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Uitkomsten verkenning mogelijke organisatievormen samenwerking erfgoedinstellingen 
De uitkomsten van de eerder afgesproken verkenning naar mogelijke organisatievormen voor 
samenwerking van de cultuur- en erfgoedinstellingen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn 
besproken. De gewenste organisatievorm is sterk afhankelijk van de samenwerkingsdoelen en zal 
stapsgewijs vorm krijgen. 

 

Plan van aanpak Regioconservator 

Laura Grijns, regioconservator, heeft een plan van aanpak gepresenteerd voor 
samenwerkingsprojecten van de cultuur- en erfgoedinstellingen in Gooi en Vechtstreek. De 
voorgestelde projecten zijn:  
1. Collectiebeleid, -beheer en -onderhoud, waarbij instellingen bij de regioconservator en de  
    collectiebeheerder aanvragen kunnen doen 
2. Digitalisering van collecties 
3. Thematische aanpak van tentoonstellingen, waarbij eenieder kan aansluiten.  
Deze projecten passen in de uitvoering van het programma waaraan het Mondriaanfonds bijdraagt. 

 

Bezoek Raad voor Cultuur aan de regio Gooi en Vechtstreek 
Op 24 november 2017 heeft een delegatie van de Raad voor Cultuur een bezoek gebracht aan de 
regio Gooi en Vechtstreek om zich te informeren over de manier waarop de samenwerking op het 
gebied van cultuur en erfgoed wordt vormgegeven in de regio. De directies van Het Nederlands 
Vestingmuseum, Singer Laren, Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en de voorzitter van 
het regionaal bestuurlijk cultuuroverleg Tijmen Smit vertelden over de gezamenlijke ambities. De 
door de Regio gepresenteerde visie - waarbij alle cultuurinstellingen samen werken aan een 
programma - sluit uitstekend aan bij het advies dat eerder die week door de Raad voor Cultuur 
werd gepresenteerd aan het ministerie van OCW. Daarin ziet de Raad een belangrijke rol voor 
stedelijke regio’s en regionale financiering. De culturele partners in Gooi en Vechtstreek zullen als 
deelregio van de Metropoolregio Amsterdam de komende jaren sterk de verbinding zoeken om de 
sector en het publieksaanbod te versterken. 

 

Uitvoeringstraject Kwaliteitsbeeld Cultuur & Erfgoed Gooi en Vechtstreek 
In het eerste halfjaar van 2018 worden inspiratiesessies georganiseerd voor realisering van de vijf 
kwaliteitsplekken in Gooi en Vechtstreek. Dit zijn Fortenland, Kunstdorpen, Kustlijn en havens langs 
de Zuiderzee, Mediastad en Buitenplaatsen & Landgoederen. Met de inspiratiesessies wordt 
gezamenlijk de samenwerking tussen culturele instellingen en ondernemers vormgegeven. 
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Uitgangspunt is het duurzaam versterken van de kwaliteit van het culturele en toeristisch-recreatieve 
aanbod en de behorende voorzieningen. Een heldere positionering is van belang ten behoeve van 
de beoogde regiomarketing.  

 


