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ACTUALISERING AWN BELEIDSPLAN 2011-2012  
 
In 2010/2011 heeft de AWN, in overleg met de afdelingen, een toekomstvisie geformuleerd. 
Die toekomstvisie is  tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 april 2011 vastgesteld 
en vertaald in een beleidsplan 2011-2012. Het beleidsplan ging niet verder dan 2012 omdat 
toen nog onduidelijk was of de vierjarige subsidie door het Fonds voor Cultuurparticipatie na 
dat jaar in stand zou blijven. Inmiddels is duidelijk dat we geen vaste basissubsidie meer zul-
len ontvangen.  
In het najaar 2012 heeft het Dagelijks Bestuur de uitvoering van het beleidsplan 2011-2012 
geëvalueerd. Met als conclusie dat een deel van onze ambities is gerealiseerd, maar een 
deel dus ook niet. Besloten is voor die nog niet gerealiseerde ambities meer tijd uit te trek-
ken. In dit beleidsplan 2013-2014 worden de nog lopende plannen opnieuw verwoord en ge-
actualiseerd. 
 
Het beleidsplan geldt voor het hoofdbestuur. Afdelingen maken hun eigen beleidsplannen. 
De taak van het hoofdbestuur, inclusief de bestuurlijke werkgroepen, is drieledig: 
1. het uitvoeren van landelijke activiteiten ter realisering van onze missie 
2. het faciliteren en ondersteunen van leden en afdelingen 
3. de voorwaarden scheppen voor het realiseren van onze missie.  
Dit beleidsplan beschrijft eerst de taken voor het realiseren van onze missie (1) en vervol-
gens de daarvoor gewenste samenwerking en krachtenbundeling (2) en de voorwaarden om 
als AWN die taken waar te kunnen maken (3).   
 
 

1  HET REALISEREN VAN ONZE MISSIE  
 
De missie van de AWN onderscheidt drie hoofdactiviteiten 
a. bijdragen aan kennis over archeologie (meewerken aan onderzoek) 
b. kennis uitdragen en het bevorderen van betrokkenheid van de bevolking, als ambassa-

deurs voor de archeologie (archeologie promoten) 
c. bescherming van het bodemarchief via belangenbehartiger en behoud en beheer (be-

scherming). 
 
 
1a BIJDRAGEN AAN DE KENNIS OVER  ARCHEOLOGIE (onderzoek) 
AWN-leden werken mee aan tal van archeologische onderzoeken. Dat varieert van eigen 
onderzoek en het leveren van bijdragen aan onderzoek door archeologische bedrijven en 
gemeentelijke diensten.  Eigen onderzoeken zijn veldverkenningen, waarnemingen, uitwer-
ken van vondstmateriaal en soms eigen opgravingen Het hoofdbestuur stelt zich als doel die 
mogelijkheden te behouden en te versterken door een combinatie van activiteiten, zoals 
educatie van archeologievrijwilligers, samenwerkingsafspraken met archeologische bedrijven 
en een blijvende lobby voor de positie van vrijwilligers binnen de archeologie.  
 

