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  De ambitie van Heemschut 

 Borgen en bouwen: naar een toekomstbestendige vrijwilligersorganisatie 

Achtergrond 

Het bestuur van Heemschut heeft in 2016 nagedacht over bedreigingen, kansen en 
scenario’s voor de toekomst van de vereniging. Dit heeft geresulteerd in een 
ambitiedocument, dat mede de basis vormde voor een discussiemiddag met de leden op 17 
maart 2017. Tijdens deze middag is aan de hand van een aantal stellingen een constructieve 
discussie gevoerd. Aan de leden is onder meer de vraag gesteld wat zij verwachten van de 
vereniging. Hoe kunnen we de huidige inzet borgen of versterken, welke stappen zijn daarbij 
wenselijk of noodzakelijk? Een 50-tal ‘gewone’ leden en betrokken vrijwilligers waren 
aanwezig. Bijgaande bijgestelde ambitienota legt het bestuur nu voor aan de leden. De AVL 
wordt gevraagd het bestuur te voeden met suggesties als het gaat om de richting waarop 
verdere uitwerking kan plaatsvinden.    

Heemschut: sterkte en zwakte, bedreigingen en kansen 

We weten wie we zijn en wat we willen zijn: een actiegerichte groep van vrijwilligers die zich 
in verenigingsverband bezig houdt met het beschermen van erfgoed. We kennen onze sterke 
kanten: we zijn actief in heel Nederland, we hebben een klein maar deskundig bureau, we 
hebben ‘naam’ en historie, zijn onafhankelijk en hebben voldoende middelen om -lang- te 
blijven bestaan. 

  

Heemschut historie: Bond Heemschut op 4 juli 1931 in Haarlem. 

Naast de sterke, positieve kanten voelen we echter ook onze beperkingen: we kunnen niet 
overal zijn, vaak zijn we nog reactief, landelijk en lokaal zijn we soms helemaal onbekend.  
Soms zijn onze vrijwilligers op hoge leeftijd en missen we de aansluiting met 
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jongeren/opvolgers. Sommige commissies vinden moeilijk nieuwe leden, al zijn er ook die nu 
weer aanwas krijgen. Tenslotte is de bestuurlijke organisatievorm complex. 

Feit is dat lange tijd sprake was van een dalend ledental die de (directe) inkomstenbron 
heeft verminderd. De vraag is of ledenorganisaties in zijn algemeenheid de toekomst 
hebben.  

 

Afnemende ledenaantallen zijn een zorg voor de vereniging. 

Hier zien we dat externe factoren niet alleen voor Heemschut bepalend zijn. We zullen op 
zoek moeten naar nieuwe wegen om ons draagvlak te vergroten, en niet alleen het 
financiële draagvlak. Wat dat betreft kunnen en moeten we leren van andere, soortgelijke 
organisaties. Daarnaast zal, willen we gemotiveerde vrijwilligers houden, de complexiteit van 
de vereniging dienen te worden vereenvoudigd. We willen leuke dingen doen, die een 
positief effect hebben. Dat dient, de doelstelling van Heemschut als uitgangspunt houdend, 
te allen tijde uitgangspunt te zijn van beslissingen en handelingen. 

Uit de discussiemiddag kwam ook de vraag om aandacht voor de ‘gewone’ leden. Zij vormen 
immers de kern van de vereniging en hun support dient uitgangspunt te zijn voor ons 
denken, doen en handelen. 

  

In 2016 nam het bereik via Facebook explosief toe tot bijna 5.000 volgers. 

Uitgangspunten beleidsplan 

Het beleidsplan 2015-2018 (vastgesteld 29 mei 2015) benoemt  "samenwerking " en "nieuwe 
initiatieven" als de belangrijkste thema's, naast communicatie en nieuwe doelgroepen. De 
noodzaak van vernieuwing is derhalve onderkend. Deze notitie wil invulling geven aan de 
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verdere ontwikkeling van de vereniging. We ontdekken de mogelijkheid om te werken aan 
een nieuw elan. Het concretiseren van onze ambitie draagt er aan bij om onze kerntaak (de 
bescherming van erfgoed) te realiseren en waar nodig te moderniseren, d.w.z. aan te passen 
aan de eisen van de tijd en de veranderende maatschappij.   

