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Ronde tafel gesprek
Johanna Boogerd (Boerderijenstichting Zeeeland), Willem Heijbroek (Erfgoedvereniging Heemschut), Jaap Bos
(Vereniging Zeeuwse Musea), Ben de Reu (Gedeputeerde Provincie Zeeland) en Antoinette Le Coultre (SCEZ,
Sectorhoofd Erfgoed en Ruimte)

De panelleden die deelnemen vanuit een vrijwilligersorganisatie melden welke organisatie zij
vertegenwoordigen en geven in het kort aan wat er binnen de eigen organisatie speelt.
Willem Heijbroek geeft aan dat het goed is te merken dat steeds meer jeugd belangstelling heeft in erfgoed.
Jammer is dat zij in een onduidelijke wirwar van diverse organisaties terechtkomen. Willem is van mening dat er
binnen de twee eerder genoemde clusters van de SCEZ, nog meer samengewerkt kan worden met o.a.
gezamenlijke vergaderingen. Zo ontstaat er, zowel in- als extern, meer duidelijkheid.
Jaap Bos geeft aan dat in 2016 de diverse vrijwilligersorganisaties voor het eerst bij elkaar zijn gaan zitten om
de mogelijkheden tot krachtenbundeling te bespreken. Sindsdien heeft de Vereniging Zeeuwse Musea meer aan
samenwerking gedaan. O.a. op het gebied van contact- en scholingsdagen heeft de VZM andere organisaties
geïnformeerd en konden deze aansluiten bij deze dagen. Voordeel hiervan is het delen van kosten en extra
kennisopbouw. Zijn ervaringen zijn positief.
Johanna Boogerd heeft in haar inleiding eerder deze ochtend de visie van de Boerderijenstichting al gedeeld.
Antoinette Le Coultre geeft aan dat de SCEZ sinds 2017 in twee sectoren is verdeeld: de sector Erfgoed en
Ruimte en de sector Erfgoed en Publiek. Vandaag is de contactdag van de sector Erfgoed en Ruimte, op 30
september wordt de contactdag van de sector Erfgoed en Publiek gehouden met medewerking van organisaties
op het gebied van musea, educatie, volkstalen en cultuur en immaterieel erfgoed. Voor het
samenwerkingsverband wordt vanuit de SCEZ kennis en expertise aangeboden en daarnaast heeft de SCEZ een
faciliterende rol.
De dagvoorzitter, Siert Knigge, vraagt of er vragen zijn vanuit de zaal. Er komen nog geen reacties, Siert merkt
het volgende op.
Het samenwerkingsverband kan concreet gesplitst worden in twee onderdelen:
1) Inhoudelijke kennis
2) Bedrijfsmatige kennis, waaronder ICT
Vrijwilligers zijn juist zo belangrijk door hun inhoudelijke kennis op eigen vakgebied. Door deze kennis en passie
zetten zij zich enthousiast in voor het behoud van dat betreffende stuk erfgoed. Het is zonde dat de, vaak
beperkte, tijd die een vrijwilliger heeft besteed moet worden aan bedrijfsmatige zaken zoals o.a. verslaglegging
van vergaderingen en websitebeheer. Siert vraagt aan Ben de Reu of het niet beter zou zijn om voor deze
zaken iemand tegen betaling in te schakelen. Ben antwoordt hier kort en bondig met ja op. Ook Ben is van
mening dat men moet oppassen dat het enthousiasme van de vrijwilliger niet verdwijnt door bureaucratie zoals
website, ict en notulen. Deze zaken moeten uitbesteed worden.
Jaap Bos zegt dat het een afweging is die je per organisatie moet maken. Bij uitbesteden heeft men meer tijd
voor andere zaken, maar staat daar een extra kostenpost tegenover. Bij het binnen de eigen organisatie
oplossen hoeft er geen extra geld uitgegeven te worden.