Educatie van vrijwilligers 
 
Basiskennis voor archeologisch onderzoek 
Kennis voor archeologisch onderzoek wordt voor een groot deel in de praktijk verworven 
door deel te nemen aan activiteiten van AWN-afdelingen en mee te werken met archeolo-
gische bedrijven en gemeentelijke diensten. Dat is echter in het huidige bestel niet altijd 
meer mogelijk of voldoende. AWN-afdelingen organiseren zelf educatieprogramma’s  voor 
hun leden. Die zijn zeer wisselend van inhoud.  
Om beter in beeld te hebben welke basiskennis AWN-leden nodig hebben voor meedoen 
aan archeologisch onderzoek is projectsubsidie aangevraagd en verkregen van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie. In 2013 wordt, met ondersteuning van twee studenten van de Hoge-
school Arnhem Nijmegen, onderzocht welke basiskennis, volgens AWN-deskundigen en be-
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roepsarcheologen, nodig is. Tevens wordt geïnventariseerd welk aanbod daarvoor binnen 
afdelingen reeds beschikbaar is, Het resultaat van dit project is een curriculum voor de ge-
wenste basiskennis en een voorstel hoe dat in de praktijk kan worden ingevuld. 
In 2014 wordt, in samenwerking met Hogeschool Saxion het curriculum verder uitgewerkt en 
ingevuld. Het eindresultaat is een educatiepakket dat door (combinaties van) afdelingen op 
maat kan worden aangeboden. Daarbij zal tevens een financieringsmodel moeten worden 
aangereikt omdat de AWN zelf geen budget meer heeft voor deskundigheidsbevordering. 
 
Veldwerkpractica  
Dit zijn activiteiten met als doel het vergroten van kennis over archeologisch onderzoek in 
het veld en het opdoen van ervaring. Afdelingen organiseren dat soort cursussen in een aan-
tal gevallen zelf. In het verleden werden landelijk, met veel succes, ‘graafkampen’ georgani-
seerd. Het organiseren daarvan blijkt steeds lastiger door de veranderende opgravingsprak-
tijk. De planning voor een opgraving is vaak te kort om een graafweek voor AWN-leden in te 
kunnen passen.  In overleg met archeologische bedrijven en gemeentelijke diensten wordt 
naar oplossingen gezocht. Ook de mogelijkheden van graafweken in het buitenland worden 
verkend. 
Samen met RAAP worden de mogelijkheden onderzocht voor onderzoek op Joodse kampen 
en andere locaties uit de Tweede Wereldoorlog.  
 
De LWAOW biedt voor nieuwe leden een basiscursus maritieme archeologie, die zowel een 
theoretisch deel als een praktijkweekend omvat.  
 
Gespecialiseerde kennis via landelijke studiedagen    
Naast de basiskennis en kennis over veldwerktechnieken ontwikkelen leden vaak specifieke 
interessegebieden en zoeken daarop afgestemde scholing. De Werkgroep Deskundigheids-
bevordering organiseert jaarlijks minimaal tweemaal een landelijke studiedag  waarbij speci-
fieke vaardigheden voor het meewerken aan of het zelfstandig uitvoeren van archeologisch 
onderzoek centraal staan. Thema’s daarvoor zijn o.a.:  
• materiaalkennis 
• het schrijven van een Plan van Aanpak voor zelfstandig uit te voeren veldwerk 
• uitwerken onderzoeksgegevens  
• onderzoek in archieven 
• kennis van historische geografie en bouwhistorie. 
In overleg met het hoofdbestuur wordt een meerjarig curriculum opgesteld, zodat alle the-
ma’s in de loop der jaren aan bod komen. Voor het organiseren van studiedagen vindt reeds 
overleg plaats met de afdeling archeologie van de Hogeschool Saxion. Dit wordt verder uit-
gebouwd. 
Deze landelijke studiedagen kunnen nog alleen kostendekkend worden georganiseerd om-
dat hier geen budget meer voor beschikbaar is. 
 

