
                                          
 
 
                                          Beleidsplan 2017 – 2020 
 

Januari 2017-02-01 versie 001 Pagina 1 van 3 
 

 
De jeugd is de toekomst. Wanneer jongeren ‘oor en oog’ krijgen voor de klanken van carillons, orgels, 
luidklokken en torenuurwerken heeft ook het behoud en onderhoud van dit klinkend erfgoed toekomst.  
De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland ‘SKEN’ richt zich in eerste instantie op jongeren, van vijf tot 
achttien jaar, om hen – en met hen in hun kielzog familie en vrienden – de klank van deze instrumenten te 
laten horen en de muziek die daarmee te maken is. 
 
1 Inleiding 

Het is tijd de noodklok te luiden – een vaak gehoorde term, maar nu werkelijk passend: het gaat niet 
goed met het klinkend erfgoed. De orgels, beiaarden, luidklokken en torenuurwerken, die samen dit 
deel van ons cultureel erfgoed vormen, staan onder grote druk. Verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen, met name de toenemende leegstand en/of herbestemming van de kerken, maken een 
goed dagelijks beheer en vakmanschap bij de restauratie van klokken en orgels niet meer 
vanzelfsprekend. Verbreding, informatie over, en versterking van die zorg is noodzakelijk. Een breed 
draagvlak voor het klinkend erfgoed moet worden ontwikkeld. Ook het publiek, de media en de politiek 
moeten ervan worden doordrongen dat de eeuwenoude klanken in stad en dorp teloor dreigen te gaan 
en dat de tijd die de torenklok aangeeft komt stil te staan.  

 
2 Doelstelling en Doelgroepen 

2.1 Doelstelling 
De onafhankelijke en niet aan enige religie gebonden Stichting Klinkend Erfgoed Nederland wil met 
een stimulerende, faciliterende en enthousiasmerende rol bijdragen aan het behoud van het klinkend 
erfgoed. Dit door de interesse en het draagvlak voor het klinkend erfgoed, zowel voor de instrumenten, 
hun mechanieken als hun muziek, te bevorderen en te versterken. Daarnaast de mensen, die vrijwillig 
of professioneel zorgdragen voor het klinkend erfgoed, te ondersteunen in goed beheer, behoud en 
gebruik. In de statuten van SKEN is dit als volgt geformuleerd:  
• Het bevorderen van interesse en het vergroten van draagvlak bij jong en oud voor het Klinkend 

Erfgoed, waaronder luidklokken, mechanische torenuurwerken, carillons en pijporgels. 
• Het ondersteunen in het beheren, behouden en gebruiken van het Klinkend Erfgoed in Nederland. 
• Het vergaren en ter beschikking stellen van alle mogelijke middelen om de doelstelling van de 

stichting te verwezenlijken en voorts 
• Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 
 

2.2 Doelgroepen 
• alle inwoners van Nederland, in het bijzonder de jeugd; 
• muziek- en bijvoorbeeld ook handvaardigheidsdocenten; 
• eigenaren en gebruikers; 
• opdrachtgevers, bouwers, adviseurs, inspecteurs etc.;  
• media; 
• overheden en andere betrokkenen bij het beheer en onderhoud van klinkend erfgoed. 

 
3 Strategie 

SKEN wil een landelijk netwerk zijn dat faciliteert en initieert, dat onderzoekt en registreert en dat het 
klinkend erfgoed in het publieke domein stevig positioneert. SKEN wil in het bijzonder de jeugd 
bereiken en werkt daarvoor samen met onderwijsinstellingen, muziekscholen en andere organisaties 
die muziek en jongeren met elkaar verbinden. Daarvoor worden onder ander succesvolle 
voorbeeldprojecten in een projectenbank verzameld en landelijk verspreid. 
Daarnaast wil SKEN eigenaren en beheerders van klinkend erfgoed ondersteunen met kennis en 
ervaring. Tot slot wil SKEN bij het brede publiek, overheden en media draagvlak ontwikkelen en 
versterken voor het behoud van dit deel van ons cultureel erfgoed. Hiertoe wordt kennis en ervaringen 
bij zowel de aangesloten organisaties als bij niet aangesloten private en publieke partijen verzameld. 
Deze informatie wordt gedeeld binnen zowel de vak- als de publieke wereld. 
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4 Activiteiten 
De activiteiten focussen zich op: 
 
4.1 Het brede publiek 
• Vernieuwen en verbeteren van de huidige website www.klinkenderfgoed.nl.  
• Vergaren van voorbeeldprojecten, met name gericht op de jeugd, in een projectenbank, zorgdragen 

voor professionalisering van die projecten, voor een landelijke verspreiding en daarbij 
ondersteuning bieden, bijvoorbeeld met fondsaanvragen voor de realisatie. 

