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Inleiding  

De provincie Groningen staat de komende jaren voor een grote uitdaging. Verschillende regio’s 

hebben te maken met een krimpende bevolking, terwijl de stad Groningen groeit. Dit heeft niet 

alleen gevolgen voor de leefbaarheid van de verschillende regio’s, maar ook voor het behoud en 

beheer van het cultureel erfgoed. Minder mensen moeten met minder geld de prachtige culturele 

rijkdom van Groningen in stand houden. Daarnaast voltrekken zich in snel tempo veranderingen door 

de aardbevingsproblematiek. Niet alle schade wordt hersteld en soms worden karakteristieke 

panden gesloopt. Deze ontwikkelingen hebben een relatie met het cultuurbeleid van de provincie. 

Hoe wij nu met ons erfgoed omgaan, bepaalt hoe Groningen er in de toekomst uit gaat zien.  

Erfgoed verbindt mensen niet alleen met hun omgeving, maar ook met elkaar. Gelukkig zijn er veel 

mensen die zich, vaak vrijwillig, inzetten voor cultureel erfgoed. Zij onderhouden musea, molens, 

borgen, kerken en landschappen en organiseren activiteiten voor publiek. Om deze taken uit te 

kunnen voeren hebben ze wel specifieke kennis nodig. Als steuninstelling voor beheerders  van 

erfgoed wil Erfgoedpartners deze kennis aanbieden en erfgoedorganisaties ondersteunen. 

Naast dit praktische werk heeft Erfgoedpartners ook een strategische rol. In het 

Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 wordt dit bevestigd door drie strategische lijnen met 

onze organisatie te verbinden.  

Lijn 1 “Het verhaal van Groningen” betreft het zichtbaar maken en in samenhang presenteren van 

erfgoed en collecties. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij landschap en het toeristisch beleid. 

Bij het presenteren van de digitale collectie Groningen zijn de thema’s die zijn vastgelegd in de 

Toerismevisie van de provincie belangrijke thema’s. In 2018 zullen meer topstukken van de museale 

collecties worden gedigitaliseerd en in samenhang worden gepresenteerd. Met Marketing Groningen 

en met de Stichting De verhalen van Groningen wordt afgestemd hoe dit vormgegeven kan worden.  

Vanwege de verdere ontwikkeling van het Digitaal Museum zal Erfgoedpartners aansluiten bij het 

landelijk overleg van provinciale digitale portals. Dit overleg vindt twee keer per jaar plaats. Binnen 

het Landelijk Contact voor Museumconsulenten (LCM) staat het thema digitalisering geregeld op de 

agenda, omdat veel museumconsulenten bij de strategie zijn betrokken. Ook in dit overleg is 

Erfgoedpartners vertegenwoordigd. De nationale strategie digitaal erfgoed past bij de manier van 

werken binnen het Digitaal Museum en is een goed uitgangspunt in de afstemming met De Verhalen 

van Groningen, Marketing Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur. 

Erfgoedpartners heeft kennis van museale collecties en is op de hoogte is van de deskundigheid die 

in de erfgoedinstellingen aanwezig is. Hiermee kunnen wij de gastconservatoren die worden 

aangesteld informeren en faciliteren. 

Binnen het platform directeuren van Erfgoedpartners is de wens ontstaan om zich als Groningse 

musea samen gezamenlijk te profileren met Emo van Wittewierum als aansprekende figuur. Dit is in 

2016 besproken met Marketing Groningen. We willen dit overleg in 2018 voortzetten en de 

mogelijkheden voor een samenwerkingsproject verkennen. 

Lijn 2 “Sterke basis en ruimte voor vernieuwing” Erfgoedpartners draagt als steuninstelling bij aan 

de sterke basis van erfgoed in de provincie Groningen. Daarnaast dragen we bij aan nieuwe culturele 

initiatieven en spelen we in op nieuwe ontwikkelingen.  
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In 2018 wordt doorgewerkt aan Ken je eigen molen/bouwhistorisch onderzoek, waarbij vrijwilligers 

en professionals worden ingezet voor bouwhistorisch onderzoek en waardering. De Hollandsche 

Molen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed begeleiden dit project omdat het als pilot dient voor 

landelijke ontwikkelingen.  

Daarnaast wordt doorgewerkt aan Noordergraf, waarbij in drie provincies wordt geëxperimenteerd 

met samenwerking tussen de steunpunten monumentenzorg, de Rijksuniversiteit Groningen en 

Erfgoedpartners. Vijftien begraafplaatsen werken mee aan de pilot met als doel het beheer en 

(toeristisch)gebruik van begraafplaatsen te verduurzamen en te verankeren in de lokale samenleving. 

Erfgoedpartners zoekt ook actief partners op die voor de toekomst van erfgoed in Groningen van 

belang zijn: 

- Met werkgeversorganisatie VNO/NCW is afgesproken om gezamenlijk na te denken over 

leefbaarheid in Groningen in relatie tot lokale ondernemers. Dit project zal in 2018 starten.  

