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Introductie 
 

De missie van Stichting Werelderfgoed Nederland is om door bundeling van de krachten 

van de Nederlandse werelderfgoederen de bewustwording van het werelderfgoed in 

Nederland te vergroten. De Stichting behartigt de gezamenlijke belangen van het 

werelderfgoed en staan voor kennisontwikkeling en kennisdeling. Het doel is om het 

werelderfgoed herkenbaar en beleefbaar te maken. Ook staat de Stichting voor het 

behoud en beheer van het werelderfgoed zodat het aan de huidige en komende 

generaties overgedragen kan worden. 

Hiervoor zijn een aantal hoofdlijnen uitgezet: 

- Marketing, communicatie en educatie 

- Positionering Werelderfgoed.nl 

- Professionalisering organisatie Werelderfgoed.nl  

 

In 2011 zijn er strategieën ontwikkeld op het terrein van educatie, marketing en 

communicatie. Het verbinden van de verschillende strategieën om zo het resultaat te 

optimaliseren en de werklast te minimaliseren is van groot belang. In de afgelopen jaren 

zijn deze verder uitgewerkt en ook in 2016 zullen de strategieën als uitgangspunt dienen.  

In 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting en het Werelderfgoed 

Podium te Amsterdam. In 2016 zal deze samenwerking nog verder geïntensifieerd 

worden.  

 
In 2016 zullen een aantal grote activiteiten plaatsvinden: 

 

- De samenwerking met het Klokhuis: de Klokhuis Werelderfgoeddag,  

- Werelderfgoed en Duurzaam Toerisme, en 

- Het Werelderfgoedweekend. 

 

 

Ook is de samenwerking met het Werelderfgoed Podium een speerpunt.  

 

De voorzitter, Boris van der Ham, zegt het volgende over de Stichting en 2016: “Het 

komend jaar wil ik als voorzitter de bekendheid van het werelderfgoed helpen te 

vergroten. Het afgelopen jaar heb ik al een aantal lezingen gegeven over het onderwerp 

en zal die activiteiten voortzetten in 2016. Mijn ambitie is bovendien om een stuwende 

kracht te zijn achter meer externe financiering van activiteiten en marketing”.  
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Programma 1: Marketing, communicatie en educatie 

 
  

Marketing, 

communicatie 
en educatie 

Portefeuillehouder: Amsterdamse 

Grachtengordel / Mw J. Van 
Pinxteren 
a. vergroten bekendheid werelderfgoed 
via Werelderfgoed Podium 
b. project social media 
c. website 
 

Portefeuillehouder: Ir. D.F. 
Woudagemaal / Dhr P. Van Erkelens 
d. Updaten brochure en informatiezuilen 

e. Werelderfgoedboek 
    (Droogmakerij De Beemster) 
f. Klokhuis 

 
Portefeuillehouder: Molencomplex 
Kinderdijk-Elshout / Dhr. C. Van der 
Vlist 
g.  Vakantiebeurs  
     

Portefeuillehouder: Secretaris / 
Voorzitter 
Mw C. Westrik en Dhr. B. Van der 
Ham 
a. Inzet projectleider / secretaris 

Portefeuillehouder: 
Droogmakerij De Beemster 
Mw. J. Van Beek 
a. Inzetten op educatie rondom de 
uitzendingen van Het Klokhuis 
(uitzendingen en materiaal op scholen 
aanbieden) 

b. Gebruik digitool verder promoten 

1.4 Duurzaam 

toerisme 

 

Portefeuillehouder: Van Nellefabriek 
a. Werelderfgoedweekend 

 

Portefeuillehouder: secretaris 

Mw C. Westrik 
a. Duurzaam toerisme  
 

1.3.  Wereld-
erfgoedweekend 

1.1 Marketing 

en 

communicatie 
  

1.2 educatie 
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Programmadoel 
 

We willen dat het brede publiek weet wat het Nederlandse werelderfgoed is, hoe 

belangrijk en uniek het is, door middel van het werk van de Stichting.  

 

Dit moet leiden tot: 

 Meer bekendheid van het Werelderfgoed Podium, het informatiepunt van alle 

Nederlandse werelderfgoederen; 

 Meer bekendheid van het Nederlands werelderfgoed. 

 

 

1.1 Marketing en communicatie 
 

 

In 2016 richt marketing en communicatie zich op het verkrijgen van een grotere 

bekendheid van het Nederlandse werelderfgoed via Werelderfgoed Podium als 

bezoekerscentrum en als plaats waar informatie over het Nederlands werelderfgoed te 

krijgen is. De inzet op communicatie wordt voortgezet. Met extra nadruk op de digitale 

communicatie (social media) en meerdere talen. Verder zal het Nederlandse 

werelderfgoed onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek dat zich 

oriënteert op een binnenlandse vakantie of een dagje uit. 

 

De website wordt door de Stichting gefinancierd. Ook draagt de Stichting financieel bij 

aan een communicatiemedewerker bij het Werelderfgoed Podium die de website bijwerkt 

en zorg draagt voor de nieuwsbrief.   

 

Het Werelderfgoed Podium is dus het bezoekerscentrum van het Nederlands 

werelderfgoed. Het Podium verzorgt ook maandelijks lezingen over het werelderfgoed. 

Meer informatie over het programma van het Werelderfgoed Podium is te vinden op 

pagina 42. 

 

De Amsterdamse Grachtengordel heeft de portefeuille communicatie en het Ir. D.F. 

Woudagemaal heeft de portefeuille marketing. Het grote marketing project van 2016, de 

vakantiebeurs, is onder de hoede van Molencomplex Kinderdijk-Elshout. De andere 

projecten onder ‘Marketing en communicatie’ zijn onder de Amsterdamse Grachtengordel 

en het Ir. D.F. Woudagemaal verdeeld.  

 

 

Speerpunten voor 2016: 

 Meer bekendheid van het werelderfgoed in Nederland via het Werelderfgoed 

Podium 

 Inzet op communicatie over het werelderfgoed voortzetten. Met extra nadruk 

op de digitale communicatie (social media) en meerdere talen. 

 Actuele website met alle relevante informatie waar bezoekers naar terugkomen 

 Duurzaam toerisme management werelderfgoederen. 
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Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Duidelijk neerzetten van de 

kernboodschap van de 

Stichting.  

 

 Inzet Gastcurator Werelderfgoed Podium 

Erik Kessels 

 Maandelijkse nieuwsbrief op basis van input 

van de werelderfgoederen 

 Website interactiever maken 

 Meer inzetten op het gebruik van social 

media 

 

2. Het uitdragen van het merk 

Werelderfgoed naar buiten. 

 Stand op de vakantiebeurs 

 Werelderfgoedboek (Droogmakerij De 

Beemster) 

 Regelmatig plaatsen van nieuws van de 

Nederlandse werelderfgoederen 

 Versturen van de nieuwsbrief 

 Actueel houden van de website door het 

tijdig plaatsen van nieuwe producten en 

informatie 

 

3. Duurzaam toerisme 

management 

werelderfgoederen 

 Opstellen van richtlijnen 

 Opstellen product voor interactie met de 

bezoeker 

 Ontwikkelen interpretatie werelderfgoed 

voor 3 doelgroepen in 3 talen 
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Vergroten bekendheid van het Nederlands werelderfgoed via 
Werelderfgoed Podium 

 

 

Doel:  

Grotere bekendheid geven aan het Werelderfgoed Podium als plaats waar informatie over 

het Nederlands Werelderfgoed te krijgen is. Het doel is dat bezoekers van het 

Werelderfgoed Podium verleid worden tot een bezoek aan één van de andere 

werelderfgoederen in Nederland. Om dit doel te bereiken worden extra middelen ingezet.  

Voor 2016 is de doelgroep de Nederlandse in cultuur geïnteresseerde volwassene en de 

jeugd in de basisschoolleeftijd. Het laatste is ook gerelateerd aan de uitzendingen van 

het TV-programma Klokhuis, dat in het voorjaar van 2016 zal worden uitgezonden. 

 

Resultaat 

Jaarlijks verdubbelen van het percentage dat de naam van het Werelderfgoed Podium 

kent tot 5% in 2017, als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn tweede meting doet. 

Indicator 

Nulmeting van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaf aan dat 99% van de 

ondervraagden niets over het bestaan van het Werelderfgoed Podium. 

In 2017 zou 5 % van de ondervraagden van het bestaan van het Werelderfgoed Podium 

moeten weten. Het is een veel moeilijker te genereren naamsbekendheid dan van de 

sites zelf, omdat de naam en het bezoekerscentrum met de daarbij behorende 

activiteiten volstrekt nieuw zijn.  

 

Voorgeschiedenis 

Dit project borduurt voort op het project van vorig jaar. De opgedane ervaring wordt 

meegenomen in het verder werken aan het vergroten van de bekendheid van de 

Nederlandse werelderfgoed via het Werelderfgoed Podium. Het Werelderfgoed Podium is 

in 2013 geopend met financiële middelen van de gemeente Amsterdam en de Rijksdienst 

voor Cultureel Erfgoed. Het Podium heeft een vliegende start gemaakt en is verder 

ontwikkeld. Er vinden maandelijks wisselende activiteiten plaats. Het Podium nodigt 

jaarlijks een gastcurator uit om het Nederlandse werelderfgoed onder de aandacht te 

brengen. Het Podium is tevens het bezoekers-/informatiecentrum voor de Amsterdamse 

grachtengordel. 

 

Uitvoering 

De activiteit wordt getrokken door de programmamanager van het Werelderfgoed 

Podium in overleg met de begeleidingsgroep van het Podium en de secretaris van het 

bestuur van de Stichting Werelderfgoed Nederland. 

