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Activiteitenverslag 2015 van de Stichting Werelderfgoed.nl 

In 2015 is er een nieuwe voorzitter aangetreden: de heer Boris Van der Ham. Het is de eerste keer in 

de geschiedenis van de Stichting dat er een voorzitter van buiten is aangetrokken. Het doel was om 

de meest geschikte voorzitter te vinden voor de verdere professionalisering van de Stichting 

Werelderfgoed.nl, en deze hebben we gevonden in Boris van der Ham.   

Verder was 2015 weer een jaar vol met activiteiten en projecten, en is de samenwerking met het 

Werelderfgoed Podium is een feit. Dit verslag geeft een overzicht hiervan. 

 

Marketing, communicatie en educatie 

Marketing en communicatie 

 

Bij marketing en communicatie lag de nadruk net als 

voorgaande jaren op het duidelijk neerzetten van de 

kernboodschap van de Stichting en het uitdragen van het 

merk Werelderfgoed naar buiten.  

De publicatie over het Nederlands werelderfgoed 

Wundervolles Welterbe der Niederlande van Square Rock 

heeft voor veel internationale publiciteit gezorgd. Deze 

publicatie stond in het teken van het Werelderfgoedcomité 

(28 juni – 8 juli 2015, Bonn, Duitsland). Dit betekent dat de 

publicatie ook daar te verkrijgen was en het Nederlands 

werelderfgoed onder de aandacht van alle UNESCO lidstaten is 

gebracht.   

Eerste pagina van het artikel over het Nederlands werelderfgoed in de 

publicatie van Square rock.  

Ook zijn er advertenties geplaatst in De Telegraaf, op www.dagjeweg.nl en www.anwb.nl/vrije-tijd om 

het Nederlands werelderfgoed onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen. Ook is er een 

artikel in People With Drive verschenen over het Nederlands werelderfgoed (zomer 2015) (http://van-

mossel.nl/app/uploads/sites/25/2015/03/PWD_02-2015_compleet.pdf). Dit is ook op verschillende 

momenten in het jaar gedaan: voor het werelderfgoedweekend en voor de Kerstvakantie.  

Een ander mooi feit is dat er van elk werelderfgoed korte filmpjes zijn gemaakt die op de grote NS 

stations gedraaid worden. Verder is ervoor gezorgd dat er nu ook basisteksten voor de Van Nellefabriek 

zijn. Deze teksten worden voor alle communicatiedoeleinden gebruikt (website, folders, etc.).   

 

http://www.dagjeweg.nl/
http://www.anwb.nl/vrije-tijd
http://van-mossel.nl/app/uploads/sites/25/2015/03/PWD_02-2015_compleet.pdf
http://van-mossel.nl/app/uploads/sites/25/2015/03/PWD_02-2015_compleet.pdf
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Het werelderfgoedboek gaat in 2015 over Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Helaas is het niet gelukt 

om het boek in 2015 gedrukt te krijgen. De teksten waren wel op tijd klaar. Het vinden van schrijvers 

en sponsoren nam meer tijd in beslag dan verwacht waardoor het opmaken en drukken van het boek 

in het gedrang kwamen. Het boek komt nu in maart 2016 uit.   

Een ander belangrijk onderdeel van communicatie is de website van de Stichting. In 2015 is de 

website helemaal vernieuwd. De website van de Stichting Werelderfgoed Nederland en het 

Werelderfgoed Podium zijn samengegaan. Dit is een concreet resultaat van de samenwerking tussen 

beide partijen. In de subsidieverstrekking heeft de RCE de Stichting en het Werelderfgoed Podium 

gevraagd om één loket en één secretariaat te voeren, en een gezamenlijke communicatie naar het 

publiek te hebben. En we zijn verheugd te kunnen rapporteren dat dit gelukt is: het postadres van de 

Stichting is nu hetzelfde als dat van het Werelderfgoed Podium en we presenteren ons op één 

nieuwe website. Er is bij de nieuwe website meer aandacht voor de actualiteit: nieuws en agenda 

staan prominent op de homepage. Ook is er meer zorg besteed aan het visuele aspect van het 

werelderfgoed door nog meer illustraties te plaatsen.   

 

 

Er verschijnt nu ook een elektronische nieuwsbrief over het Nederlands 

werelderfgoed. Mensen kunnen zich op verschillende manieren 

abonneren op de nieuwsbrief: digitaal aanmelden, bij het 

Werelderfgoed Podium opgeven en ook hun gegevens achterlaten bij 

evenementen van de Stichting, zoals de Vakantiebeurs. Het is prettig 

te merken dat deze nieuwsbrief goed gelezen wordt en dat er steeds 

meer aanmeldingen komen.  

 

Een voorbeeld van de nieuwsbrief.  
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De Stichting heeft ook weer deelgenomen aan de vakantiebeurs. Er waren weer vele vrijwilligers van 

de werelderfgoederen die door hun enorme inzet het werelderfgoed onder de aandacht hebben 

gebracht, en de secretaris van de Stichting heeft een aantal lezingen over het werelderfgoed 

gegeven. De pennen met de werelderfgoedbanner waren een groot succes, evenals de prijsvraag. De 

samenwerking met de RCE en de Nationale UNESCO Commissie was ook erg prettig. Het is een 

natuurlijk moment om meer over elkaar te weten te komen. 