- Met de Noordelijke Lustwarande wordt een project opgezet over de gezamenlijke presentatie van 

historische tuinen en parken van Friesland tot Oldenburg.  

- Met zorginstellingen zal worden bekeken of erfgoed dichter bij mensen kan worden gebracht. Dit 

gebeurt in samenwerking met Vrijdag die op dit terrein al een speciaal programma heeft ontwikkeld 

voor kunst.  

- De samenwerking tussen de steuninstellingen en de cultuurpijlers in het kader van de 

gemeenschappelijke agenda is in ontwikkeling. Er zijn aanknopingspunten voor samenwerking 

genoemd, die nog verder uitgewerkt moeten worden. 

- Binnen We the North kunnen wij aanknopingspunten vinden om op een vernieuwende manier over 

de provinciegrenzen heen plannen te ontwikkelen. Op dit moment is het voor ons nog niet duidelijk 

hoe wij concreet een bijdrage kunnen leveren. Omdat wij met verschillende projecten als noordelijke 

provincies samenwerken houdt Erfgoedpartners goed voeling met de ontwikkelingen van We the 

North. 

Binnen lijn 5 “Samenleven met cultuur”, werkt Erfgoedpartners aan de uitdaging om Groningen 

leefbaar en aantrekkelijk te houden.  

Erfgoedpartners werkt vanuit een duidelijke toekomstvisie, waarbij over grenzen heen wordt 

gekeken. Niet alleen sectorale grenzen, maar ook lands- en provinciegrenzen. Groningen heeft 

inwoners veel te bieden wanneer we uitgaan van de eigen kracht van Groningen en de Groningers. 

Zo hebben we prachtige kleinschalige instellingen en lokale initiatieven waar veel mensen zich voor 

inzetten, internationaal belangrijk erfgoed in de vorm van de Waddenzee en cultuurlandschappen, 

en een centrale positie naar Scandinavië en Duitsland toe. Erfgoedpartners zet zich in om de 

verschillende initiatieven, sectoren en instellingen met elkaar te verbinden. In deze gezamenlijke 

verbinding komt het geheel aan Gronings erfgoed het beste tot zijn recht. Dit gegeven vormt voor 

Erfgoedpartners het uitgangspunt voor alle advieswerk. Erfgoedpartners zoekt ook actief naar 

andere sectoren waarmee kan worden samengewerkt om Groningen leefbaar en aantrekkelijk te 

houden. 

Deze strategische lijnen zijn hieronder concreet uitgewerkt voor de verschillende taken die in de 

provinciale opdracht zijn beschreven. Hiervoor is de volgorde van de opdrachtbrief aangehouden 
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volgens de sectorale indeling. Vanzelfsprekend blijven wij bij de uitvoering van deze taken altijd 

samenhang met andere sectoren zien en zullen we altijd samenwerking zoeken waar dat kan. 

 

 

 

 

 

 
Foto: Anton Tiktak 
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Kerntaken: 

Musea 

De provincie Groningen kent vooral kleine en middelgrote musea die voor een groot deel door 

enthousiaste vrijwilligers gerund worden. Deze medewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat lokale 

geschiedenis en erfgoed toegankelijk is voor belangstellenden, van jong tot oud. Erfgoedpartners 

ondersteunt betaalde en vrijwillige medewerkers van musea in het uitvoeren van hun taken; van 

behoud en beheer tot digitalisering. 

Om (vrijwillige) medewerkers van musea en andere instellingen te ondersteunen, organiseert 

Erfgoedpartners cursussen over diverse onderwerpen. Er wordt elk jaar een open uitnodiging met 

het cursusaanbod aan alle instellingen verstuurd. Vervolgens worden cursussen georganiseerd op 

basis van de vraag van instellingen. Deze vraag kan ook buiten het standaardaanbod liggen. De 

inhoud en de vorm van cursussen wordt afgestemd met instellingen: een cursus kan in-company 

georganiseerd worden, voor medewerkers van één instelling, of bij Erfgoedpartners in huis voor 

medewerkers van verschillende instellingen.  

De cursussen die Erfgoedpartners aanbiedt zijn basiscursussen. Cursussen voor gevorderden worden 

vaak landelijk aangeboden via de Museumvereniging en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In 

2018 verwachten we tien cursussen te kunnen realiseren, vooral op het gebied van digitalisering, 

collectieregistratie en publieksbereik. Voor een uitgebreider overzicht van kengetallen verwijzen wij 

naar de bijlage.  

In 2017 wordt een begin gemaakt met het opzetten van een 

behoefteonderzoek dat in 2018 gestart wordt. Op basis van dit 

onderzoek zou het cursusaanbod of de manier waarop dat 

verspreid wordt, kunnen veranderen. Ook zal gekeken worden 

waar de cursussen zich onderscheiden van informatie die al 

digitaal beschikbaar is, en hoe we ook zelf digitaal meer 

informatie kunnen aanbieden. De website van Erfgoedpartners is 

in 2017 aangepast, zodat er ruimte is om praktische informatie 

beschikbaar te stellen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van 

YouTube-filmpjes over praktische onderwerpen, zoals het in de was zetten van hout. 

