
IMMATERIEEL ERFGOED & MUSEA 
Uitleg workshop samenwerking tussen musea en immaterieel 
erfgoedgemeenschappen 
 
Musea verkennen momenteel volop innovatieve strategieën om in te spelen op de 
verschillende uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Werken met immaterieel 
erfgoed kan in deze samenhang veel opleveren, omdat het mensen onderling verbindt en 
een rol speelt in het vormgeven van een duurzame toekomst. Musea kunnen eraan 
bijdragen immaterieel erfgoed een toekomst te geven. 
 
Deze workshop geeft inzicht in het concept ‘immaterieel cultureel erfgoed’ en de ‘win-win’ 
situatie die de samenwerking oplevert voor museum en erfgoedgemeenschap. Maar 
vooral stimuleert de workshop nadenken over inspirerende voorbeelden, en tot reflectie 
op de mogelijkheden om immaterieel erfgoed te integreren in het museumwerk. 
 
De workshop bestaat uit twee delen. Deel 1 is een introductie. In een presentatie wordt 
het concept van immaterieel erfgoed uitgelegd; er worden vragen beantwoord waarom 
musea aan de slag kunnen gaan met immaterieel erfgoed en hoe ze dat het beste kunnen 
doen. Daarnaast wordt uitgelegd wat beide partijen, musea en immaterieel 
erfgoedgemeenschappen aan een samenwerking hebben. Deel 2 is de eigenlijke 
workshop. De deelnemers gaan aan de hand van ‘inspiratiekaarten’ in discussie. De 
kaarten typeren korte inspirerende voorbeelden. Hoe dat precies gaat, wordt uitgelegd in 
de presentatie.  
 
Het materiaal bestaat uit de presentatie en een veertigtal inspiratiekaarten. Ter 
voorbereiding van de workshop moet het document met de inspiratiekaarten tweezijdig 
op dikkere A4 vellen uitgeprint worden. De vellen moeten vervolgens in vieren geknipt 
worden. Hierna kun je met de workshop beginnen. De workshop is bedoeld voor één of 
meerdere groepen van maximaal 10 deelnemers. Als je de workshop parallel met 
meerdere groepen wilt doen, kijk dan eerst samen met z’n allen naar de presentatie. 
Hierna kan de groep worden opgedeeld in een aantal kleinere groepen. Omdat iedere 
deelnemer met drie kaarten zal werken, moet je de kaarten misschien twee keer printen. 
Aan het einde komen alle groepen weer samen en presenteren zij de resultaten van de 
discussies aan elkaar. 
 
Wij wensen je veel plezier en inspiratie toe! 
 
Voor vragen en opmerkingen: info@immaterieelerfgoed.nl 

 
 
in samenwerking met:      
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