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INLEIDING 

Immaterieel Erfgoed is overal om ons heen. Iedereen beoefent het, bewust of onbewust. 
Immaterieel erfgoed toont zich in de dagelijkse dingen die we doen, zoals het eten van 
traditionele gerechten, of het vieren van lokale evenementen. Het wordt gezien als de 
cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd als erfgoed en hen een 
gevoel van identiteit en continuïteit geven. Maar hoe vermarkt je immaterieel erfgoed, zonder 
dat het een toeristenkunstje wordt? Immaterieel erfgoed is divers; elke erfgoedgemeenschap 
heeft andere uitdagingen, wensen en behoeften. Deze verschillen maken duidelijk dat er geen 
algemeen recept is voor het vormgeven van levende tradities en daarom speelt deze tool in op 
deze verschillen. Deze toolkit is bedoeld om erfgoedgemeenschappen bij de hand te nemen 
en geeft aan de hand van een concreet stappenplan ideeën en suggesties om het immaterieel 
erfgoed op een verantwoorde en duurzame manier te vermarkten. 
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STAPPENPLAN 

 
Hieronder staan de stappen die genomen kunnen worden om antwoorden te krijgen op vragen 
waar de erfgoedgemeenschap mee worstelt. Deze stappen hoeven niet op volgorde doorlopen 
te worden, maar bedenk welke noodzakelijk zijn voor het erfgoed. Uitleg van de stappen, wordt 
in de volgende hoofdstukken besproken.  
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STAP 1: ANALYSE EN ORIËNTATIE 

 

Als je begint is het verstandig om te kijken wie je als erfgoedgemeenschap bent, waar je voor 
gaat/staat en wat je in huis hebt. Daarna kunnen gebalanceerde keuzes gemaakt worden voor 
het vermarkten van jouw toeristisch product en wat je hiervoor in kunt zetten. UNESCO verdeelt 
immaterieel erfgoed in vijf domeinen: orale tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale 
gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en kunde rondom natuur en universum en 
traditioneel vakmanschap. Gebruik dit als hulpmiddel om te bepalen waarin de kracht van jouw 
erfgoed ligt.  
 

        Algemeen 
De kracht van veel ambachten is dat ze al duurzaam zijn en de ontwikkeling hiervan kan lokale 
trots creëren en cultureel behoud stimuleren. Er zijn veel immaterieel erfgoedgemeenschappen 
in Nederland die kleinschalig zijn, wat kan bijdragen aan spreiding. De kracht ligt hierin, omdat 
steeds meer toeristen behoefte hebben aan rust, cultuur en stilte. Dit is een snelgroeiende 
behoefte die kansen biedt voor erfgoedgemeenschappen en culturele evenementen. Een 
uitdaging in deze sector is om een manier te vinden die voorziet in de wensen van het grote 
publiek. De voorkeuren van toeristen lijken namelijk steeds sneller te veranderen, wat maakt dat 
een constante vernieuwing van het product nodig is om het aantrekkelijk te houden. Innovaties 
moeten elkaar steeds sneller opvolgen. Voor jouw erfgoedgemeenschap is het relevant om 
aansluiting te vinden op de behoeften van de toerist die van cultuur houdt en de behoeften van 
het erfgoed zelf. Het heeft zin om te achterhalen welke kenmerkende eigenschappen jullie 
hebben, om je te onderscheiden van anderen. Zo kun je tot een interessant product komen, dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van uiteenlopende geïnteresseerden. 
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Waar sta je? 
Ga na waar de kracht van jouw erfgoed ligt en waar je staat op het gebied van toeristisch 
vermarkten, door onderstaande vragen te beantwoorden. In de vakjes zijn slechts voorbeelden 
gegeven, om je na te laten denken over mogelijkheden. Hier kun je zelf uiteraard zelf zo diep 
mogelijk op ingaan.  
 

 

 

• Is dit de doelgroep die je aan wilt spreken? 
• Wil je ook nog een andere doelgroep aantrekken? 
• Waarom? 

 

 

Hoeveel bezoekers 
trekt het erfgoed 
jaarlijks? 

 

 

Wat is de 
doelgroep? 

 

• Is dit het aantal dat je wilt? 
• Wil je er iets aan doen om hier verandering in te brengen? 
• Waarom? 

 

• Zorg je voor beleving die de bezoeker ervaart? 
• Heb je een verhaal te bieden dat samenhangt met de lokale 

identiteit? 
• Is je erfgoed duurzaam?? 

 

 

Wat heeft het 
erfgoed hen te 
bieden? 
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STAP 2: DOELSTELLINGEN 

 

Deze stap slaat op het toeristisch vermarkten van het immaterieel erfgoed. Bij de vorige stap 
kwam de vraag voorbij of er behoefte is aan meer of juist minder bezoekers. Ga na wáárom dit 
antwoord eruit gekomen is en blijft dit antwoord hetzelfde na het lezen van dit hoofdstuk? 
Probeer deze doelen specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden te 
formuleren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

Waarom toerisme? 
 

