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Activiteitenverslag 2016 van de Stichting Werelderfgoed Nederland 

Werelderfgoed leeft steeds meer in Nederland. Zo was er in 2016 nationaal veel aandacht voor het 

Nederlands werelderfgoed, vooral ook door de inzet van de Stichting Werelderfgoed Nederland en 

haar partners. Zo zijn er tien afleveren door het Klokhuis gemaakt over het Nederlands 

werelderfgoed (één aflevering per werelderfgoed) en is de campagne ‘Ons werelderfgoed 

wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland’ op nationale tv geweest en genereerde veel aandacht 

in de pers.  

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Stichting in 2016. 

 

Marketing, communicatie en educatie 

Marketing en communicatie 

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. 

 

Communicatie campagne: ‘Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland’ 

Het grootste marketing en communicatie project in 2016 was de 

campagne ‘Ons werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in 

Nederland’. Het doel van deze campagne was het creëren van 

bewustwording van het werelderfgoed in Nederland bij Nederlanders en 

om zo hopelijk ook trots te bewerkstelligen bij Nederlanders op ons 

werelderfgoed. Het kan ook leiden tot meer / andere bezoekers. Het is 

een duurzame communicatie en marketing campagne geworden, 

ontworpen door Kesselkramer, die meerdere jaren op verschillende 

manieren kan worden ingezet. Zo is de campagne op de nationale tv 

geweest, is er aandacht voor in de media (onder andere op de voorkant 

van De Telegraaf) en hebben de werelderfgoederen er ook individueel 

aandacht aan besteed. De campagne is ook ingezet bij andere uitingen van de Stichting, zoals de 

nieuwsbrief, folders en brochures. Zie http://www.werelderfgoed.nl/video voor alle filmpjes. 

 

 

 

 

http://www.werelderfgoed.nl/video
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Klokhuis 

En ander groot succes in 2016 was de samenwerking met het Klokhuis. Door het Nederlands 

werelderfgoed onder de aandacht te brengen van schoolkinderen, en daarmee ook hun families, 

neemt de bekendheid en betrokkenheid van het werelderfgoed toe. Door samen te werken met een 

grote, nationale partner als het Klokhuis kan een groot publiek bereikt worden. Mede doordat ook 

Klokhuis er veel tijd en geld in gestoken hebben we echt iets uitzonderlijks met zijn allen kunnen 

neerzetten. De aanwezigheid van Minister Bussemaker was ook een belangrijk onderdeel van de dag.   

De samenwerking bestond uit verschillende onderdelen: het Klokhuis werelderfgoeddag, tv-

uitzendingen over het werelderfgoed en een prijsvraag. Op de Klokhuis werelderfgoeddag (5 maart 

2016) kwamen ruim 6.500 mensen af. Dit was een ongekend succes, ook voor het Klokhuis. De Arriva 

werelderfgoedbus was ingezet als shuttle tussen Rotterdam CS en de Van Nellefabriek. De 

werelderfgoederen hadden een activiteit over hun werelderfgoed maar ook een inhoudelijke stand 

met meer informatie. Tijdens deze dag werd ook de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt. De 

vraag was wat volgens de jeugd werelderfgoed zou moeten worden. Deze plek zou vervolgens de 

naam ‘Klokhuis werelderfgoed’ krijgen. In de jury waren het Klokhuis, de Stichting, de RCE en de 

Nationale UNESCO Commissie vertegenwoordigd. Vincent (10 jaar) kwam als winnaar uit de bus. Hij 

droeg de stormvloedkering van de Oosterschelde aan. De reden: "Ik vind de Stormvloedkering heel 

mooi, omdat deze Zeeland en een deel van Noord-Brabant beschermt tegen het zeewater. Ik vind 

het bijzonder dat ze het zo hebben kunnen bouwen."     

 

Minister Bussemaker krijgt van Klokhuis presentatrice Nienke het boek overhandigd, en de kinderen, 

met ouders, zijn druk bezig met het maken van Amsterdamse grachtenhuizen van melkpakken.  

Daarnaast heeft het Klokhuis van elk werelderfgoed een tv-uitzending gemaakt. Deze zijn na het 

Klokhuis werelderfgoeddag op elke woensdag uitgezonden. Door de combinatie van informatie, 

humor en sketches slaan de uitzendingen goed aan bij de kinderen. Van deze uitzendingen is een 

compilatie gemaakt die ook aan de internationale werelderfgoedgemeenschap is getoond met als 

resultaat de UNESCO het een ‘best practise’ noemt. Er is ook een boek verschenen bij de 

uitzendingen en die is op het Klokhuis werelderfgoeddag aan de Minister overhandigd.  