Het bestuur van Heemschut heeft daarom een aantal uitgangspunten geformuleerd: 

Organisatie- en werkwijze: de basisprincipes  

De kracht van onze vereniging ligt enerzijds in een landelijk bureau en anderzijds in een sterk 
gedecentraliseerde opzet met commissies. Hierdoor kunnen we landelijk onze stem laten 
horen, en lokaal tot in de haarvaten actief betrokken zijn. Werkgroepen fungeren op die 
plekken waar meer thematische aandacht en betrokkenheid is vereist. 

De vrijwilligers van de provinciale commissies zijn, samen met een professioneel landelijk 
bureau, de inspiratie- en voedingsbron van het bestuur.  

Deze drie-eenheid (commissies, bureau, bestuur) dient zo goed mogelijk haar oor te 
luisteren te leggen in de maatschappij.  

Wat verwachten leden, burgers en andere organisaties van onze vereniging qua inzet en 
betrokkenheid? Past dat (nog) bij onze doelstelling, missie en visie? Hoe en wanneer reiken 
zij ideeën aan voor vernieuwing, en hoe zijn die ideeën uitvoerbaar? Tijdens de 
discussiemiddag werd aandacht gevraagd voor de verhouding lidmaatschap versus 
abonnement op het blad. Hoe doen ‘gewone’ leden mee en wanneer worden zij actief? 
Enkele aanwezigen waren van mening dat er een enorm potentieel ligt aan vrijwilligers, aan 
‘doeners’ die resultaat willen boeken. 

 Slogan van een Amerikaanse zusterorganisatie.  
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De bestaande rol beter uitvoeren 

Om onze bestaande rol toekomstbestendig te maken en beter te kunnen uitvoeren 
introduceren we een tweetal nieuwe ontwikkelingslijnen die we met elkaar willen 
verkennen.  

Heemschut is binnen de erfgoedwereld weliswaar redelijk bekend, maar niet overal weet 
men ons te vinden. Omgekeerd hebben wij niet overal een beeld wie zich op lokaal niveau 
inzet voor erfgoedbescherming. Daarom willen we ons inzetten voor het opbouwen van een 
tweetal ontwikkelingslijnen. 

1. Heemschut als platform voor erfgoedbeschermers 

Het woord platform houdt in dat we ons in willen zetten voor versterking van het netwerk: 
We willen strategische partners op lokaal, provinciaal en nationaal aan ons binden, en 
omgekeerd moeten wij ons binden aan hen. 

Vanuit deze netwerk- en platformgedachte kunnen we onze betekenis uitbreiden. Daarbij 
gaan we er van uit dat door uitwisseling en samenwerking met partners er meer synergie 
ontstaat: gezamenlijke acties hebben, zo is de afgelopen jaren bewezen, meer succes.  

 Samen binnen een platformfunctie. 

Om te komen tot een effectieve samenwerking moet veel worden geïnvesteerd. Door de 
commissies (bij lokale organisaties), bij bureau en bestuur (bij landelijke organisaties). In 
nieuwe methodieken bovendien, omdat we steeds meer digitaal (zullen) gaan werken. 

Hieronder werken we het model uit voor samenwerking op lokaal niveau. 

Het ideaalbeeld is steeds dat er sprake is van de trits: 1. kennismaken, 2. incidenteel of 
projectmatig samenwerken, 3. structureel samenwerken. 

Samenwerken kan bijvoorbeeld met historische verenigingen, maar ook met actiegroepen 
die zich inzetten voor buurt- of wijkbehoud. Om te komen tot structurele samenwerking zal 
op enig moment moeten worden vastgelegd hoe men met elkaar samenwerkt en hoe de 
“ogen en oren” van beide partijen functioneren en worden ingezet.  



5 
 

 Effectief samenwerken vanuit een goed netwerk. 

Het definiëren van kennis, kunde, inzet van tijd en mogelijk middelen, en publiciteit is daarbij 
essentieel: wat kunnen wij elkaar bieden? 

Het plan is dat door twee of meer commissies, met begeleiding van een bestuurslid namens 
het bestuur, dit proces zal worden ontwikkeld (en gefaciliteerd). Uiteindelijk leidt dit tot 
zichtbare samenwerkingsverbanden en mogelijk meerjarige afspraken. De zichtbaarheid van 
die resultaten zal nader moeten worden uitgewerkt: ontmoeten we elkaar fysiek, sluiten we 
aan in de vorm van acties, hebben we een digitale alliantie bijvoorbeeld via social media of 
websites? Tijdens de discussiemiddag kwam naar voren dat het idee om 
samenwerkingscontracten op te stellen als te bureaucratisch worden beschouwd, maar 
meer samenwerking tussen organisaties als zodanig heeft zeker prioriteit. 

