
IE-DAG
DE GEMENE DELER

PROGRAMMA

10.00 uur 

10.30 uur 

10.35 uur 

10.45 uur 

11.00 uur 

Inloop met koffie en thee

Welkom

 Het Kenniscentrum start binnenkort met een bewustwordingscampagne, om iedereen 

bekend te maken met de term ‘immaterieel erfgoed’. We laten je zien hoe ook jij hieraan 

kunt bijdragen. 

 De Maand van de Geschiedenis 2019 eindigt op 2 november, maar het thema Zij/Hij blijft 

actueel! De eerste sprekers van deze IE-dag geven stof tot nadenken met hun gelaagde 

boodschap en verbluffende act. Je hebt meer met elkaar gemeen dan je denkt...

Bijpraten over lopende zaken door Leo Adriaanse

Pauze

11.40 uur 

12.40 uur 

13.45 uur 

 Tijdens deze hackathons worden de deelnemers, na een korte introductie, 

opgedeeld in kleine groepjes en uitgedaagd om met elkaar op zoek te gaan naar 

oplossingen voor uitdagingen waarin erfgoedgemeenschappen zich kunnen 

herkennen. Zo help je elkaar op weg met nieuwe, concrete ideeën bij het borgen 

van je immaterieel erfgoed. 

3:  Training Vrijwilligersmanagement deel 2
 Bij de trainingen vrijwilligersmanagement die David Wijnperle verzorgt, werkt 

hij altijd op basis van de zes B’s: Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, 

Behouden, Beëindigen. Tijdens de vorige IE-dag op 13 april heeft hij een aantal 

van deze B’s behandeld en deze keer gaat hij aan de slag met de B’s van Belonen 

en Behouden. Deze training is ook goed te volgen als je in april de sessie 

vrijwilligersmanagement niet hebt bijgewoond.

4:  Spoedcursus Immaterieel Erfgoed

 Tijdens deze sessie word je in sneltreinvaart bijgepraat over het 2003 UNESCO 

Verdrag, de Inventaris en een grote hoeveelheid andere informatie die je moet 

hebben over immaterieel erfgoed. Deze training is vooral geschikt voor nieuwe 

bestuursleden en beoefenaars die hun erfgoed hebben aangemeld in het Netwerk.

15.15 uur 

15.30 uur 

2 november 
Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4  |  Arnhem

Op 2 november vindt niet alleen de IE dag plaats, op deze dag eindigt ook Maand van de Geschiedenis. De 
Maand vindt plaats in oktober en heeft het thema: Zij/Hij. Ook bij immaterieel erfgoed speelt Zij/Hij 
regelmatig een rol, bijvoorbeeld omdat vormen van immaterieel erfgoed alleen door zij óf hij worden 
beoefend of omdat de verhoudingen tussen zij en hij veranderen door het dynamische karakter van 
immaterieel erfgoed. Daarom besteden we in de ochtend van de IE-dag op onze eigen manier aandacht 
aan het thema Zij/Hij. Naar aanleiding van dit thema gaan we op zoek naar de gemene deler van 
erfgoedgemeenschappen; je hebt meer met elkaar gemeen dan je denkt...

11:20 uur 

Ochtendsessie: De Gemene Deler
Wat hebben Pride Amsterdam, Straatexploitatie van draaiorgels en Smeden in Andelst 

met elkaar gemeen? Meer dan je denkt. Tijdens deze sessie gaan we samen met jullie op 

zoek naar de verrassende overeenkomsten. Je hoeft je niet in te schrijven voor deze 

sessie. 

Lunch, met de mogelijkheid tot speeddates met (1) de directeur van het Kenniscentrum 

Leo Adriaanse, (2) team Erfgoedzorg en/of (3) team Kennisontwikkeling. Deze korte dates 

duren maximaal acht minuten.

Middagsessie
Voor deze sessie kun je kiezen uit:

1:  Hackathon #1 Overheden

2:  Hackathon #2 Motiveren & Bewust maken

Wrap-up

Borrel en immaterieel erfgoed in actie! Tambú optreden van Rincho I Grupo Revolushon 

De kosten voor de IE-dag bedragen €15,- inclusief lunch.

https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/tambu