De redenen om met toerisme in zee te gaan zijn talrijk. Ten eerste stimuleert 
toerisme het behoud van erfgoed en het beschermen en ontwikkelen van 
belangrijke natuurgebieden. Daarnaast zorgt het ook voor economisch 
gewin. Toch wordt vaak de vraag vergeten in welke mate het toerisme te 
sturen is. Heeft het erfgoed potentieel voor toeristische ontwikkeling? Hoeft 
er alleen een laag verf overheen geschilderd te worden om het aantrekkelijk 
te maken voor toeristen, of zit hier meer tijd in? Kunnen bezoekersstromen 
worden gestuurd? Kunnen evenementen het erfgoed op de kaart zetten? Of 
is toerisme een spontane activiteit die niet te sturen is? Om deze vragen te 
beantwoorden is het zinvol om na te gaan welke effecten een succesvolle 
toeristische sector kan hebben op jouw erfgoed en ook welke negatieve 
invloeden hierbij komen kijken. Het is belangrijk om te weten wat je ermee 
wilt en dit aan te laten sluiten bij de lokale identiteit. Waar sta je voor? Wat 
wil je uitdragen en hoe zorg je dat de bezoekers het echt kunnen 
meemaken? Hierbij is het zinvol om in te spelen op de kracht van het erfgoed 
en hoe je toerisme daarvoor kunt inzetten. Wat is het verhaal dat je 
verkoopt? Met wie kun je lokaal samenwerken voor een betere ervaring? 
Welke belangrijke interactiemomenten biedt het erfgoed en hoe kun je 
deze inzetten? En hoe lang wil je bezoekers vathouden? 
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TOERISME KAN VOOR JOU BIJDRAGEN AAN: 

 

a Het beschermen van erfgoed en tradities 

a Verbetering op het gebied van cultuureducatie 

a Economisch gewin 

a Het stimuleren van innovatie 

a Het behouden van lokale kennis en ambachten 

a Lokale voorzieningen 

a Het bevorderen van trots en empowerment  

a Het versterken van banden binnen de gemeenschap 

a Het stimuleren van gelijkheid en diversiteit 

a Meer werkgelegenheid voor vrijwilligers 
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Risico’s van toerisme 
 

Toerisme is een terrein vol uitdagingen, waarmee je kritisch moet omgaan. 
Vanuit de consument staat de creatie van ervaringen steeds meer centraal. 
Dit resulteert in een veelvoud aan wensen en behoeften die naar voren 
komen rond toerisme. Vaak wordt er gedacht dat je als organisatie 
toeristen nodig hebt, maar waarom eigenlijk? Wil je er meer hebben, 
omdat er uiteindelijk een verdienmodel achter kan zitten? Wil je als 
erfgoed beter zichtbaar worden? Of is het omdat je wilt laten zien wat je 
maakt of waar je mee bezig bent, omdat je er trots op bent? Ga dit na, want 
vaak wordt de fout gemaakt dat er onvoldoende strategie en aansluiting 
bij lokale wensen is. Er zit ook een groot risico in het hebben van meer 
bezoekers; als het namelijk te druk wordt, kan de eigenheid van de 
gemeenschap verloren gaan. Wanneer het aanbod wordt afgestemd op 
de vraag van de toerist, spreken we van ‘toeristificatie’ en dit kan leiden tot 
vervlakking. En als er meer mensen op een evenement afkomen, heb je 
ook ineens te maken met veel zwaardere eisen van de overheid. Ben je hier 
als organisatie ook tegen opgewassen? En wil je dat ook wel? Daarnaast 
moet er ook worden stilgestaan bij het feit dat sommige 
erfgoedgemeenschappen maar één dag per jaar zichtbaar zijn, hoe sta je 
hier als organisatie tegenover en hoe pak je het aan? Of wil je misschien 
vaker zichtbaar worden? Dit zijn allemaal vragen die je als immaterieel 
erfgoedgemeenschap moet overwegen, om erachter te komen waar de 
wens ligt voor toeristen, of juist de wens om kleiner te worden. Want 
toerisme heeft zowel zijn voor- als nadelen.  
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     TOERISME KAN VOOR JOU OOK BIJDRAGEN AAN: 

 

a Negatieve effecten op het milieu 

a Verliezen van eigenheid en authenticiteit  

a Massatoerisme (overvolle plekken) 

a Overlast van bezoekers op lokale bevolking 

a Arbeidsintensiviteit (er moet extra tijd ingestoken worden) 

a Meer wet- en regelgeving 

a Vervlakking (inrichten voor de toerist - verlies identiteit) 

a Afval dat wordt achtergelaten bij evenementen 

a Grootschaligheid (lokaal feest, verandert in groot feest) 
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STAP 3: KANSEN EN MOGELIJKHEDEN 

 

Bij de eerste vraag kwam voorbij wat de erfgoedgemeenschap te bieden heeft ten opzichte van 
de bezoeker. Dit hoofdstuk geeft tips hoe je deze krachten kunt versterken en welke middelen 
je hiervoor in kunt zetten. Als laatste bevat dit hoofdstuk ook tips voor de 
erfgoedgemeenschappen die hun erfgoed juist mínder toeristisch willen vermarkten. Het is 
daarnaast ook een kunst om dingen uit handen te geven en deze punten zowel intern, als extern 
te bespreken. 
 