Voor de uitvoering wordt gedacht aan systematische uitingen waarin Werelderfgoed in 

Nederland wordt genoemd, bijvoorbeeld als banners in mailings, flyers in openbaar 

vervoer, etc. 

Ook de gastcurator zal hier een rol in hebben. Voor 2016 is dat Erik Kessels van 

Communicatie Bureau Kessels en Kramer (zie VER-aanvraag op pagina 8). 

Ook wordt de twitteractie met Booking.com in 2015 vervolgd. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er geen overlap tussen de activiteiten van de 

Stichting en het Werelderfgoed Podium zijn. 

 

Wat zijn de kaders? 

- Projectplan Werelderfgoed Podium; 2de fase; 2013 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichting 

Werelderfgoed; 

-  De in 2015 opgezette marketingstrategie. 
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Financiering 

Kosten: 6.000 

 

Waaruit gedekt: 

Rijkssubsidie € 6.000 
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VER – Project: ‘De mobiele Nederlands werelderfgoed 

souvenirshop’ 

 

Doel 

Met de mobiele werelderfgoed souvenirshop willen we een breed publiek betrekken bij 

het werelderfgoed in Nederland. Met de nieuwe souvenirs en de mobiele werelderfgoed 

shop kunnen we de werelderfgoederen op een ludieke manier herkenbaar en zichtbaar 

maken. Dit doen we door op diverse plekken verbindingen leggen tussen het publiek 

(lokaal, nationaal, internationaal) en de 10 werelderfgoederen. Dit moet bewustwording 

creëren over het werelderfgoed in Nederland. En inspireren tot het bezoeken en 

ontdekken van de 10 werelderfgoederen in Nederland.  

 

Doelgroep 

Brede publiek 

 

Resultaat 

Een groter deel van het brede publiek weet wat het Werelderfgoed in Nederland is door 

nieuwe souvenirs en de mobiele werelderfgoed shop.   

 

Voorgeschiedenis 

Sinds 2013 werkt het Werelderfgoed Podium met gastcuratoren. Het doel daarvan is om 

via verschillende invalshoeken en achtergronden het werelderfgoed onder de aandacht 

van het brede publiek te brengen. In 2016 zal Erik Kessels de gastcurator zijn.  

  

Uitvoering 

Dit project “de mobiele Nederlands werelderfgoed souvenirshop” draagt bij aan de 

bekendheid vergroten van het merk Werelderfgoed in Nederland. Hierdoor zullen meer 

mensen het werelderfgoed in Nederland kennen en bezoeken. Door de samenwerking 

met zowel de tien werelderfgoederen, het Werelderfgoed Podium, de gastcurator Erik 

Kessels, ontwerp academies, studenten, ontwerpers als het brede publiek wordt 

werelderfgoed gezien als opgave van nationaal belang. 

 

We zetten het werelderfgoed in om tot nieuwe presentatie vormen te komen voor een 

diverse publiek. De souvenirs voor de 10 Werelderfgoederen komen tot stand uit een 

ontwerpwedstrijd bij verschillende ontwerp academies en een breed publiek, die Erik 

Kessels zal uitschrijven en beoordelen. De mini souvenirshop fungeert daarna als een 

reizende tentoonstelling/winkel.  

 

Naast de 10 werelderfgoederen bezoekt de mobiele souvenirshop ook toeristen-hubs en 

creatieve festivals waar potentiele bezoekers voor de werelderfgoederen te vinden zijn. 

 

Wat zijn de kaders? 

- Projectplan Werelderfgoed Podium  

- Missie en Visie Stichting Werelderfgoed 

-  De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichting 

Werelderfgoed; 

-  De in 2015 opgezette marketingstrategie; 

-  VER-aanvraag: Projectplan_Gastcurator Mobiel Nederlands Werelderfgoed 

Souvenirshop 2016. 
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Financiering 

Kosten: € 119.000 

Waaruit gedekt:  

VER: € 50.000  

Werelderfgoed Podium: € 15.000 

Stichting Werelderfgoed Nederland: € 4.000  

Externe financiering: € 50.000 (onder andere vertalingen Booking.com) 
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Project Social Media 

 

Doel 

Voortzetting van de inzet op communicatie over Werelderfgoed in samenwerking tussen 

het Werelderfgoed Podium en de Stichting Werelderfgoed Nederland 

 

Doelgroep 

Voor 2016 is de doelgroep de Nederlandse in cultuur geïnteresseerde volwassene en de 

jeugd in de basisschoolleeftijd. Het laatste is ook gerelateerd aan de uitzendingen van 

het TV-programma Klokhuis, dat in het voorjaar van 2016 zal worden uitgezonden. 

 

Resultaat 

 Duidelijke en eenduidige communicatie vanuit het Podium over de activiteiten van 

de Stichting Werelderfgoed Nederland (zoals het Werelderfgoedweekend) en het 

Werelderfgoed in Nederland.  

 De communicatie over de gezamenlijke werelderfgoederen verzorgen 

 De individuele sites de mogelijkheid bieden activiteiten via de nieuwsbrief een 

breder bereik te geven 

 Meer inzetten op social media, onder andere dmv inzet van aantal social-media-

awareness campagnes 

 Meer inzetten op werelderfgoed als portal naar de tien werelderfgoederen en visa 

versa 

 Meer inzet op gezamenlijke promotie waar mogelijk is  

 

Het resultaat moet de in 2015 tot stand gekomen integratie in de communicatie van het 

Podium en de Stichting in stand te houden en verder te ontwikkelen. 

Dat is bereikt als: 

 de gecombineerde nieuwsbrief van het Podium en de Stichting groeit in aantal 

abonnees. 

 Meer gebruik van social media, met als effect meer volgers 

 als de communicatie over het werelderfgoedweekend, sponsors & partners en 

andere activiteiten van de Stichting vanuit het Podium verzorgd kan worden op 

aangeven van en in samenwerking met de accounthouder van de betreffende 

activiteit. 

 er kwalitatief goed materiaal voor de communicatie van met name het 

werelderfgoedweekend tijdig beschikbaar is  

 

 

Voorgeschiedenis 

Vanuit de Stichting Werelderfgoed en het Podium zijn de afgelopen jaren 

communicatieactiviteiten ontwikkeld. Om effectief te kunnen communiceren is 

samenwerking op het gebied van communicatie noodzakelijk. Dit vraagt dat de extra 

inzet via het Project Communicatie nodig blijft.  

 

Uitvoering 

De programmamanager Podium in samenwerking met de secretaris van de Stichting 

Werelderfgoed. De feitelijke uitvoering zal geschieden door een medewerker 

communicatie, waarvoor budget beschikbaar is vanuit de Stichting Werelderfgoed en de 

gemeente Amsterdam.  

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er geen overlap tussen de activiteiten van de 

Stichting en het Werelderfgoed Podium zal zijn. 
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Wat zijn de kaders? 

- Het in december 2014 te nemen besluit over verdere samenwerking tussen 

Werelderfgoed Podium en de Stichting Werelderfgoed Nederland 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën; 

-  De in 2015 opgezette marketingstrategie. 

 

Financiering 

Kosten: € 10.000 

 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 10.000 
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VER-Project: ‘Duurzaam communicatie marketing campagne, met een 
apotheose-moment in 2016’ 

   

 

Doel 

Bewustwording creëren van het werelderfgoed in Nederland bij Nederlanders.  

Dat er 10 werelderfgoederen zijn in Nederland en dat uniek in de wereld zijn, voor nu en 

later. Door het vergroten van de bewustwording zou het ook mogelijk moeten worden om 

financiële steun te krijgen voor de instandhouding van het werelderfgoed. Het kan ook 

leiden tot meer / andere bezoekers. 

De uitdaging is om in 2016 een synergetisch effect te creëren van alle activiteiten die er 

zijn. 

Dit betekent dat de optelsom van het effect van alle activiteiten die nu los van elkaar 

bereikt wordt, veel groter wordt. In samenwerking met alle partijen bundelen we alle 

activiteiten in een gezamenlijk communicatie- en marketing campagne, waarin de visie 

en commitment als basis dient. 

 

 

Doelgroep 

Brede publiek 

 

Resultaat 

Trots bewerkstelligen bij Nederlanders op ons werelderfgoed. Uit de nulmeting van de 

RCE in 2014 bleek dat de term werelderfoed nog niet bekend was bij Nederlanders. Het 

streven is dat begin 2017 na het uitrollen van de campagne bij 50% van de gezinnen 

met kinderen in de leeftijd 4-13 jaar bekend is dat er werelderfgoederen zijn in 

Nederland en dat deze zo uniek in de wereld zijn dat zij een UNESCO 

Werelderfgoedstatus hebben en daarom bewaard moeten blijven voor nu en toekomstige 

generaties.  

 

Duurzaam communicatie marketing campagne, waarin bestaande en lopende 

evenementen en middelen worden gekoppeld en ingezet, met een apotheose-moment in 

2016. 

 

Voorgeschiedenis 

De Stichting Werelderfgoed Nederland en het Werelderfgoed Podium werken sinds 2014 

samen erg hard aan het borgen van de samenhang van de werelderfgoederen en het 

vergroten dan de uitstraling ervan. Daar werken ook andere partijen aan mee, zoals de 

Nationale UNESCO Commissie en de RCE. Dit project geeft daar een vervolg aan.  

