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MEMO 

Bijlage: behaalde resultaten regioconservator 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouders Cultuur en Recreatie 

Van Marlies van der Linden 

Datum 3 juni 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0011282 

 

De regioconservator is sinds juni 2017 in dienst bij Singer Laren. De behaalde resultaten van de 

regioconservator zijn in dit memo kort weergegeven. Input hiervoor is de verantwoording naar het 

Mondriaanfonds over de periode 2017 tot augustus 2018.  

 

De regioconservator richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de musea. Na een 

eerste verkenning bij de musea is op basis van de wensen en prioriteiten een plan van aanpak 

opgesteld.  

 
Behaalde resultaten in 2017 en (helft) 2018: 
 

Inspiratiebijeenkomsten 

Dit programmaonderdeel is met name gericht op de kleinere musea en historische verenigingen. Deze 

kleine musea en historische kringen werken veel met betrokken vrijwilligers. Soms beschikken zij over 

een kleine professionele staf. De vrijwilligers zijn dikwijls niet geschoold en leren in de praktijk. 

Daarom is het belangrijk om veel kennis te delen en de professionaliteit van de mensen die het werk 

uitvoeren te vergroten.  

De regioconservator organiseert daartoe in samenwerking met de collectie-expert kennissessies en 

inspiratiebijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden telkens op een andere erfgoedlocatie plaats, zodat 

naast het inhoudelijk thema van de sessie er gelegenheid is om kennis te maken met de collectie van 

het museum waar we te gast zijn.  

Erfgoedprofessionals uit de musea, maar ook de leden van de historische kringen kunnen zich 

hiervoor aanmelden. De thema’s worden op basis van behoefte vanuit de instellingen gekozen. 
Er zijn vier bijeenkomsten georganiseerd met de volgende thema’s:  
1. Verzamelen, beheren en ontzamelen 

2. Erfgoedfestivals 

3. Collectiebeheer en –registratie 

4. Sociale media en het inzetten van vlogs 

 
Adviesaanvragen/backoffice 

De regioconservator en collectie-expert ondersteunen de musea met advies en ondersteuning. Voor de 

praktische collectievraagstukken en beleidsvraagstukken kunnen de musea een aanvraag doen voor 

museale ondersteuning. 

 

Er is praktische ondersteuning geboden aan Museum Weesp, Kasteel Museum Sypesteyn, Singer 

Laren en bij de historische kringen. Ook is een advies aan de gemeente Hilversum gegeven voor het 

noodzakelijke onderhoud aan de collectie.  
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Collectiemobiliteit 

Er heeft bv. bemiddeling plaats gevonden voor de bruikleen van het Loosdrechts porseleinen 

rozenservies uit de collectie Hilversum naar Kasteel Museum Sypesteyn. 

 

Digitalisering 

Na een inventarisatieronde bij de verschillende musea en historische kringen zijn verkennende 

gesprekken gevoerd met musea, samenwerkingsverbanden en bedrijven. Insteek is om eerst een 

verdere analyse te maken door een expert. Vragen die beantwoord worden: wat zijn wensen van 

gebruikers?, waar moet programma aan voldoen?, welke kansen zijn er om aan te haken bij een 

bestaand systeem/samenwerking? etc. 

 

Erfgoedfestival Groen in Gooi & Vecht  

In 2018 is het eerste Erfgoedfestival in Gooi en Vecht georganiseerd: Groen in Gooi & Vecht. Naast 

speciale tentoonstellingen zijn er meer dan 100 publieksactiviteiten georganiseerd (tuintalks, 

workshops. ezingen etc.). Binnen het Erfgoedfestival was er uitgebreid aandacht voor kinderen met 

een doe-boek, kinderworkshops, fietstochten en wandelingen.  

De instellingen die deelnamen aan het Erfgoedfestival hebben een stijging gezien van ongeveer 20% 

van de bezoekersaantallen. Het Erfgoedfestival heeft daarnaast een positieve bijdrage geleverd aan de 

samenwerking: instellingen en organisaties hebben elkaar beter leren kennen door deze 

samenwerking en weten elkaar bij vervolgvragen nu ook makkelijker te vinden.  