Naar aanleiding van wat er tijdens de gesprekken ter sprake komt, kunnen we een externe partij 

opdracht geven verder onderzoek te doen. 

Het behoud en beheer van collecties is voor musea een belangrijke taak, die vaak niet genoeg 

aandacht krijgt omdat ook de publiekskant veel aandacht vraagt. Daarom heeft Erfgoedpartners een 

aantal jaren geleden een pilot rond de collectiewacht ontwikkeld. In 2018 willen we op basis van 

deze ervaringen jaarlijks 2 bijeenkomsten beleggen rondom de organisatie van behoud en beheer in 

musea. Dit is niet alleen voor kleine musea relevant, maar ook voor grotere musea. 

Twee keer per jaar wordt Kijkje in de Keuken georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten van een dag 

waarbij medewerkers van verschillende instellingen elkaar kunnen ontmoeten. Ook krijgen ze een 

‘kijkje in de keuken’ bij een collega-instelling en zijn er lezingen over thema’s die op dat moment 

spelen, bijvoorbeeld behoud en beheer of publieksbereik. 
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De platforms Veiligheid, Behoud en beheer en het platform directeuren zijn thematisch  

georganiseerde bijeenkomsten voor een specifieke doelgroep. De platforms zijn een plek van 

ontmoeting en kennisuitwisseling. Het platform directeuren is een goede plek om te overleggen over 

beleidsontwikkeling en strategie. De platforms vinden ook in 2018 twee keer per jaar plaats.  

Ook het platform borgen wordt twee keer per jaar georganiseerd. Hiervoor worden de eigenaren van 

de 16 borgen in de provincie Groningen uitgenodigd. Er bestaan grote verschillen tussen de borgen 

en de functies die ze tegenwoordig bezitten. Naast de vier museale borgen, zijn er borgen met een 

restaurant en/of woonfunctie. Door middel van het platform borgen worden borgeigenaren 

geïnformeerd, en worden er ideeën voor samenwerking of publieksbereik besproken. 

Erfgoedpartners stimuleert erfgoedinstellingen samen te werken met andere sectoren, zoals 

toerisme en landschap. Een voorbeeld hiervan zijn de erfgoededucatietrajecten waarin instellingen 

uit verschillende sectoren samenwerken met het onderwijs. 

Regelmatig benaderen instellingen Erfgoedpartners telefonisch of per mail met vragen. Veel vragen 

kunnen direct beantwoordt worden. Waar nodig worden instellingen doorverwezen naar informatie 

die al digitaal beschikbaar is, of naar andere instellingen waar kennis en ervaring over het 

betreffende onderwerp aanwezig is.  

Soms is een uitgebreider adviestraject nodig of is er sprake van een calamiteit die meer aandacht 

vraagt. Dat kan zijn in de vorm van één adviesgesprek, of een serie gesprekken. Dankzij onze 

jarenlange ervaring kunnen wij instellingen persoonlijk begeleiden, bijvoorbeeld op het gebied van 

interne organisatie of het aanvragen van subsidies. Ook bij praktische zaken, zoals schade aan 

objecten, geven onze consulenten advies. 

In het kader van het digitaliseringsproject Collectie Groningen/Digitaal Museum heeft 

Erfgoedpartners in 2017 geregeld dat er een gezamenlijke aanpak komt voor het registratiesysteem 

Adlib. Alle Groningse collectiebeherende instellingen hebben de mogelijkheid hieraan mee te doen. 

Zij hebben dan altijd de nieuwste versie van Adlib, waardoor de informatie over de collecties 

beschikbaar is. Ook hebben zij, via Erfgoedpartners, toegang tot de helpdesk en cursussen van Adlib. 

Het digitale tijdschrift Erfgoed inzicht is interessant voor (vrijwillige) medewerkers in de 

erfgoedsector en voor iedereen die in het Groninger erfgoed geïnteresseerd is. Het blad geeft een 

kijkje achter de schermen bij musea, borgen, archeologische organisaties en orgels. Het tijdschrift is 

gratis beschikbaar op onze website en wordt verspreid onder de Erfgoedloper-abonnees. 

Het Museummagazine bevat een praktisch overzicht van bijna alle musea in Friesland, Drenthe, 

Groningen, Ostfriesland, Oldeburgerland, Stade en Emsland. Het tweetalige magazine wordt in 

samenwerking met Duitsland gemaakt en over Noord-Nederland en Noord-Duitsland verspreid. 

In 2017 wordt de website Digitaal Museum – 

www.collectiegroningen.nl – gelanceerd, een 

samenwerkingsproject tussen alle musea en collectiebeherende 

instellingen in Groningen. In dit digitale museum worden de 

collecties van de Groningse musea zichtbaar. Zo weet het publiek 

wat er allemaal in de musea te vinden is, en welke verhalen er 

achter de objecten zitten. Deze eerste fase van het Digitaal 

Museum krijgt in 2018 een vervolg.   

http://www.collectiegroningen.nl/
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De Groningse musea zijn enthousiast over het Digitaal Museum en willen er graag meer mee doen. 

