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Erfgoed dat beweegt!
Inleiding	
  
Mobiel erfgoed heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige erfgoedsector die een
nationaal belang vertegenwoordigt en die, net als andere erfgoedsectoren, toe is aan
een regelmatig terugkerend nationaal congres, dat actuele thema's aan de orde stelt.

Aanleiding	
  
In het jaar 2014, het Jaar van het Mobiel Erfgoed, was mobiliteit het thema van Open
Monumentendag, met als motto "Op reis". In dit weekend stond de belevingswaarde
van het mobiel erfgoed centraal: mensen konden door mee te varen, rijden en
vliegen zelf de geschiedenis van het mobiel erfgoed ervaren. Met een
bezoekersaantal van meer dan één miljoen was dit de drukst bezochte Open
Monumentendag ooit. Het mobiel erfgoed leeft en geniet grote belangstelling en
waardering van het publiek. De mobiel erfgoedsector wil dit graag zo houden en wil
met haar stakeholders bespreken hoe we dit mogelijk maken.

Doel	
  
Het doel van het congres is om als mobiel erfgoedsector actuele uitdagingen te
bespreken en kansen voor samenwerking te ontdekken, samen met belangrijke
stakeholders. We benoemen relevante punten voor de politiek-bestuurlijke agenda.
Denk daarbij aan de erfgoed- en de cultuuragenda, maar ook aan de ruimtelijke en
de sociaal-maatschappelijke agenda, de economische en de onderwijsagenda.

Doelgroep	
  
Het congres is bedoeld voor betrokkenen bij het Rijk, gemeenten en provincies,
beleidsmakers en politici, fondsen en sponsors, consultants en ondernemers, musea
en erfgoedorganisaties, de toeristische sector en het onderwijs.

Thema	
  2015	
  
Het thema van het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed in 2015 is:
Erfgoed dat beweegt!
de toekomst van het mobiel erfgoed
ontwikkelperspectief van mobiel erfgoed als bron van inspiratie en innovatie
Dit thema wordt belicht door middel van drie sub-thema's:
• Mobiel erfgoed en ondernemen
• Mobiel erfgoed en ruimtelijke ordening
• Mobiel erfgoed en onderwijs
Tijdens het Nationaal Congres Mobiel Erfgoed 2015 komen deze thema's op diverse
manieren aan de orde: door plenaire presentaties en discussies, 'cockpit' pitches en
'free-rider' tours langs prominente voorbeelden van mobiel erfgoed als bron van
inspiratie en innovatie.

Datum,	
  locatie	
  en	
  organisatie	
  
Het eerste Nationaal Congres Mobiel Erfgoed vindt plaats op 24 juni 2015 bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort, Smallepad 5. De organisatie
van het Congres is in handen van de stichting Mobiele Collectie Nederland en het
Mobiel Erfgoed Centrum, in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

PROGRAMMA NATIONAAL CONGRES MOBIEL ERFGOED (onder voorbehoud)
09:30

Inloop

10:00

Introductie door de dagvoorzitter - Karel Loeff (FIM, Heemschut)

10:15

1e Cockpit-pitch - Een ondernemer presenteert project in 5 minuten

10:20

1. Mobiel erfgoed en ondernemerschap - John Koster
Prof. dr. John Koster is hoogleraar Marketing aan de Nyenrode Business
Universiteit, doceert aan de Rotterdam School of Management en is
voorzitter van de Holland Consulting Group. Zijn focus ligt op het snijvlak
van strategie, marketing en sales, veelal in technische omgevingen. Hij is
als toezichthouder actief betrokken bij de culturele sector, o.a. bij het Mobiel
Erfgoed Centrum.
Zijn stelling is:
"Marketing en sales ondervinden een geweldige (on line) revolutie: we
zitten niet een tijdperk van verandering, maar in een verandering van
tijdperk."
Kernvraag: Welke uitdagingen biedt het ondernemerschap voor mobiel
erfgoed?