 

Er zijn de afgelopen jaar al veel stappen gezet om deze doelgroepen de bereiken, zoals 

het maken van een gezamenlijke website van de Stichting en het Werelderfgoed Podium, 

maar ook het ontwikkelen van een app. Echter, er kunnen nog meer stappen gezet 

worden. Dit is ook bevestigd in een strategische bijeenkomst van de Stichting in 

september 2015, waar duidelijk is afgesproken om de zichtbaarheid van het Nederlands 

werelderfgoed te vergroten. In 2016 is er een groot project met het Klokhuis en dit moet 

optimaal benut worden. Er is nog meer aantrekkelijk (visueel) materiaal nodig om te 

zorgen dat de Nederlandse werelderfgoederen op het netvlies van de doelgroep blijft 

staan. Immers, deze doelgroepen werken veel met visuele informatie en daar is nog een 

verbeterslag te maken.  

 

Uitvoering 

Op basis van de briefing verkennen en ontwikkelen we twee á drie strategische routes. 

Elk van deze routes zullen basaal worden uitgewerkt in de vorm van een centrale 

campagnestrategie en daarop gebaseerd creatief concept dat wordt geïllustreerd met 

voorbeelden van toepassingen ervan. Een aanzet tot een visuele stijl en de tone-of-voice 
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zullen onderdeel zijn van de presentatie. Ook wordt hierin de intentie tot samenwerking 

met NBTC, de verslagen van de RCE en Stichting mee genomen i.r.t. activiteiten en 

communicatie en marketing voor het werelderfgoed in Nederland. 

 

Na de gezamenlijke keuze voor de beste route en de feedback hierop van alle betrokken 

partijen zullen we deze route verfijnen en door ontwikkelen naar concepten voor concrete 

communicatiemiddelen. Concreet betekent dit dat het communicatiebureau volledig 

vormgegeven concepten in de beoogde tone-of-voice opleveren toegepast op relevante 

communicatiemiddelen. 

 

Na volledige inhoudelijke overeenstemming worden de gepresenteerde concepten 

uitgewerkt naar passende en consistente middelen voor de uitrol van de 

campagnevoering. Voor de realisatie hiervan zullen wij in overleg met het 

communicatiebureau werken met externe partijen (bijvoorbeeld een illustrator, een 

fotograaf, online productiepartners, en/of een filmproductiehuis) die we selecteren op 

basis van de inhoudelijke aspecten van de concepten. Voorafgaand aan de productie 

stellen we deze partijen voor aan de werkgroep communicatie en marketing van Stichting 

Werelderfgoed Nederland en zullen we de hiermee gepaard gaande kosten gedetailleerd 

begroten. Het communicatiebureau is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output 

van deze externe partijen.  

 

 

Wat zijn de kaders? 

- Projectplan Werelderfgoed Podium  

- Missie en Visie Stichting Werelderfgoed 

-  Activiteitenplan Stichting Werelderfgoed Nederland 2016 

-  De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichting 

Werelderfgoed; 

-  De in 2015 opgezette marketingstrategie. 

-  VER-aanvraag project ‘Duurzaam Communicatie Marketing Campagne 2016’ 

 

 

Financiering 

Kosten: € 73.000 

 

Waaruit gedekt:  

VER: € 58.000  

Werelderfgoed Podium: € 2.000 

Stichting Werelderfgoed Nederland: € 5.000  

Externe financiering: € 8.000 (onder andere vertalingen Booking.com + tv/radio partijen 

– staat als ‘sponsoring in natura’ in VER-aanvraag) 
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Onderhoud en uitbouw website 

 

 

Doel 

Een uitstekend functionerende website, gevuld met alle relevante informatie over het 

werk van de Stichting en het Werelderfgoed Podium.  

 

Doelgroep 

De in cultuur geïnteresseerde nationale en internationale volwassene. 

 

Resultaat 

De technische structuur van de website is up-to-date en kan al het functies die nodig zijn 

voor het uitdragen van de boodschap van de Stichting Werelderfgoed en het 

Werelderfgoed Podium aan (zoals het verzenden van de nieuwsbrief, automatische 

aanmelding, etc). Het resultaat is bereikt als we zonder problemen en op efficiënte wijze 

op de site kunnen werken en de functies kunnen gebruiken.  

De technische structuur van de website is up-to-date en kan inmiddels de functies die 

nodig zijn voor het uitdragen van de boodschap van de Stichting Werelderfgoed en het 

Werelderfgoed Podium aan (zoals het verzenden van de nieuwsbrief, automatische 

aanmelding, etc).  

Voor 2016 willen we de volgende extra resultaten bereiken 

 De website moet in meerdere buitenlandse talen beschikbaar zijn (DU, SP, RU, 

CH). 

 Er moet een uitgebreidere koppeling met social media mogelijk zijn 

 Er moet ruimte voor mogelijke sponsors en partners van de Stichting 

Werelderfgoed en het Podium op de website beschikbaar zijn 

 Er moet ruimte komen om online ‘arrangementen’ (wandelingen, fietstochten, 

bezoekjes .e.d.) mogelijk te maken indien gewenst.  

 

Voorgeschiedenis 

De website bestaat al en wordt jaarlijks technisch up-to-date gemaakt en bijgehouden. 

In 2015 is daar een flinke boost aan gegeven. Doorontwikkeling aan de achterkant is 

nodig ivm het beschikbaar stellen in meerdere talen (DU, SP, RU, CH). 

 

Uitvoering 

Cinnamon zorgt voor het onderhoud van de technische structuur van de website. De 

communicatiemederker van het Werelderfgoed Podium trekt dit project in overleg met de 

projectleider.  

 

Wat zijn de kaders? 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën; 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie; 

- Activiteitenplan 2016; 

- besluiten van de begeleidingsgroep van het Werelderfgoed Podium. 

 

Financiering 

Kosten: € 15.000  

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 15.000 
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Update Brochure en Informatiezuil 

 
Doel 

Het Nederlands UNESCO Werelderfgoed is bekend bij een breed publiek, en de onderlinge 

samenhang en relatie van de Nederlandse werelderfgoederen is duidelijk: de afstand 

tussen de onderlinge werelderfgoederen is klein. De bezoekers bezoeken meerdere 

werelderfgoederen in Nederland.  

 

Doelgroep 

Geïnteresseerde bezoeker werelderfgoed. 

 

Resultaat 

Meer gasten bezoeken meerdere Werelderfgoederen en nemen informatie mee als 

souvenir. De verwachting is dat in 2017 in elk geval 5% van de bezoekers meerdere 

werelderfgoederen heeft bezocht.  

 

Voorgeschiedenis 

In 2011 ontstond de behoefte de Werelderfgoederen concreet via een uiting aan elkaar te 

koppelen voor een breed nationaal en internationaal publiek. Dit resulteerde in een in 

huisstijl geproduceerde brochure waarin alle UNESCO Werelderfgoederen  in Nederland 

werden gepresenteerd. Het publiek wordt uitgedaagd om meerdere van deze sites te 

bezoeken via een stempelkaart op de achterzijde, die tevens aantoont dat de in 

Nederland gelegen UNESCO Werelderfgoederen op relatief korte afstand van elkaar te 

vinden zijn.   

 

In dezelfde stijl is in 2014 een informatiezuil gerealiseerd, die op verschillende 

Werelderfgoederen te vinden is. De werelderfgoederen dragen zo actief bij aan het 

bekendmaken van collega werelderfgoederen. Dit project is dus een voortzetting van 

eerdere activiteiten.  

 

Uitvoering 

Op basis van actuele veranderingen en aanpassingen worden zowel de brochure als de 

zuilen geregeld ge-update. Zowel de brochures als de zuilen zijn tweetalig. Er is nu ook 

ruimte bij het Werelderfgoed Podium voor een informatiezuil, dus die moet gemaakt 

worden. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden voor plaatsing van een informatiezuil 

in de Van Nellefabriek.  

 

Verder worden de brochures geregeld aangevuld voor de 10 sites.   

 

Wat zijn de kaders? 

-        De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichting  

Werelderfgoed; 

-        De in 2015 opgezette marketingstrategie. 

  

Financiering 

Kosten: € 10.000 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 10.000 
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Publiceren Werelderfgoedboek 

 

 

Doel 

Het realiseren van boeken over alle Nederlandse UNESCO Werelderfgoederen in 

samenwerking met Uitgeverij Matrijs, Utrecht.  

 

Doelgroep 

Het in werelderfgoed geïnteresseerde publiek.  

 

Resultaat 

In 2016 is het boek over de Droogmakerij De Beemster. En uiteindelijk is er een fraaie 

reeks gebonden boekwerken die de gezamenlijke Nederlandse UNESCO 

Werelderfgoederen omvat. 

 

Voorgeschiedenis 

Dit boek is onderdeel van een reeks over alle Nederlandse werelderfgoederen. Inmiddels 

zijn boeken gemaakt over:  

 

1. Schokland en Omgeving 

2. het Rietveld Schroderhuis 

3. de Stelling van Amsterdam 

4. het Ir.D.F. Woudagemaal 

5. de Grachtengordel van Amsterdam 

6. de Waddenzee 

7. Molencomplex Kinderdijk-Elshout. 

 

Uitvoering 

St. Ir. D.F. Woudagemaal 

 

Wat zijn de kaders? 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën; 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie; 

-  beleid Uitgeverij Matrijs. 

 

Financiering 

Kosten: € 40.000  

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 20.000 

Externe financiering: Andere sponsoren voor het boek € 20.000 
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Klokhuis 

 

Doel  

Het Nederlands werelderfgoed onder de aandacht krijgen van schoolkinderen, en 

daarmee ook hun families. Dit moet de kennis over en de betrokkenheid bij het 

werelderfgoed vergroten.  

 

Doelgroep 

Jeugd 

 

Resultaat 

Een gezamenlijke startbijeenkomst (maart 2016) en tien uitzendingen over het 

Nederlands werelderfgoed uitgezonden op de Nederlandse tv.  