Zo willen ze graag meer objecten digitaliseren en is er ook behoefte aan begeleiding hierbij. Ook 

willen we de objecten die gedigitaliseerd zijn meer in een context plaatsen door o.a. in 

samenwerking met de Verhalen van Groningen tentoonstellingen te maken. Door in 2018 dit project 

verder te ontwikkelen, willen we het Verhaal van Groningen nog mooier en completer digitaal 

vertellen. 

De website Borgen en tuinen is in 2017 binnen het gelijknamige project ontwikkeld. De site geeft 

informatie over de verschillende borgen in Groningen, en de bijbehorende tuinen. Speciaal voor de 

website zijn foto’s gemaakt van de borgen en tuinen. Belangstellenden kunnen nu op één centrale 

plek informatie vinden over de Groninger borgen. De website wordt gekoppeld aan het Digitaal 

Museum. In aansluiting op de borgensite wordt een meertalige borgenbrochure ontwikkeld. Deze 

kaart zal zowel binnenlandse als buitenlandse geïnteresseerden en toeristen informeren over de 

verschillende Groninger borgen en hun groene erfgoed. De brochure is in voorbereiding en zal in 

2018 verschijnen.  

Erfgoedpartners is contactpersoon voor de Maand van de Geschiedenis in de provincie Groningen. 

Wij ondersteunen instellingen bijvoorbeeld door het organiseren van een inspiratiebijeenkomst met 

het organiseren van activiteiten. Samenwerking met De Verhalen van Groningen en het Huis voor de 

Groninger Cultuur ligt voor de hand. Tijdens de Dag van de Groninger Geschiedenis is 

Erfgoedpartners aanwezig om informatie te geven. 
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Molens 

Het gaat goed met de Groninger molens. Het merendeel van de molens in de provincie staat er goed 

bij en wordt goed onderhouden. Ook draaien de molens met regelmaat door de inzet van vele 

vrijwilligers. Deze monumenten zijn beeldbepalende elementen in het Groninger landschap en zijn 

onderdeel van de rijke Groninger cultuurhistorie. 

De moleneigenaren ontmoeten elkaar twee keer per jaar op het platform dat Erfgoedpartners 

organiseert. Alle moleneigenaren worden uitgenodigd: regionale molenstichtingen, gemeenten en 

privé-eigenaren. Met name de regionale molenstichtingen zijn actief aanwezig op de platforms, 

gemeenten staan meer op afstand. Op de platforms wordt onder andere gesproken over beleid en 

financiering/subsidieregelingen. Ook lopende projecten komen aan bod. 

Moleneigenaren, molengidsen en molenaars kunnen bij Erfgoedpartners terecht voor een kort of 

waar nodig een intensief advies. Wij kunnen adviseren op verschillende gebieden, van biotoop tot 

publieksbereik. 

In overleg met de moleneigenaren heeft Erfgoedpartners een project ontwikkeld om bouwhistorisch 

onderzoek te doen. De informatie die hieruit voortkomt, moet als basis dienen voor toekomstige 

restauraties. Dit sluit aan bij De Molentoekomst, de beleidsvisie die De Hollandsche Molen in 2015 

heeft uitgegeven. In 2017 zijn subsidies geworven en gaat een pilot van start bij zes verschillende 

molens. In 2018 wordt de pilot afgerond en geëvalueerd. Aan de hand van de resultaten van de pilot, 

zal het project ook voor de andere Groninger molens worden voorbereid. De Hollandsche Molen wil 

het project landelijk uitzetten. Om vrijwillige molenaars te ondersteunen in hun taak wil 

Erfgoedpartners in 2018 een cursus organiseren gericht op behoud en beheer van molens. 

 

Veel van de erfgoedinstellingen in de provincie Groningen zijn 

relatief klein en worden voor een groot deel gerund door 

enthousiaste vrijwilligers. Zo ook de vele molens die het 

Groninger landschap verrijken. De vrijwilligers zorgen ervoor dat 

de molens draaien en onderhouden worden, dat bezoekers 

rondgeleid worden, dat er activiteiten georganiseerd worden, 

dat kinderen een kijkje in de molen kunnen nemen, etc. Dat is 

heel waardevol. Kleinere instellingen als molens hebben een 

belangrijke rol in het maatschappelijk domein van een dorp. Ze 

verbinden mensen met elkaar en met hun woonplek.  

Om dat te kunnen blijven doen, zijn veel vrijwilligers nodig. In de praktijk blijkt dat ‘de vrijwilliger’ 

verandert. Vrijwilligers zijn gemiddeld ouder geworden. Ook blijkt dat het lastiger wordt om 

vrijwilligers aan je te binden. Daarom wil Erfgoedpartners samen met de moleneigenaren kijken naar 

het wervingsbeleid voor vrijwillig molenaars en molengidsen. Onder andere op basis van een 

tevredenheidsonderzoek dat in 2017 onder bestaande vrijwilligers is uitgevoerd, kan het beleid 

opnieuw vorm krijgen. Het werven van molenaars gebeurt ook in samenwerking met Het Gilde van 

Vrijwillige Molenaars, die ook de opleiding tot molenaar verzorgt. 