11:00

2e Cockpit-pitch - Een ontwikkelaar presenteert project in 5 minuten

11:05

2. Mobiel erfgoed en ruimtelijke ordening - Hans Renes
Prof. dr. Hans Renes is hoogleraar Erfgoedstudies, in het bijzonder erfgoed
van stad en land, bij de faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Hans Renes is als hoogleraar verbonden aan het Netwerk
Erfgoed en Ruimte. Zijn inaugurele rede had als titel: "Erfgoed in
interessante tijden".
Zijn stelling is:
"Erfgoed gaat ook over een onderwerp dat een rol kan spelen in de grote
ruimtelijke opgaven waar we als samenleving de komende jaren mee te
maken krijgen. We staan voor een aantal grote verbouwingen van
Nederland en we kunnen daar als erfgoeddisciplines een bijdrage aan
leveren." Voorbeelden hiervan zijn herontwikkeling, klimaat en water,
landbouw en landelijke gebieden. "Ook hier zal de komende jaren het
nodige denkwerk moeten worden verzet. Er staan ons interessante tijden te
wachten." Hans Renes wil met zijn werk een bijdrage leveren aan een
sterkere koppeling van de erfgoedsector aan de grote ruimtelijke vragen en
ontwikkelingen van dit moment.
Kernvraag: Welke uitdagingen bieden ruimtelijke vragen en ontwikkelingen
voor mobiel erfgoed?

11:50

3e Cockpit-pitch - Een docent presenteert project in 5 minuten

11:55

3. Mobiel erfgoed en onderwijs - Frits Loomeijer
Drs. Frits Loomeijer is als maritiem historicus opgeleid aan de

Rijksuniversiteit Groningen en is Algemeen directeur van het Maritiem
Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum vertelt het verhaal van de haven
en de maritieme wereld van vandaag, vroeger en de toekomst. Het
Maritiem Museum start samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam de
onderzoeksgroep Moderne Maritieme Geschiedenis. Zij investeren in deze
unieke verbinding tussen academisch onderzoek en onderwijs en het
museum, omdat het maritieme verhaal van vroeger en vandaag steeds
weer nieuwe input nodig heeft.
Zijn stelling is:
"Geschiedenis is geen statisch gegeven. Iedere tijd stelt andere vragen aan
zijn verleden."
Kernvraag: Hoe vertalen wij de kennis over het mobiel erfgoed in
aantrekkelijke verhalen en activiteiten?
12:40

Lunch

13:30

'Free-rider' excursie naar de Wagenwerkplaats en de Eemhaven inspirerende voorbeelden van hedendaags gebruik van mobiel erfgoed

14:30

'Free-rider' excursie naar de Eemhaven en de Wagenwerkplaats inspirerende voorbeelden van hedendaags gebruik van mobiel erfgoed

15:30

Overhandiging eerste exemplaar 'Erfgoed dat beweegt - Handboek van
de Mobiele Collectie Nederland', zo mogelijk aan minister Jet
Bussemaker.
Dr. Jet Bussemaker is politicologe en sinds 2012 minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Zij werkt aan de totstandkoming van de nieuwe
Erfgoedwet, waarin ook het mobiel erfgoed genoemd wordt. Recent
kondigde minister Bussemaker bovendien aan dat zij maatregelen neemt
voor het behoud van specialistisch vakmanschap. Specialistische
vakopleidingen krijgen meer geld en meer mogelijkheden om nieuwe
innovatieve opleidingen aan te bieden. Dit geldt onder andere voor
Restauratie-opleidingen, het Hout- en Meubileringscollege en de
Zeevisserij.
Haar stelling is:
"Specialistische vakmensen vormen een onmisbare schakel in de
Nederlandse economie en samenleving. Zij hebben zeer specialistische,
vaak unieke vaardigheden en kennis. Jongeren die kiezen voor een
specialistische beroepsopleiding hebben daarmee goud in handen. De
samenleving zit om hen te springen. We moeten dat echte vakmanschap
meer in de spotlights zetten".
De mobiel erfgoedsector werkt, met steun van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, aan het verzamelen en beschikbaar stellen van kennis
over mobiel erfgoed. Voorbeelden zijn het boek 'Erfgoed dat beweegt!', het
Nationaal Register Mobiel Erfgoed, de Erfgoedsuite, de Erfgoedmonitor en
de Erfgoedbalans.
Kernvraag: Hoe draagt kennis en deskundigheidsbevordering over mobiel
erfgoed bij aan het behoud van mobiel erfgoed?

16:15

Afsluiting door de dagvoorzitter - Karel Loeff

