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SAMEN DOEN EN BESLISSEN
Samen één product afleveren met gelijkwaardige inbreng en uitwisseling.
Bepaal ook samen de werkvorm. Dan voelen beide partijen zich
verantwoordelijk binnen het project.

Ook hier kun je denken aan tentoonstellingen, activiteiten of evenementen,
een educatieproject of een onderzoeksproject.

Denk bijvoorbeeld aan een publieksproject over ambacht en industrie,
vraag dan (ex-)arbeiders om mee te denken met jouw project. Of vraag
buurtbewoners om mee te doen.

Idee: neem een trajectbegeleider in de hand, die kan de verhoudingen
binnen het traject waarborgen.

Hoe kun je jouw erfgoed interessant maken voor een nieuwe doelgroep?
Vorm je bestaande kennis/aanbod om voor een nieuwe doelgroep.
- Denk aan materiaal voor mensen met dementie
- Voor anderstaligen
- Voor gezinnen
- Voor mensen met een andere culturele achtergrond

Probeer mensen erfgoed te laten ervaren. Mensen moeten de ruimte
krijgen voor eigen interpretatie.

Denk bijvoorbeeld aan:
- Een interactieve tentoonstelling
       o  Geef mensen de kans om te reageren op jouw tentoonstelling
       o  Kunnen mensen hun persoonlijke verhalen vertellen bij/naar 
 ____.aanleiding van de tentoonstelling?
- Een educatie-programma
- Een tentoonstelling of demonstratie op locatie, bij de doelgroep
      o  Denk aan een buurthuis, verzorgingshuis of het clubgebouw van een  
___. andere vereniging

Tip: Zorg dat mensen zich verbonden voelen met het verhaal dat jij vertelt!

INFORMATIE DELEN

MANIEREN VAN SAMENWERKEN

Laat de doelgroep die jij beter wilt leren kennen een project bij jou
uitvoeren. Zij krijgen de zeggenschap van het project, jullie bieden de
middelen die daarvoor nodig zijn. Hier kan zomaar iets verrassends
uitkomen!

Voor de mensen die meewerken is het prettig dat jullie kennis en
ervaring hebben, hier kunnen ze op voortbouwen indien nodig.

Laat mensen uit de buurt, een andere vereniging of
organisatie of mensen die interessante kennis in huis
hebben een tentoonstelling maken, een onderzoeks-
project doen, een educatieproject opzetten, een 
discussieavond of een evenement/activiteit 
organiseren.

LATEN DOEN EN BESLISSEN

ADVIES VRAGEN
Deelnemers geven advies aan de erfgoedorganisatie.

Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn als je nieuw beleid gaat invoeren. Welke tips
hebben mensen die jouw organisatie nog niet zo goed kennen?
Ook kan dit prettig zijn als voorbereiding/onderzoek op een project dat je
later wilt uitvoeren. Spreekt dit project de doelgroep wel aan? Wil de
doelgroep betrokken zijn bij de uitvoering van het project? Met andere
woorden, kun je de doelen van je project bereiken? Dit kan heel handig zijn
als je project (gedeeltelijk) over diversiteit, toegankelijkheid of inclusie
gaat. Kunnen ervaringsdeskundigen jou van advies voorzien?

Handig bij het bepalen van beleid, bij het organiseren van een evenement
of activiteit, bij het maken van een tentoonstelling of educatieproject.

Belangrijk: laat zien wat je met dit advies doet. Dat geeft aan dat je de
inbreng serieus neemt. Ga je niet mee in het advies? Leg dat dan ook uit!

Het betrekken van nieuwe doelgroepen
kan soms lastig zijn maar is heel
waardevol. Door een samenwerking aan
te gaan met een nieuwe doelgroep leer je
elkaar beter kennen en kun je proberen
steeds beter op elkaar aan te sluiten.
Hierdoor voelen meer mensen zich
betrokken bij jullie erfgoed en staan jullie
midden in de samenleving! Erfgoed is
onderdeel van iedere omgeving.

Probeer inzicht te krijgen in wie je al
(vaak) bereikt en wie je nog wil bereiken.
Kun je de mensen die je nog niet vaak
bereikt vragen om eens samen te werken?

Samenwerkingen kunnen verrassende
resultaten opleveren. Belangrijk is wel om
goede afspraken te maken over de
samenwerking die je aangaat. 
Wie heeft de eindbeslissing? Wat willen
jullie bereiken? Wat verwachten beide
partijen van elkaar? Welke middelen
hebben jullie tot je beschikking? Wie heeft
welke kennis/vaardigheden?

Door goede afspraken te maken, elkaar in
zijn waarde te laten en hier af en toe op
te reflecteren blijft de samenwerking voor
iedereen prettig. Het resultaat is een
project met nieuwe/verschillende
perspectieven én een goede relatie met
de doelgroep waar je mee gewerkt hebt.
Wie weet blijkt de samenwerking voor
herhaling vatbaar?

WAAROM?
Feedback of een bijdrage vragen van mensen buiten jouw eigen
organisatie.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan verhalen ophalen bij een nieuwe
doelgroep, schriftelijk of in de vorm van interviews. Of vraag een specifieke
doelgroep om één thema binnen jouw project uit te werken.
Je verbindt hierdoor mensen met elkaar maar ook met jouw erfgoed.

Denk eens aan een tentoonstelling maar ook aan bijvoorbeeld een fiets- of
wandelroute. Dan kun je een andere organisatie bijvoorbeeld vragen
onderdeel te zijn van jouw route.

INBRENG VRAGEN

WAAR MOET JE AAN DENKEN BIJ EDUCATIE?
Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld van deelnemers en/of
leerlingen.

Denk aan onderzoekend leren of samen iets maken/creëren. Of probeer
samen te reflecteren op 'waarom is iets erfgoed' of 'wat betekent deze
geschiedenis nu nog'?

Probeer verschillende perspectieven te laten zien. Kunnen
deelnemers/leerlingen respect hebben voor alle zienswijzen?