Kijk op http://www.werelderfgoed.nl/educatie/het-klokhuis-over-werelderfgoed voor meer informatie en 

de uitzendingen. Op http://www.werelderfgoed.nl/video staan de compilaties. 

 

 

http://www.werelderfgoed.nl/educatie/het-klokhuis-over-werelderfgoed
http://www.werelderfgoed.nl/video
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Datum Kdh abs  Kdh%  Kta%  Ge. Progr bereik 
abs (1min) 

Brk% A6+ 
(1min) 

9-3-2016 / Molencomplex Kinderdijk-Elshout 324.000 2,1 7,2 472.000 3,0 

16-3-2016 / Ir. D.F. Woudagemaal 219.000 1,4 5,2 288.000 1,9 

23-3-2016 / Rietveld Schröderhuis 175.000 1,1 4,1 205.000 1,3 

30-3-2016 / Droogmakerij de Beemster 228.000 1,5 5,9 313.000 2,0 

6-4-2016 / De Waddenzee 232.000 1,5 5,6 289.000 1,9 

13-4-2016 / Stelling van Amsterdam 230.000 1,5 6,4 266.000 1,7 

20-4-2016 / Van Nellefabriek 193.000 1,2 5,4 250.000 1,6 

27-4-2016 / Schokland en Omgeving 217.000 1,4 4,8 255.000 1,6 

4-5-2016 / Amsterdamse Grachtengordel 129.000 0,8 3,7 158.000 1,0 

11-5-2016 /Willemstad, Curaçao 99.000 0,6 3,1 161.000 1,0 

Gemiddeld 205.000 1,3 5,2 266.000 1,7 

Kijkcijfers van de Klokhuis werelderfgoed uitzendingen (bron: Klokhuis) 

 

Project social media 

In 2016 was het doel om actiever op social media te zijn om zo meer mensen te bereiken en dat heeft 

gewerkt. De activiteiten van de Stichting en de werelderfgoederen zijn gebruikt om het werelderfgoed 

onder de aandacht te brengen. Zo waren er in 2015 127 activiteiten / likes op onze facebookpagina, in 

2016 waren dat er 541. Bij Twitter ging het van 313 berichten naar 610, en instagram is van 42 naar 

211 berichten gegaan.  

 

 

Werelderfgoedboek 

Het werelderfgoedboek gaat in 2016 over Droogmakerij de Beemster. Helaas is het niet gelukt om 

het boek in 2016 gedrukt te krijgen. Doordat het boek uit 2015 was uitgelopen, liep ook hier de 

planning wat langer door. Het boek komt nu in de zomer van 2017 uit. Het is wel mooi om te zien dat 

de serie nu aardig op koers ligt, met nog twee boeken te gaan om de serie compleet te maken, 

namelijk de Van Nellefabriek (2017) en Willemstad, Curaçao (2018).    

Er waren iets minder abonnees in 2016 op de nieuwsbrief dan in 2015, 

namelijk 1657 in plaats van 1702. Deze nieuwsbrief  geeft informatie en 

actualiteiten over het Nederlands werelderfgoed. Mensen kunnen zich op 

de website van de Stichting abonneren of bij evenementen inschrijven, 

zoals bijvoorbeeld tijdens de vakantiebeurs.  Er wordt hard gewerkt om de 

nieuwsbrief zo evenwichtig mogelijk te maken door zo veel als mogelijk 

aan alle werelderfgoederen evenveel aandacht te besteden. Een 

aanpassing in 2016 was dat de werelderfgoederen zelf via de ‘achterkant’ 

van de website direct input kunnen leveren voor de nieuwsbrief zodat het 

werk nog meer gestroomlijnd is.  

Een voorbeeld van de nieuwsbrief, december 2016.  
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Website 

De website (www.werelderfgoed.nl) is een belangrijk middel om het werelderfgoed onder de 

aandacht te brengen. Vandaar dat er ook veel aandacht naartoe gaat. De basis informatie over de 

werelderfgoederen is nu in 7 talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Russisch en 

Chinees. De achterkant van de website wordt op dit moment aangepast om de informatie ook 

daadwerkelijk te tonen. Er waren wat ‘bugs’ vandaar dat dit onderdeel wat vertraging heeft, maar de 

informatie is er en het zal binnen een maand op de website staan.  

