund
door organisaties voor volwassenenonderwijs (gefinancierd met nationale en lokale middelen).
Daardoor kan in besluiten over landschappen rekening worden houden met cultureel erfgoed, kunnen belanghebbenden
hun visie beter uitleggen aan de juiste mensen en op het juiste moment en hebben politici en professionals meer inzicht
in de voorkeuren van mensen en hun relatie met het landschap. Zo is het landschap een weerspiegeling van gedeeld
gezag tussen de verschillende partijen in een democratische samenleving.
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/studiematerialet-landskap-at-alla/

41. Hout en geschiedenis
Dit is een door de Zweedse bosbouwautoriteit opgezet samenwerkingsproject tussen de Nationale Erfgoedraad van
Zweden, het Zweedse arbeidsbureau en de Zweedse bosbouwautoriteit. Lokale werklozen werden ingehuurd om in
bosgebieden op zoek te gaan naar oude archeologische resten. Er waren ongeveer 7000 mensen bij betrokken en er
werden 200.000 tot dusver onbekende monumenten en opgravingen geregistreerd. In eerste instantie was het project
een goedkope manier om de inventarisatie van grote bosgebieden te financieren waar nog maar weinig of geen monumenten waren geregistreerd. Daarna konden de vondsten ook door professionals worden geregistreerd en gecategoriseerd
in registers van oude monumenten.
Het project heeft geleid tot meer kennis over dit soort cultureel erfgoed en tot een grotere belangstelling van zowel
het publiek als onderzoekers. Voor de deelnemers was het een betekenisvol tijdverdrijf en ze konden bovendien extra
vaardigheden opdoen, bijvoorbeeld op het gebied van computers en schrijven. Veel deelnemers kregen ook meer
belangstelling voor cultureel erfgoed, door het publiek erover te vertellen en het te beschermen.
http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/skogens-kulturarv/skog-och-historia/
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42.	Krämarstan på Myra – een lokale geschiedschrijving van een rondreizende
bevolkingsgroep / Zweden
Tijdens het ‘Krämarstan på Myra’-project, dat in 2003 van start ging, documenteerde een lokale historische vereniging
de overblijfselen van een meer dan honderd jaar oude opgraving in het Zweedse Finnerödja. Hier woonde vroeger een
bevolkingsgroep die de resande of ‘reizigers’ werd genoemd, een minderheidsgroep van 30.000 tot 50.000 mensen.
Dit project combineerde materieel en immaterieel erfgoed van een cultuur die voor het grote publiek grotendeels
onbekend was. Het werd uitgevoerd in samenwerking met het regionaal museum in de provincie Örebro, de lokale
historische vereniging en vertegenwoordigers van deze minderheid. In 2013 en 2014 konden geïnteresseerde leken
deelnemen aan de archeologische opgravingen.
Om fysieke overblijfselen van het leven van deze bevolkingsgroep te kunnen vinden, is toegang nodig tot lokale verhalen
en herinneringen. Daarom was de samenwerking met de afstammelingen van de vroegere bewoners essentieel om de
vondsten te kunnen interpreteren.
Tegenwoordig is de locatie, gelegen in een dunbevolkt, bosrijk gebied, toegankelijk voor bezoekers: er is ruimte gemaakt
voor een parkeerplaats en er staan informatiepanelen.

SLOWAKIJE
43. Werklozen restaureren cultureel erfgoed

Werklozen betrekken bij de renovatie en restauratie van cultureel erfgoed is een innovatieve manier om cultureel
erfgoed te beschermen, de band tussen de gemeenschap en haar lokale historische en culturele locaties te versterken,
het publiek meer bewust te maken van het belang van cultureel erfgoed en om werklozen nieuwe vaardigheden en
werkervaring te laten opdoen. Het Slowaakse project ‘Werklozen restaureren cultureel erfgoed’ ging in 2012 van start,
in samenwerking met het Slowaakse ministerie van cultuur en het ministerie van arbeid, familie- en sociale zaken.
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44. Ambachtsschool van ÚĽUV, het Centre for Folk Art Production