Doel van dit alles is onze lokale aanwezigheid te versterken, ons draagvlak en onze 
bekendheid te vergroten, en in de slipstream wellicht ook een stijging van het aantal 
vrijwilligers in de commissies en nieuwe leden van de vereniging te realiseren.  

Een versterkt platform kan ook op nationaal niveau ontstaan als er sprake gaat zijn van 
nauwere samenwerking met andere landelijke organisaties. Per organisatie gaan we dan een 
relatie / overeenkomst aan waarbij we een aantal faciliteiten kunnen bieden.  

Zo kunnen we denken aan: 

- het opnemen van nieuws op onze website of verspreiding via o.a. facebook 
- de mogelijkheid bieden van publicatieruimte  in het tijdschrift 
- het samen organiseren van bijeenkomsten 
- het aanbieden van project-  of stimuleringssubsidies 
 

                                       
Enkele voorbeelden van netwerk-, dan wel samenwerkingspartners. 

 

Het bieden van meer kennis en kunde, het bundelen van initiatief, het verbinden zal 
uitgangspunt moeten zijn bij bovenstaande initiatieven. Dat leidt mede tot de tweede 
ontwikkelingslijn: 
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2. De Heemschut-academie 

Met de Heemschut-academie willen we de kennisontwikkeling - in eerste instantie binnen 
onze eigen kring van actieve vrijwilligers - stimuleren en vergroten. Op dit moment wordt 
een beperkt aantal kennisbijeenkomsten georganiseerd waarbij alle leden van commissies 
welkom zijn. Het idee is om deze open te stellen voor alle leden en collega-organisaties. 
Daarnaast is er een budget om vrijwilligers te laten deelnemen aan specifieke cursussen, 
georganiseerd door derden. Daarvan wordt beperkt gebruikt gemaakt. Een groter aantal 
vrijwilligers neemt deel aan het jaarlijkse Monumentencongres in november. Daarbij staat 
naast kennisontwikkeling ook de netwerkfunctie centraal. 

Vanuit onze kernwaarde ‘deskundig’, zoals geformuleerd in onze visie (zie het Beleidsplan) 
willen we inzetten op meer en betere borging van deskundigheid.  

Daarbij zien we dat nieuwe commissieleden kennis en ervaring moeten opdoen over het 
Heemschutwerk, dat jongere Heemschutters, verenigd in HYP (Heemschut Young 
Professionals) behoefte hebben aan kennisvergaring en zien we dat kennisuitwisseling 
vooral ook leuk kan zijn (interactie, -ver-binding, bijvoorbeeld bij lezingen en excursies). 

  

Jonge Heemschutters (HYP) organiseerden in 2016 een bijeenkomst over Virtual Reality en 
erfgoed. 

Het programma-aanbod zal meer toegesneden dienen te worden op de informatie- en 
kennisbehoefte van vrijwilligers. Mede als gevolg van wijzigingen in wet en regelgeving zal 
kennis geactualiseerd moeten worden. Ook het  uitwisselen van ervaringen/casuïstiek uit de 
verschillende commissies kan een belangrijke inspiratiebron zijn.  

Het plan is dat we de kennisverbreding opzetten langs een aantal verder uit te bouwen 
hoofdlijnen: 

- De kennisbijeenkomsten 
- Een publicatiereeks 
- Opleiding van bestaande en nieuwe vrijwilligers 
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 Heemschut-publicatie uit 2007 over wederopbouwarchitectuur. 

De cursussen en bijeenkomsten kunnen zowel intern als extern gevolgd worden en zowel 
door Heemschut zelf, in samenwerking met anderen of door derden georganiseerd worden. 

De kennisbijeenkomsten zullen meer gestoeld moeten worden op de vraag vanuit de 
commissies. De koppeling met jonge Heemschutleden en de buitenwacht kan een verrijking 
betekenen. 

Bij de publicatiereeks ligt er een kans om kennis uit te dragen over onderwerpen die nog niet 
door anderen, zoals overheden, zijn opgepakt. Een belangrijk aspect is de koppeling van de 
publicatie met een kennisbijeenkomst (bijvoorbeeld in de vorm van een debat). 

Voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers is een introductie op de onderwerpen van de 
steeds uit te breiden Kadermap, die in 2015 is geïntroduceerd, een gedachte. Daarbij speelt 
digitalisering een rol: doel is dat de kadermap in een digitale omgeving wordt geplaatst. 
Tijdens de discussiemiddag werd ook de suggestie gedaan om te kijken naar e-learning, maar 
ook om prioriteiten te stellen. Wat willen de vrijwilligers weten? 

Vanuit de platformgedachte zal bij het opstellen van kennisprogramma’s moeten worden 
samengewerkt met anderen. Daarbij willen we bijeenkomsten ook voor leden en collega-
organisaties worden opengesteld, wat kan bijdragen aan nieuw elan voor Heemschut.  

 Kennisbijeenkomsten open stellen voor derden. 
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3. Bestuurlijke aanpassingen 

In het bestuur is het afgelopen verenigingsjaar ook nagedacht over de bestuurlijke opzet van 
onze vereniging. Tijdens de discussiemiddag  in maart jl. met leden van de vereniging zijn 
hiertoe ook enkele suggesties gedaan. Kern van de suggesties is om de huidige, brede opzet 
van het bestuur (met als onderdeel daarvan een dagelijks bestuur) om te vormen naar een 
slagvaardig, klein bestuur. Uitgangspunt is en blijft een zelfstandig Heemschut met een 
verenigingsmodel. Een bestuurlijke reorganisatie zal uiteindelijk een aanpassing van de 
statuten vergen. 

De bestuurlijke opzet van de vereniging Heemschut is, in vergelijking met veel andere 
organisaties,  complex. Het bestuur op volle sterkte bestaat uit 19 leden, waaronder een 
voorzitter, penningmeester en secretaris en mogelijk ook drie ‘onafhankelijke’ leden. 
Daarnaast zijn er de 13 commissies die elk een eigen bestuurslid (kunnen) afvaardigen. Uit 
dit bestuur is een Dagelijks Bestuur te vormen, dat een aantal dagelijkse zaken afhandelt, 
maar ook in verbinding staat met het bestuur en de leden. 

Niet iedere commissie wil of kan een bestuurslid afvaardigen. Daarnaast is het zoeken naar 
vrijwilligers die de (intensieve) taak van voorzitter, secretaris of penningmeester op zich 
willen nemen.  

Het DB komt voort uit het toevallige aanbod van welwillende en betrokken heemschutters. 
De huidige vervangingsregeling bevordert de consistentie niet. Het gevolg is dat bestuurlijke 
ervaring , het nemen van  verantwoordelijkheid , enthousiaste beleidsvorming  en draagvlak  
(wel eens)  te wensen over laten.   

Er worden nu weinig of geen (formele) eisen gesteld aan kwaliteit, professionaliteit, 
specifieke competenties , beschikbaarheid etc. De commissies dragen leden voor, de leden 
benoemen. De slagkracht, besluitvaardigheid en het organisatievermogen (het nemen van 
initiatief) van de vereniging laat mede door bovenstaande soms te wensen over. 

In de mate waarin we nieuwe ambities introduceren zal de druk op het  bestuur, het bureau, 
de vrijwilligers en de organisatie groter worden. Het aantal bestuurlijke taken is legio. De 
governance stelt steeds hogere eisen  aan transparantie.  Behoorlijk bestuur stelt eisen, de 
verenigingsstructuur  vraagt om ruimhartige verantwoording en  het voldoen aan de ANBI-
voorwaarden en in de toekomst mogelijk de CBF-erkenning doen daar nog een schepje 
bovenop.   

Zwaartepunt 

In het huidige bestuursmodel ligt het zwaartepunt van de besluitvorming bij het bestuur. Het  
dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming  voor. Dit drukt zwaar op het tijdsbeslag van  
zowel de DB-leden, die ook bestuursleden zijn, als op de (verantwoordelijkheid van de) leden 
van het Bestuur.  
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Het bestuur vormt als agenderend en besluitvormend orgaan tevens de contact- en 
inspiratiebron van onze vereniging. Gelukkig heeft weer een aantal nieuwe bestuursleden 
vanuit de commissies zich aangemeld. Er is  echter een hoge vergaderfrequentie en 
daardoor ook een sprake van de kans op absentie/discontinuïteit. 

Snelheid van handelen is een kwaliteitsaspect. Adequate besluitvorming, collegiaal en op 
tijd, heeft alleen kans van slagen in een beperkt(er) gezelschap van competente leden. 
Bepleit wordt daarom een verschuiving van het zwaartepunt in de besluitvorming en 
aansturing van de vereniging van het bestuur naar een slagvaardiger dagelijks bestuur. De 
omvang van een DB ligt gebruikelijk tussen de drie tot vijf leden. 

