
Samenwerking staat centraal voor een goede bor-
ging van immaterieel erfgoed. In dit kader is de 
brochure ‘Houd je immaterieel erfgoed springle-
vend! Tips en ideeën voor een succesvolle samen-
werking: met wie en hoe?’ ontstaan. Naar aanlei-
ding van deze publicatie heeft in januari 2021 een 
webinar plaatsgevonden. 

In dit webinar namen we een aantal samenwer-
kingspartners onder de loep: hoe zorg je voor een 
win-win situatie in de samenwerking? Hoe ga je 
om met uitdagingen in de samenwerking? 

Samenwerken met partners kan je helpen in het 
borgen van immaterieel erfgoed. Je kan hierbij 
denken aan:
1. Praktische hulp (organisatie, financiering, loca-

tie)
2. Groter bereik (bekendheid, jongeren aantrek-

ken, internationaal samenwerken, uitwisselen
3. Inhoudelijke vragen (historische vragen, maat-

schappelijk debat, misverstanden aankaarten)

Bij deze drie aspecten van borging kan je steeds 
samenwerken met andere partners. Deze worden 
in elf hoofdstukken beschreven in publicatie. 

Toch kennen veel samenwerkingen ook uitda-
gingen. In de publicatie wordt aandacht besteed 
aan uitdagingen en oplossingen bij elke partner. 
Tijdens het webinar vertelden vier beoefenaars 
van immaterieel erfgoed over hun heel specifieke 
ervaringen in samenwerkingen. Hierover willen we 
hieronder vertellen.
• Carla Mohammed van Stichting Comité 30 

juni – 1 juli organiseert al jaren de Keti-koti 
dialoogtafel in Tilburg samen met een steeds 
groter groeiende groep. Zo werkt ze samen 
met bibliotheek de LocHal en een jongerento-
neelgroep. 

• Hermine Kromoredjo van Stichting Manggar 
Megar (Surinaams Javaanse gamelantraditie) 
oefent en treedt samen met haar gamelan-
groep al jaren op in theater Dakota in Den 

Haag. 
• Nathalie Cassée vertelde hoe ze het katoen-

drukken in Amersfoort bekender wil maken via 
samenwerkingen met het onderwijs en musea. 

• Job Jager van de Visserijdagen (onderdeel 
Strontweek) in Workum deelde zijn ervaringen 
over de samenwerking met de overheid. 

Elke spreker vertelde over een specifieke stap in 
de samenwerking met partners. 

Stappenplan Samenwerken 
Een succesvolle samenwerking vraagt een zorgvul-
dige aanpak. Ongeacht je samenwerkingspartner, 
doorloop je daarbij steeds ongeveer dezelfde vier 
stappen. 

Stap 1: Bereid je samenwerking voor. Hierover 
berichtte Carla Mohammed vanuit de praktijk van 
Keti Koti:
• Benader partners strategisch: Veel partners, 

zoals bibliotheken en musea, willen bijdragen 
aan actuele thema’s. Zodra je een plan hebt 
voor een programma kan je daar een partner 
als een bibliotheek bij zoeken, die via dat the-
ma een nieuw publiek wil aanspreken. 

• Blijf volhouden: Heb je de wens om op een 
bepaalde plek iets te organiseren, omdat je 
punten ziet waar je bij kan aansluiten? Blijf in 
gesprek met die partner en geef hierbij aan 
waarom een samenwerking voor jullie beiden 
iets kan opleveren. Blijven netwerken en je 
aansluiten bij andere groepen kan helpen om 
nieuwe en onbekendere partners te vinden die 
passen bij jouw doelen.  

• Benader partners soms voorzichtig: Wanneer 
je met gevoelige onderwerpen te maken hebt 
(zoals in dit geval bewustwording rond het sla-
vernijverleden), wil je geen haast hebben om 
een geschikte partner te betrekken. Neem de 
tijd om elkaar te leren kennen. Bekijk op een 
rustige manier wat jullie voor elkaar kunnen 
betekenen.  

Lessons learned: Webinar ‘Samenwerken 
aan borging van immaterieel erfgoed’



• Leer via via nieuwe mensen en partners ken-
nen: Soms kan je als beoefenaren van imma-
terieel erfgoed elkaar versterken, doordat je 
een soortgelijke geschiedenis hebt. Zo kom je 
soms tot overeenkomsten die weer tot nieuwe 
initiatieven kunnen leiden, als een lezingavond 
of een filmavond. Ook kunnen een samen-
werking met een partner kan nieuwe partners 
opleveren. Zo ontstonden er via de samenwer-
king met de LocHal samenwerkingen met een 
museum en toneelgroep. 