Samenwerkingsafspraken met bedrijven en gemeentelijke diensten  
Het  kunnen ‘meewerken’ met bedrijven en gemeentelijke diensten stimuleren en ondersteu-
nen we door samenwerkingsafspraken. In 2012 zijn samenwerkingsovereenkomsten geslo-
ten met de Nederlandse Vereniging van Archeologische Ondernemers (NVAO) en de Ver-
eniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA). In aansluiting daarop zijn overeenkom-
sten gesloten met de meeste bij de NVAO aangesloten bedrijven en in 2013 zal dat met de 
bij de VOiA aangesloten bedrijven worden gedaan (slechts een deel van die bedrijven leent 
zich op grond van hun werkzaamheden, daarvoor).  
In 2012 zijn bij alle AWN-afdelingen de ervaring met bedrijven geëvalueerd. De uitkomsten 
zijn met NVAO en VOiaA besproken met een aantal suggesties voor verbetering van de sa-
menwerking. Verbetering behoeven het beter toegankelijk maken van onderzoeksmeldingen 
en verslagen voor afdelingen en contacten op regioniveau tussen afdelingen en de bij bedrij-
ven werkzame archeologen. Beide worden in 2013 verder uitgewerkt en eind 2013 zal zowel 
bij afdelingen als bij de bedrijven de onderlinge samenwerking opnieuw worden geëvalueerd. 
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Met het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CvGA) heeft enkele malen overleg plaats-
gevonden, Dat heeft nog niet tot concrete samenwerkingsafspraken op landelijk niveau ge-
leid. De wijze van samenwerking verschilt erg per dienst en afdeling en lijkt in veel gevallen 
naar tevredenheid te verlopen.  Het convent zal bij de eigen leden hun ervaringen met en 
wensen voor de samenwerking met AWN-afdelingen inventariseren. 
 
 

Versterken van de positie van vrijwilligers bij archeologisch onderzoek  
 
Periodiek overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) 
In dit overleg, het Platform RCE-AWN, worden het landelijke beleid en de positie van vrijwil-
ligers besproken. Knelpunten in die positie komen daar aan de orde en worden zo goed mo-
gelijk opgelost. 
Te bespreken zaken zijn onder andere: 
• de voorwaarden waaronder AWN-leden zelfstandig archeologisch onderzoek kunnen 

doen op vrijgegeven gebieden 
• onderzoeks- en vondstmeldingen en toegang tot Archis  
• rapportage van eigen onderzoek 
Het Platform komt twee tot driemaal per jaar bijeen. Afdelingen kunnen vragen en knelpun-
ten melden. De AWN participeert in de klankbordgroep voor Archis 3.0 en wordt geraad-
pleegd bij de nieuwe opzet voor de archeologie-monitor.  
Een belangrijk thema voor de komende twee jaar is het RCE-project ‘Archeologie voor ge-
meenten’. In dat project worden informatie en hulpmiddelen voor gemeenten ontwikkeld voor 
hun archeologiebeleid en hun  rol als bevoegd gezag. Als AWN willen we mee invulling ge-
ven aan de bijdragen die vrijwilligers kunnen hebben voor het gemeentelijk archeologiebe-
leid. De ruimte voor meewerken met bedrijven / gemeentelijke diensten en voor zelfstandig 
onderzoek op vrijgegeven gebieden verschilt nu per gemeente. Het is sterk afhankelijk van 
het belang dat de gemeente hecht aan betrokkenheid van vrijwilligers. Daar gaan we binnen 
het project Archeologie voor gemeente specifiek aandacht voor vragen. 
 
Informatie over de wet- en regelgeving  
Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat afdelingen en werkgroepen goed geïnformeerd zijn over 
de voorwaarden waaronder zelfstandig archeologisch onderzoek kan worden verricht. Die in-
formatie wordt via Westerheem en de website verspreid, zoals dat reeds is gedaan voor 
booronderzoek door vrijwilligers.  
 
Herkenbaarheid als AWN-lid  
Bij leden is er behoefte om herkenbaar te zijn als AWN-lid. Bijvoorbeeld tijdens een veldver-
kenning of bij overleg met ‘verstoorders’ in situaties dat geen onderzoeksplicht geldt en me-
dewerking wordt gevraagd voor archeologisch onderzoek op vrijwillige basis. Dit is inmiddels 
gerealiseerd via een door de afdelingen uit te reiken ‘veldwerkpas’.  We gaan dit verder in-
vullen door ook zichtbaar maken welke kennis en vaardigheden leden hebben verworven. In 
het kader van het eerder genoemde project ‘Educatie van vrijwilliger’ wordt onderzocht wat 
daar de beste vorm voor is. 
Het plan voor een standaardontwerp voor AWN-kleding is tot nu toe niet gerealiseerd en la-
ten we vallen. Afdelingen kunnen dit zelf regelen, zoals een aantal afdelingen ook reeds 
heeft gedaan.   
 