 

Voorgeschiedenis 

In 2015 is contact gelegd met het Klokhuis en is de samenwerking besproken. Het is 

uniek dat het Klokhuis zich committeert aan 10 afleveringen over een onderwerp. Van 

enkele werelderfgoederen bestaat al een uitzending maar daar waar nodig zal deze 

worden bijgewerkt. Van de andere werelderfgoederen zal een nieuwe aflevering gemaakt 

worden. Dit is een nieuwe activiteit en er is een samenhang met het educatieproject over 

Klokhuis (zie pagina 20).  

 

Uitvoering 

De activiteit wordt getrokken door Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Ir. D.F. 

Woudagemaal en De Beemster vanwege de initiële betrokkenheid en de portefeuilles 

marketing en educatie.  

 

Wat zijn de kaders? 

- De overeenkomst uit 2015 met Klokhuis; 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën van de Stichting 

Werelderfgoed; 

-  De in 2015 opgezette marketingstrategie. 

 

Financiering 

Kosten: € 285.000 euro 

 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie: 15.850 

Externe financiering: € 269.150 (€ 255.000 Klokhuis en € 14.150 boeken) 
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Vakantiebeurs 

 

Doel 

Het Nederlandse werelderfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek dat 

zich oriënteert op een vakantie. 

Daarvoor zou ten behoeve van de Vakantiebeurs budget nodig zijn voor inrichting van de 

stand (met materiaal dat ook bruikbaar is voor andere evenementen waar Werelderfgoed 

zich presenteert) en de relatie te leggen tussen het jaarlijks thema van de Beurs en het 

Werelderfgoed. 

 

Doelgroep 

De toerist / dagjesmensen 

 

Resultaat 

Het beoogde resultaat is meer bezoekers te trekken naar de stand van Werelderfgoed in 

Nederland. In 2014 werden er 12.500 bezoekers actief bereikt. 

Voor de jaren 2015 en 2016 Zouden er dat zeker 13.500 moeten zijn. Dit wordt gemeten 

door tellingen van bezoekers en eventuele uit te geven gadgets.  

 

Voorgeschiedenis 

De vakantiebeurs wordt jaarlijks door 110.000 bezoekers bezocht. De jaarbeurs is 

enthousiast over deelname van de UNESCO Werelderfgoederen. Zij biedt daarom de 

stand gratis aan (normaal kost die rond de € 30.000). 

De Vakantiebeurs is een ideaal platform om een breed publiek te bereiken. Flyers, 

brochures, documentatie over activiteiten als fietstochten en wandelingen kan worden 

uitgereikt aan het publiek. 

Dit wordt het derde jaar dat de Stichting op de vakantiebeurs aanwezig zal zijn. Vorig 

jaar heeft de RCE samen met de Nationale UNESCO Commissie het initiatief genomen om 

deel te nemen aan de Vakantiebeurs. Dat zal voor 2015 weer het geval zijn. Voor het 

jaar 2016 zal de Stichting overwegen in welke vorm zij kan participeren in de organisatie. 

Voor de Stichting betreft het een nieuwe activiteit, die het overwegen waard is gezien het 

grote bereik van een breed publiek. 

 

Uitvoering 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Nationale UNESCO Commissie en Stichting Werelderfgoed 

Nederland (trekker) 

 

Wat zijn de kaders? 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën; 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie. 

 

Financiering 

Kosten: € 6.000 

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 6.000 + inzet eigen uren voor aanwezigheid op de 

vakantiebeurs. Ook de RCE bijdragen aan de vakantiebeurs. 
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1.2 Educatie 
In 2016 wordt educatie actief opgepakt. De contacten die met Het Klokhuis zijn gelegd 

over de uitzendingen over alle Nederlandse werelderfgoederen, bieden mooie kansen om 

de educatiemiddelen van de Stichting te koppelen aan de bekendheid die de Nederlandse 

werelderfgoederen en de Stichting Werelderfgoed Nederland door de tien uitzendingen 

krijgt. In 2016 wordt ingezet op een aanvullend educatief programma op deze 

uitzendingen.  

 

In 2016 worden de door de Stichting ontwikkelde educatiemiddelen, zoals de handleiding 

voor docenten over lesgeven over werelderfgoed en de digitale module, wederom 

gerichter onder de aandacht van docenten en onderwijskundigen gebracht (bijvoorbeeld 

door de Onderwijsbeurs voor te bereiden voor 2017). Ook wordt ervoor gezorgd dat de 

digitale module op een leerzame en aantrekkelijke manier informatie over het Nederlands 

werelderfgoed overbrengt. Deze informatie wordt ook dit jaar weer verder uitgebreid om 

de module zo aantrekkelijk te houden en completer te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten voor 2016: 

 Klokhuis 

 Meer gebruik van educatiemateriaal Stichting door scholen. 

 Meer informatie over werelderfgoed beschikbaar via digitale module.  

 Onderzoeken mogelijkheden promotie educatiemateriaal op de Onderwijsbeurs. 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Verspreiden boodschap van het 

werelderfgoed onder jongeren (8-

15 jaar).  

 

 Aansluiting zoeken bij de 

uitzendingen en promotiemiddelen 

van Het Klokhuis 

 Het proactief benaderen van de 

scholen in Nederland.  

 Contact onderhouden met de 

scholen die de digitale module 

gebruiken. 

 Input en feedback van de digitale 

module verder uitbreiden. 

 Leraren ‘kant-en-klare’ digitale 

pakketten aanbieden. 

 

  



20 

 

Het Klokhuis: aansluiting lesmateriaal op uitzendingen 

Doel  

In 2016 vindt een nauwe samenwerking tussen de Stichting en Het Klokhuis plaats. In 

het voorjaar wordt wekelijks een aflevering over de Nederlandse werelderfgoederen 

uitgezonden. Het Klokhuis heeft een groot bereik onder de jeugd in Nederland. Deze 

samenwerking biedt een unieke kans om de educatieve middelen van de Stichting te 

laten aansluiten bij de programmering en de promotie van Het Klokhuis en om zodoende 

de bekendheid van de Nederlandse werelderfgoederen sterk te vergroten.  

 

De digitale module van de Stichting blijft interessant voor docenten en leerlingen doordat 

het relevante, interessante en uitdagende informatie over het Nederlands werelderfgoed 

bevat.  

 

Doelgroep 

Leerlingen en docenten in het basisonderwijs.  

 

Resultaat 

De digitale module van de Stichting in aansluiting op de uitzendingen van Het Klokhuis 

actief onder de aandacht van het onderwijsveld brengen. Alle scholen in Nederland 

worden met behulp van een gespecialiseerd bureau in 2016 wederom actief 

aangeschreven en geattendeerd op het educatiemateriaal van de Stichting. Hierbij een 

ludieke act organiseren om nog meer (media)aandacht voor werelderfgoed te verwerven. 

 

In overleg met Het Klokhuis wordt gekeken wat de beste aanpak is om het lespakket in 

het onderwijsveld aan te prijzen. In 2016 wordt het educatiemateriaal van de Stichting 

zo nodig aangepast en uitgebreid om zo effectief mogelijk van de uitzendingen van Het 

Klokhuis gebruik te kunnen maken qua bekendheid.  

 

De digitale module bevat meer achtergrondinformatie over werelderfgoed en de 

Nederlandse werelderfgoederen. Ook zijn de spelletjes en fotobank uitgebreid. Docenten 

blijven het hierdoor gebruiken in hun klas en werelderfgoed wordt zo steeds bekender 

onder de jeugd. Verder is er een toename van het aantal scholen dat de digitale module 

gebruikt. De scholen wordt gevraagd of zij gebruik hebben gemaakt van het materiaal, 

wat hun ervaring was en wat hun wensen zijn.  

 

Voorgeschiedenis 

In 2014 is een start gemaakt met het proactief benaderen van de scholen in Nederland 

om zo de boodschap van het werelderfgoed te kunnen verspreiden. Ook dit jaar zal dit 

verder worden uitgewerkt door contact te onderhouden met de scholen die de digitale 

module gebruiken. Het is de bedoeling om met hun input en feedback deze module 

verder uit te breiden. Het belang hiervan werd ook onderstreept in de nulmeeting over 

het werelderfgoed, waarin staat dat leraren graag van deze ‘kant-en-klare’ pakketten 

gebruik maken. 

 

Uitvoering 

Droogmakerij de Beemster. Er zal worden samengewerkt met Podium, die ook de module 

hebben ontwikkeld en de scholen actief kunnen aanschrijven. 

 

Wat zijn de kaders? 

- Handleiding lesgeven over Werelderfgoed 

- Digitale module 

- Educatiestrategie 2014 

- Richtlijnen, expertise en kanalen van Het Klokhuis 
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Financiering 

Kosten: € 11.000 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 11.000 

Externe financiering: bijdragen van het Klokhuis (zie project ‘Klokhuis’ op pagina 17) 
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Promotie lesmateriaal 

 

Doel 

De educatiemiddelen van de Stichting gericht onder de aandacht brengen van docenten 

en onderwijsdeskundigen. 

 

Doelgroep 

Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook docenten van beroepsonderwijs en 

organisaties gericht op educatie maken deel uit van de doelgroep.   

 

Resultaat 

Een toename van het aantal scholen dat gebruik maakt van het educatief materiaal: de 

handleiding wordt meer gebruikt op scholen en de digitale module wordt vaker 

gedownload van de website van de Stichting dan dat nu het geval is. De digitool wordt 

ook steeds vaker op websites van derde partijen aangeboden (zoals Edu’Actief). Dit 

vergroot de bekendheid van de Nederlandse werelderfgoederen en de bekendheid van de 

Stichting. Deze derde partijen houden de Stichting op de hoogte van het gebruik van en 

de ervaringen met de digitool.  

