
 

O P R O E P 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland zoekt een ZZP’er die zelfstandig een verkenning 

kan uitvoeren in de periode januari t/m augustus 2020 ter voorbereiding op de positie van 

immaterieel erfgoed in het nieuwe ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed’ programma gedurende de jaren 

2021-2024. De verkenning zal zich afspelen binnen een aantal focuslanden van het programma.  

Gedeeld Cultureel Erfgoed 

Onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van Nederland is sinds een aantal jaren het 

programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Hoewel de geschiedenis van Nederland verbonden is 

met veel landen, laten capaciteit en middelen het niet toe met alle landen samen te werken. De 

focuslanden binnen dit programma zijn momenteel: Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, 

Rusland, Sri Lanka, Suriname, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De uitvoering van het GCE-

programma was afgelopen jaren in handen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het 

Nationaal Archief, Dutch Culture en de Nederlandse ambassades van genoemde partnerlanden.     

Daar waar de aandacht in de afgelopen jaren vooral uitging naar materieel erfgoed, zijn er in de 

huidige beleidsperiode signalen dat er meer vraag is om samenwerking op het gebied van 

immaterieel erfgoed. Het ministerie van OCW heeft Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland 

gevraagd te onderzoeken in hoeverre het uitvoeringspartner kan worden in de beleidsperiode 2021-

2024 op het gebied van immaterieel erfgoed.  

Verkenning 

Hoewel het Gedeeld Cultureel Erfgoed programma tot op heden niet onder onze kerntaken viel, 

willen we op korte termijn onderzoeken of we hierbij kunnen aansluiten.  Wij voeren in 2020 een 

verkenning uit, die uitgaande van het 2003 UNESCO Verdrag, bottom-up is gericht op wederkerigheid 

binnen het programma en de mogelijkheid om immaterieel erfgoedgemeenschappen bij de 

uitvoering te betrekken. We maken, waar mogelijk, combinatie met al bestaande aandachtsgebieden 

van het Kenniscentrum. We zoeken voor de uitvoering een zelfstandig projectmedewerker.                           

In de verkenning willen we in ieder geval meenemen: 

 1. Uitwisseling van immaterieel erfgoed in (groot)stedelijke context. Kunnen we hierin 

samenwerken met organisaties in enkele steden in de focuslanden. Denk aan Rio de Janeiro, 

Kaapstad of Jakarta. 

2. Uitwisseling op innovatie van ambachten. We ontwikkelden afgelopen jaar in Nederland de 

methodiek van het AmbachtenLab, met een faciliterende rol voor musea 

(www.immaterieelerfgoed.nl/ambachtenlab). Wat zijn ervaringen hiermee in de focuslanden? 

3.  Processen van mondialisering waardoor immaterieel erfgoed steeds vaker beleefd wordt in 

een transculturele, transnationale context en waarover mogelijk ook meer uitwisseling van kennis en 

http://www.immaterieelerfgoed.nl/ambachtenlab


ervaring zou kunnen plaats vinden tussen de aangesloten landen in het Gedeeld Cultureel Erfgoed 

programma. 

Wat wij vragen 

Een verkenning, gebaseerd op desktopresearch en aansluitend onderzoek en interviews met 

relevante partijen in een selectie van de focuslanden, waarin in kaart wordt gebracht: 

1. Hoe immaterieel erfgoed een steviger plek te geven in het Gedeeld Cultureel Erfgoed 

programma en hoe het Kenniscentrum hieraan kan bijdragen; 

2. Hoe daarin de aandachtsgebieden van het Kenniscentrum op het terrein van ICH in een 

grootstedelijke context, uitwisseling op het terrein van innovatie van ambachten en de focus 

van het Kenniscentrum op transcultureel en transnationaal beleefd erfgoed een plek zou 

kunnen krijgen; 

3. Hoe dit concreet handen en voeten te geven in projecten en samenwerkingen met de 

focuslanden; 

4. In kaart brengen hoe het ministerie van OCW en huidige partners binnen het programma 

(m.n. RCE, Nationaal Archief en Dutch Culture) hiertegen aan kijken; 

5. Dit op te leveren in een rapportage met bruikbare en concrete aanbevelingen voor 2021-

2024; 

6. In samenhang met concrete indicaties van tijdsbeslag en benodigde budgetten voor de ten 

uitvoering ervan en genoemde programmaperiode. 

Tijdpad 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode januari t/m augustus 2020. In januari kan 

desktopresearch worden uitgevoerd (met input vanuit Kenniscentrum en programmapartners). Van 

februari t/m juni kan kunnen onderzoek en interviews met relevante partijen in een aantal 

focuslanden plaatsvinden. In juli en eerste helft augustus kan dan de rapportage met aanbevelingen 

voor de periode 2021-2024 en financiële onderbouwing worden opgesteld. Het definitieve rapport 

dient uiterlijk op 15 augustus te worden aangeleverd. 

Offerte 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland roept mogelijke gegadigden op een offerte uit te 

brengen bij het Kenniscentrum vóór 25 november 2019. Op basis van de ingediende offertes wordt 

met enkele kandidaten op maandag 2 december een gesprek gevoerd en met de gekozen 

projectmedewerker wordt in die week een definitieve begroting voor de verkenning opgesteld, 

waarin ook reis- en andere onkosten worden meegenomen.  

Contactpersoon 

Albert van der Zeijden, afdelingshoofd Kennisontwikkeling van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland, a.vanderzeijden@immaterieelerfgoed.nl, (06) 136 685 25. 
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