        Maak gebruik van beleving 
 

Volgens de theorie van Pine & Gilmore (1999) staan bij beleving binnen het toerisme niet langer 
producten of diensten centraal, maar juist de beleving. Deze groeiende trend is interessant voor 
alle erfgoedgemeenschappen, omdat een beleving een ontastbare ervaring is. Als hulpmiddel 
voor het creëren van een belevingsvolle ervaring, kun je denken aan:  
 

• Het prikkelen van alle zintuigen van de bezoeker, in plaats van hen alleen passief te laten kijken. 
Dit stimuleert actieve deelname en mogelijkheden voor zowel het erfgoed als de bezoeker, om 
ervaringen en culturele kennis te delen. Kunnen de bezoekers bijvoorbeeld iets proeven, 
aanraken of beluisteren? 

 
• Het samenstellen van ideeën en het creëren van inhoud, door het karakter van het erfgoed naar 

buiten te etaleren en continue verbetering door te voeren. Het biedt bezoekers de mogelijkheid 
om hun creatieve potentieel te ontwikkelen en kan leiden tot een belevenisvolle en 
aantrekkelijke ervaring. 

 
• Het ontwerpen en vertellen van een verhaal, dat het publiek kan boeien en inspireren. Het geeft 

immaterieel erfgoed een identiteit en brengt de toerist dichter bij het erfgoed.  Op de volgende 
pagina kun je lezen hoe je een succesvol verhaal kunt maken.
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        Maak gebruik van storytelling 

Storytelling is een wereldwijde trend om een attractie rond een verhaal op te bouwen. Dit kan 
van toepassing zijn op een enkel product, een organisatie of een bestemming. Om de 
consument onder te dompelen in het verhaal en een buitengewone ervaring te bieden, moet 
de ervaring plaatsvinden in een setting waarmee de bezoeker kan ontsnappen aan de 
dagelijkse realiteit. Bezoekers willen weten wat jou drijft en wat er achter jouw traditie zit. Maak 
het verhaal persoonlijk en herkenbaar, vertel bijvoorbeeld hoe je bij jouw traditie betrokken 
bent geraakt en wat het voor jou betekent. In Zundert krijg je bijvoorbeeld bij je geboorte een 
hamertje, waarmee je al vroeg de traditie van het bloemencorso wordt ingetrokken. Een 
dergelijk verhaal is herkenbaar. Om een toerist onder te dompelen in het verhaal, kun je gidsen 
inzetten of gebruik maken van co-creatie, waardoor de bezoeker er meer bij betrokken wordt. 
Creëer een verhaal dat te maken heeft met het erfgoed en de geschiedenis, zodat de toerist 
zich hiermee kan identificeren en zowel informatief als boeiend is. Maak daarnaast ook gebruik 
van beleving, door alle zintuigen te prikkelen en het unieke karakter van het erfgoed naar boven 
te halen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P raktijkvoorbeeld: Bij de 1 april viering in Brielle willen ze de 
historische feiten en het besef van vrijheid laten zien, door de 
bezoeker mee te nemen in het verhaal. Sinds een aantal jaar kijken 
zij verder dan alleen het toneelspel, door de emotie echt op het 
publiek over te brengen. Van acteurs en figuranten wordt 
gevraagd dat ze de sfeer en de historische context, zoals angst, 
onenigheid en de wens om te willen vluchten, overbrengen. 
Hierdoor krijgt het publiek het ook beter mee. 
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Maak het duurzamer 
 
Hoe kun je als erfgoedgemeenschap toekomst geven aan je toeristisch product? Steeds meer 
mensen vinden aandacht voor ecologische duurzaamheid belangrijk en het is verstandig om 
hier als immaterieel erfgoedgemeenschap op in te spelen. Duurzaam toerisme geeft goede 
ervaringen aan de gebruikers, waarbij de voor- en nadelen eerlijk verdeeld zijn, de lokale 
bevolking een gevoel van eigenaarschap heeft en er geen negatieve impact is op de natuurlijke 
omgeving. De meest succesvolle ondernemingen van de toekomst, zijn degenen die aandacht 
besteden aan ‘People, Planet en Profit’ en dit onderdeel zullen maken van hun doelstellingen. 
Dit houdt in dat, naast het maken van winst, ook zorgen voor economische voorspoed (Profit), 
verantwoordelijkheden hebben op het gebied van ecologische kwaliteit (Planet) en sociale 
vaardigheden (People) in acht genomen moeten worden. 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