Het maken van nuttige en decoratieve voorwerpen volgens oude ambachtelijke methoden of op basis van iemands
eigen creatieve ideeën is een heel aantrekkelijk tijdverdrijf. Daarom biedt het Centre for Folk Art Production ambachte
lijke cursussen aan voor zowel volwassenen als jongeren, als recreatieve bezigheid. Door met ambachtelijke technieken
te werken leren mensen over de culturele tradities van een etnische groep, krijgen ze meer inzicht in natuurlijke
materialen en handmatige productietechnieken en, minstens zo belangrijk, leren ze veel over zichzelf. De cursussen
worden aangeboden door drie regionale vestigingen in Bratislava, Banská Bystrica en Košice. Sinds januari 2016 staat
deze ambachtsschool op de lijst van best bewaarde praktijken van immaterieel cultureel erfgoed in Slowakije.
http://www.uluv.sk/en/web/home/

45. Pro Monumenta – preventie door onderhoud
Het project Pro Monumenta – preventie door onderhoud wordt uitgevoerd door de Slowaakse monumentenraad. Dit
project heeft als doel een systeem op te zetten voor de preventieve bewaking van onroerende nationale monumenten.
Het belangrijkste doel is om zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken, zoals eigenaren, gebruikers van monumenten, loodgieters, schoonmakers en iedereen die zou kunnen bijdragen aan een lokaal waarschuwingssysteem.
Zo worden mensen zich meer bewust van en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor het cultureel erfgoed op (vooral)
lokaal en regionaal niveau.
http://www.promonumenta.sk/index.php?l=en
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C. Voorbeelden: Transnationale lidstaten

46.	Traditionele Baltische zang- en dansfestivals / trilaterale culturele traditie
in Estland, Letland en Litouwen

De grootschalige zang- en dansfestiviteiten die elke vijf jaar overal in Estland en Letland en elke vier jaar in Litouwen
plaatsvinden, zijn zowel een bewaarplaats als een demonstratie van deze Baltische folkloristische traditie. Zo’n festival
duurt meerdere dagen en er doen tienduizenden amateurzangers en -dansers aan mee uit allerlei lokale gezelschappen,
gekleed in kleurrijke traditionele klederdracht. In elk land is ongeveer 10 procent van de bevolking bij de feestelijkheden
betrokken.
De Baltische zang- en dansfeesten zijn een langdurig, levensvatbaar en breed gevierd voorbeeld van levend erfgoed.
In Estland ontstonden ze in 1869, in Letland in 1873 en in Litouwen in 1924. De festiviteiten staan sinds 2008 op de
Representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO. Deze traditie brengt gemeenschappen dichter bij elkaar op lokaal, regionaal en nationaal niveau en overstijgt alle sociale, gender- en leeftijdsgroepen,
wat bijdraagt aan sociale cohesie en een geïntegreerde samenleving.
Deze cultuuruiting heeft grote symbolische waarde en wordt alom erkend als het fundament van de Estlandse, Letse
en Litouwse cultuur en identiteit. Deze traditie draagt bij aan het behoud van de traditionele cultuur en heeft ook een
plek in de moderne samenleving.
Lees hier meer over zang- en dansfestivals:
Estland: http://sa.laulupidu.ee/en/
Letland: http://www.dziesmusvetki.tv/en/
Litouwen: http://www.visitlithuania.net
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47. Europeana 1914-1918

