
 
 

 
 
 
OVERHEID EN PROFESSIONELE ERFGOED- 
EIGENAREN: HOE WILLEN WE IN DE TOEKOMST  
SAMENWERKEN AAN DE INSTANDHOUDING  
VAN MONUMENTEN?  
 
5 SEPTEMBER 2019  |  STADSCAFÉ DE OBSERVANT, STADHUISPLEIN 7, AMERSFOORT  
___________________________________________________________________________ 
 
13.45 – 14.15  Inloop met koffie en thee 
 
14.15 – 14.30  Opening en introductie op het thema 

Dagvoorzitter Charlotte van Emstede, NMo 
 
14.30 – 15.00  “Goed van vertrouwen. Hoe kunnen overheden en professionele 

erfgoedeigenaren elkaar versterken?” door Leonard de Wit 
Hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 
15.00 – 15.10  Introductie rondetafelgesprekken 
 
15.10 – 16.10  Rondetafelgesprekken 
 

Financieringssystematiek voor professionele erfgoedeigenaren  
Hoe ziet een doelmatige en efficiënte financiering er in de toekomst uit en  
wat is daarin de rol van de overheid? 

Plichten, behoeftes en wensen 
Hoeveel vrijheid geeft de overheid aan professionele erfgoedeigenaren en 
waarvoor? 

Kwaliteitsborging instandhouding 
Met welke kennisinfrastructuur zijn professionele erfgoedeigenaren  
geholpen en wat dragen ze daar zelf aan bij? 

Verantwoording en terugkoppeling naar overheid 
Hoe ziet de maatschappelijke rol van professionele erfgoedeigenaren er  
in de toekomst uit? 

 
16.10 – 16.30  Intermezzo 
 

16.30 – 17.15  Terugkoppeling uitkomsten rondetafelgesprekken en discussie 

 
17.15 – 18.00 Borrel 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
 
THEMA 
Professionele erfgoedeigenaarschap wordt door de  
rijksoverheid gestimuleerd. Als professionele erfgoedeigenaar  
wordt er veel van u gevraagd, maar geniet u bijvoorbeeld ook van voordelen  
bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie. Deze Subsidieregeling Instandhouding 
Monumenten (Sim) zal in 2020 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het 
Ministerie van OCW uitvoerig worden geëvalueerd.  
 
In aanloop naar die evaluatie is het nu een goed moment om met het veld en 
professionele erfgoedeigenaren in gesprek te gaan over de toekomst van het beleid 
gericht op professionele erfgoedeigenaren. Uw input is daarbij van groot belang. 
Daarom zult u tijdens deze bijeenkomst met elkaar in gesprek gaan over wat de 
rijksoverheid kan doen om professioneel eigenaarschap te stimuleren en dat zo goed 
mogelijk te equiperen. Dat doen we aan de hand van vier rondetafelgesprekken. 
 
RONDETAFELGESPREKKEN 
 
Financieringssystematiek voor professionele erfgoedeigenaren 
Gespreksleider:  Gijs Schuurhuis (Partner, COUP Urban producers) onder voorbehoud 
 
Plichten, behoeftes en wensen  
Gespreksleider:  Isja Finaly (Adjunct-directeur, Vereniging Hendrick de Keyser) 
 
Kwaliteitsborging instandhouding 
Gespreksleider: Mark Stafleu (Hoofd strategie, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 
 
Verantwoording en terugkoppeling naar overheid 
Gespreksleider: Gerco Meijer (Adviseur, Stichting Monumentenbezit | Vennoot, 

bunker Q) 

 
Aanmelden 
Graag verzoeken wij u om een e-mail te sturen aan:  
info@nationalemonumentenorganisatie.nl 
 
Nationale Monumentenorganisatie 
Monumenten efficiënt behouden en beheren door kennis en expertise in het 
Nederlandse monumentenveld en daarbuiten te verenigen en op grote schaal 
monumenten te verwerven. Dat is het uitgangspunt van de NMo. De NMo is tevens 
een centrale plek waar kennis wordt geborgd, gedeeld en ontwikkeld. Vanuit deze 
behoefte organiseert NMo een vast aantal bijeenkomsten per jaar waar kennis wordt 
gedeeld.  
 
Volgende bijeenkomst: 
Op vrijdag 8 november 2019 organiseert de NMo in samenwerking met Stichting Het 
Nederlandse Interieur een dagsymposium over het verlichten van monumenten. Meer 
informatie over deze dag te Dordrecht volgt spoedig. 

mailto:info@nationalemonumentenorganisatie.nl

