Beleidskaders 2021-2023
Binnen de door ICOMOS in zijn algemeenheid, en voor zijn nationale comités in het bijzonder, internationaal
geformuleerde beleidskaders, heeft de vereniging haar nationale strategische beleid uitgezet. Hieronder zijn de
beleidskaders voor de periode 2021-2023 geformuleerd.
ICOMOS Nederland is zich bewust van maatschappelijke verschuivingen van inzicht ter zake cultureel erfgoed,
die zich in en buiten het veld voordoen. Zij streeft naar het leggen van interdisciplinaire dwarsverbanden
om maatschappelijk relevante inbedding van haar thema's te kunnen realiseren.
Werelderfgoed
De vereniging versterkt het accent met betrekking tot haar kerntaak ter zake werelderfgoed en de nominatie
en monitoring daarvan. Om dit te bereiken heeft zij in het bestuur een hierop gespecialiseerd lid met deze
taakstelling benoemd.
Specifieke aandachtspunten zijn meer procedurele transparantie en publiek bewustzijn ter zake nominatie en
monitoring van werelderfgoed. Dit agenderen wij internationaal.
De vereniging zet zich in voor het stimuleren en trainen van zogenoemde 'emerging professionals', zowel
beginnende erfgoeprofessionals, als zijinstroom, voor deze taken, landelijk en internationaal.
Focusthema's
In 2013 is door ICOMOS Nederland het thema 'water en erfgoed' opgepakt en succesvol landelijk en
internationaal geagendeerd. Het door ons georganiseerde internationale wetenschappelijke symposium 'Water
and Heritage – protecting Deltas: Heritage Helps!' resulteerde in het Statement of Amsterdam. Inmiddels heeft
dit initiatief onder meer geleid tot de aanzet voor de oprichting van een internationaal wetenschappelijk
comité voor dit thema.
In 2017 zijn naar aanleiding van een ledenenquête nog twee focusthema's geïntroduceerd.
Daardoor kent de vereniging nu drie lange-termijn focusthema's:
• Water & Erfgoed
• Gedeeld Cultureel Erfgoed
• Toerisme & Erfgoed
Voor ieder van deze thema's is een werkgroep opgezet. Voor de focusthema's 'Gedeeld Cultureel Erfgoed' en
'Toerisme en Erfgoed' zijn in 2019 uitgangspunten geformuleerd. Op grond daarvan worden activiteiten
opgezet. Bovendien heeft de vereniging een Ambassadeur 'Water & Heritage' benoemd en treedt de oudvoorzitter, Diederik Six, internationaal op als gezant voor 'Water and Heritage for the Future'.
Het tweejaarlijks symposium wordt georganiseerd in het kader van één van de focusthema's.
Internationale wetenschappelijke comités en werkgoepen
Verschillende leden zijn actief binnen de internationale wetenschappelijk comités (ISC) en andere gremia
binnen ICOMOS. ICOMOS Nederland neemt door middel van zogenoemde 'voting members' deel aan het
bestuur van diverse internationale wetenschappelijke comités.
Door gericht leden te stimuleren aan internationale wetenschappelijke comités, internationale werkgroepen
en andere aan ICOMOS gerelateerde gremia deel te nemen, streeft de vereniging er naar de Nederlandse
betrokkenheid bij het internationale netwerk te verhogen.
Wij moedigen gericht gepensioneerde leden aan hiervoor tijd, kennis en ervaring ter beschikking te stellen.
Bovendien stimuleren wij onze jongere leden actief aan internationale gremia deel te nemen.
Tevens bevorderen wij Nederlandse participatie door kennisinstellingen en andere organisaties binnen het veld
warm te maken om aan internationale wetenschappelijke comités deel te nemen.

Communicatie
De vereniging streeft naar een grotere zichtbaarheid, zowel in het veld, als bij het bredere publiek. Bovendien
wil de vereniging haar dienstverlening aan haar leden vergroten door gerichte informatieverzorging.