Stap 2: Je verkent samen de mogelijkheden. Hier-
over sprak Hermine Kromoredjo vanuit de praktijk 
van de Surinaams Javaanse gamelantraditie.
• Blijf overleggen met je partner: Toen de sa-

menwerking werd gestart met theater Dakota 
bleek dat het gamelangezelschap misschien 
niet kon blijven en was er geen plek om de 
instrumenten op te kunnen bergen. Doordat 
het gezelschap aangaf wat zij nodig hadden en 
hierover in gesprek bleven gaan, werden beide 
uitdagingen opgelost. Zo is er soms meer mo-
gelijk dan je denkt! 

• Probeer iets terug te doen: Een keer per jaar 
treedt het gamelangezelschap op in het the-
ater. Voor het theater is dit een manier om 
andere doelgroepen aan te spreken en in huis 
te halen. Ook levert dit een financieel voordeel 
op voor de gamelangroep. Het zoeken naar 
een win-win situatie is dus belangrijk, ook al 
moet je dan soms iets afwijken van je eigen 
plannen.

Stap 3: Je gaat samen aan de slag. Hierover vertel-
de Nathalie Cassée vanuit het katoendrukken.
• Zoek aansluiting bij het onderwijs: In het voor-

beeld van het katoendrukken werd verteld over 
het plan om een lesproject voor het primair on-
derwijs te maken: “Ambachtelijk werken aan de 
Eem”. Hierbij sloten ook museum Flehite, het 
Mondriaanhuis en ambachtsmensen uit Amers-
foort aan en wordt er een pilot project gestart 
vanuit dit lesproject. Door de samenwerking 
tussen al deze partners werd een interessant 
thema voor het onderwijs.

• Houd je eigen doelen voor ogen: In samen-
werking met het onderwijs bereik je veel jonge 
kinderen, maar het onderwijs heeft ook eigen 
(leer)doelen. Het kan daarom gebeuren dat 
een ambacht als katoendrukken ten dienste 
komt te staan van die leerdoelen, in plaats van 
dat het draait om het leren van het ambacht 
aan kinderen. 

• Sluit soms compromissen: Je bedenkt samen 
een idee, maar dat idee gaat ook een eigen 
leven leiden. Zo kan je partner besluiten cam-
pagne te voeren en jou niet meer te noemen. 
Dit is een uitdaging, maar soms is het belang-
rijk om compromissen te sluiten om je project 
door te kunnen laten gaan. 

• Geef al je partners genoeg aandacht: Soms 
kan het voorkomen dat je met zo veel partners 
samenwerkt, dat je je aandacht niet evenredig 
kan verdelen. Begin daarom eerst met een be-
perkt aantal partners, zodat partners zich niet 
tekortgedaan voelen. 

Stap 4: Je blikt na afloop samen terug: willen we 
een duurzame samenwerking aangaan? Hoe kan 
die duurzame samenwerking gegarandeerd wor-
den? Hierover vertelde Job Jager vanuit de Visse-
rijdagen.
• Bouw een band op met overheden: Het kan 

een poosje duren voor je de juiste ambtenaar 
of wethouder hebt gevonden die zich in wil 
zetten voor je immaterieel erfgoed. Immate-
rieel erfgoed is voor veel mensen nog onbe-
kend terrein, dus het is belangrijk om de tijd te 
nemen om ambtenaren kennis te laten maken 
met het immaterieel erfgoed. Let echter op: op 
overheden zijn er vaak wisselingen van men-
sen. Zo merkte Job Jager op dat de erfgoed-
gemeenschap van de Visserijdagen een goede 
band had met iemand van het ministerie van 
LNV, maar nu deze persoon weg is gegaan, 
begint de kennismaking weer opnieuw. 

• Kies je voorzitter en/of het bestuur strategisch: 
De voorzitter van je bestuur of vereniging kan 
goed werken als een visitekaartje naar buiten 
toe. Ken je een lokale bekendheid of wethou-
der die affiniteit heeft met het immaterieel 
erfgoed? Wellicht is hij of zij geïnteresseerd om 
als voorzitter of in het bestuur op te treden en 
gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente 
of provincie te starten. De organisatie van de 
Strontweek probeert op deze manier de lokale 
overheden te betrekken bij het evenement

• Zet een jongerenafdeling op: Door een jon-
gerenafdeling op te richten kan je jongeren 
die geïnteresseerd zijn aan jezelf én aan elkaar 
koppelen. Jongeren maken graag andere jon-
geren enthousiast. Op de langere termijn krijg 
je zo een duurzame samenwerking tussen de 
jongere en oudere beoefenaars.  