• Initiëren en faciliteren van nieuwe projecten op ambachtelijk of muzikaal terrein ter versterking van 
het maatschappelijk draagvlak. 

• Samenwerking opzetten met relevante publieksorganisaties, waaronder de stichting Open 
Monumentendag en het Ambitus Orgelconcours.   

• Opzetten van publieksevenementen, zoals een jaarlijks terugkerend festival Klinkend Erfgoed en 
wellicht een jaar van het Klinkend Erfgoed. Vergelijkbare ‘jaren’ als het Jaar van het Industrieel 
Erfgoed in 1996 en het Jaar van de Historische Boerderij in 2003, hebben met veel succes de 
betreffende onderdelen van het cultureel erfgoed bij zowel het brede publiek als binnen de 
vakwereld, politici en beleidsmakers op de agenda weten te plaatsen.  

 
4.2 Media 
• Regelmatige aandacht vragen voor de kansen en bedreigingen die het klinkend erfgoed heeft. Dat 

geschiedt met persberichten, sociaal media, kant en klare artikelen en een nieuwsbrief. 
 

4.3 De vakwereld 
• Opbouwen van een zo volledig mogelijk adequaat adressenbestand van individuen en 

(vrijwilligers)organisaties die zijn gericht op het behoud en beheer van het Klinkend Erfgoed. 
• Structurele samenwerking ontwikkelen met de relevante musea, de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed en beheer- en behoud-organisaties. 
• Onderzoek naar de stand van zaken van het klinkend erfgoed. Organisatie van 

kennisbijeenkomsten en excursies voor professionals en vrijwilligers gericht op onder meer wat 
moet en niet mag bij het beheer en onderhoud, over het laten restaureren, over goed 
opdrachtgeverschap en uiteraard algemene belangrijke inhoudelijke en praktische informatie over 
klinkend erfgoed. Een en ander in aansluiting op de eerdere initiatieven en activiteiten van het 
Platform Klinkend Erfgoed, met steun van de stichting ERM en de RCE opgezet en uitgevoerd. 

 
4.4 Politici en beleidsmakers 
• Klinkend erfgoed positioneren als evident onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed, in 

nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties als de Federatie Instandhouding Monumenten, de 
RCE en de stichting Nederland Monumentenland. 

 
5 Organisatie 

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland heeft een onbezoldigd bestuur van zes leden en een 
onbezoldigd adviseur vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het bestuur werkt daarbij 
samen met een groot aantal organisaties en met Bureau Fusion, dat zowel ruime ervaring heeft in het 
bereiken van een specifieke vakwereld als met het inhoudelijk en organisatorisch opzetten van 
publieks- en media-evenementen, waaronder de voor scholieren bestemde educatieve sociale games 
‘Slag om Dondervoort’ en ‘Buitenplaats Mobiel’, het multimediale project ‘Het Klokhuis bouwt het 
klokHUIS’, de ‘Open Monumentendag’ en de ‘Dag van de Architectuur’. Om de activiteiten zoals 
voornoemd te kunnen realiseren en om een structureel aanspreekpunt te krijgen, wordt een klein 
projectbureau in het leven geroepen (zie bijlage 3). Voor de directe aansturing wordt binnen het 
bestuur een van de leden verantwoordelijk. Naast structurele taken worden per project de specifieke 
taken van het projectbureau vastgelegd. 

 
 
6 Financiën 

SKEN is een stichting zonder winstoogmerk. De SKEN is voor haar activiteiten afhankelijk van 
sponsor- en subsidiebijdragen. Er wordt naar gestreefd bijdragen te genereren die voor de organisatie 
structurele werkzaamheden mogelijk maken, naast bedragen op projectbasis.  
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Een begroting voor de structurele bedragen is als bijlage opgenomen.  
Per project zal daarnaast aanvullend een sluitende begroting en dekkingsplan worden opgesteld.  
De stichting bereidt een ANBI-status voor. 

 
 
 