 
1b KENNIS UITDRAGEN (archeologie promoten) 
 
Als AWN willen we een actieve rol spelen in het verspreiden van kennis over archeologie en 
mede daardoor een bijdrage leveren aan draagvlak en publieksparticipatie. Dit door educa-
tieve projecten op scholen, het (mee) organiseren van open dagen bij opgravingen, door het 
inrichten van tentoonstellingen, het geven van lezingen en dergelijke. 
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Een aantal afdelingen is reeds op dit vlak actief. Voor andere afdelingen is het een nieuwe 
rol. Doelen van het landelijk beleid zijn op landelijk niveau zelf actief kennis uitdragen en af-
delingen te stimuleren en te ondersteunen bij deze activiteiten.  
 
Erfgoededucatie voor basisscholen  
Jeugdeducatie is reeds een aantal jaren een speerpunt in ons beleid en zal dat de komende 
jaren ook blijven.  
De Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie ontwikkelt een serie lessenpakket-
ten voor basisscholen. Er is reeds een 10tal educatiepakketten beschikbaar. Deze zijn te 
vinden op een speciale website, www.archeologieopschool.nl.  Die website is primair be-
stemd voor leraren van basisscholen, AWN-afdelingen en andere erfgoedorganisaties die 
educatieprogramma’s voor basisscholen willen organiseren. 
De Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie gaat de komende jaren door met 
het ontwikkelen van nieuwe programma’s en werkt daarbij nauw samen met de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN) 
 
Erfgoededucatie voortgezet onderwijs / jongeren 
Door de Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie is een enkel programma voor 
het voortgezet onderwijs ontwikkeld. De mogelijkheden hiertoe zullen nader worden verkend. 
In een viertal afdelingen kunnen leerlingen een maatschappelijke stage doen. Het is nog on-
duidelijk hoe deze stage zich verder zal ontwikkelen als dat geen landelijke verplichting meer 
is en per school wordt bepaald. Als AWN blijven we in ieder geval deze mogelijkheid stimule-
ren en ondersteunen. Dit doen we via informatie-uitwisseling op de website. Het hoofdbe-
stuur heeft zelf geen actieve rol meer in het organiseren van deze stages. 
 
Samenwerking met NJBG 
In 2011 is de samenwerkingsovereenkomst NJBG - AWN gesloten. 
De NJBG neemt deel aan de Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie.  
De NJBG organiseert jaarlijks een aantal activiteiten voor eigen leden zoals themaweeken-
den (samen met de Werkgroep Experimentele Archeologie) excursies en lezingen. AWN en 
NJBG informeren elkaar wederzijds over activiteiten en stemmen die waar nodig af. 
Ook de NJBG heeft problemen met het realiseren van opgravingskampen. Waar mogelijk 
zullen we de NJBG ondersteunen bij het alsnog kunnen realiseren daarvan.  
Samen met het Hunebedcentrum Borger worden de mogelijkheden voor een jeugdkamp on-
derzocht en zal moeten blijken of er voldoende belangstelling voor een jaarlijks te organise-
ren jeugdweek.  
 