Inmiddels zijn hiertoe in 2019 en 2020 een nieuw mailsysteem en een nieuwe website gerealiseerd. Tevens is
een nieuw ledendatabestand tot stand gekomen, dat, in combinatie met het mailsysteem, het mogelijk maakt
gericht op maat gesneden informatie uit het, met name internationale, veld snel aan leden te communiceren.
In de toekomst ambieert de vereniging eveneens sociale media in te zetten voor haar communicatie.
Met het organiseren van inspirerende lezingen over relevante thema's en met het tweejaarlijks symposium,
wordt inhoud gegeven aan haar functie als een forum voor kennisuitwisseling en vergroot de vereniging haar
publieke zichtbaarheid binnen het veld. Door het mogelijk te maken om via livestream online deel te nemen
aan deze activiteiten, verwachten wij ons bereik nog significant te kunnen vergroten, ook internationaal.
Door ons actief op te stellen jegens overheidsorganisaties, zoals, maar niet alleen, de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed, alsook universiteiten, opleidingsinstellingen en andere voor het veld relevante organisaties, willen wij
onze aanwezigheid in het veld accentueren.
De vereniging heeft een helpdesk voor studenten. Tevens stimuleren wij docenten van opleidingen in de
conserverende erfgoedsector om hun studenten te attenderen op de mogelijkheden, die ICOMOS 'emerging
professionals' biedt om internationale ervaring op te doen.
Internationaal
De vereniging is vanuit het bestuur binnen ICOMOS actief deelnemer aan de 'Europa Groep' en de
internationale werkgroepen klimaatverandering, duurzame ontwikkeling (SDGs) en 'emerging professionals'. Zo
is zij onder meer actief betrokken bij initiatieven, zoals de 'Europe Heritage Green Paper'. Bovendien
vertegenwoordigt namens het bestuur een verenigingslid ons in Blue Shield Nederland. Wij streven er naar
deze allengs toenemende internationale taken, waaronder eveneens het leveren van experts voor reviews bij
onder meer de nominatieprocedures voor werelderfgoed buiten Nederland, naar behoren in te vullen.
De vereniging ambieert haar banden met ICOMOS Brussel-Vlaanderen te verstevigen, alsook haar betrekkingen
met haar collega's binnen de Europa Groep en met name die van de aan Nederland grenzende regio's, aan te
halen. Ons tweejaarlijkse symposium is tevens een moment van samenkomst met ICOMOS Brussel-Vlaanderen,
dat ons om het andere jaar voor een door haar georganiseerde activiteit uitnodigt.
De vereniging streeft er naar extra aandacht te geven aan organisatorische ondersteuning van het
expertnetwerk in de overzeese rijksdelen en landen, waarmee Nederland cultureel erfgoed deelt. Reeds in
2010 is het initiatief genomen het toenmalige ICOMOS Suriname met onze inzet te verstevigen. Nu in 2020 de
politieke relaties tussen Nederland en Suriname warmer lijken te worden, is dit initiatief weer door de
vereniging opgepakt.
Bibliotheek en archief
De bibliotheek en het archief van onze vereniging berusten bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed te Amersfoort
en zijn daar publiek toegankelijk. Het digitaal toegankelijk maken van de bibliotheek en het archief, alsmede
een jubileumboek, waarin de geschiedenis van ICOMOS Nederland beschreven wordt, behoren tot de lange
termijn ambities van de vereniging.
Financiële acquisitie
Om onze ambities, zoals hierboven geformuleerd, te kunnen realiseren streeft de vereniging naar
externe fondsacquisitie ter versterking van haar financiële positie. Het is noodzakelijk om de
professionele uitoefening van haar internationale taken kunnen blijven geborgd. Iedere schijn van mogelijke
belangenverstrengeling dient daarbij vermeden te worden.

