
PROGRAMMA
10.00 uur: Ontvangst met koffie en thee 

10.30 uur: Bijpraten over de laatste ontwikkelingen

11.00 uur: Prikkelende bijdrage van een keynote spreker 

11.15 uur: Deelsessie ronde 1

12.45 uur: Lunch met mogelijkheid tot speeddates met Leo (hoofd 

Kenniscentrum) of Team Erfgoedzorg

14.00 uur: Deelsessie ronde 2

15.30 uur: Plenaire wrap-up

16.00 uur: Netwerkborrel met mogelijkheid tot speeddates met Leo 

(hoofd Kenniscentrum) of Team Erfgoedzorg 

DEELSESSIE ronde 1: 
1. Cursus: Spoedcursus Immaterieel Erfgoed. Voor

nieuwe besturen en iedereen die nog eens alle
ins en outs van het UNESCO Verdrag, Netwerk en
Inventaris wil horen.

2. Workshop: Evaluatie erfgoedzorg: Praktische hulp
bij het invullen van de periodieke evaluatie.
Vergeet je formulier en laptop niet!

3. Workshop: Wat 'app' je eraan? Efficiënt en
effectief gebruik van sociale media en apps. Welk
medium is waarvoor geschikt? Deze workshop
wordt gegeven in samenwerking met Erfgoed
Gelderland.

4. Uitwisseling: De geschiedenis & ontwikkeling van
je erfgoed uitzoeken en zichtbaar maken. Hoe
doe je dat? Praktijkvoorbeelden in samenwerking
met archieven en oudheidkundige verenigingen
en de vertaling naar je eigen website, social
media, archief of website.

DEELSESSIE ronde 2: 
1. Inventarisatie: Wet- en regelgeving rond

evenementen in de openbare ruimte. Veel
gemeenschappen organiseren evenementen in de
openbare ruimte en lopen tegen een grote
hoeveelheid wetten en regels aan. Wat zijn
knelpunten? Deze inventarisatiesessie zal de basis
bieden voor een passende training in 2019.

2. Workshop en uitwisseling : Ambachten: Durf te
vragen!  Waar ben je goed in en kun je anderen mee
helpen? Waar kun jij zelf wel wat hulp in gebruiken
van een andere ambachtsman of -vrouw?

3. Workshop: Wat 'app' je eraan? Efficiënt en effectief
gebruik van sociale media en apps. Welk medium is
waarvoor geschikt? Deze workshop wordt gegeven
in samenwerking met Erfgoed Gelderland.

4. Uitwisseling: De geschiedenis & ontwikkeling van je
erfgoed uitzoeken en zichtbaar maken. Hoe doe je
dat? Praktijkvoorbeelden in samenwerking met
archieven en oudheidkundige verenigingen en de
vertaling naar je eigen website, social media,
archief of website.

LOCATIES

 15 september Velp
Kastanjelaan 13

6883 HZ Velp
www.kastanjelaan13.nl 

6 oktober Haarlem
Seinwezen

Kinderhuissingel 1
2013 AS Haarlem

www.seinwezen.nl

 erfgoedzorg@immaterieelerfgoed.nl
www.immaterieelerfgoed.nl

R  E  G  I  O  N  A  L  E  I  E  -  D  A  G  E  N
VELP 15 september 
HAARLEM     6  oktober

Informeren, Inspireren, Inventariseren, Netwerken, Doorgeven