In 2018 zal Erfgoedpartners de cursus molengids opnieuw organiseren. Waar de molenaar zorgt dat 

de molen draait, richt de molengids zich meer op publieksactiviteiten. De gidsen hebben gedegen 
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technische kennis van de molen waardoor ze belangstellenden veilig rond kunnen leiden en 

verschillende activiteiten rond de molen kunnen organiseren. Voor de bestaande vrijwilligers, 

molenaars en molengidsen, wordt eens per jaar een vrijwilligersavond georganiseerd, voorafgaand 

aan het Groninger molenweekend.  

De molenvrijwilligers ontvangen het provinciale kwartaalblad de Zelfzwichter. Dit tijdschrift voor 

molenaars en molenliefhebbers bevat informatie en achtergronden over de Groninger molenwereld. 

Ook donateurs van het Molenhuis ontvangen de Zelfzwichter. In 2018 zal dit blad twee keer digitaal 

en twee keer op papier verschijnen. 

De website www.groningermolens.nl bevat informatie over en foto’s van bestaande en verdwenen 

molens in Groningen. Gegevens uit het molenarchief worden gedigitaliseerd en via deze website 

ontsloten voor het publiek. 

Tijdens het Groninger Molenweekend in het tweede weekend van juni kan iedere belangstellende 

kennis maken met de Groninger molens. Molenaars en molengidsen zorgen ervoor dat molens 

zoveel mogelijk open zijn en draaien, en dat er activiteiten rondom de molen georganiseerd worden. 

Ook in 2018 organiseert Erfgoedpartners dit evenement. 

Erfgoedpartners vertegenwoordigt de Groninger molenwereld twee keer per jaar in de 

Molenadviesraad van De Hollandsche Molen. Daarnaast wordt deelgenomen aan het Erfgoedberaad 

bij Libau, waar vooral wordt gesproken over aardbevingsschade, herstel en herbestemming. 

Erfgoedpartners is vertegenwoordigd in de commissie herbestemming monumenten van Libau.  

 

 

 

  

http://www.groningermolens.nl/
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Orgels  

In 2017 is Erfgoedpartners begonnen als steuninstelling voor orgels. Dit gebeurt in nauw overleg met 

de Stichting Groningen Orgelland. In 2017 is het platform Orgel en Publiek gestart, waarbij alle 

orgelcommissies, de Stichting Groningen Orgelland en de Stichting Groningen Orgelstad worden 

uitgenodigd. In 2018 zullen nog steeds de voor de orgelwereld vertrouwde producten worden 

uitgevoerd zoals de Orgelagenda en de verkoop van orgelcd’s. Daarnaast zijn nieuwe producten 

ontwikkeld zoals de orgelkalender met een digitaal overzicht van de verschillende concerten die 

plaats vinden. In 2018 wordt ook een begin gemaakt met gemeenschappelijke programmering. De 

bedoeling is om vijf bijzondere concerten te organiseren voor een breed publiek, namens alle 

Groninger orgelcommissies. Erfgoedpartners zal dit samenwerkingsproject faciliteren en 

coördineren. 

Orgels zijn dus nieuw terrein voor Erfgoedpartners, een nieuw terrein waar al veel gedaan wordt 

door organisaties die zich al veel langer met orgels bezighouden. Voornamelijk veel vrijwilligers 

zetten zich vanuit een passie voor het orgel in voor het behoud van de orgels en het organiseren van 

concerten. In 2018 willen wij in kaart brengen welke taken en door welke organisaties worden 

uitgevoerd, en welke (ondersteunende) rol Erfgoedpartners hierin kan spelen. 

Het belangrijkste speerpunt zal zijn om orgels zichtbaarder te maken binnen de erfgoedwereld, maar 

ook zichtbaarder voor een breder publiek. In juni is hiervoor een plan bij de provincie ingediend. 
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Erfgoedbreed 

Veel van de activiteiten van Erfgoedpartners zijn niet gericht op één bepaalde sector – musea, 

molens, orgels, of archeologie en publiek – maar worden erfgoedbreed uitgezet. In 

erfgoededucatietrajecten bijvoorbeeld maken kinderen niet alleen kennis met musea, maar met het 

hele scala aan erfgoed bij hen in de buurt. Ook in samenwerkingsprojecten doen vaak instellingen uit 

verschillende sectoren mee. 

Instellingen van over de gehele breedte van het erfgoedveld kunnen bij Erfgoedpartners terecht voor 

advies. Soms is een telefoongesprek voldoende, soms is er intensievere begeleiding nodig. We geven 

advies op verschillende terreinen, van subsidieregelingen tot houtworm. 

Voor het platform educatie worden alle instellingen met een educatieve functie uitgenodigd. 

Collega’s van verschillende instellingen kunnen hier kennis en ervaring uitwisselen, en op de hoogte 

blijven van ontwikkelingen. Ook in 2018 zal dit platform twee keer georganiseerd worden. 

