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INLEIDING 
 

Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) is hét cultuurhistorisch centrum voor gemeente 

Leiden en de regio, waar je advies kunt krijgen, kunt werken met en aan collecties, kunt 

leren en spelen, kunt bewonderen en verwonderen. Hier werken archivisten, 

collectiebeheerders, bouw- en architectuurhistorici, erfgoedadviseurs, archeologen, 

monumentenzorgers en molenaars als erfgoedprofessionals samen aan regionale historie 

van Leiden en Omstreken. ELO  is toonaangevend omdat we onomwonden kiezen voor 

een integrale benadering van de geschiedenis. Dat doen we vanuit de overtuiging dat 

maatschappelijke belangstelling voor geschiedenis zich niets aantrekt van kunstmatige 

grenzen tussen historische specialismen. Door samenwerking wordt onze kennis van het 

verleden completer, historische onderzoek effectiever en het delen van kennis 

gemakkelijker. En relaties, klanten en bezoekers hebben zo één adres voor informatie of 

advies over lokale en regionale geschiedenis en erfgoed. 

 

Voor u ligt ons beleidsplan voor de komende vier jaar, 2017-2020. De afgelopen vier jaar 

zijn wij vooral ‘met onszelf bezig geweest’. Hoewel onze werkzaamheden al jaren worden 

verricht, bestaat onze instelling pas sinds 2013 onder de nieuwe naam. We hebben met 

elkaar een integrale werkwijze verkend en vormgegeven. Binnen ons vakgebied, dat wil 

zeggen de erfgoeddiensten binnen gemeenten, hebben we min of meer ‘schoolgemaakt’. 

In Den Bosch, Vlaardingen hebben we al navolging gekregen en ook andere gemeenten 

hebben belangstellende bezoeken gebracht, geïnteresseerd in onze visie en 

succesfactoren. Toch zien we nog veel dat voor verbetering en vernieuwing vatbaar is. 

Het accent zal de komende jaren dan ook vooral liggen op verdere bestendiging (basis op 

orde), digitale innovatie en aandacht voor nieuwe doelgroepen en de regio. 
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Een mooi voorbeeld van hoe de  
integrale aanpak een completer 
verhaal oplevert, is de  #VVDW 
van 2 maart 2017, waar de 
collectiebeheerder van de 
prentencollectie, een 
bouwhistoricus en een archivist 
gezamenlijk het verhaal van de 
Vismarkt vertellen, aan de hand 
van de oudste foto die er van die 
locatie in de collectie is 
opgenomen. 

MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIE EN VISIE 

Vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en de identiteit van de 

moderne  samenleving, brengt Erfgoed Leiden en Omstreken kennis  bij elkaar en maakt 

deze bruikbaar voor iedereen. 

 

Erfgoed heeft grote waarde, niet alleen in 

wetenschappelijk maar zeker ook in economisch, 

maatschappelijk en cultureel opzicht. Het verbindt 

mensen met het verleden, met elkaar en met hun 

omgeving.  Begrip van het heden is onmogelijk zonder 

kennis van het verleden. Bovendien zorgt erfgoed voor 

werkgelegenheid, onder meer in de bouw/restauratie en 

culturele sector. Het geeft een impuls aan de 

vastgoedwaarde in de regio en beïnvloedt het 

vestigingsgedrag van particulieren en bedrijven. 

Daarnaast oefent erfgoed een grote aantrekkingskracht 

uit op toeristen. Zo is erfgoed van onschatbare waarde 

voor een maatschappij.  

 

Erfgoed is kwetsbaar en vraagt om bescherming, soms 

wettelijk voorgeschreven. ELO is vóór bescherming 

maar is tégen afscherming of eeuwige opsluiting in 

depots. Gebruik van erfgoed, dus ook van collecties, 

vergroot het begrip en geeft er meer of juist een andere 

Vanuit de overtuiging dat 
erfgoed bijdraagt aan de 
kwaliteit en de identiteit van de 
moderne  samenleving, brengt 

Erfgoed Leiden en Omstreken 
kennis van het verleden bij 
elkaar en maakt deze bruikbaar 

voor iedereen. 

Integrale werkwijze  

waarbij 
relevantie ons leidend 

principe is. 
Gezaghebbend, 

extravert en creatief zijn 

onze leidende waarden 
 

Speerpunten 2017-2020 

1. wettelijke taken 
2. publiekstaken 
3. collecties 
4. co-creatie 
5. organisatie 
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betekenis aan. ELO wil hieraan een inspirerende bijdrage leveren. Daarom is ELO méér 

dan alleen een wettelijke beheerder van historische objecten. Op actieve wijze stimuleren 

we dat collecties, al dan niet digitaal, zo veel mogelijk worden (her)gebruikt.  Zo willen we 

bijdragen aan een actuele verankering van de regionale historie en aan het gevoel van 

verbondenheid met en kwaliteit van de samenleving.  

De erfgoedspecialisten van ELO dragen ieder vanuit hun eigen expertise bij aan het hele 

verhaal. De afgelopen jaren is gebleken dat  integratie van de verschillende 

erfgoeddisciplines nuttig en zinvol is. De opbrengst is groter door de integrale benadering 

van een historisch vraagstuk. 

 

KERNWAARDEN  

Leidend principe voor de integrale werkwijze is onze relevantie. Enerzijds wordt deze 

bepaald door de unieke aard (oorspronkelijkheid) van historische gebeurtenissen, 

verhalen en collecties (de bron oorsprong). Anderzijds wordt relevantie beïnvloed door de 

gebruikswaarde, hoe collecties en kennis in het heden worden gebruikt en welke invloed 

dat heeft op de huidige samenleving (binding). Wij vinden het belangrijk dat ons werk een 

doel dient dat niet alleen door onszelf gedragen wordt. Wij streven naar een 

wetenschappelijke en een maatschappelijke waarde van ons werk. De Relevantieruit© 

maakt dit het goed inzichtelijk, het is onze ‘maat der dingen’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde 

Zonder bronnenmateriaal, archieven, archeologische vondsten, bouwhistorische resten,  

en immaterieel erfgoed, dus zónder de oorsprong, kan historie niet bestudeerd worden. 

De geschiedenis, de oorspronkelijkheid, is de intrinsieke waarde van ELO en geeft Leiden 

en de Omstreken het unieke karakter. Oorsprong en oorspronkelijkheid zijn onze basis. 

 

Gebruikswaarde 

Verschillende onderzoeken en rapporten hebben gewezen op het belang van een 

herkenbare verbinding tussen onderzoek en kennisopbouw enerzijds en het 

Oorsprong – bron 

Oorspronkelijkheid – unieke aard 

Binding Gebruik 

intrinsieke 
waarde as 

gebruiks- 
waarde as 
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maatschappelijk nut anderzijds. Vanuit wettelijke taken en publieke taken is ELO bij 

onderzoeken betrokken, of zij nu gedaan worden voor projectontwikkelaars of door 

particulieren die op zoek zijn naar stamboomgegevens. Vondsten, collecties en 

onderzoeksresultaten krijgen waarde en betekenis wanneer ze gedeeld en gebruikt 

worden, wanneer ze als kennis beschikbaar zijn, voor iedereen. Dit geldt ook voor nieuwe 

toepassingen voor oude bronnen. 