 

Daaruit voortvloeiend zou er meer bezoek van scholen en leerlingen aan de 

werelderfgoederen moeten zijn. Dit moet blijken uit een toename van de bezoekers-

aantallen. 

 

Ook is de Stichting in januari 2017 vertegenwoordigd op de Onderwijsbeurs. De 

voorbereidingen moeten hiervoor in 2016 worden getroffen (aanpak en producten 

ontwikkelen).   

 

Indicator: 

In 2016 moeten minstens 50 docenten de digitale module gedownload hebben. De 

digitool wordt ook op websites van derden aangeboden.  

 

Voorgeschiedenis 

Sinds drie jaar heeft de Stichting een handleiding voor lesgeven over werelderfgoed en 

sinds vorig jaar is er de digitale module. Het is tot nu toe lastig gebleken om de 

instrumenten ook daadwerkelijk door docenten gebruikt te krijgen.  

 

De tweejaarlijkse onderwijsbeurs NOT, dé plek waar alle betrokkenen in het onderwijs 

samenkomen en dus ook dé gelegenheid om het werk van de Stichting op het gebied van 

educatie en werelderfgoed onder de aandacht te brengen. Een gedeelte van het budget 

zal gebruikt worden voor de NOT en de rest voor het verder uitwerken van de 

educatiemiddelen. 

 

Uitvoering 

Droogmakerij de Beemster.  Er zal worden samengewerkt met Podium en Zeeman en De 

Regt.  

 

Wat zijn de kaders? 

- Handleiding lesgeven over Werelderfgoed van de Stichting Werelderfgoed Nederland 

- Educatiestrategie 2014 Stichting Werelderfgoed Nederland 

- Digitool Stichting Werelderfgoed Nederland 

 

Financiering 

Kosten: € 5.500  

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 5.500 
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1.3 Werelderfgoedweekend 
 

 

Tijdens het werelderfgoedweekend in 2016 zal er door de Nederlandse werelderfgoederen 

afzonderlijk invulling gegeven worden aan een centraal thema: Water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten voor 2016: 

 Meer nationale bekendheid voor het werelderfgoedweekend; 

 Meer bezoekers door het werelderfgoedweekend. 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Meer bekendheid van 

werelderfgoed bij het brede 

publiek  

 

 Centraal thema ‘Water’ individueel 

vorm geven met een voor de sites 

passende activiteiten 
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Werelderfgoedweekend 

 

 

Doel 

Het organiseren van activiteiten in het tweede weekend van september om daarmee 

publiciteit en bezoek te genereren. 

 

Doelgroep 

Het geïnteresseerde publiek 

 

Resultaat 

Alle sites hebben in het betreffende weekeinde bijzondere activiteiten georganiseerd naar 

aanleiding van een centraal thema: ‘Water’. Over deze activiteiten is individueel maar 

ook gezamenlijk gecommuniceerd. 

 

Na afloop wordt geëvalueerd en door een aantal sites hun aantal bezoekers gemeld. 

 

 

Voorgeschiedenis 

Deze lopende activiteit heeft de afgelopen jaren een gezamenlijk programma gehad. Dit 

blijkt organisatorisch en praktisch zeer moeilijk haalbaar. Bij evaluatie van het afgelopen 

jaar is geconstateerd dat het gezamenlijk organiseren met individuele programma’s meer 

kansen biedt. Tot en met 2015 vond het werelderfgoedweekend in het tweede weekend 

van juni plaats. Maar om efficiënter met de tijd en inzet om te gaan, en om mogelijk 

groter bereik te hebben, is er besloten het werelderfgoedweekend te verplaatsen naar 

september en het te laten samenvallen met de Openmonumenten Dag. De Stichting 

Open Monumentendag is verheugd over deze ontwikkeling en mogelijkheden om nauwer 

samen te werken zullen worden onderzocht.  

 

Uitvoering 

De portefeuillehouder neemt het voortouw maar de invulling zal door elk werelderfgoed 

individueel gedaan worden. Communicatie wordt vanuit het Werelderfgoed Podium 

gedaan maar de input hiervoor komt via de portefeuillehouder. 

 

Wat zijn de kaders? 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën; 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie; 

- Werelderfgoedweekend vindt plaats het tweede weekend van juni;  

- Thema voor jaar 2016 is ‘Water’. 

 

 

Financiering 

Kosten: € 10.000 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 10.000 + eigen bijdrage sites voor individuele 

programmering en invulling daarvan 
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1.4 Duurzaam toerisme 
 

In 2016 wordt een vervolg gegeven aan een actief duurzaam toerisme beleid bij de 

Nederlandse werelderfgoederen. Nadat in 2015 was vastgesteld waar de 

werelderfgoederen staan met betrekking tot duurzaam toerisme, zal er in 2016 invulling 

worden gegeven aan een aantal zaken waar volgens de uitkomsten van de checklist 

duurzaam toerisme ruimte was voor verbetering, zoals het actief betrekken van de 

bezoeker bij het presenteren en ervaren van het werelderfgoed.  

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten voor 2016: 

 Ontwikkelen richtlijnen bezoekers werelderfgoederen; 

 Ontwikkelen product interactie met bezoeker; 

 Ontwikkelen interpretatie werelderfgoed voor 3 doelgroepen in 3 talen. 

 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Actief duurzaam toerisme 

management Nederlandse 

werelderfgoederen 

 Duurzaam toerisme programma 

van UNESCO bij de Nederlandse 

werelderfgoederen toepassen daar 

waar relevant. 

2. Actieve betrokkenheid bezoeker  Methodiek ontwikkelen van het 

ontleden van de kernwaarden en 

attributen van het werelderfgoed; 

 Opzetten richtlijnen; 

 Middelen ontwikkelen / inzetten 

om de bezoeker te bereiken. 
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VER-project Duurzaam toerisme (fase 2) 

 

 

Doel 

1. Actief duurzaam toerisme beleid bij de Nederlandse werelderfgoederen. 

2. Actief betrokken bezoeker. 

 

Doelgroep 

De nationale en internationale bezoeker van het werelderfgoed. 

 

Resultaat 

1. Er is een methodiek ontwikkeld waardoor elk werelderfgoed de concrete attributen 

en kernwaarden van hun Outstanding Universal Value (OUV) kan vaststellen. Dit 

is ook bij 1 pilot site gedaan om te kijken of het inderdaad werkt.  

 

2. Deze attributen en kernwaarden zijn de basis voor het daarna op te stellen 

interpretatie materiaal voor het werelderfgoed. Het is essentieel dat dit materiaal 

geschikt wordt gemaakt voor tenminste drie doelgroepen en in tenminste drie 

talen.  

 

3. Verder zijn er richtlijnen voor de bezoeker en is er een product wat interactie met 

de bezoeker mogelijk maakt om zo te weten te komen hoe deze het 

werelderfgoed ervaart (dit kan bijvoorbeeld een enquête of elektronische 

applicatie / toevoeging aan de nieuw ontwikkelde Nederlandse werelderfgoed app 

zijn).  

 

Voorgeschiedenis 

De aanleiding voor dit project is dat er al een aantal werelderfgoederen met duurzaam 

toerisme bezig zijn. Het is bovendien een zeer actueel onderwerp bij UNESCO en is het 

de verwachting dat een duurzaam toerisme management een vast onderdeel van 

werelderfgoed management gaat worden. De projectleider van de Stichting heeft met 

UNESCO samengewerkt aan het duurzaam toerisme programma, en deze kennis kan 

gebruikt worden voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme management bij de 

Nederlandse Werelderfgoederen.  

In 2015 is de eerste stap volgen het UNESCO Duurzaam Toerisme Programma gezet en 

het elk werelderfgoed, en drie sites van de Voorlopige Lijst, de checklist voor duurzaam 

toerisme ingevuld. Dit project is een vervolg hierop. Bovendien is een van de uitkomsten 

uit de tweede cyclus van de UNESCO Periodieke Rapportage voor Europa dat er meer 

aandacht nodig is voor de bewustwording van het algemene publiek, en daar sluit deze 

aanvraag naadloos op aan.  

 

Uitvoering 

De projectleider in samenwerking met de werelderfgoederen en UNESCO Parijs. En er 

wordt samengewerkt met Loes van der Vegt (Land-id) voor het ontwikkelen van de 

methodiek voor het ontleden van de kernwaarden en attributen van het werelderfgoed. 

 

Wat zijn de kaders? 

- Plan van Aanpak Stichting – VER; 

- UNESCO’s duurzaam toerisme programma; 

- uitkomsten checklist duurzaam toerisme, 2015.  