Door middel van een erfgoededucatietraject maken leerlingen van vier tot en met veertien jaar 

gedurende hun schoolloopbaan kennis met het lokale culturele erfgoed. Zo leren zij hun omgeving, 

groep voor groep, beter kennen. Letterlijk. Door middel van bezoeken, workshops, presentaties op 

locatie en bijbehorende verwerkingsopdrachten. En, zo is het streven, in een doorgaande lijn, van 

primair naar voortgezet onderwijs. Er zijn veertien erfgoededucatietrajecten: voor de gemeenten 

Bellingwedde, De Marne, Eemsmond, Grootegast, Leek, Marum, Menterwolde, Oldambt, Pekela, 

Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Winsum en Zuidhorn.   

Voor elk erfgoededucatietraject is een map ontwikkeld 

waarin de bijbehorende projecten worden beschreven. In 

deze map staat daarnaast ook praktische informatie en de 

voorwaarden voor deelname. De illustraties voor de 

trajecten zijn gemaakt door Monique Beijer – deze vormen 

telkens het voorblad in de map, die in het kort alle projecten 

beschrijft en aan de docenten beschikbaar wordt gesteld. 

Alle trajecten zijn samengesteld door Erfgoedpartners en 

CultuurClick Groningen in nauwe samenwerking met de 

erfgoedinstellingen en de basisscholen. 

Erfgoedpartners begeleidt instellingen en basisscholen bij de uitvoering van de 

erfgoededucatietrajecten. Samen met instellingen en scholen worden de trajecten jaarlijks 

geëvalueerd. Waar nodig worden de trajecten aangepast.  

Culturele ondernemers die educatieproducten willen ontwikkelen op vraag van één of meerdere 

scholen kunnen hiervoor een financiële bijdrage aanvragen bij CMK Groningen. Erfgoedpartners 

ondersteunt erfgoedinstellingen bij het ontwikkelen van deze producten voor het primair onderwijs. 

Hierbij worden erfgoeddocenten ingezet. 

Veel scholen hebben erfgoed opgenomen in hun cultuureducatieplan en werken daarvoor graag 

samen met erfgoedinstellingen. Soms ontbreekt het bij erfgoedinstellingen aan medewerkers die de 

educatieve kwaliteit kunnen bieden die de scholen vragen. Daarom worden erfgoedjuffen en 

erfgoedmeesters opgeleid. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen 
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verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering 

krijgen. 

Na de succesvolle eerste twee edities van de cursus erfgoedjuf- en meester gaat Erfgoedpartners in 

samenwerking met K&C in 2018 een derde editie aanbieden. Aan deze cursus werken diverse 

mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. 

Culturele Mobiliteit helpt scholen om te reizen naar het Groninger Museum en Groningse 

erfgoedbestemmingen en daar deel te nemen aan een uitdagend programma. Het project 

ondersteunt scholen bij de organisatie van het bezoek en het vervoer. Een leerkracht kan kiezen uit 

een bezoek met de Kunstbus of met de Erfgoedbus en reist eenvoudig en betaalbaar naar een 

instelling in de stad of provincie Groningen. 

Erfgoedpartners is op verzoek van K&C Drenthe en het Groninger Museum betrokken bij de 

organisatie van Culturele Mobiliteit. Erfgoedpartners zit samen met de deelnemende 

erfgoedinstellingen in de stuurgroep Culturele Mobiliteit. Deze stuurgroep komt ca. vier keer per jaar 

bij elkaar om het programma te evalueren en eventuele aanpassingen te bespreken. 

Ook in 2018 zal Erfgoedpartners het concept Oktobermaand 

Kindermaand in de provincie Groningen organiseren. Tijdens 

Oktobermaand Kindermaand kunnen kinderen en hun 

(groot)ouders kennismaken met het brede culturele aanbod 

dat er in Groningen te vinden is. Erfgoedpartners voert de 

regie en stemt de strategie af met de provincie Drenthe.  

We willen graag dat zoveel mogelijk verschillende 

instellingen meedoen, niet alleen erfgoedinstellingen. Om 

dat te realiseren worden instellingen actief benaderd. We willen verbinding zoeken met andere 

partijen en ons netwerk verbreden. Zo wordt er al samengewerkt met K&C, Biblionet en Vrijdag. Aan 

Oktobermaand Kindermaand kunnen hele diverse culturele instellingen deelnemen, wat ook ruimte 

geeft voor erfgoedbrede samenwerking. We willen het aanbod aan activiteiten sterker maken door 

samenwerking te bevorderen. 

Geïnspireerd door Age Friendly Cultural City en Museum voor 1 Dag is Erfgoedpartners bezig om 

samen met musea en andere erfgoedinstellingen een project op te zetten om kunst en erfgoed bij 

kwetsbare ouderen te brengen. 