Willem Heijbroek geeft aan dat Heemschut al tijden gebruik kan maken van een notulist van de SCEZ. Daarnaast
is het fijn dat Heemschut bij de SCEZ steeds hetzelfde aanspreekpunt heeft en dat men niet steeds met andere
personen te maken heeft. Willem geeft aan dat hij dit het geld wel waard vindt.
Johanna Boogerd vindt dat deze zaken op korte termijn verder moeten worden uitgewerkt en geeft aan dat er
meer logica moet komen over wie, op welke manier ondersteund wordt. Daarnaast geeft Johanna aan het erg
belangrijk te vinden dat er meer samengewerkt gaat worden op het gebied van RO.
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Antoinette Le Coultre zegt dat de SCEZ graag een centrale rol invult. Momenteel zijn er al diverse organisaties
die vanuit de SCEZ secretariële ondersteuning krijgen voor verslaglegging van twee vergaderingen per jaar.
Indien er behoefte is aan meer ondersteuning kan dit, tegen betaling. Daarnaast biedt de SCEZ een faciliterende
rol, o.a. voor gebruik van vergaderruimten in het pand aan de Looierssingel.
Simon Jongepier, Stichting Oude Zeeuwse Kerken: Vanuit onze stichting zijn er voornamelijk twee zorgen. Hoe
krijg je als organisatie nieuwe bestuursleden. Hier is inmiddels al eerder deze ochtend over gesproken.
De tweede zorg is het beleid, minstens net zo belangrijk als de samenwerking zelf. Gedeputeerde heeft eerder
het rapport Balkenende genoemd. In dit rapport wordt aangegeven wat er nodig is om de Zeeuwse economie te
versterken. Simon vraagt aan Antoinette Le Coultre wat er momenteel gebeurd om de pijler cultuur te
versterken.
Antoinette: vrijwilligers, cultuur, etc draait allemaal om de lange termijn. Vanuit de SCEZ is iedereen
professioneel betrokken bij dit beleid, vanuit de kennis maar vooral vanuit de professionaliteit. Samenwerking
met de Provincie is erg belangrijk om de lange lijnen uitzetten, de SCEZ draagt hieraan bij vanuit inhoud en
vanuit het landelijk en internationaal netwerk.
Ben de Reu voegt hier nog aan toe dat uit het rapport Balkenende een aantal projecten voortgekomen zijn die
de economische structuur versterken. Hij geeft aan dat het goed is ook richting Den Haag de krachten te
bundelen. De meeste projecten in Zeeland worden als te klein gezien om vanuit steunfondsen geld te krijgen. Bij
bundeling van projecten is de kans groter op een financiële bijdrage.
Mevrouw Roos, Museum Scheldewerf (de Oude Verbandkamer): Via een consulent van de SCEZ hebben wij
goede tips voor het opzetten van ons museum ontvangen. Vervolgafspraken met deze consulent om dit
uitgebreider te bespreken was alleen mogelijk via betaling. Zou er niet vanuit de SCEZ een gratis mentor
kunnen komen. Bij een klein museum zoals dit, zijn er te weinig financiële middelen om dit te kunnen
bekostigen. Ook hier geldt als er teveel tijd aan administratieve zaken besteed moet worden er te weinig tijd
voor museale zaken overblijft.
Ben de Reu geeft aan dat men zich bij de start van een museum vooraf moet afvragen waar de financiële
middelen vandaan moeten komen. Dit museum ontvangt via de gemeente jaarlijks € 2.000,waarderingssubsidie. Ben erkent dat dit niet erg veel is, maar dat niet van de SCEZ kan worden verwacht dat zij
onbezoldigd werk verrichten.
Oscar Huiskamp, Erfgoedvereniging Heemschut: Onlangs een bezoek gebracht aan een bijeenkomst bij het
Erfgoedhuis Zuid-Holland. Daar werd aandacht besteed aan een opleiding voor (stads)gids. Naast inhoudelijke
kennis is het als gids ook belangrijk op welke manier je het beste iets overbrengt.