 

Financiering 

Kosten: € 52.800 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 7.800 

Externe financiering: VER € 40.000 / Externe Fondsen € 5.000  
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Overzicht financiën Marketing, Communicatie en Educatie 
 

Thema en activiteiten 

Kosten 
Subsdie-

verzoek 2016 

Wereld-
erfgoed 
Podium 

VER-subsidie 
 

Eigen bijdrage 
Stichting WE 
Nederland 

Externe finan-
ciering 

Marketing en Communicatie 
 

€ 564.000 € 82.850 
 

€ 17.000 € 108.000 € 9.000 € 347.150 

Vergroten bekendheid Werelderfgoed € 6.000 € 6.000    
 

VER-project ‘De mobiele souvenirshop’ € 119.000  € 15.000 € 50.000 € 4.000 € 50.000 

Project social media € 10.000 € 10.000    
 

VER-project ‘communicatie marketing campagne’ € 73.000  € 2.000 € 58.000 € 5.000 € 8.000 

Onderhoud en uitbouw website € 15.000 € 15.000     

Update brochure en informatiezuilen € 10.000 € 10.000    
 

Werelderfgoedboek (Droogmakerij De Beemster) € 40.000 € 20.000    € 20.000 

Klokhuis € 285.000 € 15.850    € 269.150 

Vakantiebeurs € 6.000 € 6.000     

Educatie 
 

€ 16.500 € 16.500 
 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Het Klokhuis: aansluiting lesmateriaal € 11.000 € 11.000 
 

    

Promotie lesmateriaal € 5.500 € 5.500 
 

    

Werelderfgoedweekend € 10.000 € 10.000 
 

€ 0 
 

€ 0 
 

€ 0 € 0 

Werelderfgoedweekend  € 10.000 € 10.000 
   

 

Duurzaam Toerisme 
 

€ 52.800 € 7.800 
 

€ 0 € 40.000 
 

€ 0 € 5.000 

VER-project ‘duurzaam toerisme (fase 2)’ € 52.800 € 7.800 
 

€ 40.000 
 

€ 5.000 
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Programma 2. Positionering WE.nl 
 

 

Positionering 

Werelderfgoed 
Nederland 

 2.1 Kennis-

uitwisselings-

bijeenkomsten  

Portefeuillehouder: Stelling van 
Amsterdam   

Mw J. Geldhof 
a. Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 
(drie stuks) 

 

Portefeuillehouder: Rietveld  

Schröderhuis   
Mw J. Bierman 
a. Strategiebijeenkomsten 
 

2.3 Samen-

werkings-
verbanden 

Portefeuillehouder: Waddenzee 
Dhr J. Verhulst 
a. Samenwerkingsverbanden 
 

2.2 Strategie-

bijeenkomst 
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Programmadoel 
 

We willen dat Stichting Werelderfgoed Nederland zich een sterke positie verwerft als 

kennispunt op het gebied van behoud en ontwikkeling van c.q. communicatie over de 

Nederlandse werelderfgoederen en zich hiermee duidelijk positioneert in en buiten 

Nederland. De Stichting heeft een heldere positionering als gesprekspartner voor de 

overheid. Dit moet leiden tot: 

 

1. Meer bekendheid van Stichting Werelderfgoed Nederland en daarmee meer 

bekendheid en draagvlak voor de Nederlandse Werelderfgoederen; 

2. Betere samenwerking tussen de afzonderlijke Nederlandse Werelderfgoederen 

en, indien relevant, de buitenlandse werelderfgoederen; 

3. Het delen van kennis en kunde tussen de diverse Nederlandse (toekomstige) 

werelderfgoederen en buitenlandse werelderfgoederen; 

4. Meer inhoudelijke verdieping van een onderwerp op strategisch niveau; 

5. Meer financiële armslag door externe financiering. 

 

 

 

 

 

Programmadoel 1: 

Het doel is om meer mensen met het Nederlands werelderfgoed te laten kennismaken. 

Meer bekendheid moet leiden tot een grotere betrokkenheid. Het sterke punt van de 

Stichting is dat deze voor alle tien de werelderfgoederen de aandacht vraagt en nationaal 

opereert. Hierdoor kan het Nederlandse publiek in één keer met alle werelderfgoederen 

kennismaken.   

 

Programmadoel 2: 

De diversiteit van de verschillende werelderfgoederen is een pluspunt. Door het 

uitwisselen van ervaringen kunnen suggesties worden aangedragen waar anders niet aan 

gedacht was. Internationaal wordt er op dit moment veel moeite gedaan om tot een 

sterkere cohesie te komen tussen cultuur en natuur. Het feit dat ze in Nederland in één 

verband zitten is een groot voordeel. Het streven is om de samenwerking te blijven 

optimaliseren. Het is ook goed denkbaar dat er bij een speciaal onderwerp ook naar 

buitenlandse werelderfgoederen wordt gekeken en een samenwerking wordt aangegaan 

(zoals ook het geval is met de kennisuitwisselingsbijeenkomsten).  

 

Programmadoel 3: 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten dragen bij aan het verwerven van kennis, het 

uitwisselen van relevante informatie en het uitdragen van de waarde van werelderfgoed. 

De samenwerking tussen de bestaande werelderfgoederen en de sites op de voorlopige 

lijst heeft een stimulerende impact. De verschillende invalshoeken leiden tot een 

verdieping van de kennis.  

 

Programmadoel 4: 

En de strategiebijeenkomst is een belangrijk middel bij het duidelijk krijgen van een 

onderwerp, zoals het gebruik van het logo, externe financiering of een nieuw 

visiedocument.  

 

Programmadoel 5: 

De Stichting wil meer financiële armslag creëren door samenwerkingsverbanden met 

externe partijen aan te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan de BankGiro Loterij maar 

ook aan partijen als de KLM. Het is belangrijk dat de Stichting meer externe financiën 

gaat binnenhalen.  
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Speerpunten voor 2016: 

 Een nationale en internationale kennisuitwisselingsbijeenkomst over een 

actueel onderwerp 

 Inhoudelijk uitwerken van een inhoudelijk onderwerp door middel van een 

strategiebijeenkomst 

 Aangaan samenwerkingsverbanden 

 Verkrijgen externe financiën 

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Twee 

kennisuitwisselingbijeen-

komsten met een afwisselend 

programma  

 

 Organisatie van 1 

kennisuitwisselingsbijeenkomst, 

gecombineerd met Vlaanderen, met een 

internationaal onderwerp/karakter; 

 1 andere kennisuitwisselingbijeenkomst 

met een inhoud die aansluit op de vraag 

en behoeften van de leden van 

Werelderfgoed.nl 

2. Concrete 

samenwerkingsafspraken 

met andere partijen 

 Doorstart Arriva tours; 

 Intensief zoeken naar andere partners 

om de boodschap te verspreiden.  

3. Externe financiering 

binnengehaald 

 Mogelijkheid om online te doneren is 

operationeel; 

 Partners gevonden die financieel 

bijdragen aan de Stichting (dit kan in 

kind zijn). 

4. Inhoudelijk uitwerken van 

een onderwerp / strategische 

richtlijnen vaststellen 

 Organiseren van strategiebijeenkomsten 
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Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

 

 

Doel 

Doel van de kennisuitwisselingsbijeenkomsten is om kennis te brengen c.q. uit te 

wisselen inzake het in stand houden van werelderfgoed (in de meest brede zin van het 

woord) en het uitdragen van de waarde van werelderfgoed. De doelgroep zijn de 

bestaande Nederlandse Werelderfgoederen als ook de (toekomstige) werelderfgoederen 

op de Voorlopige Lijst. 

 

Doelgroep 

Deelnemers van de bestaande Nederlandse Werelderfgoederen, deelnemers van de 

potentiele werelderfgoederen op de voorlopige lijst, deelnemers van Vlaamse 

werelderfgoederen. Indien van toepassing en wenselijk: andere geïnteresseerden.  

 

Resultaat 

Het resultaat is dat er in 2016 drie kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn georganiseerd 

welke tegemoet komen aan kennisvragen die bij de diverse Nederlandse 

werelderfgoederen leven. 

Voor 2016 staan gepland: 

 

- Begin 2016: een bijeenkomst over publieksbereik en werelderfgoed. 

 

- Voorjaar 2016: een kennisbijeenkomst over risk-prepairdness in relatie tot 

Werelderfgoed.  

Nadere invulling als ook locatie volgt nog. 

 

- Najaar 2016: Een gezamenlijke bijeenkomst met de Vlaamse Werelderfgoederen, 

dit keer weer in Nederland. Idee is om als thema voor deze bijeenkomst een 

internationaal thema/c.q. internationale sprekers te pakken. Nadere invulling als 

ook locatie volgt nog. 

 

 

De kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn geslaagd wanneer blijkt dat deze voldoen aan 

de kennisvraag van de diverse Nederlandse (en Vlaamse) werelderfgoederen en 

bijdragen aan een duurzame instandhouding van het werelderfgoed c.q. het uitdragen 

van de waarden van werelderfgoed. 

 

 

Voorgeschiedenis 

De kennisuitwisselingsbijeenkomsten zijn een lopende activiteit die reeds sinds 2011 

worden georganiseerd. Afgelopen jaar is een kennisbijeenkomst georganiseerd over ‘de 

periodieke rapportages en het vervolg daarop’. Deze bijeenkomst vond in samenwerking 

met Vlaanderen plaats in mei 2015 (locatie Antwerpen). De tweede bijeenkomst van 

2015 is door omstandigheden verschoven naar januari 2016 en heeft als onderwerp 

‘publieksbereik en Werelderfgoed’. Deze bijeenkomst vindt op 13 januari 2016 plaats in 

gebouw De Bazel. 

 

Uitvoering 

Trekker van de kennisuitwisselingsbijeenkomsten is het werelderfgoed Stelling van 

Amsterdam. Zij wordt daarbij voor wat betreft het aandragen van onderwerpen 

ondersteund door de andere Nederlandse werelderfgoederen. Ook stelt steeds een van 

de bestaande of potentiële werelderfgoederen zijn/haar locatie ter beschikking voor deze 

bijeenkomsten. 
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Wat zijn de kaders? 

- Visiedocument Werelderfgoed.nl 2016-2020. 