Positie commissie en leden 

De band met de provinciale commissies (de basis van onze vereniging) en de leden is echter 
essentieel voor een goede verenigingsstructuur. Deze moet dan ook goed in stand blijven. 
De relatie met de commissies kan vorm krijgen in het lidmaatschap van een Raad van 
Toezicht. Dit verenigingsorgaan krijgt een stimulerende, controlerende en adviserende taak. 
Daarnaast stellen zij in concreto zaken vast als de begroting en de agenda van de AVL, de 
jaarplannen en de voordracht van kandidaten voor het DB.  In deze opzet zijn de voorzitters 
van de Provinciale Commissies, vanuit hun verantwoordelijkheid naar en betrokkenheid bij 
deze actieve leden, qualitate qua lid van de Raad van Toezicht.  

De AVL blijft verantwoordelijk voor zaken als benoeming van de voorzitter van de vereniging. 
De AVL benoemt, op voordracht van de Raad van Toezicht, de leden van het DB. De AVL 
geeft goedkeuring  en décharge van de rekening  en verantwoording  en ook wijziging van de 
statuten  blijft een bevoegdheid van de AVL. Hierdoor blijft Heemschut een echte 
ledenvereniging. 

Tijdens de discussiemiddag werd ook aandacht gevraagd voor ambassadeurs, bijvoorbeeld 
van BN-ers vanuit het vakgebied, in de vorm van een comité van aanbeveling. 

Uitwerking 

De uitwerking van bovenstaande ambitie onder 1 en 2 (platform en Heemschut-academie) 
zal resulteren in meer inspanningen, zowel van bestuur, commissieleden als medewerkers 
van het bureau. Dat kan waarschijnlijk niet binnen de huidige bezetting en met de huidige 
middelen worden uitgevoerd.  

De commissies die mee willen doen met de pilot om te komen tot een professioneler 
netwerk zullen op deskundige wijze moeten worden begeleid. Dat leidt tot een begroting die 
moet voorzien in extra projectkosten, het uitwerken van een ‘toolbox’ die wordt gevuld met 
dat wat we van samenwerking verwachten en wat we te bieden hebben.  

Het bedrag aan nieuwe kosten/uitgaven is afhankelijk van de mate waarin 
partners/vrienden/associés kunnen worden gevonden en de bedragen die vervolgens per 
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casus mogen worden besteed. ‘Learning by doing’ is hierbij het devies, waarbij we de goede 
voorbeelden als model willen stellen voor verdere verspreiding en uitwerking. De 
Heemschut-academie zal nader moeten worden uitgewerkt in een stappenplan.  

Bij alle initiatieven geldt het devies dat we rustig van start gaan, steeds evalueren en zo de 
plannen en verwachtingen steeds kunnen bijstellen. Bovenstaand idee voor een verdere 
ontwikkeling van Heemschut gaat uit van een organisch proces van twee 
ontwikkelingslijnen. Er is ruimte en budget nodig om met elkaar te komen tot de juiste weg. 
Zeer waarschijnlijk zijn er – bezien de verschillen tussen commissies – meerdere wegen 
bewandelbaar. Binnen Heemschut moeten we met elkaar het erover eens zijn dat dat 
mogelijk kan zijn. 

Ten derde wil het bestuur in de loop van 2017 de ideeën over de bestuurshervorming 
eveneens verder uitwerken en concretiseren. Daarna wordt de procedure gestart om 
draagvlak te krijgen voor een  te kiezen model en wordt de  concept statutenwijziging 
voorbereid.  

Tot slot 

Voor nieuwe initiatieven heeft het bestuur in 2017 reeds een bedrag begroot waaruit op 
projectbasis delen van bovenstaande ambitie kunnen worden opgezet.  In het jaarplan 2017 
zijn de elementen uit deze notitie reeds opgenomen. 

Het enthousiasme onder bestuursleden heeft al geleid tot het onderling oppakken van 
enkele onderdelen in bovenstaand plan (kennisbijeenkomsten, campagne/samenwerkings-
ideeën, contact met HYP, eerste publicatie). 

In samenspraak en in samenwerking met de leden, commissies en partners in het veld wil 
het bestuur zich inzetten voor een zorgvuldige uitwerking en implementatie van deze 
ideeën. 

 

Bestuur Heemschut, 23 mei 2017  