ELO kiest onomwonden voor een integrale en multidisciplinaire benadering van de 

geschiedenis van het gebied dat ongeveer samenvalt met het vroegere 

hoogheemraadschap van Rijnland. Zo kunnen verrassend nieuwe inzichten ontstaan en 

een veelzijdig perspectief op de geschiedenis. Integraal wil zeggen dat zoveel mogelijk 

erfgoeddisciplines binnen ELO een historisch vraagstuk benaderen. Multidisciplinair 

betekent voor ons ook dat in verbinding met stedelijke en regionale partijen, zoals 

bijvoorbeeld theatergezelschappen, opleidingsinstituten of vormgevers, nieuwe 

toepassingen mogelijk worden. Daarmee wordt de gebruikswaarde van historische 

bronnen en onze relevantie verder vergroot.   

 

Door deze relevantie kunnen en willen wij nadrukkelijk 

gezaghebbend, extravert en creatief zijn. Gezaghebbend 

omdat we erop staan dat onze kwaliteit gewaarborgd en 

waar nodig gecontroleerd of getoetst is. Wij zijn voor de 

regio dé partij voor authentieke historische informatie en 

advies. Wij vinden gebruik van en binding met de historische 

bronnen en verhalen zó belangrijk dat wij heel nadrukkelijk 

binnen en buiten de organisatie aandacht vragen voor de 

mogelijkheden die wij zien, onze extraverte wijze. Wij 

werken graag samen met bekende en minder bekende 

organisaties om het gebruik van kennis en collecties te 

bevorderen. Dat is onmogelijke zonder creativiteit; zonder 

die creativiteit was bijvoorbeeld het masker van Matilo nooit 

de bonbon geworden die nog steeds in de stad te koop is.  

 

 

WERKGEBIED 

ELO voert sinds 1998 erfgoeddiensten uit voor een steeds groter wordende groep 

gemeenten uit de Leidse regio. Gezien de groeiende behoefte aan ondersteuning en 

samenwerking in de regio, is de noodzaak ontstaan om duidelijkheid te scheppen 

wanneer deze vanuit geografisch, historisch én organisatorisch oogpunt nog verantwoord 

is. Voornaamste criterium voor het potentiele werkgebied is dat collecties en 

werkzaamheden passen binnen een samenhangend historisch kader. Voor ELO wordt dit 

gevormd door het gebied rond de Oude Rijn van Katwijk aan Zee tot aan de provincie 

Utrecht, grotendeels het noorden van de huidige provincie Zuid-Holland. Tussen de 

gemeenten in dit gebied bestaan bekende historische (ver)banden. 

    

 

  



  8 

SPEERPUNTEN 2017-2020 
 

Wij onderscheiden de komende jaren vier thema’s, te weten onze wettelijke taken, 

collectiebeheer en –ontsluiting, publiekstaken en tot slot educatie en participatie. Binnen 

deze thema’s zijn projecten en activiteiten te verwachten die enerzijds vanuit de integrale 

werkwijze ingestoken kunnen worden en anderzijds vanuit een specifieke discipline 

moeten worden benaderd. Bij alle activiteiten wordt aandacht besteed aan de accenten 

die we de komende jaren willen leggen, dus verdere bestendiging van de basis, digitale 

innovatie, aandacht voor nieuwe doelgroepen en de regio. We verwachten dat we, samen 

met onze partners, bezoekers en gebruikers kunnen leren, kijken, vinden, spelen, delen 

en verwonderen, zodat kennis over onze historische rijkdom ons gevoel van 

verbondenheid – met elkaar en met onze omgeving – op positieve wijze kan beïnvloeden.  

Hieronder staan de belangrijkste wettelijke taken besproken met hun belangrijkste 

doelstelling voor de komende jaren. 

WETTELIJKE TAKEN 
 

De komende jaren krijgt ELO te maken met twee grote landelijke ontwikkelingen met een 

grote impact op de alle gemeentelijke organisaties. Het betreft hier enerzijds de invoering 

van de Omgevingswet en anderzijds die van een e-Depot. Daarnaast vraagt een aantal 

reguliere wettelijke taken meer aandacht voor verbetering van procedures en  kwaliteit. 

OMGEVINGSWET 

Met de Omgevingswet die medio 2019 wordt ingevoerd wil de overheid de regels voor 

ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De komst van de 

Omgevingswet is meer dan alleen een juridische transformatie, het contact tussen 

overheid en burgers zal ook sterk veranderen. Hiervoor moet de huidige wet- en 

regelgeving, inclusief alle procedures die hieruit volgen, grondig worden aangepast. ELO 

is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond die aspecten die het cultureel erfgoed raken, 

denk aan bestemmingsplannen of een verbouwing van een monument. Door de impact 

van de Omgevingswet wordt naar verwachting ook vanuit regiogemeenten een beroep 

gedaan op de expertise van de specialisten van ELO.  

 

Doelstelling 

• Omgevingswet: omgevingsplan, maatwerkinstrumentarium (incl. 

aanwijzingsprogramma), vervolmaken handreiking (2019) 

• Verankering van Bouwhistorie in PvE binnen Omgevingsvergunning en toetsing 

(2018) 
 

E-DEPOT 

Overheidsinformatie is steeds meer digital born. Dit vraagt om digitale en duurzame, voor 

de eeuwigheid veilig opgeslagen en toegankelijke opslag. Daartoe moet een e-Depot 

worden ingericht. Met een e-Depot bedoelen we het geheel van organisatie, beleid, 

processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en 

aanwezige hard- en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van te bewaren 

digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. ELO is sinds 2016 via het Noord-Hollands 

Archief aangesloten bij de landelijke infrastructuur voor het e-Depot. In de komende jaren 

is het ook voor regiogemeenten mogelijk om via deze weg een e-Depot voorziening te 



  9 

verkrijgen. Omdat ELO met veel regiogemeenten al overeenkomsten heeft op het gebied 

van archiefdiensten, is de verwachting dat ook hierbij een rol zal spelen. 

 
Doelstelling 

• E-depot is voor alle aangesloten gemeenten beschikbaar, inclusief werkprocessen en 

toegang via de website (2019) 

 

ARCHIEFINSPECTIE 

In de afgelopen jaren is met de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht 

(wet RGT) de provincie steeds meer op afstand komen te staan van de gemeentelijke 

organisatie. Dit heeft onder meer invloed gehad op de wijze waarop de archiefinspectie 

wordt uitgevoerd. Aan de hand van een gemeentelijke reactie op vragen die afgeleid zijn 

van de archief KPI’s maakt de archiefinspecteur een rapport op. Hieruit moet blijken of de 

gemeente aan de eisen van de Archiefwet 1995 voldoet. Vanaf 1 januari 2017 werken de 

archiefinspecteurs van ELO voor 12 gemeenten en een drietal andere overheidsinstanties 

uit de regio. Dit vraagt daarom om stroomlijning van werkzaamheden en de wijze waarop 

resultaten worden gepresenteerd. 
 
Doelstelling 

• Per aangesloten partner jaarlijks minimaal één archiefinspectie uitvoeren en daarover 

rapporteren (2017-2020) 

 

REGIOGEMEENTEN 
 

Sinds 1995 verricht ELO voor een groeiend 

aantal regiogemeenten erfgoeddiensten, in 

eerste instantie vooral op het gebied van 

archiefdiensten en de laatste jaren worden 

ook. dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 

afgesloten voor de verrichting van 

beleidsvoorbereidende of uitvoerende taken 

op het gebied van monumentenzorg, 

archeologie. Dit heeft geleid tot variatie in de 

afspraken. Daarnaast worden wij ook steeds 

meer gevraagd als vakinhoudelijk 

sparringpartner of adviseur. ELO wil daarom 

de komende jaren verder investeren in relatiebeheer en informatievoorziening, zowel op 

het gebied van beleid en uitvoering als ook op het gebied van publieksdienstverlening. 