P raktijkvoorbeeld: Bij het rijden in dameszadel in de 
Vondelcarrousel in de Hollandsche Manege, wordt gewerkt met 
lichtdoorlatende zonnepanelen in de buitenrijbaan, wat zorgt voor 
de klimatisering van het hele gebouw. Daarnaast houden zij 
rekening met het dierenwelzijn, door middel van grotere stallen. 
Ondanks dat het een rijksmonument is en niets veranderd mocht 
worden aan het gebouw, heeft de architect een tussenweg 
gevonden, wat de glorie van het oude gebouw in stand houdt, 
maar wel rekening houdt met duurzaamheid.  
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Zorg voor meer publiciteit 
 

Niet alleen zorgt publiciteit voor meer bezoekers, maar ook de kennis en instandhouding van 
de traditie. Vergroot zichtbaarheid onder toeristen door bijvoorbeeld promotiemateriaal bij de 
plaatselijke VVV neer te leggen en sluit je aan bij Destination Marketing Organizations (DMO’s): 
zij vertegenwoordigen bestemmingen en helpen deze op de kaart te zetten. Maak daarnaast 
ook gebruik van sociale mediakanalen, zoals Facebook of Instagram en communiceer via deze 
kanalen evenementen en speciale gelegenheden. Ook kan hier, en op YouTube, content 
geplaatst worden in de vorm van foto’s of video’s. Niet alleen wekt dit de interesse van 
verschillende doelgroepen, ook deelt het kennis over het erfgoed en creëert het 
naamsbekendheid. Veel erfgoedgemeenschappen hebben ervaring met free publicity; ze 
hebben een interessant verhaal te vertellen, dat samenhangt met de lokale identiteit en waar 
de plaatselijke kranten zeer in zijn geïnteresseerd. Posters ophangen of flyeren op straat kan 
ook effectief zijn bij het bereiken van een bepaalde doelgroep. Geen gelimiteerd budget? Denk 
dan ook eens aan exposeren op beurzen, wat uiterst effectief kan zijn voor het zichtbaar maken 
van het erfgoed bij honderden mensen. Of start een PR-campagne, voor media-aandacht. Denk 
ook aan merchandise, wat de bezoeker ook meteen memorabilia meegeeft.  
 

Andere doelgroep aanspreken 
Probeer ook eens verder te kijken dan de doelgroep die 
het immaterieel erfgoed nu voornamelijk trekt. De 
jongere generatie zit veel op sociale media, wat een 
goed platform biedt voor publiciteit. Betrek hen erbij 
door in te spelen op hun interesses en behoeften.  
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Investeer in een netwerk van samenwerkingspartners 

Inhakend op de vorige tip; een goed product opleveren doe je vaak niet alleen. In de praktijk 
bereik je veel meer door samen te werken. Door interactie te zoeken met andere bedrijven en 
organisaties, kun je op een makkelijke manier veel meer bereik krijgen. Met andere bedrijven 
die dezelfde soort klanten aanspreken en geen directe concurrent zijn, heb je namelijk de 
mogelijkheid om krachten te bundelen voor wederzijds voordeel. Het bedrijfsleven kan helpen 
jouw immaterieel erfgoed meer zichtbaar en toegankelijk te maken, bijdragen een bredere 
doelgroep te bereiken en kennisoverdracht, bewustwording en het leveren van creatieve 
ideeën voor nieuwe invullingen van jouw traditie. Denk hierbij aan samenwerkingen met 
toeristische bedrijven, VVV-kantoren, gemeenten, erfgoedhuizen, musea, lokale horeca, andere 
immaterieel erfgoedgemeenschappen, et cetera. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
P raktijkvoorbeeld: Bij de Brabantse Dag in Heeze bedachten ze 
een zogenoemde parademunt, een ‘wettig betaalmiddel’ met een 
waarde van €2,50 waarmee je terecht kunt bij alle cafés en bars. Dit 
is vergelijkbaar met festivalmuntjes. De muntjes kun je krijgen bij 
speciale muntautomaten en bij het informatiepunt van de 
Brabantse Dag. Heel veel plaatselijke ondernemers doen mee, wat 
zorgt voor wederzijds voordeel.  
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Digitalisering van het erfgoed 
 

Hoe kun je, los van jaarlijks terugkerende evenementen, het hele jaar door zichtbaar blijven? 
Digitalisering biedt hiervoor goede mogelijkheden. Denk aan virtual reality, 
informatieontsluiting via QR-codes, filmpjes, apps, et cetera. Zo zijn er gratis apps die kunnen 
helpen jouw verhalen tot leven te brengen en het erfgoed meer inspirerend en verrijkend te 
maken voor bezoekers. Een goede app hiervoor is de Izi Travel app, waarbij je een eigen route 
met audiotour, kan combineren met storytelling. Daarnaast is Tourtodo ook een interessante 
app waarmee je als erfgoedgemeenschap een eigen route kan maken en die kan aanbieden 
aan toeristen. Toeristen moeten deze app echter ook downloaden voor gebruik. 

IE spotten 
Het kenniscentrum heeft dit project ontwikkeld, zodat immaterieel 
erfgoederen zich beter zichtbaar kunnen maken, door QR-codes die 
in de stad hangen. Men kan deze het hele jaar scannen en informatie 
verkrijgen over het immateriële erfgoed. 