Antoinette Le Coultre zegt dat de SCEZ hier graag over meedenkt.
Marinus van Dintel, adviseur cultuurhistorie en monumenten bij de SCEZ: In 2009 is het Meldpunt Erfgoed
Zeeland opgericht, met de bedoeling om 1) bedreigd/ondergewaardeerd erfgoed te laten melden en b)
kennisuitwisseling onder de 11 aangesloten organisaties te bewerkstelligen. Als coördinator destijds van dit
Meldpunt heeft Marinus ervaren dat het best lastig was om deze samenwerking van de grond te krijgen en
vraagt zich af waarom dit nu wel zal lukken.
Willem Heijbroek heeft geen pasklaar antwoord. Hij noemt als voorbeeld de Stichting Erfgoed Nederland. Zij
organiseren o.a. cursussen op het gebied van ontwikkelingen wetgeving, RO, etc. Zij hadden dezelfde
moeilijkheid dat als dit voor 1 provincie georganiseerd wordt er te weinig achterban komt om deze cursus bij te
wonen. Zij hebben de cursuslocatie toen geregionaliseerd in Zuid, Midden en Noord-Nederland. Willem denkt
dat samenwerking met andere erfgoedhuizen ook voor Zeeland kan werken.
Johanna Boogerd zegt dat iedereen grondig binnen de eigen organisatie moet kijken wanneer ondersteuning
vanuit de SCEZ echt gewenst is. Soms kun je beter kiezen om geen ondersteuning tijdens de
bestuursvergadering te hebben, maar juist wel als het gaat om beleidsmatige adviezen.
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Ria Geluk, Platform Maritiem Erfgoed Zeeland: ziet graag e.e.a. vanuit een andere invalshoek. De vrijwilligers
zijn allemaal actief bij hun eigen clubje in hun eigen omgeving. Die zijn niet geïnteresseerd om naar een
vergadering of cursus elders te gaan. Een vrijwilliger die ergens mee bezig is, blijft liever dichtbij huis. Er zijn
maar een paar mensen binnen die organisaties die een stukje beleid kunnen maken. Ria denkt dat er veel meer
structuur zou moeten komen zodat er aan de ene kant aan de vragen uit het veld kan worden voldaan en aan
de andere kant het beleid neerzetten naar de provincie en gemeenten om te zorgen dat zij de organisaties
blijven ondersteunen.
Jaap Bos zegt dat dit een herkenbaar probleem is. Je kunt alles wel aan de SCEZ overdragen, maar men moet
wel borgen hetgeen wat er gebeurd binnen de eigen organisatie. Als voorbeeld noemt hij de activiteiten die nu
vanuit de organisaties georganiseerd worden. Hoe gaat dit straks als alles via de SCEZ gaat lopen. Jaap is dan
ook van mening dat men hier voorzichtig mee om moet gaan en niet te grote stappen ineens moet willen
nemen.
Ben de Reu komt terug op de genoemde cursus voor gidsen. Hij komt regelmatig op locaties waar hij een zeer
uitgebreide rondleiding krijgt voorzien van goede, technische, verhalen. Ben vraagt zich af of deze mensen
überhaupt zo’n cursus nodig hebben. Mocht er desondanks behoefte zijn aan een opleiding dan kan dit via de
SCEZ opgezet worden, de Provincie geeft hier geen extra geld voor.
Toon Franken, Werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland: op advies van de SCEZ is er bij de invulling van de
vacature als voorzitter van de werkgroep gekeken naar iemand met bij voorkeur een ambtelijke achtergrond.
Toon zegt dat als elke organisatie iemand met ambtelijke ervaring in het bestuur heeft, de beleidsmatige
problemen opgelost zijn.
Siert Knigge sluit de ronde tafel af.
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