 

Voorbeeldpagina van de website van de Stichting Werelderfgoed Nederland  

Ook is er op de website meer aandacht voor social media; de mogelijkheid om ons te volgen via 

Twitter ed. is duidelijk aangegeven. Zoals eerder aangegeven is de Stichting nu ook veel actiever op 

social media. Verder hebben we de website aangepast zodat er ook video’s op staan en het 

informatie materiaal makkelijker te vinden is (er is een apart gedeelte gemaakt: tabblad ‘info’) en 

ook de app heeft een tabblad op de voorkant van de website waardoor het veel meer in het oog 

springt (zie illustratie hierboven).    

De achterkant van de website wordt steeds aangepast aan de behoeften van de werelderfgoederen: 

zo worden hier alle stukken voor de vergaderingen op gezet. Ook kunnen de werelderfgoederen zelf 

via een format direct informatie aanleveren voor nieuwsberichten / agendapunten. Alle 

inspanningen hebben geleid tot meer bezoekers op de website: van 31.925 in 2015 naar 88.997 in 

2016!   

Vakantiebeurs 

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. Een bijkomend voordeel van de vakantiebeurs is dat de werelderfgoederen zelf ook een 

moment hebben om met elkaar op te trekken, elkaar beter te leren kennen en van gedachten te 

wisselen.  

http://www.werelderfgoed.nl/
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Update brochure en informatiezuilen 

Er is 2014 is een informatiezuil gerealiseerd, die op verschillende 

Werelderfgoederen te vinden is. De werelderfgoederen dragen zo 

actief bij aan het bekendmaken van collega werelderfgoederen. 

Deze stond echter nog niet bij de Van Nellefabriek en de 

Amsterdamse Grachtengordel omdat die deze in eerste instantie 

niet kwijt konden. In 2016 zijn deze twee alsnog gerealiseerd en 

geplaatst.  

 

 

 

De informatiezuil. 

 

Mobiele Nederlands werelderfgoed souvenirshop 

De mobiele werelderfgoed souvenirshop presenteerde het werelderfgoed op een andere manier om 

zo ook een ander publiek te bereiken. Het mobiele huisje bevat souvenirs voor de 10 

Werelderfgoederen. Deze zijn tot stand gekomen uit een ontwerpwedstrijd bij verschillende ontwerp 

academies, en zijn beoordeeld door Erik Kessels. De souvenirs geven op een ludieke manier invulling 

aan het werelderfgoed, en de mini souvenirshop fungeert als een reizende tentoonstelling. De 

souvenirshop heeft niet alleen bij de werelderfgoederen gestaan maar ook op toeristen-hubs en 

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

Dutch Design Week en het Amsterdam Light Festival. 

 

 

Het souvenirhuisje bij de Dutch Design Week in Eindhoven. 
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Educatie 

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. 

 

Bij educatie hebben we ons gericht op het aansluiten van het huidige lesmateriaal op de 

samenwerking met het Klokhuis en het promoten van dit lesmateriaal. In overleg met Klokhuis is 

besloten om de activiteiten met het Klokhuis op te nemen in ons educatiemateriaal, dus het 

invoegen van de links van de Klokhuis filmpjes, toevoegen van een nieuw spelletje aan de Digitool en 

de samenwerking onder de aandacht brengen van het primair onderwijs door middel van een brief 

naar de scholen.  

In 2016 is de Digitool 151 keer gedownload (ons doel was 50). En het aantal ligt waarschijnlijk nog 

hoger aangezien je niet verplicht bent je gegevens achter te laten. Maar dit is een groot succes en je 

ziet ook duidelijk een toename in het aantal downloads na een evenement of persaandacht, zoals de 

samenwerking met Klokhuis, de campagne en het werelderfgoedweekend.  