Vasthouden en werven van nieuwe vrijwilligers 
 
Meer bezoekers, betekent ook dat je vaak meer vrijwilligers in moet zetten. Het is daarom 
belangrijk om tactieken te kennen bij het werven van nieuwe vrijwilligers en het verstevigen van 
de band met de huidige vrijwilligers. Realiseer je wel dat als je nieuwe vrijwilligers werft, de 
organisatie van je erfgoed ook kan veranderen. 

1. Luisteren: weet waar iemand warm voor loopt (eigen verantwoordelijkheid, imago, het verhaal). 
2. Betrek jongeren: weet wat zij interessant vinden (bijdragen aan stoffig imago en eigen inbreng). 
3. Verbinden: houdt de aandacht van eventuele nieuwe vrijwilligers vast (sociale media content). 
4. Aannemen: geef huidige vrijwilligers een actieve rol, door verspreiding van hun ervaringen. 
5. Behouden: investeren in bestaande vrijwilligers is vaak effectiever dan het werven van nieuwe 

vrijwilligers. 
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 Visitor management 
 
Het controleren en reguleren van bezoekersaantallen is niet alleen van belang voor de 
erfgoedgemeenschappen die op zoek zijn hoe ze meer toeristen kunnen trekken, maar ook 
voor de gemeenschappen die minder toeristen willen, maar niet weten hoe zij deze het beste 
kunnen verspreiden. Het beheren van bezoekersimpact moet worden ondersteund door nadruk 
te leggen op het beheren van bezoekerservaring en zou niet alleen moeten leiden tot beter 
geïnformeerde en goed opgevoede bezoekers, maar ook tot een vermindering van de 
negatieve impact van bezoekers. Visitor management is een belangrijk hulpmiddel voor 
immaterieel erfgoedgemeenschappen, aangezien een toenemend gebruiksniveau de kwaliteit 
van de ervaring negatief kan beïnvloeden. Om aan de eisen van zowel natuur als bezoekers te 
voldoen, is een behoedzaam en zorgvuldig beheer noodzakelijk. Het toerisme op een 
duurzame manier beheren vereist echter zowel een langetermijnperspectief als een zorgvuldige 
afweging van de vele manieren waarop toeristische activiteiten en milieu met elkaar 
samenhangen. Om bezoekersaantallen beter te verspreiden en reguleren, kun je gebruikmaken 
van de volgende tips: 
 

• Evalueer de huidige uitdagingen of hindernissen die het erfgoed ondervindt. 
• Ga na wie de bezoeker is (als de vereisten van de bezoekers helder zijn, kunnen de functies van 

het bezoekersbeheersysteem precies op hun behoeften worden afgestemd). 
• Zorg ervoor dat ze, als het kan, niet allemaal via dezelfde ingang naar binnen gaan. 
• Werk met een reserveringssysteem. 
• Biedt de toerist andere hotspots aan, die met het erfgoed te maken hebben, door bijvoorbeeld 

samen te werken met musea of verspreiding naar andere plaatsen. 
• Geef bezoekers de kans om meerdere dagen van het evenement te genieten, door middel van 

videomateriaal of het inzetten van verschillende ambachtslieden.  
• Werk samen met andere immaterieel erfgoedgemeenschappen in Nederland, zodat men kan 

zien hoeveel meer het land te bieden heeft op het gebied van tradities en erfgoed.
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Hoe weer op kunnen starten na de coronacrisis? 
 
De 1,5 meter samenleving heeft ervoor gezorgd dat veel erfgoedgemeenschappen hun 
evenement(en) in 2020 moesten afgelasten. Maar hoe nu verder, rekening houdend met de 
richtlijnen van het RIVM? Hieronder staan enkele tips die toegepast kunnen worden door de 
erfgoedgemeenschappen:   

• Vermijd drukte, door bezoekers van tevoren te laten reserveren. Op deze manier kan in de gaten 
gehouden worden hoeveel personen er per dag aanwezig zullen zijn en zal de limiet niet 
overschreven worden. 

• Zorg voor 1.5 meter afstand, door gebruik van bijvoorbeeld rood/witte linten of plexiglas en 
organiseer activiteiten in de buitenlucht.  

• Hygiëne maatregelen: zorg ervoor dat men de handen kan ontsmetten en maak tijdig alles 
schoon. 

• Houd alle opties open en ga na wat mogelijk is, in plaats van stil te staan bij wat niet mogelijk is. 
 