- Uitkomsten Periodieke Rapportage Noord West Europa (2015) 

- Prioriteiten Rijksoverheid op cultureel gebied 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie 

 

Financiering 

Kosten: € 4.000 

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 4.000 + inzet eigen uren (100) 

 

De kosten voor het organiseren van de kennisuitwisselingsbijeenkomsten liggen wat 

betreft ‘out-of-pocket’ kosten op circa € 2.000 per bijeenkomst (afhankelijk van locatie 

en in te huren sprekers). Daarnaast worden er door de provincie Noord-Holland 

(siteholder van het werelderfgoed Stelling van Amsterdam) personele uren ingezet in het 

organiseren van deze bijeenkomsten. Geraamde ureninzet hiervoor is 100 uur op 

jaarbasis. Deze kosten komen geheel voor rekening van de provincie Noord-Holland. 
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Strategiebijeenkomst(en) 

 

Doel 

De strategiebijeenkomst(en) moet ertoe bijdragen dat de koers van de Stichting duidelijk 

vorm krijgt. Het is duidelijk waar we naartoe werken en wie wat wanneer doet. Het gaat 

om een bijeenkomst voor het Algemeen Bestuur en/of het Projectteam.  

 

Het onderwerp voor de strategiebijeenkomst is nog niet besloten.  

 

Doelgroep 

De Stichting Werelderfgoed Nederland 

 

Resultaat 

Beter (inhoudelijk) begrip van bepaalde onderwerpen en strategische afspraken binnen 

de Stichting.  

 

Voorgeschiedenis 

In 2012 was de eerste strategiebijeenkomst. In 2015 is besloten deze structureel te 

maken aangezien er zowel bij het Algemeen Bestuur als het projectteam de behoefte 

bestond om onderwerpen verder inhoudelijk te kunnen uitwerken. Er zijn in 2015 twee 

bijeenkomsten geweest, één over marketing en één over de visie van de Stichting.  

 

Uitvoering 

Het Rietveld Schröderhuis trekt de activiteit. Er kan ook een extern bureau ingeschakeld 

worden om het proces te leiden / inhoud helpen vaststellen, als het onderwerp hiervoor 

geschikt is / het een meerwaarde heeft. De onderwerpen moeten bijdragen aan een 

aangescherpt beleid van Stichting Werelderfgoed Nederland.  

 

Voor 2016 wordt gedacht aan een bijeenkomst over het gebruik van het 

werelderfgoedlogo. Hier is nog veel onduidelijkheid over; wanneer mag wel logo waar 

gebruikt worden? Dit is wellicht ook de reden dat het logo niet zo vaak gebruikt wordt als 

mogelijk. Het is de bedoeling om dit helder te krijgen tijdens de strategiebijeenkomst en 

en te weten te komen wanneer welk logo gebruikt mag worden en hoe deze beter in te 

zetten.  

 

Wat zijn de kaders? 

- Visiedocument Werelderfgoed.nl 2016-2020 

- Uitkomsten Periodieke Rapportage Noord West Europa (2015) 

- Prioriteiten Rijksoverheid op cultureel gebied 

- De in 2011 opgestelde marketing en communicatiestrategieën 

- De in 2015 uitgewerkte marketingstrategie 

- Quickscan externe financiering (2012) 

 

Financiering 

Wat zijn de kosten: € 2.000  

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 2.000 
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Samenwerking en externe financiering 

 

 

Doel 

Vergroten van de naamsbekendheid van de Nederlandse werelderfgoederen en het 

vergroten van de (financiële) armslag van de Stichting. 

 

Doelgroep 

Alle potentiële sponsoren en grote publiek 

 

Resultaat Externe financiering 

De Stichting heeft voor 2016 het voornemen om voor € 30.000 aan externe financiering 

binnen te halen. Dit zal in de vorm van producten / sponsoring zijn. Verder is er 

duidelijkheid over de samenwerking met Arriva.  

 

Uitvoering 

De portefeuillehouder is de waddenzee. Verder heeft de voorzitter aangegeven hier actief 

aan te werken. De bedoeling is dat hij zich samen met de ambassadeur van de Stichting, 

Harry Brinkman, een aantal grote sponsoren zal benaderen voor een bijdrage aan het 

werk van de Stichting. De exacte projecten hiervoor zullen begin 2016 geïdentificeerd 

worden.  

 

Verder moet er duidelijkheid komen over de samenwerking met Arriva-Touring. In 2016 

zal worden onderzocht en gestart (bij een goede businesscase) met een transferdienst 

van Schiphol naar Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Hier is Arriva de eerste gegadigde 

maar zeker niet de enige.  

Ook zal er met onder andere NBTC en de ANWB worden bekeken wat de mogelijkheden 

zijn om dwarsverbanden te leggen tussen thematische tours (bijvoorbeeld Nederland-

Waterland) en het bezoeken van de werelderfgoederen.  

 

Voorgeschiedenis 

Het betreft hier een lopende activiteit. Voor wat betreft Arriva-touring was er een aftrap 

in 2014 tijdens het werelderfgoedweekend. Dit is echter geen succes gebleken, vandaar 

dat er een doorstart voorzien is in afgeslankte vorm tussen Schiphol en Molencomplex 

Kinderdijk-Elshout. Het onderwerp externe financiering is een lastige maar de Stichting is 

zich bewust van de noodzaak en zet hier in 2016 dan ook sterk op in met de directe 

betrokkenheid van de voorzitter.  

 

Uitvoering 

Trekkerschap ligt bij Waddenzee. Samenwerking met alle werelderfgoederen nodig; 

opzet daarvoor is gemaakt. 

 

Wat zijn de kaders? 

Conform het Plan van Aanpak van de Stichting Werelderfgoed Nederland (2012) is het 

nodig om eigen middelen te werven om minder afhankelijk te worden van de overheid, 

om meer armslag te generen en bredere ondersteuning en naamsbekendheid te krijgen. 

Deze lijn is bekrachtigd in de overleggen met de subsidiegever het ministerie van OCW.  

Het Bestuur van de Stichting heeft daartoe een ‘Quickscan Externe Financiering’ laten 

opstellen. De daarin geformuleerde uitgangspunten vormen de kaders waarbinnen de 

externe financiering gestalte moet krijgen. 

Het bestuur heeft in haar voorjaarsvergadering van 2014 erkend dat hierbij 

voorinvesteringen nodig zijn, teneinde inkomsten te kunnen genereren; najaar 2015 is 

een concreet stappenplan opgesteld .  

Ten aanzien van het aangaan van officiële samenwerkingsverbanden met gebruikmaking 

van het officiële UNESCO-logo gelden de vigerende UNESCO-regels. 
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Financiering 

Kosten: € 8.000 

Waaruit gedekt: Rijkssubsidie € 8.000 + inzet eigen uren (320 uur portefeuillehouder en 

320 uur andere sites) 

 

Binnenhalen aan externe financiering: € 30.000 

 

De gevraagde bijdrage is voor het inhuren van specifieke kennis op het gebied van 

fondsenwerving en aangaan van samenwerkingsverbanden (juridisch).  

Daarnaast inzet van Stichting en alle werelderfgoederen van ongeveer 80 dagen.   
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Overzicht financiën Positionering WE.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thema en activiteiten 

 
 

Kosten 
Subsidie- 

verzoek 2016 

Wereld-
erfgoed 
Podium 

VER-
subsidie 

Eigen bijdrage 
Stichting WE 
Nederland 

Externe 
finan-
ciering 

Positionering Werelderfgoed.nl € 14.000 € 14.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten € 4.000 € 4.000    
 (drie stuks)        
 Strategiebijeenkomst(en) € 2.000 € 2.000    
 Samenwerking en Externe 

financiering 
 

€ 8.000 
 

€ 8.000 
 

   

Inkomsten 

 
 

€ In kind 

 

Externe inkomsten door 
Samenwerking en Externe 
financiering 

 
 

 
€ 30.000 
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Programma 3 Organisatie Werelderfgoed.nl 
 

 

 

Organisatie 

Werelderfgoed 

Nederland  

 

3.1 Voorzitter 

 

                 

  

Portefeuillehouder: Voorzitter / 
Penningmeester  
Dhr. B. Van der Ham en Dhr. A. Van 
der Werff  

a. Inzet voorzitter 

Portefeuillehouder: Secretaris / 
Voorzitter 
Mw C. Westrik en Dhr. B. Van der 

Ham 
a. Inzet projectleider / secretaris  

3.2 Inzet 

projectleider / 
secretaris 

3.3 

Secretariaats-
kosten 

Portefeuillehouder: Schokland en 
omgeving 
Dhr. A. van der Werff 
a. Admnistratieve e kantoorkosten 
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Programmadoel 
 

We willen een efficiënte organisatie van de Stichting Werelderfgoed Nederland zodat het 

Bestuur gefundeerde besluiten kan nemen.  

 

Dit moet leiden tot: 

 Duidelijke koers van de Stichting; 

 Samenwerkingsovereenkomst met het Werelderfgoed Podium; 

 Efficiënte inzet van projectleider / secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten voor 2016: 

 

 Samenwerken met het Werelderfgoed Podium 

 

 

 

  

Wat willen we bereiken? 

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

1. Efficiënte en professionele organisatie 

 

 Stichting duidelijk structureren en 

professionele uitvoering 

2.  Samenwerken met Werelderfgoed 

Podium 

 Samenwerking verder 

concretiseren 

  

3. Navolgen koers Stichting  Visie en missie Stichting 

Werelderfgoed Nederland navolgen 
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3.1 Inzet voorzitter 

 

 

Taak 

Het aansturen van de Stichting Werelderfgoed Nederland  

 

Resultaat 

Dat er een koers is voor de Stichting en dat deze gevolgd wordt. Dit wordt gemeten aan 

de hand van de behaalde resultaten naar aanleiding van het activiteitenplan. 

 

Er is een ambitie om samen te werken met andere nationale werelderfgoedorganisaties 

in Europa. In 2015 was de eerste bijeenkomst van deze Europese 

werelderfgoedorganisaties in Strassbourg, Frankrijk. Nederland heeft daar actief aan 

deelgenomen (deel voorzitter). Spanje heeft aangeboden in 2016 de tweede bijeenkomst 

te organiseren.  