Hierbij willen we ook de historische verenigingen uit de betreffende gemeenten betrekken. 

Daarnaast wordt ook ingezet op de harmonisatie van producten en diensten en op 

kwaliteitsborging. 

 
Doelstelling 

• Regionale dienstverlening standaardiseren voor procedures, werkafspraken en 

relatiebeheer (2017) 
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DUURZAAMHEID 

Voor ELO is duurzaamheid om verschillende redenen een belangrijk thema. In eerste 

instantie raakt het direct aan onze taakuitvoering. Bronnen moeten duurzaam, lees: in 

goede en toegankelijke staat beschikbaar blijven. Dat betekent niet alleen dat onze 

depots goed geklimatiseerd moeten zijn, zodat de kwaliteit goed en toegankelijk blijft, 

maar ook dat we dit zo klimaatneutraal mogelijk willen doen. Ook willen we onderzoeken 

welke duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn om zo ook als gemeentelijke instelling 

een bijdrage te kunnen leveren aan het Leidse programma Duurzaamheid. Hoewel de 

subsidie voor een duurzaamheidsadviseur voor monumenten wordt gestopt, willen we 

onderzoeken of en hoe we met dit onderwerp verder kunnen. 

Ook bij de wijze waarop we onze bronnen digitaliseren is duurzaamheid een van de 

leidende principes. In dit kader gaat het over voor de toekomst beschikbaar houden van 

digitale informatie. Het begint al vanaf het moment dat deze gecreëerd en opgeslagen 

wordt. Hier worden al belangrijke beslissingen genomen over bestandsformaten en -

namen; beslissingen die het risico op toekomstig verlies zo klein mogelijk moet maken. 

Waar nodig en zo mogelijk worden documenten van gesloten formaten naar open 

formaten geconverteerd. Data worden in principe slechts eenmaal opgeslagen maar 

moeten op meer manieren opgevraagd kunnen worden. Tot slot is het noodzakelijk dat 

ELO blijft investeren in kennis over digitale duurzaamheid, juist omdat dit nog steeds een 

relatief onbekend terrein is dat steeds actueler wordt.  
 
Doelstelling 

• ELO zet waar mogelijk in op verduurzaming van het klimaat binnen de eigen locaties 

en in de stad (2020) 

• ELO wil actief blijven investeren in digitale duurzaamheid. Dit gaat verder dan het e-

Depot (2020) 

 

ERFGOED IN DE RUIMTELIJKE OMGEVING 

Binnen het werkgebied van ELO maakt een groeiend aantal gemeenten en 

overheidsorganisaties gebruik van diensten van de erfgoedspecialisten van ELO op het 

gebied van cultuurhistorische advisering of monumentenzorg. Ook hier vraagt de 

dienstverlening van ELO meer om stroomlijning van de werkzaamheden. Daarom is in 

2016 gestart met een project dat moet leiden tot een digitalisering van het integrale 

proces (workflow) van advisering op het ruimtelijk dossier. Uiteindelijk moet in 2018 een 

volledig digitaal gevolgd proces staan dat tevens de digitale archivering borgt. 

 
Doelstelling 

• Ontwikkeling en implementatie workflow-systeem (2018) 
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COLLECTIES 
 

ACQUISITIE 

ELO heeft een rijke schat aan collecties onder haar hoede, archieven, archeologische 

vondsten en bouwhistorische resten. Sommige stukken zijn wettelijke verplicht in de 

collectie opgenomen, denk aan overheidsarchieven en archeologische bodemvondsten, 

andere worden ons door particulieren aangeboden. Ook vinden wij zelf resten, meestal 

van bouwhistorische aard, die we belangwekkend genoeg vinden om te bewaren. Onze 

verzameling zal nooit compleet zijn;  wij streven wel naar een zo compleet mogelijk 

verhaal dat de voornaamste aspecten van de regionale geschiedenis raakt. Dat vraagt om 

een kritische houding en keuzes ten aanzien van materiaal dat onze depots ingaat; wat 

eenmaal binnen is, laat zich lastig verwijderen. Een collectieplan voor de meeste  

collecties helpt ons verantwoorde keuzes te maken, hierin wordt naast hiaten in onze 

collecties, ook aandacht besteed aan dequisitie.  

 
Doelstelling 

• Acquisitiebeleid is toegespitst op hiaten in collecties (2018) 
 

AUTEURSRECHTEN EN PRIVACY 

Met de toename van gedigitaliseerde bronnen worden auteursrechten en bescherming 

van de privacy steeds belangrijker. Steeds vaker melden zich mensen omdat tegen hun 

wens in informatie openbaar te vinden blijkt. Wij kunnen hen niet altijd helpen. Goede 

voorlichting en een afweging van belangen is daarom enorm belangrijk. 

Bij verwerving van collecties en met name bij het (digitaal) ontsluiten ervan, is aandacht 

voor auteursrechten, mede vanwege de financiële consequenties door juridische 

geschillen, erg belangrijk. ELO staat op het standpunt dat collecties die via de website 

worden aangeboden zonder restricties toegankelijk moeten zijn voor alle bezoekers en 

gebruikers van de data.  Het grootste gedeelte van onze collecties is door ouderdom vrij 

van auteursrechten maar door digitalisering van de collectie en het (her)gebruik van data, 

is het steeds belangrijker geworden dat wij duidelijk hebben wie de rechten heeft van de 

gepubliceerde werken en op welke wijze deze werken gedeeld mogen worden. Dit geldt 

uiteraard ook voor aan ELO verbonden gemeenten en organisaties die via de website van 

Erfgoed Leiden hun collecties ontsluiten.  
 
Doelstelling 

• Beleid ten aanzien van auteursrechten en privacy is volledig ingebed in 

collectiebeheer (2017) 

 

COLLECTIEBEHEER EN COLLECTIEBEHOUD 

Met de in gebruik neming van de depotruimten aan de Zaalbergweg in 2015, is het aantal 

depotmeters uitgebreid tot zo’n 16,6 kilometer. Aanvankelijk was de gedachte dat dit 

zeker voor 20 jaar voldoende zou zijn, ook omdat de verwachting is dat autonome groei 

van papieren archieven zal afnemen met de toename van digital born archieven. In de 

afgelopen jaren hebben echter nieuwe gemeenten zich bij ons aangesloten. Hun 

archieven worden ook bewaard in onze depots. En het lijkt er bovendien op dat de groei 

nog niet is gestuit. Daarnaast hebben we voor de bouwhistorische resten nog geen 

geschikte ruimte. We moeten onderzoek doen naar voldoende adequate depotruimte voor 
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de komende decennia. Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met gemeenten met 

een eigen archiefdepot. 

Voor het behoud van de collecties geven we prioriteit aan restauratie en conservering van 

frequent geraadpleegde bronnen en bijzondere collecties.  

