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Inleiding
Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed was zeer succesvol. Meer dan 350 themaactiviteiten vonden plaats, veelal georganiseerd door middelgrote en kleinere
organisaties.
In de periode 2021-2024 blijft DutchCulture zich inzetten voor een verdere
verduurzaming en versteviging van deze Europese erfgoedrelaties. Het doel van dit
programma is het versterken van samenwerking tussen Nederland en Europa op het
gebied van erfgoed met een bijzondere focus op kennismaking en kennisuitwisseling. Bij
het verwezenlijken van deze doelstellingen zal DutchCulture het Nederlandse
erfgoedveld stimuleren, informeren en ondersteunen. Tijdens dit traject doen we een
beroep op de ervaringen, de kennis en het netwerk die zijn voortgekomen uit het
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Visit

Alle samenwerkingen en kennisuitwisselingen beginnen met een kennismaking. Om
deze kennismaking te bewerkstellingen heeft DutchCulture de Europa + Erfgoed
reiskostenregeling gecreëerd. Hiervoor zijn 80 vouchers à €250 beschikbaar. Nieuw is
dat de regeling nu ook open staat voor Europese cultuurprofessionals die Nederland of
een van de Europese landen willen bezoeken ten gunste van het opzetten van een
Internationale Erfgoedsamenwerking project. Binnen zo’n project staat het verbeteren
van de zichtbaarheid van het verleden centraal en erfgoed dat Nederland verbindt met
Europa en Europese landen. De verslagen van deze bezoeken worden met toestemming
gedeeld via onze website om het hele erfgoedveld te informeren.

Herengracht 474

DutchCulture kan u ook op andere manieren ondersteunen: zie hiervoor onze website.
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Het doel van de Europa + Erfgoed Reiskostenregeling is om kennismaking en
kennisuitwisseling te bevorderen.
Hiermee wordt bedoeld:
A. Het versterken van uw Europese netwerk.
B. Kennisuitwisseling bevorderen tussen Nederland en Europa.
C. Deelnemen aan een conferentie, symposium of netwerkgelegenheid van betekenis
waardoor uw Europese erfgoednetwerk wordt versterkt.
D. Een regio of erfgoedlocatie(s) bezoeken binnen Europa ter verbetering van de
kennisuitwisseling en eventuele samenwerking.
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E. Het beter inbedden van een nog niet begonnen Internationale Erfgoedsamenwerking
project binnen Europa.
Op de lange termijn is de hoop dat deze uitwisselingen zullen leiden tot duurzame
samenwerkingen, relaties en projecten. Hierbij gaat het niet alleen om ervoor te zorgen
dat Nederlandse cultuur- en erfgoedprofessionals andere Europese landen bezoeken
maar ook dat Europese collega’s Nederland kunnen bezoeken. De gewenste uitwisseling
is duurzaam en wederzijds.
De regeling wordt ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.

Wie kan aanvragen?
Nederlandse erfgoedprofessionals en erfgoedinstellingen die hun Europese netwerk
willen versterken en/of kennisuitwisseling tussen Nederland en Europa op het gebied
van erfgoed willen verbeteren. Hierbij staat de regeling ook open voor medewerkers van
erfgoedafdelingen van Nederlandse gemeenten. Erfgoedinstellingen mogen zelf
beslissen wie van hun personeelsbestand de betreffende reis maakt. Dit mogen
betaalde en onbetaalde werknemers zijn, zoals vrijwilligers.
Nederlandse cultuur- en erfgoedinstellingen en professionals die hun Internationale
Erfgoedsamenwerking project willen opzetten of beter willen inbedden in Europa.
In Nederland gevestigde erfgoedinstellingen of organisaties of gemeente die Europese
erfgoedprofessional(s) willen uitnodigen om naar Nederland te komen. Dit kan ten
gunste van een bijeenkomst, kennismaking of netwerkverkenning zijn. De Nederlandse
partner kan namens de Europese erfgoedprofessional, instelling of gemeente hiervoor
een verzoek indienen bij DutchCulture.
Europese cultuur- en erfgoedinstellingen en -professionals mogen een voucher
aanvragen om Nederland te bezoeken om hun Nederlandse collega’s te ontmoeten en
hun netwerk uit te breiden. Dit kan ook voor het opzetten van een Internationale
Erfgoedsamenwerking project. Dit verzoek kan direct ingediend worden bij DutchCulture.
Met ‘Europa’ wordt bedoeld de lidstaten van de Europese Unie, kandidaat-lidstaten en
IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.
DutchCulture hecht grote waarde aan regionale spreiding en moedigt
erfgoedprofessionals en instellingen buiten de Randstad aan om een verzoek in te
dienen. Ook jonge erfgoedprofessionals zijn zeer welkom.
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Welke kosten worden vergoed?
De voucher is bedoeld om de reis- en verblijfskosten te dekken tot maximaal €250. De
aanvragende rechtspersoon dient zelf zorg te dragen voor overige kosten zoals
verzekeringskosten, eventuele overige reis- en verblijfkosten en binnenlandse
reiskosten.