We hadden ook een budget voor de onderwijsbeurs maar in overleg met onderwijsdeskundigen 

Zeeman & De Regt en de RCE is besloten dit budget anders in te zetten aangezien de impact van de 

Stichting minimaal zou zijn op de beurs. Er was enkel passieve representatie mogelijk en de daarbij 

horende standkosten waren te duur. Vandaar dat er is besloten om een spreekbeurtpakket te 

realiseren; er is hier veel vraag naar. Het pakket richt zich op de bovenbouw van het basisonderwijs 

en alle informatie is op de website van de Stichting gezet. Het spreekbeurtpakket richt zich onder 

meer op de vragen ‘wat is/doet UNESCO’ en vanzelfsprekend op onze Nederlandse 

werelderfgoederen (welke zijn er, verbindingen, thema’s etc.). Het pakket wordt begeleid door een 

stappenplan voor de leerlingen en een format voor bijvoorbeeld een powerpoint presentatie. De 

basis is ons reeds bestaande lespakket zodat informatie goed op elkaar aansluit. Daarnaast zagen we 

een kans om zonder extra werk ook het voortgezet onderwijs te laten aanhaken, namelijk door het 

doorverwijzen naar al bestaande informatiepakket bij Wiki-wijs. 

 

Werelderfgoedweekend 

Speerpunten voor 2016: 

 Meer nationale bekendheid voor het werelderfgoedweekend; 
 Meer bezoekers door het werelderfgoedweekend. 

 

In 2016 is de samenwerking tussen de Stichting en de Stichting Open Monumentendagen van start 

gegaan. Hierdoor valt het werelderfgoedweekend voortaan samen met het Open 

Monumentenweekend (tweede weekend van september). Deze samenwerking moet zorgen voor 

meer aandacht voor het werelderfgoedweekend zonder dat het al te veel extra werk voor de 

werelderfgoederen is. Door de twee evenementen te combineren, willen we de bezoeker van het 
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werelderfgoedweekend en de Open Monumentendag nog beter bedienen. Programma’s kunnen 

gezamenlijk ontwikkeld worden en ook in de communicatie kunnen beide evenementen gezamenlijk 

optrekken. Omdat de samenwerking in 2016 gerealiseerd is was het te laat om een thema voor het 

weekend te hebben. De werelderfgoederen hadden de focus op ‘water’ terwijl de Open 

Monumentendag over 'iconen en symbolen' (waarbij de werelderfgoederen specifiek genoemd 

werden). De werelderfgoederen hadden allemaal activiteiten rondom het thema.  

Aangezien de Open Monumentendag werken met lokale stichtingen is de samenwerking tussen het 

werelderfgoed en betreffende kantoor belangrijk. De eerste samenwerking is goed verlopen ook al is 

er vooral hier nog wel ruimte voor verbetering. Zo is de afspraak gemaakt dat we meer dan voorheen 

naar elkaar gaan verwijzen in alle beschikbare communicatiemiddelen, zowel op landelijk als lokaal 

niveau. Het naar elkaar verwijzen versterkt het beeld dat we elkaar niet wegconcurreren maar juist 

samen optrekken. 

Voor het werelderfgoedweekend zijn er vanuit de Stichting berichten gestuurd via de website,  

nieuwsbrieven, persberichten, Facebookberichten (45!) en Twitterberichten. Daarnaast heeft ieder 

werelderfgoed zelf lokaal communicatie inzet geleverd. 

 

Duurzaam toerisme 

Speerpunten voor 2016: 

 Ontwikkelen richtlijnen bezoekers werelderfgoederen; 
 Ontwikkelen product interactie met bezoeker; 
 Ontwikkelen interpretatie werelderfgoed voor 3 doelgroepen in 3 talen. 

 
Er is veel gedaan op het gebeid van duurzaam toerisme in 2016. Zo is er een methode ontwikkeld 

voor het vaststellen van de kernwaarden en attributen voor elk werelderfgoed. Hiervoor is input 

gebruikt van Jon Day (voormalige site manager van de Great Barrier Reef) en is het verder uitgewerkt 

door Land-id. Hierbij is ook hun kennis met HIA’s meegenomen. De Outstanding Universal Value can 

elk werelderfgoed was het uitgangspunt. Nu is het voor elk werelderfgoed duidelijk wat de 

kernwaarden en attributen van hun site zijn. Er is ook gekeken naar de uitdagingen van de 

werelderfgoederen en sommige informatie kan potentieel gevoelig zijn. Vandaar dat er voor gekozen 

is dit document intern te houden (uiteraard ook ter info voor de RCE maar niet daarbuiten).   