 
Doelstelling 

• Toekomstvisie op depotbeheer met aandacht voor duurzaamheid (2019) 

 

DIGITALISEREN 

Het liefst bieden we de hele collectie gedigitaliseerd aan via onze website. Digitaliseren is 

echter een kostbare en ook tijdrovende zaak. We kunnen er ons hele leven mee bezig 

zijn. Niet alleen omdat we ‘plaatjes’ maken van de collectiestukken, ook hier vragen 

restauratie en conservering nadrukkelijk aandacht.  

De komende jaren willen we, indien de middelen ons daartoe in staat stellen, relevante 

collecties zoveel mogelijk digitaliseren, hetzij op verzoek van gebruikers, hetzij in 

projectvorm. Als eerste komen de archeologische en bouwhistorische collectie hiervoor in 

aanmerking. Daarnaast wordt jaarlijks een deel van de aanwezige charters gerestaureerd, 

geconserveerd en gedigitaliseerd. Tot slot willen we onderzoeken of en hoe crowdfunding 

een middel kan zijn om samen met het publiek delen uit collectie digitaal te ontsluiten. 

 
Doelstelling 

• Digitaliseren van collecties voor zover de middelen dat toestaan (2020) 

 

DIGITAAL ONTSLUITEN VAN COLLECTIES 

In het Beleidsplan Informatievoorziening & ICT (2014) heeft ELO haar digitale ambities 

verwoord. ELO is op het digitale vlak een van de nationale ‘trendsetters’ en wil deze 

positie ook de komende jaren graag behouden. Wij zien het als onze taak om bronnen te 

beheren en met een zo groot mogelijk publiek te delen. Daarvoor is een laagdrempelige, 

gemeenschappelijke en onbelemmerde digitale toegang tot collecties en informatie nodig. 

In het Beleidsplan hebben we de volgende doelen gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande betekent dat we steeds op zoek blijven naar nieuwe ontwikkelingen en 

kansen voor digitale innovatieve toepassingen. Hoewel in 2015 onze Europese 

subsidieaanvraag voor ECHOES1 teleurstellend is afgelopen, is hieruit wel een 

internationale samenwerking ontstaan tussen Tresoar Leeuwarden, het Ministerie van 

Cultuur van Catalonië (Generalitat de Catalunya), de provincie Barcelona (Diputació de 

Barcelona) en een consortium van technische universiteiten in Catalonië (Consorci de 

Serveis Universitaris de Catalunya, CSUC). Onder de noemer ECHOES 2.0 is besloten 

                                                      
1
 ECHOES = Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem 

• Wij werken waar mogelijk met Open Data.  

• De collectie wordt zo integraal mogelijk digitaal ontsloten. 

• Onze website is een toegang met tweerichtingsverkeer, waar een bezoeker met elke 

cultuurhistorische vraag terecht kan, of hij nu een professional is of een nieuwsgierige 

inwoner, en waar hij ook eigen bevindingen kan toevoegen. 

• Wij maken en zoeken digitale innovatieve toepassingen op basis van onze data  
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gezamenlijk functionaliteit te realiseren, met eigen middelen, met wat subsidie en met 

eigen medewerkers en studenten. Het project beoogt een universeel toepasbare, 

modulaire, open source IT infrastructuur  te creëren voor het ontsluiten en verbinden van 

digitale erfgoedcollecties, op basis van Open Data.  

 

Het gebruik van Open Data stelt gebruikers van onze data in staat om (complexe) vragen 

te stellen en antwoorden te verwerken tot nieuwe kennis of toepassingen, onder meer 

door deze met elkaar data te linken (linked open data). Dit levert heel nieuwe inzichten op, 

al dan niet gevisualiseerd.  

Ook de landelijke overheid stimuleert de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van 

digitaal erfgoed door middel van het Netwerk Digitaal Erfgoed, een samenwerkingsverband 

dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten. 

ELO wil hierbij zoveel mogelijk actief betrokken zijn en blijven. 

 

Een ontwikkeling die als gevolg van bovenstaande ook kan worden gerealiseerd staat ook 

als doelstelling in de Erfgoednota 2014-2020 genoemd. Het betreft de bundeling van 

krachten van de Leidse erfgoedpartners, Stedelijk Museum de Lakenhal, Museum 

Boerhaave, de Universiteitsbibliotheek en het Hoogheemraadschap van Rijnland, om de 

(deel)collecties van de Leidse geschiedenis digitaal aan elkaar te knopen en zo 

gezamenlijk te ontsluiten. Dit zal gebeuren onder de noemer Gedeeld Erfgoed Leiden 

(GEL). 
 

Als een logisch vervolg op Echoes 2.0 zal in de loop van 2018 een project gestart worden 

om de huidige  website opnieuw vorm te geven. Hierbij zal ook de Leidse Canon worden 

meegenomen. Naast de inspanningen voor de ontsluiting van onze collecties, willen we 

de komende jaren ook onderzoeken op welke wijze we ‘traffic’ kunnen genereren naar 

onze website. Zo overwegen we aan te haken bij Wikipedia, YouTube en andere veel 

gebruikte digitale kanalen opdat mensen via die media ook naar onze website worden 

doorgestuurd.  

 
Doelstellingen 

• Oplevering modules Echoes 2.0 (2017-2018) 

• Leidse erfgoedcollecties gezamenlijk ontsluiten (GEL) (2019-2020) 

• Vernieuwen van de website en traffic beïnvloeden via Wikimedia en/of YouTube 

(2018 -2020) 

 

ONDERZOEK 

Onderzoek neemt een belangrijke positie in binnen onze organisatie. Het vindt plaats op 

het snijvlak van wettelijke plichten en wenselijke noodzaak (of noodzakelijke wens). Maar 

wie moet het doen, zelf doen, uitbesteden of zijn er alternatieven? Er is nog geen 

eenduidige visie op welke rol ELO wil spelen op dit gebied. Dat vraagt om een principiële 

discussie die wij dan ook graag willen voeren.  

Vanuit onze integrale benadering van de geschiedenis kiezen wij voor een gezamenlijke 

vraaggerichte benadering van archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Dit heeft in 

2013 geresulteerd in de Onderzoeksagenda. We willen inhoud en gebruik hiervan 

evalueren en daarbij in de komende jaren ook archiefonderzoek een plaats geven. 
 
Doelstelling 

• Ontwikkeling van een visie op onderzoek binnen ELO (2017)  
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PUBLIEKSTAKEN 
 

ELO heeft bestaansrecht als we, naast de uitvoering van de wettelijke taken, voor een zo 

groot mogelijk en divers publiek relevant zijn, wanneer vaak en creatief gebruik gemaakt 

wordt van onze collecties en expertise. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar hoe we 

onze collecties beschikbaar kunnen stellen voor het publiek, liefst zo laagdrempelig 

mogelijk. Wij streven ernaar om toonaangevend en vernieuwend te zijn in de wijze waarop 

we met erfgoed omgaan, niet alleen regionaal maar ook nationaal en soms zelfs 

internationaal.    

Wij kennen fysieke en digitale bezoekers. Molen de Valk ontvangt jaarlijks 30.000 

bezoekers. Er vinden in een jaar circa 1,5 miljoen bezoeken plaats aan de website en de 

Boisotkade ziet zo’n 7.000 bezoekers, gebruikers van de studiezaal, maar ook leerlingen 

en studenten of bezoekers uit de gemeenten waarmee wij samenwerken.  