Waar kan de regeling niet voor gebruikt worden?
De regeling kan niet worden gebruikt voor bezoeken zonder een duidelijk doel of
gewenst resultaat dat past bij de werkzaamheden van de betreffende erfgoedinstelling
of professional. Er moet een duidelijke visie of idee zijn waarom men een bepaald land
wil bezoeken en wat het naar verwachting oplevert. Dit geldt ook voor inkomende
bezoeken.
Als het bezoek gerelateerd is aan een Internationale Erfgoedsamenwerking project dan
moet er een duidelijk idee zijn hoe het bezoek van meerwaarde is voor het project. Op
welke manier wordt het project verder geholpen met het bezoek?
DutchCulture houdt rekening met regionale spreiding. Mochten er veel aanvragen uit
dezelfde regio of land komen, dan behoudt DutchCulture het recht om deze te weigeren.
Er wordt actief aangestuurd op variëteit binnen erfgoeddisciplines. Het is niet de
bedoeling dat de reiskostenregeling wordt besteed aan een beperkt aantal
erfgoeddisciplines. Mocht dit het geval zijn, dan houdt DutchCulture het recht om deze
te weigeren.
Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt of de betreffende reiskosten noodzakelijk
zijn voor de organisatie. Organisaties of instellingen die dit niet goed kunnen
beargumenteren, kunnen worden afgewezen.
Aanvragen voor bezoeken van en naar een land dat niet onder de bovengenoemde
landen valt, worden afgewezen.

Wanneer kan je aanvragen en hoe snel krijg je de uitslag?
Men mag uiterlijk tot vier weken voor vertrek een aanvraag indienen. De uitslag wordt
binnen tien dagen gecommuniceerd.
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Hoe wordt deze ondersteuning aangevraagd?
Een aanvrager dient hiervoor een reiskostenregeling aanvraagformulier in te vullen. Deze
wordt aangeleverd door DutchCulture of u kunt het vinden via deze link. In dit formulier
wordt een aantal vragen gesteld;
A. Contactgegevens van de instelling of expert
o Linkedin, CV of website
B. Korte biografie of korte beschrijving organisatie
C. Wat gaat u doen en/of waar gaat u heen?
D. Wat is het doel van uw bezoek?
E. Wat hoopt u eruit te halen?
F. Duur van het bezoek

Hoe wordt het verzoek beoordeeld?
Het verzoek wordt door DutchCulture beoordeeld op de volgende punten:
A. De doelstelling en motivatie van het bezoek
B. De meerwaarde van het werkbezoek
C. Gelijksoortigheid. Als wij tien aanvragers hebben die naar dezelfde conferentie
gaan, dan wordt niet iedereen gehonoreerd
D. Geografische spreiding in Nederland. Er wordt bekeken of niet alle aanvragers
uit dezelfde regio of stad of land komen. Mocht dit het geval zijn, dan hebben
andere regio’s en steden de voorkeur.
E. Europese spreiding. Er wordt rekening gehouden met een goede diversiteit van
en naar Europese landen.
F. Spreiding erfgoeddisciplines. Er wordt gewaakt voor een goede diversiteit in
erfgoeddisciplines. Dit betekent dat als wij veel aanvragen krijgen vanuit een
bepaalde erfgoeddiscipline, andere erfgoeddisciplines de voorkeur hebben.
DutchCulture behoudt zich het recht om een verzoek te weigeren. Tegen de uitslag kunt
u geen bezwaar maken. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd in contact treden met
Veysel Yuce.

Werkwijze
DutchCulture beoordeelt alle inkomende aanvragen op basis van de eerdergenoemde
criteria en beslist of de vergoeding wordt toegekend. DutchCulture behoudt altijd het
recht om een verzoek niet te honoreren. Mocht u het niet eens zijn met ons besluit, dan
hoort DutchCulture dit graag. Het is echter niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen
tegen een genomen besluit, aangezien dit geen subsidieregeling is, en DutchCulture
geen subsidies verleent.
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De resultaten van het bezoek worden gedeeld via onze website.
Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, wordt 100% van de reiskostenvoucher uitbetaald.
De goedkeuring geschiedt schriftelijk. Bij terugkeer in Nederland wordt men verzocht om
een vragenlijst in te vullen. Hierbij willen wij graag weten wat u uit het bezoek hebt
gehaald en of de gehoopte doelen zijn behaald. Hiervoor wordt een formulier
aangeleverd. Dit verslag wordt via onze website gedeeld. Het doel hiervan is dat lezers
kunnen leren van uw ervaring en ontmoetingen.
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