
Locatie Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29, 8012 DE  Zwolle

Bij het doorgeven van immaterieel erfgoed word je steeds weer geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. 

Om je erfgoed levend te houden is het daarom van belang om steeds op zoek te gaan naar versterking 

en verbreding van je erfgoed. Laat je tijdens deze dag inspireren door de verschillende lezingen en 

workshops.

PROGRAMMA

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur  Welkomstwoord 

10.40 uur 2018 Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed: een update door Leo Adriaanse  

(Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland)

10.55 uur Modern besturen: het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst  en het 

Mulierinstituut delen de uitkomsten van hun onderzoek naar besturen in de 21e eeuw 

11.25 uur  Koffiepauze

11.40 uur Subsidiemogelijkheden van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

11.55 uur Immaterieel erfgoed penningen: De Koninklijke Nederlandse Munt

12.10 uur Toerisme en immaterieel erfgoed: een samenwerking met de Saxion Hogeschool door 

Albert van der Zeijden (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) en Michiel Flooren 

(Saxion Hogeschool)

12.45 uur Lunch met de mogelijkheid tot speeddatesessies met:

– Het Fonds voor Cultuurparticipatie. Leg in een speeddate van 10 minuten je idee voor een 

project uit aan het Fonds en krijg direct feedback

– De Koninklijke Munt. Verken de mogelijkheden voor een penning van je eigen immaterieel 

erfgoed 

14.00 uur  Start workshops/brainstormsessies:

1. Immaterieel erfgoed en toerisme: het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en 

Saxion willen graag inventariseren wie er al samenwerkt met de toeristische sector en welke 

concrete vragen en uitdagingen er zijn die naar jouw mening nader onderzoek behoeven. 

Waaraan hebben jullie behoefte?

2. Modern besturen: in deze workshop wordt een eerste verkenning gedaan van wensen, knel-

punten en mogelijkheden op het gebied van besturen. Verder is deze bijeenkomst de start 

van een pilot waarin het Kenniscentrum met een aantal besturen gaat zoeken naar nieuwe 

vormen van (het inrichten van een) bestuur. Vrijwilligers gezocht dus!

3. Spoedcursus immaterieel erfgoed voor nieuwe besturen en iedereen die nog een keer alle 

ins en outs van de Inventaris en de UNESCO Conventie wil horen.

4. Ervaring met Europa: gemeenschappen vertellen over het hoe en waarom van samenwer-

king met Europese partners als inspiratie voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 

in 2018.

15.30 uur  Afsluiting met het plenair delen van uitkomsten van de brainstormsessies en de ondertekening 

van een certificaat voor de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland

   Aansluitend een borrel met nogmaals de mogelijkheid tot speeddatesessies met:

– Het Fonds voor Cultuurparticipatie

– De Koninklijke Munt

De deelname aan de Inspiratiedag kost € 15,– per persoon, inclusief koffie, thee, lunch en borrel.  Je kunt 

jezelf inschrijven door het, met deze uitnodiging meegestuurde, inschrijfformulier te mailen aan erfgoed-

zorg@immaterieelerfgoed.nl. Na ontvangst van je inschrijving ontvang je een factuur.

Mocht je dit digitale bestand uit willen printen, kies dan in het afdrukvenster van Adobe Reader voor de optie ‘poster’ 

en houd de schaal op 100% (of 90%). Dan komt het bestand leesbaar op meerdere pagina’s uit je printer.

THEMA VERSTERK 
JE IMMATERIEEL ERFGOED

INSPIRATIEDAG 30 SEPTEMBER 2017