Er is in 2015 dus duidelijk sterker ingezet op het communiceren van de boodschap van het Nederlands 

werelderfgoed. 

 

Educatie 

De portefeuille educatie is laat in het jaar van eigenaar verwisseld. De Droogmakerij De Beemster 

heeft het overgenomen van het Rietveld Schroderhuis. Hierdoor kon er ook pas laat begonnen 

worden met de activiteiten. Desalniettemin is er veel gebeurd. In overleg met de RCE is besloten om 

meer op de samenwerking met het Klokhuis te focussen. Alle Nederlandse scholen hebben een brief 

ontvangen over het lesmateriaal van de Stichting en over de samenwerking met het tv-programma 

Het Klokhuis. Deze samenwerking zal in 2016 tot de Klokhuis Werelderfgoeddag leiden. Na het 

versturen van de brief was er een duidelijk toename in het downloaden van de digitool van de 

Stichting.  

 

Werelderfgoedweekend 

Het werelderfgoedweekend stond dit jaar in het teken van ‘Werelderfgoed gezien door een lens’. 

Voor het eerst is er ook echt actief gebruik gemaakt van social media. Er was een speciale 

facebookpage om foto’s te plaatsen: 
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Door actief de social media in te zetten is er ook meer interactie met het publiek. Mensen reageren 

op de oproepen om foto’s te plaatsen en er ontstaan discussies op het internet over het onderwerp. 

Het kan zeker nog verder uitgebreid worden maar er is een goed begin gemaakt.  

 

Positionering Werelderfgoed.nl 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

Er was in mei weer een bijeenkomst samen met de Vlaams werelderfgoederen over de periodieke 

rapportage en bufferzones. En ook deze kennisuitwisselingsbijeenkomsten was weer goed bezocht 

geweest. Zoals gebruikelijk doen we bijeenkomsten samen met de sites op de Voorlopige Lijst.  

De tweede bijeenkomst is in overleg met de RCE naar 2016 verschoven gezien de drukte aan het 

einde van 2015. Het bleek niet mogelijk om een datum te vinden waarop de meeste mensen konden 

en er goede sprekers gevonden konden worden.   

De bijeenkomsten hebben ertoe bijgedragen dat er het netwerk van de Stichting verder is versterkt 

en vergroot. 

 

Strategiebijeenkomsten 

Er waren er twee in 2015: de eerste was voor het projectteam en ging over de marketingstrategie 

van de Stichting; de tweede bijeenkomst was voor zowel het projectteam als het bestuur en ging 

over het Visiedocument van de Stichting. Het was erg fijn dat hier iedereen bij aanwezig was! Er zijn 

concrete afspraken gemaakt die de komende vijf jaar (looptijd nieuwe visiedocument) zullen worden 

geïmplementeerd.  

De bijeenkomst over de marketingstrategie heeft geleid tot een toetsingskader wat bij elk project 

ingezet kan worden.  

 

Samenwerkingsverbanden 

En in 2014 is er het eerste grote samenwerkingsproject gerealiseerd: de Arriva Tours. Helaas is deze 

niet zo succesvol geworden als gehoopt. Er is in 2015 veel tijd gestoken in het vlot trekken van deze 

tours maar helaas met weinig resultaat. Ook hebben er gesprekken met de KLM plaatsgevonden, 

maar ook daar kwam niks concreets uit. 

 

Nieuwe wetgeving 

De Stichting heeft zich ook sterk gemaakt voor moties / amendementen met betrekking tot 

monumenten en werelderfgoed in de Omgevingswet. Mede dankzij deze inzet is het werelderfgoed 

hier nu beter in opgenomen.  
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Professionalisering organisatie 

In 2015 is de professionalisering van de organisatie doorgezet. Het hebben van een Dagelijks Bestuur 

(DB) zorgt inderdaad voor meer daadkracht. en een Algemeen Bestuur (AB) ingesteld. Dit heeft de 

daadkracht van de Stichting vergroot. Ook is, zoals al eerder gemeld, de samenwerking met het 

Werelderfgoed Podium een feit. Dit heeft een grotere daadkracht en bereik tot gevolg.  

Zoals gebruikelijk probeert de Stichting bijeenkomsten en vergaderingen zoveel mogelijk op locatie 

te doen om op die manier nog meer over elkaars werelderfgoed te weten te komen. Vandaar dat een 

vergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvond in De Beemster met een speciale rondleiding door 

de Cono Kaasfabriek. Deze prijswinnende fabriek heeft er bewust voor gekozen om de kwaliteit van 

het ontwerp van het gebouw te laten aansluiten bij de unieke kwaliteiten van het werelderfgoed.   

Ondanks dat niet alle resultaten op tijd behaald zijn, kijkt de Stichting met trots terug op een goed 

jaar met bijzondere activiteiten. De Stichting is dankbaar voor de prettige en constructieve 

samenwerking met de RCE wat mede de realisatie van alle bovengenoemde projecten en activiteiten 

mogelijk heeft gemaakt.  