 

MOLEN DE VALK 

Molen “De Valk” is een stelling-korenmolen uit 1743 (voor de alerte lezer: in 2018 bestaat  

De Valk dus 275 jaar en dat is natuurlijk een jubileumfeest waard!). De molen is een 

‘officieel erkend museum’ en als zodanig opgenomen in het museumregister en moet 

daarom voldoen aan de Museumnorm. Deze norm stelt eisen aan bedrijfsvoering, 

collectie en publiek en schrijft voor dat de Molen een eigen beleidsplan en collectieplan 

heeft. Als gevolg van de erkenning mag de Museumkaart worden geaccepteerd. 

 

Met de komst van de parkeergarage en de bebouwing in het stationsgebied ondergaat de 

directe omgeving van de molen een grote metamorfose, met bijbehorende kansen en 

bedreigingen. Kansen moeten vooral onderzocht en gegrepen worden, niet in de laatste 

plaats omdat de Molen met het verwijderen van het hekwerk en groenpartijen meer 

zichtbaar wordt voor dagjesmensen en andere bezoekers. Voor de bedreigingen wordt in 

overleg met gemeente en Provincie naar een passende oplossing gezocht. Het 

uiteindelijke doel is dat de molen zoveel mogelijk draaiuren maakt binnen de 

openingstijden. Een draaiende molen oefent immers aantrekkingskracht uit op passanten 

en mensen die hun auto parkeren in de nieuwe garage. 

 

Doelstellingen 

• Beleidsplan Molen de Valk (2017) 

• Invulling compenserende maatregelen als gevolg van ontwikkelingen 

evenementenplein Lammermarkt en bebouwing Stationsplein (2018) 

• Jubileum 275 jaar Molen de Valk (2018) 

 

PUBLIEKSRUIMTEN BOISOTKADE ONDER DRUK 

De Boisotkade is om verschillende redenen niet meer geschikt voor alle activiteiten die er 

plaatsvinden. Het gebouw is in 1995 als gemeentearchief neergezet en nooit bedoeld 

voor educatie, andere erfgoeddisciplines, groot- en kleinschalige publiekscontacten of 

vrijwilligersactiviteiten. In het afgelopen jaren is die situatie alleen maar nijpender 

geworden; niet alleen omdat de dienstverlening aan de regio nog groeiende is, maar ook 

de educatieve activiteiten nemen nog steeds toe en veranderen van karakter. Deze groei 

betekent niet alleen meer medewerkers maar ook meer bezoekers.  
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Tot eind 2014 was ook het Archeologische Centrum goed voor zo’n 7.000 bezoekers per 

jaar. Deze bezoekers kunnen we nu niet meer ontvangen. Tel hierbij op de onderzoekers 

die onze collectie gebruiken voor hun werkzaamheden, de ruim 100 vrijwilligers die ons 

zeer frequent helpen, en tot slot de erfgoedprofessionals en historische verengingen die 

graag met ons willen samenwerken. Dan blijkt dat de vraag  vele malen groter is dan de 

ruimte nu toelaat. Daarvoor zijn ingrijpende aanpassingen nodig aan het gebouw, óf een 

verhuizing. Als voorbereiding hierop hebben we daarom in 2016 onze Visie op onze 

publieksfunctie geformuleerd2. De hierin gestelde doelen willen we de komende jaren 

realiseren. Uiteraard blijven locatie en vorm wel sterk afhankelijk van beschikbare 

middelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer, gevarieerde en flexibele ruimte  is noodzakelijk. Onderzocht zal worden of binnen 

gestelde voorwaarden alternatieven op een andere locatie dan de Boisotkade bestaan. En 

mocht dit niet tot een acceptabele (lees: betaalbare) oplossing leiden, is een ingrijpende 

verbouwing of zijn stevige, maar tijdelijke, aanpassingen aan de Boisotkade noodzakelijk. 

Uiteindelijk moet immers elke bezoeker straks bij ELO iets kunnen vinden, leren, kijken, 

delen, spelen en verwonderen.  

 
Doelstelling 

• Oplossingen onderzoeken en voorstellen doen voor de knellende huisvesting  

(2017-2020) 

 

REGIO 

Ook publiek in en uit de Omstreken willen we meer dan nu bijzondere ervaringen bieden 

met onze collecties. We willen een mobiele 

productenlijn ontwikkelen met voor de organisatie 

herkenbare of eenvoudig verplaatsbare middelen. Als 

voorbeeld kan gedacht worden aan erfgoed-spots in 

gemeentehuis of bibliotheek, waarbij ELO de digitale 

voorzieningen faciliteert en iemand uit de betreffende 

gemeente ondersteuning biedt. Een en ander kan 

worden ingericht met een demontabele en dus 

eenvoudig verplaatsbare kiosk. Daarnaast denken we 

aan een zogenaamd ELO-mobiel die pleisterplaatsen in de regio aandoet tijdens, 

bijvoorbeeld, lokale evenementen. Er wordt zelfs gedacht aan een soort historische 

foodtruck. 

 
 
 

                                                      
2
 Zie ook de bijlage voor de integrale tekst van de visie. 

• Verankering van de publieksruimte aan de Boisotkade (en van De Valk) in het 

Singelpark 

• Huisvesting van een hoofdkwartier voor erfgoedverenigingen aan de Boisotkade 

• Een gezamenlijke presentatie van alle collecties 

• Meerwaarde t.o.v. digitaal: contact met origineel materiaal, een ervaring bieden 

• Beter benutten van A-locatie De Valk voor de gehele erfgoedinstelling ELO. 

• Herkenbare aanwezigheid in de regio 
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Doelstelling 

• Mobiele faciliteiten ontwikkelen ten behoeve van publiekscontacten in en met de regio 
(2018) 

 

CULTURELE EN HISTORISCHE EVENEMENTEN 

De afgelopen jaren heeft ELO aan verschillende eenmalige en terugkerende 

evenementen deelgenomen. ELO wil ook de komende jaren partner zijn bij de organisatie 

van of deelnemen aan evenementen om zo meer en andere of nieuwe doelgroepen te 

bereiken. Uitgangspunt hierbij is dat onze bijdrage met minimale inspanningen een 

maximaal effect moet sorteren. Wat dit concreet betekent, moet de komende jaren 

worden uitgewerkt. Een aantal evenementen is op moment van schrijven al bekend, maar 

per jaar zal worden besloten aan welke evenementen zal deelnemen.  

Ook aan de Open Monumentendagen Leiden (OMD) blijft ELO een belangrijke bijdrage 

leveren. De OMD worden weliswaar georganiseerd door de Stichting Open 

Monumentendagen Leiden, de coördinatie van deze dagen is al jaren in handen van ELO.  

 
Doelstellingen 

• Continueren coördinatie van de Open Monumenten Dagen (2017-2020) 

• Deelname aan relevante evenementen bepalen aan de hand van de te verwachten 
impact (2017-2020) 
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EDUCATIE EN PARTICIPATIE 
 

We leven in een tijd waarin we meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. Een 

verbondenheid die zich niet alleen toont in de historische achtergrond die we met elkaar 

delen, maar ook in de wijze waarop we onze kennis, ideeën en middelen met elkaar 

delen, openbaar en digitaal (social media). Internet is een openbaar plein geworden, een 

agora, voor iedereen toegankelijk en met ongekende mogelijkheden.  

Naast de digitale contacten, vinden wij ook een fysieke ontmoeting met erfgoed belangrijk. 