Publieksbereik  
Het uitdragen van kennis aan een breed publiek vindt vooral binnen de afdelingen plaats 
door middel van lezingen, open dagen bij opgravingen, tentoonstellingen en dergelijke. Dit in 
veel gevallen samen met archeologische bedrijven en gemeentelijke diensten, naar aanlei-
ding van een recent archeologisch onderzoek in de regio. 
Als hoofdbestuur zullen we dit stimuleren en ondersteunen met de website als instrument 
daarvoor. Op de website worden goede voorbeelden geplaats en worden tips gegeven. Bij 
onze samenwerking met archeologische bedrijven en gemeentelijke diensten gaan me meer 
nadrukkelijk aandacht vragen voor publieksbereik en de rol die vrijwilligers daarbij kunnen 
spelen.  
Op verzoek worden afdelingen ondersteund bij het organiseren van publieksactiviteiten door 
de portefeuillehouder Pr en communicatie.   
 
Landelijke evenementen  
In de afgelopen jaren participeert de AWN reeds in landelijke evenementen en we merken 
dat we als AWN door andere organisaties ook steeds vaker gezien en gevraagd worden. 
We zijn reeds partner bij: 

 Romeinenfestival / Weekend van de Archeologie 

http://www.archeologieopschool.nl/
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 Maand van de Geschiedenis 

 Limesproject. 
In voorbereiding is een project voor het ontwikkelen van ArcheoHotspots, samen met het 
Alard Piersonmuseum en Erfgoed Brabant. Doel is het creëren van fysieke locaties en digita-
le community’s voor ontmoetingen tussen beroepsarcheologen, vrijwilligers en publiek. De 
ambities voor dat project zijn in 2013 te starten met twee pilots en in 2014 vier nieuwe hot-
spots voor te bereiden. 
We staan open voor andere nieuwe initiatieven waarbij we wel steeds kritisch zullen moeten 
kijken naar de haalbaarheid van de door ons te leveren inzet. 
 
Westerheem. 
De uitgave van Westerheem is en blijft een speerpunt voor het uitdragen van kennis over ar-
cheologie voor de AWN-leden en breder. De uitgave wordt in de huidige vorm gecontinu-
eerd. In het verenigingsdeel van Westerheem worden ook de activiteiten van de NJBG op-
genomen. 
Er komt een betere koppeling tussen Westerheem en de website. Op de website wordt de 
inhoud van recente nummers beter ontsloten en worden oudere jaargangen (vanaf 2 jaar ge-
leden) volledig toegankelijk. Op de website komt een speciale rubriek voor het reageren op 
artikelen in Westerheem. 
De AWN zal de komende jaren geen eigen uitgaven, zoals Monografieën, uitbrengen,   
 
Website  
Medio 2010 is een nieuwe website gestart. Dat is niet vlekkeloos gegaan en dat heeft voor 
de nodige vertraging en problemen gezorgd. In 2012 is een nieuwe koers ingezet waarbij 
doelgroepen voor de website opnieuw zijn gedefinieerd en een daarop afgestemde nieuwe 
menustructuur is opgesteld. 
De website moet interessant zijn voor een in Nederlandse archeologie geïnteresseerd pu-
bliek, met speciaal aandacht voor geïnteresseerde jongeren. Zij vinden nieuws en activiteiten 
op de home-pagina.  
De website moet tevens dienen voor AWN-afdelingen en leden als inspiratiebron voor en 
ondersteuning van eigen activiteiten. Hoofdbestuur en bestuurlijke wekgroepen benutten de 
website voor het bieden van informatie en ondersteuning.  
In 2013 moet de nieuwe menustructuur en inhoud zijn beslag krijgen. Het  is inmiddels gelukt 
een eindredacteur voor de website te kunnen aanstellen en redacteuren voor de verschillen-
de rubrieken. 
In 2014 moet de website volledig volgens plan functioneren. 
 
 
1.c BESCHERMING VAN HET ARCHEOLOGISCH ERGGOED 
 
Belangenbehartiger van het bodemarchief  
Doelen voor het hoofdbestuur zijn op landelijk niveau het archeologisch belang te bewaken 
en daarnaast leden en afdelingen te ondersteunen en toe te rusten, zodat zij dat op gemeen-
telijk en provinciaal niveau kunnen doen. 
 