Houd zelf de actuele Corona maatregelen in de gaten via de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus 

 

 P raktijkvoorbeeld: Bij de Beiaardcultuur, dachten ze na over 
alternatieven voor de coronatijd in 2020. Zo deden zij een 
verzoekprogramma in Dordrecht, om de mensen wat 
bemoediging en troost te geven. Men kon een nummer aanvragen 
via de email en de beiaardier koos een aantal verzoeknummers uit, 
die hij vervolgens op de carillon speelde. Deze konden mensen, 
met gepaste 1,5 meter afstand, buiten beluisteren. Door dit 
initiatief gaat de cultuur niet verloren, maar hoeft men ook niet op 
drukke plekken te verkeren om het mee te kunnen maken. 
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CHECKLIST 
 
Volgens een theorie van Boswijk, Thijssen en Peelen (2005) en DASTA (2019), is de emotionele 
waarde van de consument van belang en de consument moet van zowel belevenis als van 
individuele aandacht worden voorzien. Vink aan wat bij de erfgoedgemeenschap van 
toepassing is: 
 

¨ De bezoeker kan ontsnappen aan de realiteit (met behulp van bijvoorbeeld een thema, 
verhaallijn of herkenbare filosofie). 
 

¨ Alle elementen van de beleving komen met elkaar overeen, om zo een harmoniserend gevoel 
te geven aan de bezoeker.  

 

¨ Negatieve indrukken worden geëlimineerd (denk aan vuilnis of het gebrek aan toiletten). 
 

¨ Er wordt gebruik gemaakt van memorabilia (zoals souvenirwinkels of museumwinkels). 
 

¨ Alle zintuigen worden erbij betrokken, wat meerwaarde creëert tijdens de beleving. 
 

¨ Er wordt aandacht besteed aan authenticiteit, waardoor de ervaring niet commercieel is. 
 

¨ De aandacht van de bezoeker wordt behouden, door in te spelen op emoties. 
 

¨ Medewerkers worden ingezet (door hen bijvoorbeeld een kostuum aan te laten trekken). 
 

¨ De bezoeker voelt zich goed en veilig bij de medewerkers en de ervaring. 
 

¨ De beleving is ontwikkeld op basis van de unieke, culturele identiteit van het erfgoed.
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STAP 4: UITDAGINGEN 

 

In het vorige hoofdstuk werden tips gegeven over het vermarkten van toerisme, het behouden 
van vrijwilligers en het reguleren van bezoekersstromen. Dit zijn allemaal kansen voor het 
trekken van meer toeristen en het levend houden van het erfgoed. Maar aan kansen, zijn vaak 
ook uitdagingen verbonden. Hieronder een aantal kansen en uitdagingen waar het erfgoed 
rekening mee kan houden. 
 

      Beleving 
Zoals besproken in het vorige hoofdstuk, is het inzetten van beleving een kans voor het creëren 
van een goede klantervaring. Houd er echter wel rekening mee dat er op deze manier meer 
toeristen op het erfgoed afkomen en je hiervoor het één en ander op een rijtje moet zetten. Ga 
na of je als evenement wilt dat de bezoeker alleen passief komt kijken, of ook actief gaat 
deelnemen. Denk dan weer na over de vraag: hoe betrek je hen erbij? Daarnaast is het ook 
aftasten hoeveel publiek je als erfgoed kwijt kunt en of het voor het publiek ook interessant is 
om een bezoek te brengen. Of zorgt het ervoor dat het zodanig druk wordt dat mensen in rijen 
moeten staan om iets te kunnen zien? Wat heeft men er dan aan om te komen kijken? Is dit 
haalbaar en blijft dan ook steeds de eigenheid en de betekenis voor de beoefenaars overeind 
staan? Denk hier ook over na!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P raktijkvoorbeeld: In Urk hing men van oudsher de was op zonder 
knijpers, door de punten van de lakens vast te maken in het 
gedraaide touw. In alle toerismebrochures heeft de toerist dat 
kunnen lezen, maar wat als je als Urkenaar gewone knijpers 
gebruikt en niet voldoet aan het wensbeeld van de toeristen? 
Inmiddels komen zij de was in de tuinen bewonderen en spreken 
hen erop aan dat knijpers niet gebruikt horen te worden. Het is 
duidelijk dat deze vorm van toerisme het risico heeft om snel aan 
draagvlak te verliezen onder de lokale bevolking. 
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Duurzaamheid 
Tegenwoordig is dit een sterke trend die ook door steeds meer toeristen gewenst wordt. Dit is 
iets waar de immaterieel erfgoedgemeenschappen op kunnen inspelen. Uitdaging is wel dat, 
met het ontvangen van meer bezoekers, ook het evenemententerrein hieronder lijdt. Houd er 
rekening mee dat er meer afval is en er ook meer schoonmakers ingezet moeten worden voor 
het opruimen van bijvoorbeeld plastic bekers. Een duurzame manier om dit op te ruimen, is 
recyclen. Daarnaast zorgen grotere bezoekersstromen ook voor meer waterverbruik. Houd ook 
hier rekening mee. 

 

     Samenwerkingspartners 
Samenwerkingen aangaan kan als kans worden gezien, maar denk er wel goed over na waarom. 
Wil je als erfgoed het gehele jaar door meer bezoekers? Dan is het verstandig om 
samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld een plaatselijk museum, waarbij een presentatie 
gegeven kan worden over het erfgoed. Of wil je er als erfgoed juist de commerciële kant mee 
op? Want hoe meer bezoekers, hoe meer inkomsten. Dan is het wijs om samen te werken met 
lokale horeca en bijvoorbeeld samen een arrangement aan te bieden. Ga dan wel na; is het dan 
puur een verdienmodel voor de horeca of zorgen jullie er in overleg voor dat beide partijen 
ervan profiteren? Het heeft ook keerzijden. Zo kan het ervoor zorgen dat de samenwerkingen 
de overhand nemen en de kleinschaligheid verloren gaat. 