ELO heeft zich voor de visie op publieksruimten uit 2016 laten inspireren door de oude 

Grieken. De agora was in de Griekse oudheid een ontmoetings- en vergaderplaats voor 

burgers. Het was niet alleen een marktplaats, maar ook een plek om te ontspannen. Zo 

had de agora een sociale, democratische en commerciële functie. Wij willen dat deze 

aspecten in onze publieksruimten een hedendaagse vertaling krijgen. Hiermee geven we 

invulling aan onze functie als plaats voor mensen én collecties. Bij Erfgoed Leiden kun je 

leren, vinden, kijken, delen, spelen en verwonderen! 

Daarnaast wil ELO niet alleen vóor de stad en de regio, maar vooral ook sámen met hen 

verantwoordelijkheid dragen voor ons erfgoed. Zo moet de ELO-agora ook bijdragen aan 

de democratisering van erfgoed, door werk te maken van wat in de wetenschap 

participatory governance of cultural heritage wordt genoemd. Hiermee wordt bedoeld dat 

erfgoedbeheer niet alleen vóór burgers uitgevoerd wordt, maar vooral ook samen mét en 

door burgers. Voor ons betekent dit dat vrijwilligers en erfgoedverenigingen een eigen 

shop ‘op de agora’ moeten kunnen hebben. We willen bovendien verkennen of zij ook een 

rol kunnen spelen bij openstelling buiten kantooruren of bij de ontvangst van bezoekers. 

 

EDUCATIE 

Het educatieve aanbod is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Daarom zijn criteria 

opgesteld om ook in de toekomst keuzes te kunnen maken of een lespakket binnen onze 

organisatievisie past of niet. Vanzelfsprekend moeten lessen zoveel mogelijk 

erfgoedbreed zijn. We willen relevante doelgroepen en leeftijdsgroepen bereiken met een 

op maat ontwikkeld lesproduct. We hanteren ook een spreiding in thema’s en perioden. 

Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op het uitdagen van de leerlingen en cursisten zodat 

ze zelf vragen gaan ontwikkelen. Tot slot is het aanbod, conform de visie op de 

publieksfunctie, gericht op een concrete ervaring en beleving. Hiermee verwachten we 

een integraal (lees: erfgoedbreed) en duurzaam - voor langere periode bruikbaar - aanbod 

te creëren van hoge kwaliteit.  

 

Op dit moment zijn de faciliteiten aan de Boisotkade voor ontvangst van groepen te 

beperkt qua faciliteiten, ontoereikend in grootte en aantal en niet meer van deze tijd. Zo is 

het onmogelijk verschillende bijeenkomsten naast elkaar te organiseren. Met een 

ingrijpende aanpassing van de publieksruimten moet ook voor educatie meer ruimte 

gecreëerd worden. Online bestaat minder last van beperkende faciliteiten en zien we een 

groeiend aantal kansen en mogelijkheden. Het project Echoes 2.0 levert hieraan een 

bijdrage. Daarnaast willen we voor het groeiend aantal digitale belangstellenden onder de 

noemer Data voor Dummies online cursussen aanbieden. Aan de hand van een groeiend 

aantal modules willen we de kansen en mogelijkheden voor het gebruik van onze data 

uitleggen en stimuleren.  

 

Doelstelling 

• Geschikte interne locaties voor educatieve activiteiten (2017-2020) 
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Primair en voortgezet onderwijs 

Educatie aan primair en voortgezet onderwijs blijft ook de komende jaren een belangrijk 

speerpunt voor ELO. De afgelopen jaren is het aanbod grondig herzien en uitgebreid. We 

bieden een uitgebalanceerd regionaal aanbod met verschillende onderwerpen voor 

verschillende doelgroepen. In het PO blijven we de cultuurlijnen volgen om de scholen 

keuzevrijheid te geven. In het VO willen we meer en ook meer duurzame relaties 

opbouwen met docenten geschiedenis. Door het leveren van maatwerk binnen een 

regionale of thematische context, kunnen docenten én leerlingen hun 

onderzoekvaardigheden én de kennis van hun leefomgeving vergroten. 

 

Doelstelling 

• Voortzetten educatieve activiteiten en primair en voortgezet onderwijs (2017-2020) 

• Onderzoek aanpassing en uitbreiding educatieve mogelijkheden (face-to-face & 

online) (2017-2020) 

 

Middelbaar, Hoger en Wetenschappelijk onderwijs 

Onze archieven, archeologische collectie en audiovisuele en beeldcollecties bieden een 

schat aan mogelijkheden voor diverse onderzoeksrichtingen. Jaarlijks verzorgen wij 

uiteenlopende colleges voor studenten van HBO en universiteiten. Meestal gaat het om 

maatwerk dat in overleg met docenten wordt ingevuld. Studenten, stagiaires en recent 

afgestudeerden van uiteenlopende opleidingen hebben zo kennis gemaakt met ELO, of 

ze nu van een  Pabo kwamen of van de Amsterdamse Reinwardt Academie, van 

universitaire studies als Geschiedenis, Archeologie, Kunstgeschiedenis of vergelijkende 

taalwetenschappen.  

Naast deze meer bekende opleidingen willen we ook nieuwe relaties aanknopen om zo 

meer aandacht te krijgen voor historie bij deze opleidingen. We denken hierbij niet alleen 

aan het ROC Leiden of een ander ROC uit de regio, maar ook aan de TU Delft of de 

universiteit van Tilburg of Eindhoven voor het gebruik van digitale technieken. Zo willen 

we onderzoeken of een samenwerking met kunstopleidingen tot nieuwe toepassingen 

voor onze collecties kan leiden.   

 

Doelstelling 

• Onderzoek naar bereiken nieuwe doelgroepen (2018) 

 

ELO Academy & ELO Masterclass 

Zoals Griekse wijsgeren hun leerlingen onderwezen in de stoa (zuilengang) van de agora, 

zo wil ELO binnen de ELO Academy plaats maken voor vakgericht onderwijs in 

uiteenlopende vormen en met uiteenlopende partners. We zouden graag een brug slaan 

naar partners uit de ambachtssector, vakonderwijs waar nog geen erfgoedprogramma’s 

worden aangeboden, maar ook naar de maker movement (uitvinders zonder 

dienstverband die middelen voor hun uitvinding hebben gevonden via bijvoorbeeld 

crowdfunding). Wij zouden graag ruimte maken voor goed uitgeruste ateliers, zodat die 

kunnen dienen als broedplaats voor mensen met ideeën, waar nieuwe producten worden 

gemaakt van of geïnspireerd op erfgoedcollecties, met medewerking van de specialisten 

van ELO. 

Met verbeterde en uitgebreide onderwijsfaciliteiten kunnen wij bovendien onze plek als 

kenniscentrum nog nadrukkelijker innemen. We denken niet alleen aan bestaande 

onderwijsprogramma’s en de masterclassreeks waarmee Erfgoed Leiden de hele sector 
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naar een hoger niveau tilt, maar ook aan vakonderwijs aan bijvoorbeeld 

papierrestauratoren en restauratietimmerlieden of aan een cursus die 

monumenteigenaren in staat stelt hun eigendom beter te beheren en te waarderen. 

Bovendien moet het zo makkelijker worden om samen met de universiteit colleges op 

locatie bij ELO te geven, wat steeds vaker gebeurt maar waar eigenlijk nauwelijks fysieke 

ruimte voor is. 