Europeana biedt toegang tot meer dan 51 miljoen gedigitaliseerde items van 3500 Europese instellingen. Europeana
1914-1918 is een themacollectie waarin objecten afkomstig van drie grote Europese projecten zijn samengebracht,
elk met hun eigen materiaal over de Eerste Wereldoorlog. Het resultaat is een online-archief waarin de nationale collecties van bibliotheken te vinden zijn, naast persoonlijke getuigenissen en persoonlijke bezittingen en belangrijke
filmarchieven. Het biedt een uniek perspectief op de Eerste Wereldoorlog, waarbij alle kanten van het slagveld worden
belicht. Naast nationale collecties en openbare filmarchieven verzamelt Europeana 1914-1918 ook door het publiek
ingebrachte, niet eerder gepubliceerde brieven, foto’s en aandenkens uit de oorlog, en digitaliseert deze en zet ze online.
Mensen kunnen hun bijdragen inbrengen tijdens speciale campagnes of verzameldagen, maar ook online. Een actueel
project is Transcribe Europeana 1914-1918, waarin de gemeenschap wordt uitgenodigd om alle moeilijk leesbare,
handgeschreven getuigenissen op de website uit te typen, zodat ze kunnen worden doorzocht of automatisch online
kunnen worden vertaald. Hiermee wordt de reeds bestaande informatie verrijkt.
Hoewel het publiek er volledig achter staat dat ons gemeenschappelijke culturele erfgoed vrij toegankelijk is voor
iedereen, kunnen sommige thema’s of onderwerpen te gevoelig liggen voor een participatieve aanpak. Omdat het project
over een moeilijke, emotionele en soms omstreden periode gaat, reageerden mensen die overwogen mee te doen soms
aarzelend of zelfs afwijzend vanwege de emoties die de Eerste Wereldoorlog bij hen oproept.
https://www.europeana.eu/portal/en
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Lijst van werkgroepleden en deelnemende gastdeskundigen
Genomineerde nationale en regionale OMC-groepdeskundigen
Lidstaat

Naam

Titel (functie)

Organisatie

SE Voorzitter

Birgitta Johansen

Speciaal adviseur

Nationale Erfgoedraad van Zweden

BE - Vlaamse
gemeenschap

Brigitte Myle

Hoofd collectieteam
Vlaanderen

Vlaams Agentschap van Kunsten & Erfgoed

BE - Duitse
gemeenschap

Tatjana Cormann

Assistent voor
Monumentbescherming

Ministerie van de Duitstalige gemeenschap

BE - Wallonië

Pierre Paquet

Inspecteur-generaal

DGO4 – Nationaal Erfgoed

BE - Wallonië

Gislaine Devillers

1e attachée

DGO4 – Nationaal Erfgoed

BG

Peter Miladinov

Rijksdeskundige

Ministerie van cultuur van de Republiek
Bulgarije

CY

Anthil Kaldeli

Departement voor oudheden

CY

Efthymia Alphas

Departement voor oudheden Archeologisch bureau

DE
Federaal
niveau

Kathrin Hahne

Hoofd Divisie K25

Commissaris cultuur en media voor de
federale overheid

DE

Ingeborg Hoffstadt

Divisiehoofd

Directoraat-generaal voor cultureel erfgoed
Rheinland-Pfalz (GDKE)

DK

Sophie Bruun

Speciaal adviseur

Deens agentschap voor cultuur

EE

Leelo Isidora Viita

Afdelingshoofd

Afdeling immaterieel erfgoed - Estlands
centrum voor volkscultuur

EL

Sofia Tsilidou

Archaeoloog-museoloog

Grieks ministerie van cultuur en sport
Afdeling tentoonstellingen en
museumonderzoek

ES

Pilar Barraca

Adviseur

Subdirectoraat voor de bescherming van
historisch erfgoed

FI

Pirjo Hamari

Directeur ontwikkeling

Nationale raad van Finland

FR

Jean-Marc Blanchecotte

Architect honorair DPLG en
architect en hoofd stedenbouwkundige van de staat

Ministerie van cultuur en communicatie

FR

Orane Proisy

Verantwoordelijke voor
clusters, netwerken en
musea

Directoraat-generaal Nationaal Erfgoed

HR

Jelena Bilic

Bureau voor de digitalisering
van cultureel erfgoed

Ministerie van cultuur van de Republiek
Kroatië

HR

Ivana Krušec Rubić

Afdeling digitalisering van
cultureel erfgoed

Ministerie van cultuur van de Republiek
Kroatië

HU

Katalin CSILLAG

Unithoofd

Kantoor minister-president
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Lidstaat

Naam

Titel (functie)