Om samenwerking te stimuleren worden de door Erfgoedpartners georganiseerde activiteiten 

(cursussen, platforms, Kijkje in de keuken, etc.) breed opgezet. Medewerkers uit de verschillende 

erfgoedsectoren worden actief uitgenodigd om deel te nemen. Want samenwerking begint bij elkaar 

ontmoeten. Voor de bovenregionale samenwerkingsprojecten Noordergraf en Noordelijke 

Lustwarande zijn in 2017 subsidies aangevraagd. Deze projecten zullen in 2018 doorlopen. 

Noordelijke Lustwarande sluit aan op het project Groninger Borgen en Tuinen (2016/17), waarbij het 

groene erfgoed van de Groningse borgen centraal stond. In het nieuwe project werken Noord-

Nederland en Noord-Duitsland samen in het promoten van het groene erfgoed en de samenhang die 

er hierin is tussen Nederland en Duitsland. Noordelijke Lustwarande moet bovenregionale en 

internationale samenwerking bevorderen en meer (internationale) toeristen trekken voor het 

(Groningse) groene erfgoed. 
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Het project Noordergraf heeft als doel het behoud en beheer van kerkhoven en begraafplaatsen te 

stimuleren en verbeteren. Er wordt steeds minder begraven, waardoor het beheren van 

begraafplaatsen duurder wordt. Dit leidt tot vragen over het behoud en beheer van begraafplaatsen. 

Moet alles worden bewaard en onderhouden? Kun je begraafplaatsen herbestemmen? Hoe kun je 

begraafplaatsen toeristisch aantrekkelijk maken? Welke keuzes kunnen er het beste gemaakt worden 

om deze plaatsen wel te behouden, en mensen er meer bij te betrekken? In dit project werkt 

Erfgoedpartners samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de steunpunten voor 

monumentenzorg van Drenthe, Friesland en Groningen. 

Op www.cultuurkalendergroningen.nl publiceert Erfgoedpartners activiteiten van musea, kleine 

erfgoedinstellingen, en orgelconcerten. Via dit podium wordt ook extra aandacht gegeven aan 

activiteiten die georganiseerd worden voor bijvoorbeeld Oktobermaand Kindermaand en de Maand 

van de Geschiedenis. 

Door middel van onze nieuwsbrief de Erfgoedloper worden erfgoedinstellingen en andere 

belangstellenden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en projecten van Erfgoedpartners. 

Ook is dit een goed medium om landelijke bijeenkomsten en ontwikkelingen onder de aandacht te 

brengen. Via onze nieuwsbrief informeren wij ook over subsidieregelingen van de provincie en 

eventuele andere subsidieregelingen die voor onze achterban interessant zijn. We hebben veel 

ervaring met het doen van subsidieaanvragen en zetten die in om instellingen te ondersteunen bij 

het opstellen van een projectplan en subsidieaanvraag. 

 

 

  

http://www.cultuurkalendergroningen.nl/
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Archeologie en publiek 

Via het platform Archeologie en publiek werkt Erfgoedpartners aan het ondersteunen van 

instellingen bij het bereiken van een groter publiek voor archeologie. Dit platform wordt goed 

bezocht door diverse partijen, van RuG tot collectiebeherende instellingen. Op verzoek van de 

deelnemers wordt het platform drie keer per jaar georganiseerd in plaats van de gebruikelijke twee 

keer. 

Tijdens het platform komen lopende zaken aan bod, maar vooral ook ideeën voor samenwerkingen 

om meer of ander publiek met archeologie te bereiken. Een van de ideeën uit het platform 

Archeologie en publiek resulteerde in een nieuwe lezingenserie die in het najaar van 2017 is gestart. 

Elke maand wordt op een andere aan de archeologie gelieerde locatie een lezing gegeven. De 

onderwerpen zijn gekozen om een breed publiek aan te spreken. In 2018 zal deze serie voortgezet 

worden. 

Vanuit het platform wordt samengewerkt aan een 

nieuwe archeologiewebsite die zal worden 

gekoppeld aan het Digitaal Museum. Met de nieuwe 

archeologiewebsite willen we een breed publiek 

bereiken. Bezoekers kunnen op de website 

aantrekkelijke informatie vinden over het ontstaan 

van het landschap en over de wijze waarop mensen 

er hebben geleefd. Ook kunnen ze hier zien op 

welke locaties en bij welke instellingen meer 

informatie over archeologie en landschap te vinden 

is. Op de website zal alleen informatie aangeboden 

worden die actueel is en voor een niet in de archeologie geschoold publiek toegankelijk is. 

Archeologische collecties zullen worden getoond door een verbinding met het Digitaal Museum. 

Voor meer gespecialiseerde informatie bestaan diverse wetenschappelijke sites, waar ook naar 

verwezen kan worden. 

De ‘traproutes’ die oorspronkelijk aan de archeologische informatiepunten gekoppeld waren, 

worden ook gedigitaliseerd. Deze worden gekoppeld aan het Routebureau Groningen. Hierdoor 

worden de routes voor een breed publiek ontsloten. 