Voor het volgende product hadden de werelderfgoederen de keuze: een uitgewerkte tekst over het 

werelderfgoed voor 3 doelgroepen in 3 talen of het verder uitwerken van de kernwaarden / 

attributen per doelgroep. Unaniem is voor het laatste gekozen. Kesselskramer heeft de opdracht 

gekregen om de kernwaarden en attributen van elk werelderfgoed te nemen en dan te kijken welke 

het beste bij welke doelgroep past. Dit helpt de werelderfgoederen om de bezoeker nog gerichter te 

informeren over het werelderfgoed. Door in te spelen op interesses wordt het werelderfgoed nog 

meer tot leven gebracht.  

 

 

 



Activiteitenverslag Stichting Werelderfgoed Nederland 2016 

 

8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De voorkanten van het rapport met de kernwaarden en attributen per werelderfgoed en van het 
rapport door Kesselskramer over de doelgroepen. Daarnaast staat een voorbeeld pagina uit dit 
rapport (Schokland en Omgeving). 
 
Het derde product was een enquête voor de bezoeker voor elk werelderfgoed. Deze enquête is in het 

Nederland, Engels en Duits beschikbaar. Meer talen is niet wenselijk aangezien de 

werelderfgoederen de informatie ook moeten kunnen verwerken. De enquête staat op de 

individuele pagina van elk werelderfgoed op de website van de Stichting.  

 

Een voorbeeld van de enquête op de pagina over Droogmakerij De Beemster op de website van de 

Stichting.  

En tenslotte is een brochure ontwikkeld over wat duurzaam toerisme voor het Nederlandse 

werelderfgoed is. De eerste insteek was om voor richtlijnen te gaan maar dan verval je al snel in een 

A4tje met do’s and dont’s en we wilde meer informatie geven, het werelderfgoed in de Nederlandse 

context zetten. Dus nu wordt de bezoeker geïnformeerd over het doel van de Stichting, de 
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werelderfgoederen en duurzaam toerisme. De brochure is alleen digitaal beschikbaar aangezien veel 

informatie tegenwoordig via tablet of telefoon gaat. Ook is het zo gemakkelijker up-to-date te  

houden. Er is bij de lay-out wel rekening gehouden met eventueel uitprinten zodat het niet te veel 

pagina’s in beslag neemt. De brochures zijn te vinden op http://www.werelderfgoed.nl/info. 

 

 

De brochure over duurzaam toerisme en het Nederlands werelderfgoed is in 7 talen beschikbaar: 

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Russisch, Spaans en Chinees. Hierboven staan de voorkanten van de 

Russische en Chinese editie.  

 

Positionering Werelderfgoed.nl 

 

Kennisuitwisselingsbijeenkomsten 

In 2016 hebben we drie kennisuitwisselingsbijeenkomsten gehouden. De eerste vond plaats op 13 

januari in De Bazel met als thema ‘publieksbereik en werelderfgoed’. Eerst heeft Erik Kessels van 

reclamebureau Kesselskramer een presentatie gehouden over het publieksbereik geïnspireerd op het 

werelderfgoed in Nederland. Daarna heeft Johan Panman, projectleider gebiedsontwikkeling van de 

gemeente Noordenveld, een presentatie gegeven over de praktijk van ‘niets naar iets’; hoe de 

samenwerking tussen de nieuwe ondernemers de basis heeft gelegd om de promotie en marketing 

op een andere manier te organiseren. 

De tweede bijeenkomst was op 9 juni en ging over het ‘laadvermogen van de werelderfgoederen’. 

Dit was een in samenwerking met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en MOOI Noord-Holland. Naar 

aanleiding van zes presentaties werd er gesproken over gebieden die door UNESCO als 

werelderfgoed zijn beschermd: wat betekent die status eigenlijk voor een landschap? 

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 financiering.  

http://www.werelderfgoed.nl/info
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De derde en laatste bijeenkomst was op 5 oktober. Hier ging het over vier aan elkaar gerelateerde 

onderwerpen:  

 de meldingsplicht conform paragraaf 172 van de Operational Guidelines; 

 de analyse van de enquête capacity building; 

 de vraag hoe werelderfgoederen reageren op externe ontwikkelingen; 

 en de Heritage Impact Assesment (wat is het, wat kan je ermee en wat zijn de noodzakelijke 

voorwaarden).  

Deze bijeenkomst was weer samen met de Vlaamse collega’s.  

 

Door de verschillende invalshoeken en achtergronden van zowel de sprekers als de deelnemers zijn 

het altijd inspirerende en levendige bijeenkomsten. Het gaat hier echt om het uitwisselen van kennis, 

en dat werkt erg goed. De bijeenkomsten dragen ertoe bij dat het netwerk van de Stichting verder 

versterkt en vergroot. 