Voor erfgoedverenigingen en amateur-wetenschappers of liefhebbers die nu al vaak 

participeren in het onderzoeks- en collectiewerk van Erfgoed Leiden, kan de ELO 

Academy dan in de avonduren een plek zijn waar zij alleen of met ELO workshops, 

debatten, lezingen, conferenties, vergaderingen en filmavonden kunnen organiseren.  

 

In 2016 heeft ELO een begin gemaakt met de organisatie van 

zogenaamde ELO masterclasses. Dat zijn één- of meerdaagse 

bijeenkomsten voor erfgoedprofessionals om het vakgebied op een 

hoger plan te tillen en om onderlinge samenwerking te bevorderen. 

Deze worden georganiseerd of gefaciliteerd op verzoek van het 

veld. ELO wil graag doorgaan met deze masterclasses omdat ze in 

een behoefte voorzien en uitstekend passen bij de voortrekkersrol 

die wij voor onszelf zien weggelegd. We willen daarom jaarlijks een 

masterclass organiseren rond een thema of vakgebied. 

 

Doelstelling 

• Continueren kennisoverdracht aan inwoners regio en erfgoedprofessionals  
(2017-2020) 

 

PARTICIPATIE - DE CROWD VAN ONSCHATBARE WAARDE 

Crowdsourcing 

Als regionaal opererende gemeentelijke overheidsorganisatie is Erfgoed Leiden voor het 

realiseren van, al dan niet wettelijke, taken en ambities bijna volledig aangewezen op 

publieke middelen en subsidies. Ambities en beschikbare middelen lopen helaas niet altijd 

(meestal niet) gelijk op; dat is eerder een uitdaging dan een probleem. De oplossing 

vinden we vooral in de digitale gemeenschap, de crowd en de kracht van digitale 

netwerken. Voor Erfgoed Leiden staat crowd voor een bundeling van kennis, kunde, tijd 

en wellicht in de toekomst ook geld, die ons in staat stelt om capaciteitsvraagstukken op 

te lossen. Zo kent Erfgoed Leiden een trouwe schare van circa 100 vrijwilligers die aan de 

Boisotkade informatie in databases invoert. Via het platform Vele Handen leveren ruim 

400 vrijwilligers via crowdsourcing een onbetaalbare digitale bijdrage aan het verrijken 

van data. Ook bij de begeleiding van lesprojecten helpen vrijwilligers. Kortom, wij kunnen 

en willen niet meer zonder de vrijwillige bijdrage van deze groep historisch 

geïnteresseerden.  

 

Met de toenemende digitalisering van de wereld is een ongekend groot netwerk van vele 

handen ontstaan dat helpend kan zijn bij het realiseren van onze plannen. Vele Handen 

zoals hiervoor genoemd is nog maar een klein begin. Het wordt steeds meer normaal om 

informatie digitaal te delen, kennis, data, afbeeldingen en vondsten. Erfgoed Leiden wil 

hiervan ook optimaal profiteren. Zo willen we vanaf 2017 een nieuwe crowd benaderen, 

namelijk gebruikers van een smartphone (historisch geïnteresseerden, toeristen) die, 

terwijl zij een leuke historische ervaring opdoen, voor ons geografische informatie 
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verzamelen. Informatie die wij weer kunnen verbinden met onze eigen digitale collecties. 

De komende jaren blijft innovatie op dit gebied een belangrijk speerpunt. We blijven actief 

zoeken naar slimme en laagdrempelige manieren om met behulp van de crowd onze 

collecties te kunnen verrijken. 

 

Doelstelling 

• Continueren inzet van de crowd bij verrijken van data (2017-2020) 

 

Crowdfunding 

We hebben de crowd niet alleen nodig vanwege de vele handen, zij vormt ook een kans 

om door een warme relatie met hen op te bouwen middelen te generen. Wij denken dat 

crowdfunding een nuttig middel kan zijn om zichtbaar te maken dat de collectie die wij 

bewaren niet alleen van ELO is. Wij passen erop en zoeken de verhalen erbij. Alleen, nog 

niet alle collecties zijn even goed digitaal toegankelijk, sommige juweeltjes in de collectie 

zijn zelfs nog niet gedigitaliseerd. Digitalisering en ontsluiting zijn kostbare activiteiten. We 

zoeken daarom middelen om ze te kunnen restaureren, conserveren, digitaliseren en 

ontsluiten, zodat ze bruikbaar worden voor iedereen, overal en elk moment van de dag, 

voor elk denkbaar doeleinde. Subsidies hiervoor zijn slechts  in beperkte mate 

beschikbaar. Bovendien kunnen we met crowdfunding  twee vliegen in één klap slaan. 

Enerzijds genereren we middelen om delen van de collectie te ontsluiten, anderzijds is 

bekend dat mensen die investeren zich betrokken voelen en tonen bij hun investering. Zij 

willen meedenken, kunnen ambassadeurs worden en daarmee de organisatie naar een 

hoger plan brengen. ELO wil de komende jaren met kleine experimenten onderzoeken of 

en hoe crowdfunding helpend kan zijn en onze relevantie kan vergroten.  

 

Doelstelling 

• Experimenteren met crowdfunding (2017-2018) 

 

CO-CREATIE MET CULTURELE PARTNERS 

De afgelopen jaren heeft ELO een bijdrage geleverd aan verschillende culturele 

evenementen in Leiden. De meesten waren eenmalig en vallen onder de noemer 

Publieksfunctie. Daarnaast bestaat een bijzondere samenwerking met het Leidse 

stadsgezelschap PS|Theater. Wij zien Erfgoed Leiden als de ‘schatbewaarder’ van Leidse 

en regionale historie en proberen die zo veel en zo creatief mogelijk te ontsluiten. 

PS|Theater maakt samen met en voor de stad (historische) verhalen (weer) zichtbaar. 

Hun producties sluiten aan bij onze missie om erfgoed bruikbaar te maken voor iedereen. 

Het vergroot de kennis van het verleden, creëert begrip voor elkaar en creëert meer 

verbondenheid, met elkaar en met de stad. Begin 2015 is een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de duur van 2 jaar. Deze wordt 

gecontinueerd voor de periode van 2017-2020. Bovendien willen we op termijn de 

bronnen die PS|Theater bij haar producties gebruikt, zoals interviews met inwoners uit 

wijken waarover nog weinig in onze collecties te vinden is, uiteindelijk digitaal ontsluiten 

via de website. 

Mochten zich in de toekomst zich meer gelegenheden voordoen voor vergelijkbare 

samenwerking, dan zullen we telkens opnieuw beoordelen of en hoe deze kan bijdragen 

aan onze missie en of deze past in onze relevantieruit. 

 

Doelstelling 
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• Continueren en zo mogelijk uitbreiden van samenwerkingsrelaties die de relevantie 

van de organisatie vergroten (2017-2020) 

ORGANISATIE 
 

CULTUUR: LERENDE ORGANISATIE 

Erfgoed Leiden is voortdurend aan verandering onderhevig. Dat betekent dat veel 

oplossingen en besluiten definitief zijn, totdat de omstandigheden ons leren of dwingen 

dat het anders moet. Dit vraagt dan ook om een flexibele basishouding van medewerkers. 

Binnen ELO werken gepassioneerde en gedreven professionals, allen expert op hun 

eigen vakgebied, die de overtuiging hebben dat integratie en delen van onze expertise 

een grote meerwaarde heeft voor stad en regio.  De medewerkerstevredenheid is hoog. 