P raktijkvoorbeeld: Bij de 1 Aprilviering heeft de bezoeker meer 
behoefte aan entertainment, waardoor het de afgelopen jaren is 
uitgemond in een soort volksfeest. Hierbij draait de horeca een 
groot deel van de jaaromzet tijdens de 1 April viering. Het nadeel 
daarvan is dat het eerder een uitgaansavond wordt, wat niks te 
maken heeft met de historische tijd. In de toekomst willen ze bij de 
viering dat de horeca meegaat in de historische aankleding, zodat 
het onderdeel uitmaakt van het feest. 
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       Financiële aspecten 
Hoe meer bezoekers, hoe meer inkomsten. Maar des te meer geld er ook weer uitgegeven moet 
worden. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van meer vrijwilligers, of het inkopen van extra 
materialen. Hoe kan je meer mensen laten genieten van wat je als erfgoed doet? Dat kan 
bijvoorbeeld door een groot scherm te plaatsen die het uitzendt. Is het evenement buiten? Dan 
ben je afhankelijk van de weersomstandigheden. Als het regent, zullen er ook mensen weggaan, 
dus zou er een oplossing moeten komen om het te overdekken. Deze factoren zorgen misschien 
wel voor meer bezoekers, maar brengen ook extra kosten met zich mee. 
 

Entreegelden 
Entreekosten vragen, om financieel sterker te staan? Dat kan zeker! Houd er echter rekening 
mee dat op het moment dat er entree geheven wordt, de erfgoedgemeenschap ook ineens met 
wet- en regelgeving te maken krijgt. Inkomsten genereren, betekent ook dat het 
belastingtechnisch heel anders werkt. Wil je dat als erfgoedgemeenschap en ben je daartegen 
opgewassen? Bedenk ook dat het krijgen van meer bezoekers, ook zorgt voor extra organisatie 
en voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan road blocks, extra parkeerwachters, of meer 
faciliteiten binnen. 
 

Wet- en regelgeving 
Gemeenten kunnen in hun evenementenbeleid en 
vergunningverlening de evenementen reguleren. Per 
evenement wordt vastgesteld welke maatregelen nodig 
zijn. Hierin kunnen voorwaarden worden gesteld aan de 
organisatie. De wettelijke kaders voor een evenement 
zijn: de Gemeentewet (artikel 174), de Wet 
veiligheidsregio’s en de APV Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV).
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 Lokale bevolking   
De lokale bevolking bij het erfgoed betrekking is belangrijk. Hiermee creëer je authenticiteit en 
draagvlak. Echter, zijn er ook evenementen waarbij juist de lokale bewoners worden geschaad. 
Hoe groter het evenement wordt, hoe meer zij last zullen hebben van geluidsoverlast, afval, 
drukte, et cetera. Hierbij is het van belang dat de erfgoedgemeenschap het gesprek aangaat 
met de bewoners. Denk na hoe om te gaan met de mensen die er niet bij betrokken zijn of er 
niks mee te maken willen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het brengen van een bloemetje na 
afloop en informeer van tevoren goed wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren en ga 
eventueel in gesprek met mensen die hierin pijnpunten ervaren. 
  
 
 

P raktijkvoorbeeld: Pride Amsterdam is inmiddels een enorm 
feest, waar jaarlijks heel wat mensen op afkomen. Maar als je als 
Amsterdamse burger aan de grachten woont en je ineens een 
groot feest voor je deur hebt; is het dan nog wel leuk om daar te 
wonen? Of bewoners die daar liggen met hun boot. Als je die 
tegen je krijgt, heb je op een gegeven moment kans dat het 
volledig gaat ontsporen. Pride is daar heel erg mee bezig, om te 
zorgen dat het allemaal in goede banen blijft lopen. Van tevoren 
weet men wat er gaat gebeuren en met een goed gesprek kom je 
al ver.  
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STAP 5: UITVOERING 

 
Wanneer alle stappen doorlopen zijn en de antwoorden op de vragen uit deze toolkit helder, is 
het tijd om een interactieve ervaring te ontwerpen voor de bezoeker. Denk bijvoorbeeld aan 
het toepassen van ‘storytelling’ waarbij de geschiedenis of de identiteit van het erfgoed 
uitgebeeld wordt. Of zet vrijwilligers in, door middel van kostuums. Vergeet ook zeker niet alle 
zintuigen te prikkelen, door bijvoorbeeld licht en geluid, of bijpassende hapjes en drankjes. 
Bedenk een product dat aantrekkelijk is voor de bezoeker en waarin zij actief deel kunnen 
nemen. Liever zo simpel mogelijk houden? Zorg er dan voor dat de passieve kijker het erfgoed 
ook echt beleeft en ervaart.  
 
