
Veel historische verenigingen hebben eenmoeizame relatie met de gemeente. Deze stelling
zal veel betrokkenen bij de erfgoedsector niet verrassend in de oren klinken. Ook in het
FARO-rapport Cultureel Erfgoed voor en met iedereen constateerde de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in 2021 dat er een kloof lijkt te bestaan tussen lokale politiek en
historische verenigingen. Wat hebben beide partijen nodig om deze kloof te overbruggen?

Tips voor
historische
verenigingen • Samen staan we sterk. Als historische vereniging heb je een belangrijke plaats in

het lokale culturele en sociaal-maatschappelijke domein. Zoek de samenwerking
met partners binnen deze domeinen op. Op deze manier versterk je niet alleen
elkaar als organisatie, maar kun je ook samenmeer impact maken binnen de
lokale politieke besluitvorming.
• Goede communicatie is het halve werk. Stel de lokale politiek regelmatig op de
hoogte van de samenstelling, doelstellingen, samenwerkingen en verwachtingen
van jouw historische vereniging. Wees daarnaast ook bereid om op de hoogte te
blijven van lokale politieke ontwikkelingen en om in gespek te gaan met de lokale
politiek over haar verwachtingen voor de vereniging.
• Vertrouwen is de basis. De lokale politiek heeft het vertrouwen nodig dat een
historische vereniging bereid is om initiatieven aan te pakken en verder te kijken
dan haar eigen kaders. Probeer daarommee te denken in initiatieven van de lokale
politiek en ook zelf nieuwe initiatieven aan te dragen voor projecten, jubilea en
evenementen. Zo maak je het als vereniging makkelijker voor de lokale politiek om
de regie los te laten en mee te denken in de mogelijkheden en wensen van de
vereniging.
• Laat je horen.Wees niet terughoudend om actief en met duidelijke taal op te
komen voor jouw belangen als culturele en maatschappelijke vrijwilligersorganisatie
in de lokale politieke besluitvorming. Op deze manier kun je als vereniging
constructief een plek op de politieke agenda innemen. Daardoor is de input van de
vereniging meer zichtbaar voor de politiek en kunnen zij deze makkelijker
meenemen in de besluitvorming.

In 2022 deed Liza Werkman vanuit
Erfgoed Gelderland een stage-onderzoek
naar de relatie tussen historische
verenigingen en gemeenten. Wat hebben
beide nodig om de kloof te overbruggen
en de relatie tot elkaar te verbeteren? En
hoe kun je als historische vereniging
vervolgens een stevigere positie innemen
in de politieke besluitvorming? Dit
document geeft een samenvatting van
het onderzoek en tips ommee aan de
slag te gaan.

De kracht
van samen
Een stevigere positie in de lokale
politieke besluitvorming

De coöperatie
Erfgoed Gelderland
telt 97 organisaties

die zich bezighouden
met lokale

geschiedenis en de
beleving daarvan.

Wilt u het volledige onderzoek lezen? Kijk daarvoor op erfgoedgelderland.nl/de-kracht-van-samen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/11/bijlage-1-rapport-cultureel-erfgoed-voor-en-met-iedereen-overwegingen-bij-het-ratificeren-verdrag-van-faro
https://erfgoedgelderland.nl/de-kracht-van-samen


Wat is
er nodig?

Op basis van gesprekken met Historische Vereniging Zutphen en Historische Kring
Eibergen is gebleken dat historische verenigingen het volgende nodig hebben van
de lokale politiek.

• Vertrouwen. Demeeste historische verenigingen zijn graag financieel
onafhankelijk van de gemeente. Dat komt omdat verenigingen behoefte
hebben aan zekerheid. Zij hebben bijvoorbeeld het vertrouwen nodig dat de
lokale politiek hen niet zomaar zal laten vallen in samenwerkingen of bij
financiële ondersteuningen.
• Ruimte voor het unieke karakter. Historische verenigingen hebben
behoefte aan een lokale politiek die bereid is om in de lokale besluitvorming
niet alleen te kijken naar het eigen financieel en bestuurlijk rendement, maar
ook open te staan voor visies en voorstellen van unieke partijen zoals de
historische verenigingen in de gemeente.
• Co-creatie. De historische verenigingen gaan graag samenwerkingen aan
met partners uit het culturele en het sociaal-maatschappelijke domein, omdat
dergelijke partners eenzelfde doelstelling hebben als zij; namelijk het
uitdragen van de lokale geschiedenis. Daardoor vinden deze
samenwerkingen tussen gelijkwaardige en gelijkgezinde partijen op een
natuurlijke manier plaats.

Op basis van gesprekken met Gemeente Zutphen en Gemeente Berkelland is
gebleken dat de lokale politiek het volgende wenst van een historische vereniging.

• Duidelijke communicatiestructuur. De lokale politiek heeft behoefte aan
historische verenigingen die bereid zijn om actief hun standpunten te
verdedigen in de lokale politieke besluitvorming. Op deze manier kunnen zij
beter afgewogen en breed gedragen besluiten nemen.

• Durven aan te pakken. De lokale politiek heeft behoefte aan historische
verenigingen die het enerzijds aandurven om zelf nieuwe initiatieven aan te
dragen. Anderzijds hebben zij behoefte aan verenigingen die de initiatieven van
de politiek uit handen kunnen nemen.

• Think outside the box. De lokale politiek heeft behoefte aan historische
verenigingen die bereid zijn om verder te kijken dan hun eigen kaders en hun
maatschappelijke meerwaarde te exploiteren door het aangaan van
verschillende samenwerkingen met partijen in het culturele en het sociaal-
maatschappelijke domein.

De historische
vereniging

De lokale politiek

Gemeente Berkelland
In de gemeente Berkelland is in
2020 de Cultuur-en Erfgoedvisie
opgesteld. In deze visie wordt niet
alleen het grote belang dat de

gemeente hecht aan het erfgoed
in de gemeente benadrukt, maar
ook de waarde die de gemeente

hecht aan een interactief
erfgoedbeleid waarin ruimte is

voor de inspraak van een veelvoud
aan betrokkenen.

Gemeente Zutphen
Zutphen is een historische stad en
bezit dan ook veel monumentaal
erfgoed. In de Erfgoedagenda uit
2013 van de gemeente benadrukt

het college zowel de
gemeenschappelijke waarde als de

gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid die een ieder

draagt voor het Zutphens
erfgoed.

Historische Kring
Eibergen

Historische Kring Eibergen bevindt
zich in de gemeente Berkelland. Deze
in de Gelderse Achterhoek gelegen
gemeente is na de gemeentelijk

herindeling van 2005 ontstaan uit de
gemeenten Borculo, Eibergen, Neede

en Ruurlo. De Historische Kring
Eibergen zelf is lang daarvoor ontstaan

op 27 november 1985 en bestaat
momenteel uit ruim 1100 leden die
zich bezighouden met de plaatselijke

en regionale geschiedenis.

Historische Vereniging
Zutphen

De Historische Vereniging Zutphen
bevindt zich in de gemeente Zutphen.
De vereniging is ontstaan in 1981 en
vergadert sindsdien in het Regionaal
Archief van Zutphen. Vandaag de dag
bestaat de vereniging uit ruim 800
leden die zich bezighouden met de
beoefening van de geschiedenis van

Zutphen en omgeving. Verder werkt de
vereniging nauw samen met het
gemeentelijk Erfgoedcentrum

Zutphen.
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