Medewerkers werken graag en lang bij ELO, anderen komen ook graag bij ons werken, 

professionals uit de regio zoeken bij ons een sparringpartner. Dat willen we graag zo 

houden. Dat heeft tot gevolg dat we blijven investeren in ontwikkeling, zowel die van 

individuele medewerkers als ook van de organisatie als geheel.  

Dat doen we vanuit het principe van de lerende organisatie. Dat wil zeggen dat we een  

organisatie willen zijn die medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan 

een voortdurend veranderende omgeving. Een lerende organisatie bevordert de scholing 

en ontwikkeling van medewerkers, om zichzelf adequaat te kunnen aanpassen aan de 

veranderende omgeving. Dat alles vereist, naast het aanleren van nieuwe vaardigheden, 

mogelijk ook het afleren van oude gewoontes. Binnen een lerende organisatie heeft het 

management een ondersteunende en sturende taak. We vinden het belangrijk dat er 

ruimte blijft voor het opdoen en delen van kennis.  

Het principe van de lerende organisatie maakt ook dat we ook blijvend willen investeren in 

de professionele expertise van onze medewerkers om zo continu aandacht te houden 

voor kwaliteitsborging. Om flexibel en creatief te kunnen functioneren, willen we 

medewerkers ook stimuleren om buiten de (ogenschijnlijke) grenzen van hun vakgebied 

te kijken, niet alleen voor kennis maar ook voor het leggen van nieuwe contacten voor het 

netwerk, zoals (internationale) congressen en trainingsstages.  Daarnaast werken we aan 

een integrale gedragscode voor onze erfgoedprofessionals. We willen onze regionale 

partners duidelijkheid geven over onze eisen aan kwaliteit en de ethiek die wij hierbij 

hanteren. De gedragscode wordt een vast onderdeel van onze 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO). Ook willen we waar mogelijk medewerkers in 

staat stellen om persoonlijk gecertificeerd te worden voor hun vakgebied. 

 

Doelstellingen 

• Ruimte voor leren, ontdekken en experimenteren is een inherent onderdeel van onze 

organisatie (2017-2020) 

• Borgen certificering en kwaliteitseisen (2018) 

 

STRUCTUUR: FUNCTIONELE OPBOUW 

We werken integraal en de structuur van de organisatie is daaraan ondergeschikt. De 

directie bestaat uit inhoudelijk deskundigen die visie, strategie en langtermijn doelen 

formuleren en bewaken. Dit betekent dat de organisatiestructuur er als volgt uitziet. 
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FINANCIEN 

Erfgoed Leiden is een financieel gezonde instelling. De belangrijkste financiële bijdrage 

komt van de gemeente Leiden. Daarnaast zijn er met een groot aantal regiogemeenten en 

organisaties een dienstverleningsovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten. 

Bezuinigingen hebben we tot nu toe met natuurlijk verloop kunnen oplossen, een strategie 

die we zo veel mogelijk willen handhaven.  

Naast reguliere financiering kan de organisatie niet zonder subsidies voor speciale 

projecten of evenementen. Indien daartoe de noodzaak en de kans bestaat worden 

subsidiemogelijkheden gezocht en aangevraagd. Ook crowdfunding kan hierbij helpend 

zijn. 

 

Doelstelling 

• De huidige financiële situatie continueren, met als uitgangspunt dat toekomstige 

taakstellingen zo min mogelijk invloed hebben op de uitvoering van de taken  

(2018-2020) 

 

HUISVESTING 

Erfgoed Leiden en Omstreken kent drie locaties. Molenmuseum De Valk, een extern 

depot aan de Zaalbergweg en het hoofdgebouw voor kantoren, depots en 

publiekscontacten aan de Boisotkade. De Boisotkade is een gemeentelijk pand waarvan 

alle denkbare vierkante meters zijn benut voor kantoorruimte, depot of publiekscontacten. 

Aangezien wij nog niet uitgegroeid lijken te zijn verwachten wij knelpunten voor de 

komende jaren. Nu al hebben wij geen geschikte ruimten voor een goede invulling van de 

publieksfunctie. De gemeenteraad heeft ons al in 2014 opdracht gegeven om hierin te 

voorzien. We onderzoeken samen met de afdeling Grond, Vastgoed & Markt (GVM) welke 

mogelijkheden er zijn binnen en buiten de huidige locatie. Gezien onze harde eis dat 

depot en publieksruimten niet gescheiden kunnen worden, sluiten wij niet uit dat wij ook 

buiten de stedelijke grenzen gaan kijken. Een knelpunt is daarnaast dat bovenstaande 

uitsluitend kan als er ook middelen beschikbaar komen, en hierbij zijn we afhankelijk van 

politieke keuzes. 
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Doelstelling 

• Huisvesting aansluiten op organisatiedoelstellingen, taken  en activiteiten  

(2017-2020) 
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SLOTWOORD 
 

Leren, kijken, vinden, spelen, delen en verwonderen is het motto van dit beleidsplan, vrij 

naar Ramses Shaffy’s  Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Of toch niet? Het 

verhaal gaat dat dit lied weer is gebaseerd op een tekst die ooit werd gezongen door Joan 

Baez, de Amerikaanse folkzanger: Fight and pray (sing, sing, come on and sing, uit Oh 

Happy Day. En Oh Happy Day uit 1967 van The Edwin Hawkins Singers is weer het 

gospelarrangement van een gezang uit de 18e eeuw geïnspireerd op de Bijbel met een tekst 

van Philip Doddridge dat hij baseerde op Handelingen van de Apostelen hoofdstuk 8 vers 35. 

 

Het motto staat symbool voor de inhoud van het beleidsplan. Er is een oorsprong, een bron, 

ontstaan op een bepaalde plek in een bepaalde tijd door toedoen van bepaalde personen: in 

bovenstaande situatie een Bijbeltekst. De geschiedenis van de teksten die daarna ontstaan 

is uniek. Wij spreken dan over de oorspronkelijkheid van het lied Zing, vecht, huil, bid, lach, 

werk en bewonder. 

 

In de afgelopen tweeduizend jaar is van alles gebeurd met de teksten: zij zijn gebruikt, 

hergebruikt, en omgewerkt en hebben gediend als leerstuk, als vermaak en inspiratie. De 

context van de gebruiker bepaalde wat er achtereenvolgens met de teksten werd gedaan. 

Elke nieuwe verschijningsvorm heeft een bijdrage geleverd aan de kwaliteit en de identiteit 

van de moderne  samenleving, door die persoon op dat moment en in die context. 

 

Wij hebben de overtuiging dat bronnen uit het verleden iedere keer opnieuw en op allerlei 

manieren kunnen worden hergebruikt. De ene keer leidt vinden en kijken tot leren, een 

onderzoeker komt tot wetenschappelijk inzicht of een kind kan voor het eerst, in volle 

verwondering, begrijpen dat ruimte op een kaart kan worden getoond. Een andere keer leidt 

direct contact met collecties spelenderwijs tot een bonbon, een putdeksel of een 

theatervoorstelling. Door het delen van de collecties van Leiden en de Omstreken komen 

honderdduizenden, misschien wel miljoenen, in contact met de oorsprong van onze unieke 

samenleving.   

 

Wij gaan ook de komende vier jaar weer anderen laten leren, kijken, vinden, spelen, delen 

en verwonderen. 

 