Op de volgende pagina is een invuldocument dat je hiervoor kunt gebruiken. Hieronder is 
slechts een voorbeeld gegeven hoe je deze in kunt vullen en verschilt per 
erfgoedgemeenschap. 
 
Product Locatie Thema Middelen 
§ Rondleiding en 

bezoek aan 
erfgoed 

§ Workshop 
§ High Tea 
 

Binnen en buiten  Heden en verleden 
van het erfgoed 
samen laten komen 

§ Storytelling 
§ Prikkelen van alle 

zintuigen  
§ Duurzaamheid 

Hoe komt dit product eruit te zien? 
Eerst krijgen de bezoekers een rondleiding door het gebouw, waar zij leren over de 
geschiedenis van het erfgoed. De gids is verkleed als ambachtsman en vertelt op een 
aantrekkelijke manier. Daarna krijgen ze een workshop, waarbij ze alle fijne kneepjes van 
het ambacht leren en zelf kunnen voelen hoe het is om ambachtsman te zijn. De gasten 
kunnen het werk uiteindelijk kopen en mee naar huis nemen als souvenir, waarbij de 
opbrengsten voor een deel uitgaan naar een goed doel dat zich inzet voor dier en 
natuur.  Tot slot wordt er een high tea georganiseerd, waarbij de vrijwilligers ook 
verkleed gaan als figuren uit de geschiedenis van het erfgoed.  
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Ga nu zelf aan de slag met het invullen van het sjabloon. Wees hier creatief in. 
 

 

Product Locatie Thema Middelen 
    

Hoe komt dit product eruit te zien? 
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STAP 6: MONITORING 

 
In dit hoofdstuk volgt de eerste evaluatie kwaliteitsborging en verbetering van het product dat 
ontwikkeld is aan de hand van deze toolkit. Hieronder staan vragen die doorlopen kunnen worden 
en zijn overigens ook relevant voor de erfgoedgemeenschappen die weinig uit de eerste stappen 
van deze tool hebben gehaald.  

 
• Heeft het product ons gebracht wat we ervan verwacht hadden? 
• Hebben wij bereikt wat we wilden bereiken? 
• Hebben wij meer zichtbaarheid gecreëerd?  
• Hebben wij het aantal bezoekers dat wij voor ogen hadden? 
• Hebben wij de doelgroep(en) die wij aan willen spreken? 
• Ervaart de bezoeker een beleving die lang blijft hangen? 
• Wordt er aan de verwachtingen van de bezoekers voldaan? 
• Werkt deze nieuwe aanpak? Zijn er hiaten of kwaliteitsgebreken? 
• Is er een manier waarop bezoekers ons feedback kunnen geven? 
• Wat zijn de sterke en zwakke punten van het product? 
• Hoe staan wij er financieel voor? 
• Kunnen wij de kwaliteit van de aangeboden ervaring verhogen? En hoe? 
• Zijn er mogelijkheden voor verdere partnerschappen of samenwerkingen? 
• Is er potentieel voor verdere ontwikkelingen? 
• Is er een mogelijkheid voor een expertbeoordeling? 
• Kunnen maatregelen voor verbetering en kwaliteitsborging afgeleid en geïmplementeerd 

worden?  
 

Deze toolkit is ervoor bedoeld om op lange termijn te gebruiken. Mist er nog het één en ander bij 
de evaluatie? Bekijk de eerdere stappen dan nog eens. Zo blijft het erfgoed zich ontwikkelen en 
komen er telkens weer nieuwe ideeën op tafel.   

 
Houd zelf ook regelmatig de trends en ontwikkelingen van de toerisme-industrie in de 
gaten! Neem bijvoorbeeld een kijkje op de websites, die op pagina 33 worden getoond. 



 

[AUTHOR NAME] 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 33 

 

K
K
i
n
n
i
s
c
e
n
t
r
u
m 
I
m
m
a
t
e
r
i
e
e
l 
E
r
f
g
o
e
d 

 
CONTACTPERSONEN 

 
         
        Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland  
        Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem 
        +31 (0)26 35 76 113 
       info@immaterieelerfgoed.nl 

https://www.immaterieelerfgoed.nl 
             

 
HISWA-RECRON 
033 303 97 00 
info@hiswarecron.nl 
https://www.hiswarecron.nl 
 
 
VVV Nederland & Destinatiemarketing 
+31(0)30 307 41 00 
redactie@vvv.nl 
https://www.vvvnederland.nl 
 
 
World Tourism Organization 
info@unwto.org 
https://www.unwto.org 
 
 

 
Hogeschool Inholland Rotterdam 
Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam 
+31(0)10 439 93 99 
info@inholland.nl 
https://www.inholland.nl 
 
 
NRIT 
+316(0)85 0475 700 
info@nrit.nl 
https://www.nritmedia.nl 
 
 
CBS 
(088) 570 70 70 
https://www.cbs.nl/nl-
nl/publicatie/2019/48/trendrapport-
toerisme-recreatie-en-vrije-tijd-2019 
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