 

Strategiebijeenkomsten 

In november 2016 was er een strategiebijeenkomst over het gebruik van het werelderfgoedlogo: wat 

mag wel, wat mag niet en hoe kan je er beter gebruik van maken om het werelderfgoed op de kaart 

te zetten? Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid rondom het logo waardoor het niet zo efficiënt 

wordt ingezet als zou kunnen. Door hier meer inzicht in te krijgen is het de bedoeling dat het meer en 

beter gebruikt wordt waardoor ook het werelderfgoed beter op de kaart komt. Barbara Blanchard, 

verantwoordelijk voor het logo bij UNESCO, heeft hierover een presentatie gegeven.  

 

Samenwerkingsverbanden 

De Stichting had voor 2016 het voornemen om voor € 30.000 aan externe financiering binnen te 

halen. Dit zal in de vorm van producten / sponsoring zijn. En dat is gelukt. De samenwerking met This 

is Holland is een belangrijke stap voor de Stichting. This is Holland is een nog te openen 

‘edutainment’ waar aandacht wordt besteed aan de hoogtepunten van de Nederlandse geschiedenis 

en waar zij de werelderfgoederen een centrale plek geven. De locatie, tegenover Amsterdam CS, is 

een goede locatie om zowel nationale als internationale bezoekers te trekken. Niet alleen zal het 

Nederlands werelderfgoed in de attractie vertegenwoordigd zijn, maar ook in de informatie door het 

gebouw en er komt een speciaal boekje over het werelderfgoed (geïnspireerd op het boekje wat de 

Stichting samen met National Geographic heeft ontwikkeld, aangezien National Geographic een 

andere partner van This is Holland is). Dit is een mooie etalage voor het Nederlands werelderfgoed.  

Helaas is de samenwerking met Arriva tot een einde gekomen. De werelderfgoedbus was niet 

rendabel. Wel is deze nog ingezet tijdens de Klokhuis werelderfgoeddag, maar de conclusie was dat 

dit initiatief niet levensvatbaar is.   

Met meerdere partners, waaronder NBTC en de ANWB, is een start gemaakt voor een 

meerjarenprogramma voor de Stichting. Dit zal ook als bidbook voor potentiele externe partners 

gebruikt worden. Het doel is dus om zoveel mogelijk logische verbanden te leggen. Dit werk zal in 

2017 worden voltooid.   
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Professionalisering organisatie 

We blijven ons inzetten om de professionalisering van de organisatie door te zetten. Het hebben van 

een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB) werkt positief; meer daadkracht mogelijk. 

De naam van de Stichting is in 2016 veranderd: van Stichting Werelderfgoed.nl naar Stichting 

Werelderfgoed Nederland. We merkten dat .nl soms wat verwarring opriep en de meeste mensen 

spraken toch al over Stichting Werelderfgoed Nederland. De nieuwe naam is dus nog duidelijker. Ook 

hebben we een aanvraag ingediend voor de ANBI-status. Dit moet het doneren van geld nog 

aantrekkelijker maken vanwege het belastingvoordeel voor de schenker. Uitsluitsel hierover volgt in 

2017.  

We vergaderen zoveel mogelijk op locatie. Zo komen we meer over elkaar te weten. Verder zijn we 

ook zeer blij met het feit dat we voor de vergaderingen van het projectteam en bestuur bij de RCE 

kunnen vergaderen.   

In 2016 was ook de tweede bijeenkomst van Europese organisaties zoals de Stichting. Ditmaal was 

het in Segovia, Spanje. Nederland heeft hier de samenwerking met het Klokhuis gepresenteerd en 

kreeg hier veel lof voor. Als gevolg heeft de Duitse Nationale UNESCO Commissie dit op haar website 

opgenomen als een ‘good practice’. Het doel van deze bijeenkomst is om meer over elkaar te weten 

te komen maar ook om van elkaar te leren en daar waar mogelijk onderwerpen samen op te pakken. 

Het is op dit moment nog te vroeg voor concrete samenwerking maar van elkaar leren is al een stap 

voorwaarts.   

 

Een uitsnede van de webpagine van de tweede Europese bijeenkomst van werelderfgoed 

organisaties. Hierop staan een aantal van de presentaties, waaronder die van Nederland.  
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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. 