 

Uitvoering 

De voorzitter voert de taken uit in samenwerking met het Algemeen en Dagelijks 

Bestuur.  

 

Financiering 

Kosten: € 12.100  

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 12.100  

Extra inkomsten: € 1.000 via het geven van lezingen 

Kosten betaald door derden: € 500 voor deelname aan tweede bijeenkomst Europese 

samenwerkingsverbanden werelderfgoed 2016 (reis en verblijf betaald door uitnodigende 

organisatie).  

 

Wat zijn de kaders? 

 

- Activiteitenplan Stichting 

-  Besluiten Algemeen Bestuur en Projectteam 

-  Contract 

 

 

3.2 Inzet projectleider projectteam 

 

Taak 

Projectleider: samen met het projectteam en communicatiemedewerker Podium de 

stukken voor de bestuursvergadering voorbereiden, ondersteuning bieden aan 

portefeuillehouders, bewaken budgetten en activiteitenplan en als contactpersoon 

namens de Stichting naar buiten treden.  

Secretaris: verslaglegging doen van Dagelijks Bestuur, inhoudelijke voorbereiden DB 

vergaderingen, in de gaten houden van de opvolging van acties en fungeren als link 

tussen het Projectteam en het Algemeen Bestuur.  

 

Door het gedeeltelijk overnemen van de administratieve taken door het Werelderfgoed 

Podium in 2015, kan de projectleider haar expertise op het gebied van werelderfgoed 

veel beter inbrengen. Zo zal de projectleider verantwoordelijk zijn voor het project over 

duurzaam toerisme. Wel zijn er extra taken met betrekking tot het begeleiden van de 

voorzitter bijgekomen, nu er een voorzitter is zonder een secretariaat achter zich.  

 

Resultaat 

Dat er een koers is voor de Stichting en dat deze gevolgd wordt. Dit wordt gemeten aan 

de hand van de behaalde resultaten naar aanleiding van het activiteitenplan. 
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Uitvoering 

De projectleider / secretaris voert de taken uit in samenwerking met het projectteam en 

bestuur, en daar waar mogelijk ook met inhoudelijke input van UNESCO Parijs.  

 

 

Financiering 

Kosten: € 40.000 

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 35.000 en eigen bijdrage Stichting Werelderfgoed 

Nederland € 5.000 

Kosten betaald door derden:  € 500 voor deelname aan tweede bijeenkomst Europese 

samenwerkingsverbanden werelderfgoed 2016 (reis en verblijf betaald door uitnodigende 

organisatie). 

 

 

 

Wat zijn de kaders? 

 

- Activiteitenplan Stichting Werelderfgoed Nederland 

-  Besluiten Algemeen Bestuur en Projectteam 

-  Contract 

 

 

 

3.3 Secretariaatskosten 

 

Functie 

Dit zijn managementkosten die niet direct aan activiteiten kunnen worden toegedragen.   

 

Deze kosten hebben betrekking op: 

- Overhead 

- Secretariaat / vergaderingen 

- Accountantsverklaring 

- Administratieve en kantoorkosten.  

 

 

Financiering 

Kosten: € 9.000  

Waaruit gedekt: rijkssubsidie € 9.000 

 

Wat zijn de kaders? 

- Richtlijnen OCW 

- Besluiten Bestuur en Projectteam m.b.t. vergaderingen 

- Activiteitenplan Stichting Werelderfgoed Nederland 

 

 

Portefeuillehouder is Schokland en omgeving. Deze geeft de opdracht aan een extern 

accountantsbureau. De penningmeester draagt zorg voor de overdracht van de 

documenten en opmaak van de kosten.  

 

Verder  zorgt de secretaris voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, en de 

communicatiemedewerker van het Werelderfgoed Podium voor de vergaderingen van het 

Algemeen Bestuur en het Projectteam.  
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Overzicht financiën Organisatie Stichting Werelderfgoed Nederland 
 

Thema en activiteiten 
 
 

 
 

Kosten 
Subsidie-
verzoek  

2016 
 

 
Wereld- 
erfgoed 
Podium 

VER-
subsidie 

 

Eigen 
bijdrage 
Stichting 

WE 
Nederland 

Externe 
finan-
ciering 

 

Organisatie Werelderfgoed.nl € 52.100 € 47.100 € 0 € 0 € 5.000 € 0 

Inzet voorzitter  € 12.100 € 12.100     

Inzet projectleider / secretaris € 40.000 € 35.000   € 5.000  

Secretariaatskosten € 9.000 € 9.000    
 Overhead € 5.000 € 5.000     

Secretariaat/vergaderingen 
voorbereiden € 1.000 € 1.000 

 
   

Accountantsverklaring € 2.500 € 2.500     

Administratieve en 
kantoorkosten € 500 € 500 

 
   

 

  

Inkomsten € In kind Toelichting 

Externe inkomsten 

€ 1.000  Lezingen voorzitter 

 € 1.000 

deelname aan tweede bijeenkomst Europese 

samenwerkingsverbanden werelderfgoed 2016 

van voorzitter en secretaris 
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Totaaloverzicht Financiën, inclusief Werelderfgoed Podium  
 
 

Thema en activiteiten 

 
Kosten 

Subsidie-
verzoek 2016 

Wereld-
erfgoed 
Podium 

VER-subsidie 

Eigen 
bijdrage 

Stichting WE 
Nederland 

Externe 
finan-ciering 

Marketing en Communicatie € 564.000 € 82.850 € 17.000 € 108.000 € 9.000 € 347.150 

Vergroten bekendheid Werelderfgoed € 6.000 € 6.000        

VER-project ‘De mobiele souvenirshop’ € 119.000  € 15.000 € 50.000 € 4.000 € 50.000 

Project social media € 10.000 € 10.000 
 

   

VER-project ‘communicatie marketing 
campagne’ 

€ 73.000 
 € 2.000 € 58.000  € 5.000 

€ 8.000 

Onderhoud en uitbouw website € 15.000 € 15.000         

Update brochure en informatiezuilen  € 10.000 € 10.000        

Werelderfgoedboek (De Beemster) € 40.000 € 20.000       € 20.000 

Klokhuis € 285.000  € 15.850      € 269.150 

Vakantiebeurs € 6.000 € 6.000     
 

 

Educatie € 16.500 € 16.500 € 0 € 0 € 0 € 0 

Het Klokhuis: aansluiting lesmateriaal € 11.000 € 11.000     
   

Promotie lesmateriaal € 5.500 € 5.500     
 

  

Werelderfgoedweekend € 10.000 € 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Werelderfgoedweekend € 10.000 € 10.000     
 

  

Duurzaam Toerisme € 52.800 € 7.800 € 0 € 40.000 € 0 € 5.000 

VER-project duurzaam toerisme (fase 2) € 52.800 € 7.800   € 40.000 
 

€ 5.000 

           
 

Positionering Werelderfgoed.nl € 14.000 € 14.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kennisuitwisselingbijeenkomsten  € 4.000 € 4.000     
  

Strategiebijeenkomsten € 2.000 € 2.000     
  

Samenwerking en externe financiering € 8.000  € 8.000     
 

 

             

Organisatie Werelderfgoed.nl € 52.100 € 47.100 € 0 € 0 € 5.000 € 0 

Inzet voorzitter € 12.100 € 12.100     
 

 

Inzet projectleider / Secretaris € 40.000 € 35.000     € 5.000  

Secretariaatskosten € 9.000 € 9.000 € 0 € 0 € 0 € 0 

Overhead € 5.000 € 5.000     

Secretariaat /vergaderingen € 1.000 € 1.000     

Accountantsverklaring € 2.500 € 2.500         

administratieve + kantoorkosten € 500 € 500   
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Thema en activiteiten 

 
Kosten 

Subsidie-
verzoek 2016 

Wereld-
erfgoed 
Podium 

VER-subsidie 

Eigen 
bijdrage 

Stichting WE 
Nederland 

Externe 
financiering 

TOTAAL 

 

€ 883.400  

 

€ 187.250 € 199.000 € 148.000 

 

€ 14.000  

 

 

€ 352.150  

 

       

INKOMSTEN  € In kind  

Jaarlijkse eigen bijdrage 
werelderfgoederen 

 € 15.000    10 x € 1.500 

Eigen inzet werelderfgoederen    € 79.080  uren x € 75 

Externe inkomsten 

  € 30.000  Sponsoring van producten / activiteiten 

€ 1.000    Lezingen voorzitter 

 € 1.000  Deelname aan tweede bijeenkomst Europese 
samenwerkingsverbanden werelderfgoed 2016 van 
voorzitter en secretaris 

Totaal 
€ 16.000   € 110.080   

 
 

 
     

* VOETNOOT bij het Werelderfgoed Podium  

 
1. Huisvesting Werelderfgoed Podium en kantooroverhead (zoals computers, printers, telefonie) is onderdeel van de kosten van  
de dienst Monumenten & Archeologie Amsterdam en worden tot nu toe niet in rekening gebracht. 

2. Inzet van stagiaires wordt via de gemeente Amsterdam betaald. 
   3. Het streven is dat publieksmedewerkers in 2016 geheel vrijwilligers zullen zijn.  

  Alleen op specifieke momenten (bv MuseumNacht) en in geval van nood worden betaalde krachten ingezet.  
 4. De bestuurscommissie Centrum heeft een financiële taakstelling gekregen voor 2016 en volgende jaren.  
 Gesprekken hierover worden gevoerd. Dit zal invloed hebben op de dekking van de Podiumbegroting vanaf 2016. 

5. Er zijn mogelijkheden om met ingang van 2016 sponsors te binden aan het Werelderfgoed Podium. 
  

 
 

 
 