Punten die archeologische informatie presenteren kunnen bij Erfgoedpartners terecht voor advies en 

persoonlijke ondersteuning op het gebied van publieksbereik. Dit kan zijn in de vorm van een enkel 

gesprek, of in een uitgebreider adviestraject. Instellingen ontvangen bijvoorbeeld ondersteuning op 

het gebied van educatie of modernisering van de inrichting, en bij het aanvragen van de benodigde 

subsidies. 
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Aanvullende taken: 

Trekkersrol gemeenschappelijke agenda 

In 2017 heeft Erfgoedpartners de opdracht gekregen een trekkersrol te spelen bij het opstellen van 

een gemeenschappelijke agenda van steunorganisaties, Cultuurpijlers en De Verhalen van Groningen. 

In 2017 hebben ook de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden, waarvoor de steunorganisaties waren 

uitgenodigd. Hiervoor is gekozen omdat er tussen de Cultuurpijlers al onderling overleg was, en er 

tussen de steunorganisaties nog minder contact was. Wanneer de steuninstellingen kennisgemaakt 

hebben, zullen ook de Cultuurpijlers uitgenodigd worden.  

Erfgoedpartners speelt een trekkersrol bij deze bijeenkomsten, maar heeft niet de regie. De input 

moet komen van alle partijen samen. Nadat de steuninstellingen, Cultuurpijlers en De Verhalen van 

Groningen elkaar hebben leren kennen, is het gemakkelijker om samen te werken. Het uiteindelijke 

doel is om te komen tot een gemeenschappelijke agenda met ingrediënten voor een nieuwe 

cultuurnota. Daarbij wordt door de partners verkend waar samenwerking tussen de instellingen een 

meerwaarde kan geven. Maar bovenal willen we nadenken of wij samen bieden wat Groningen nodig 

heeft. Vooral dit laatste aspect is van belang voor de dialoog tussen steuninstellingen, cultuurpijlers 

en overheden.  

In dit proces levert Erfgoedpartners de ambtelijk secretaris. Wij verwachten in 2018 zes 

bijeenkomsten te organiseren. 

Behoefteonderzoek bij onze achterban 

In 2018 willen we beginnen met een bezoekronde langs alle bij ons aangesloten instellingen. 

Hiervoor wordt een plan opgesteld. Doel is om inzicht te krijgen in wat instellingen van 

Erfgoedpartners verwachten of nodig hebben zodat we onze dienstverlening daarop aan kunnen 

passen. Ook willen we graag op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de erfgoedsector zodat we 

dat mee kunnen nemen in onze contacten met o.a. de provincie. 

Naar aanleiding van wat er tijdens de gesprekken ter sprake komt, kunnen we een externe partij 

opdracht geven verder onderzoek te doen. 
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Begroting 2018 Erfgoedpartners 

 

Baten 2016 2017 2018 2019 2020 

 gerealiseerd     
Subsidie prov Groningen 376.100 425.000 425.000 425.000 425.000 

Overige subsidies 287     
Projectsubsidies 262.248 678.590 158.000 150.000 150.000 

Overige baten 25.290 20.000 68.850 68.850 20.000 

      
Som der baten 663.925 1.123.590 651.850 643.850 595.000 

      

      
Lasten      
Personeel 300.451 316.000 363.850 364350 313500 

Huisvesting 35.027 38.500 39.000 39.000 40.000 

Organisatie 40.830 40.000 40.500 40.000 41.000 

Overige lasten 33.087 50.500 50.500 50500 50500 

Projectkosten 218.798 678.590 158.000 150.000 150.000 

Resultaat      

      
Som der lasten 628.193 1.123.590 651.850 643850 595000 

 

Toelichting 

Baten 

Provincie Groningen: beoogde subsidie, vastgelegd in de Uitvoeringsnota Cultuur 2017 – 2020 

Projectsubsidies 

Onderhoudsbijdrage Molens   133.000 (wordt verantwoord via Molenhuis) 

Borgen en Tuinen      25.000 

Totaal projecten    158.000 

Overige baten 

Opbrengst cursussen        2.000 

Baten Museummagazine     12.500 

Bijdrage aangesloten organisaties      4.000 

Bijdrage Molenvrienden       4.000 

Opbrengst verkoop materiaal          500 

Overige baten       45.850 (1) 

Totaal Overige baten      68.850 

(1) Vanwege langdurige ziekte is rekening gehouden met uitkering van ziektekosten 
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Lasten 

Personeel 

in vaste dienst     282.272 

in tijdelijke dienst      81.578 

Totaal personeel    363.850  

Huisvesting 

Betreft kosten voor huur, schoonmaak, onderhoud en afschrijving 

Organisatie 

Betreft kosten voor kantoor, porto, automatisering, accountant en bestuur 

Overige lasten 

Bijdrage Verhalen van Groningen     5.000 

Promotie orgels       5.000 

Erfgoeddagen en promotie      3.000 

Zelfzwichter        8.000 

Publieksbereik/promotie musea   12.000 

Overige lasten        2.000 

Deskundigheidsbevordering      3.000 

Kosten Museummagazine    12.500 

Totaal overige lasten     50.500 

Projectkosten 

Zie Baten/Projectsubsidies 

 


