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Missie
“ICOMOS – the International Council on Monuments and Sites – is the international nongovernmental organization of professionals, practitioners, institutions, and other bodies
committed to and supporting the conservation/preservation of the cultural heritage of all
peoples. ICOMOS primary objective is the preservation of all types of cultural heritage
property: buildings, historic cities, cultural landscapes and archaeological sites. Through its
membership and the exchange of information and expertise, ICOMOS forms an international
network that defines, improves, promotes conservation/preservation principles, standards,
research, responsible practice and innovation.” (Stockholm 1998)
Doelstelling
De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland luidt:
a. de bevordering van een (internationale) uitwisseling van kennis en informatie op het
terrein van de cultureel erfgoed;
b. de behartiging en bevordering van de belangen van ICOMOS, en van de leden van
ICOMOS-Nederland met betrekking tot de internationale monumentenzorg;
c. de advisering over Werelderfgoed en het stimuleren van Nederlandse participatie.
Organisatie
De leiding van de verenging ligt bij het bestuur, bestaande uit 5-9 personen, dat
verantwoording schuldig is aan de Algemene Ledenvergadering. Ter advisering is een Raad
van ISC-vertegenwoordigers (International Scientific Committees) ingesteld. Hiermee heeft
het bestuur een verankering in de operationele zaken van de leden.
Om bundeling van de internationale contacten te bieden en continuïteit aan de activiteiten te
waarborgen, heeft de vereniging een professioneel bureau dat sinds 2008 is ondergebracht bij
sectorinstituut Erfgoed Nederland. Zelfs met beperkte bezetting kan zo invulling worden
gegeven aan de verantwoordelijkheid die Nederland ten opzichte van het internationale
monumentenveld heeft.
ICOMOS Nederland heeft per 1 januari 2010: 141 leden (waaronder 12 institutionele leden).
Ambitie
De positie van ICOMOS Nederland wordt bepaald door haar unieke karakter als Nederlandse
vereniging, bestaande uit Nederlandse professionals in de monumentenzorg/archeologie met
een extern gerichte blik en verankering in een wereldwijd netwerk. Daarbij heeft de
betrokkenheid bij het Werelderfgoed speciale aandacht. De nadruk ligt op de individuele
expertise van de leden die benut kan worden, waarbij de vereniging onafhankelijk van de
overheid optreedt.
De vereniging stelt haar liaisonfunctie naar het buitenland ter beschikking aan het gehele
monumentenveld. Zij richt zich daartoe op particuliere organisaties in binnen- en buitenland
en de Nederlandse overheid.

Kerntaken voortvloeiend uit deze ambitie zijn:
A - platform bieden voor kennisuitwisseling
B - liaisonfunctie voor Nederlandse professionals èn organisaties naar het buitenland
C - aanspreekpunt vormen voor buitenlandse ICOMOS-leden op het terrein van
monumentenzorg
D - bevorderen van expertise door het benutten van het ICOMOS-netwerk
Uitwerking
De activiteiten vloeien voort uit bovenstaande kerntaken. Deze worden nader ingevuld op
basis van beschikbare middelen.
Ad A:

Ad B:

Ad C:
Ad D:

d.m.v. lezingen, excursies en studiedagen, i.s.m. andere erfgoed-partnerinstellingen
(KNOB, TUD, CIE, EN, RCE, etc);
betrekken van uitvoerders en opdrachtgevers in de monumentenzorg bij
studiedagen;
waar mogelijk (bijdragen aan het) opstellen van standaarden en charters;
lezingenprogramma organiseren vanuit de vakgebieden van de ISC’s
representatie als vereniging bij congressen, maar ook door lezingen van leden
namens ICOMOS-NL;
verwijsfunctie, kennismakelaar; bekendmaken van conferenties door ICOMOS en
anderen;
Nederlandse bijdrage aan General Assembly (Symposium) stimuleren;
website benutten, evt. groepen oprichten binnen LinkedIn of Facebook;
communicatieplan en doelgroepenbeleid formuleren, incl. aandacht voor studenten/
jong professionals
te stimuleren door bekendmaking van ICOMOS als non-profit-organisatie bij
buitenlandse posten (ambassades)
stimuleren dat Nederlandse experts bijdragen aan adviezen over Werelderfgoed;
aanleveren van inhoudelijke kennis voor (internationaal) cultuurbeleid, zonder
politieke keuzes te maken;
in geval van hulpvragen leden als individuele expert om advies vragen

Geconstateerd kan worden dat de monumentenzorg niet meer als losstaande discipline
functioneert, maar verder reikt en is ingebed in een planologisch kader. Daarnaast raken ook
andere maatschappelijke terreinen betrokken bij het erfgoed. De uitwerking van dit
beleidsplan in concrete stappenplannen zal zich dan ook op dit bredere kader richten.
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