Organisatie

IE

Deirdre Power

Projectmanager
onlinecollecties

Nationaal Museum van Ierland

IT

Rosaria Mencarelli

Afgevaardigd door het
algemeen secretariaat
– hoofdinspecteur archeologie, kunst en landschap voor
de regio Abruzzo

Ministerie voor cultureel erfgoed, culturele
activiteiten en toerisme

LT

Irma Grigaitienė

Hoofd divisie beschermde
gebieden en cultureel
erfgoed

Ministerie van cultuur van de Republiek
Litouwen, afdeling cultuurbeleid

LT

Rugilė Balkaitė

Hoofd divisie internationale
betrekkingen en Europese
zaken

Ministerie van cultuur van de Republiek
Litouwen, afdeling strategische planning en
controle

LV

Baiba Mūrniece

Hoofd divisie erfgoedbeleid

nspectie voor erfgoedbescherming van de
Republiek Letland

LV

Janis Asaris

Waarnemend hoofd divisie
erfgoedbeleid

Inspectie voor erfgoedbescherming van de
Republiek Letland

LU

Patrick Dondelinger

Conservator

Dienst nationale locaties en monumenten

MT

Nathaniel Cutajar

Plaatsvervangend
hoofdinspecteur

nspectie cultureel erfgoed (binnen het
ministerie van justitie, cultuur en lokaal
bestuur)

NL

Joost Kuggeleijn

Coördinerend
beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten

NL

Flora van Regteren Altena

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, Directie Erfgoed en KunstenDepartment of Arts and Heritage

NO

Marie Skoie

Waarnemend hoofd
museumsectie

Kunstraad Noorwegen

PL

Paulina Florjanowicz

Directievertegenwoordiger
internationale betrekkingen

Nationaal instituut voor musea en
openbare collecties

PT

Samuel Rego

Plaatsvervangend directeur

Algemene directie cultureel erfgoed

RO

Cristina Cotenescu

Overheidsmanager

Ministerie van cultuur - unit openbaar
beleid

SI

Nada Zoran

SK

Zora Turancová

Rijksadviseur

Ministerie van cultuur van de Republiek
Slowakije, divisie cultureel erfgoed

UK

Alexandra Warr

Senior Adviser

Historic England

Ministerie van cultuur

Par t i c i p at i e f b e h e e r van c u l t u r e e l e r fg o e d

OMC

107

Vertegenwoordigers van Voices of Culture
Naam

Functie

Titel (Functie)

Eva Moraga

Directeur, kunstjurist en -adviseur Por & Para

Namens het instituut voor hedendaagse
kunst in Spanje

Andrew Ormston

Cultuurdeskundige

Compendium cultuurbeleid en trends in
Europe

Naam

Functie

Titel (Functie)

Koen Van Balen

Directeur

Katholieke Universiteit Leuven,
Raymond Lemaire Internationaal
Centrum voor Conservatie

Azliz Vandesande

Postdoctoraal onderzoeker

Katholieke Universiteit Leuven,
Raymond Lemaire Internationaal
Centrum voor Conservatie

Margherita Sani

Deskundige van het European Expert
Network on Culture (EENC)

IIstituto Beni Cuturali Regione Emilia
Romagna, NEMO Network of European
Museum Organisations

Pier Luigi Sacco

Hoogleraar Culturele Economie en
vicerector International Research
Networks and European Programmes

International University of Languages
and Media (IULM), Milaan

Brigitte Geissel

Hoogleraar politieke wetenschappen en
politieke sociologie, unithoofd

Goethe-Universität, Frankfurt am Main,
onderzoeksunit ‘Demokratische
Innovationen’

Zoltán KRASZNAI

Beleids- en projectmedewerker,
Europese Commissie

DG Onderzoek & Innovatie B6 - Open en
inclusieve samenlevingen.

Gastdeskundigen

Secretariaat van de OMC-groep namens de Europese Commissie:
Erminia Sciacchitano
Europese Commissie, Directoraat-Generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur
 D1 Eenheid cultuurbeleid, EAC-UNITE-D1@ec.europa.eu
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