Op landelijk niveau is met name van belang het reeds genoemd RCE-project Archeologie 
voor Gemeente. Dit is een van de uitvloeisels van de evaluatie van de Wamz in 2011/2012. 
Reacties op landelijk beleid doen we zo veel mogelijk samen met de Federatie Instandhou-
ding Monumenten (FIM) en ik elk geval in afstemming. Zie daarvoor onder samenwerken. 
 
De Werkgroep Belangenbehartiging stimuleert en ondersteunt leden en afdelingen bij de 
rol als belangenbehartiger. Aan alle afdelingen is gevraagd een contactpersoon voor belan-
genbehartiging aan de wijzen. Deze contactpersonen worden via een periodiek nieuwsbrief 
geïnformeerd over actuele thema’s en voorbeelden uit afdelingen. De website gaat actief ge-
bruikt worden voor het overbrengen van kennis voor belangenbehartiging.  
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Afdelingen kunnen bij de werkgroep terecht voor advies. Op verzoek wordt samen met een 
of meer afdelingen een introductieavond of een cursus georganiseerd over archeologie en 
gemeentelijk beleid. 
 
Onderhoud en beheer van archeologische monumenten  
De AWN is voor de Archeologische Monumentenwacht een samenwerkingspartner, zo mel-
den ze zelf in hun folder. Er zijn contacten, maar tot nu toe ad hoc en deels via afdelingen. 
Het zelfde geldt voor Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, vaak eigenaar van archeolo-
gische monumenten. Op lokaal niveau vinden al wel een aantal activiteiten plaats, zoals sa-
menwerken bij landschappelijke herinrichtingsplannen, onderhoud van grafheuvels, landwe-
ren en dergelijke. 
AWN-leden zouden een grotere rol kunnen gaan spelen bij onderhoud en beheer van mo-
numenten, dit is echter afhankelijk van de belangstelling en mogelijkheden die afdelingen 
daar voor hebben. Het hoofdbestuur neemt zelf geen actie in deze, maar zal initiatieven waar 
nodig ondersteunen. 
 
 

2 SAMENWERKEN EN KRACHTEN BUNDELEN  
 
Het doel van het hoofdbestuur is, zowel binnen het archeologisch veld als binnen de bredere 
erfgoedsector tot structurele samenwerking te komen. Samenwerken en krachten bundelen 
speelt zich voor een groot deel lokaal en regionaal af. Het is aan afdelingen zelf om dat te 
organiseren. Als hoofdbestuur willen we die regionale samenwerking stimuleren en dat zul-
len we doen door goede voorbeelden te verspreiden. Het hoofdbestuur werkt zelf aan ver-
sterking op landelijk niveau. 
Reeds eerder in dit beleidsplan zijn de samenwerkingscontacten genoemd met RCE, ar-
cheologische bedrijven en het Convent van Gemeentelijke Archeologen en de deelname aan 
landelijke evenementen. Die worden hier niet opnieuw beschreven. 
 
Ronde Tafeloverleg 
Dit is een bundeling voor vrijwilligersorganisaties in de archeologie met als deelnemers de 
Archeologische Vereniging Limburg (AVL), Drentse Prehistorische Vereniging (DPV), Frysk 
Wurkferban, Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) en de Detectoramateurs 
(DA). Erfgoed Nederland was in 2010 gestopt met het organiseren van dit overleg. Als AWN 
hebben we het voortouw genomen om dit overleg voort te zetten en hebben we ook organi-
satie en voorzitterschap op ons genomen.  Het overleg zelf heeft tot nu toe een lage overleg-
frequentie, dit komt mede omdat dit overleg gekoppeld is aan  landelijk beleid, met name van 
de RCE en specifiek de vernieuwing van Archis. En die ontwikkelingen gaan traag. Zodra 
daar aanleiding toe is wordt dit overleg weer opgepakt. Met de afzonderlijke organisaties zijn 
er wel diverse contacten. 
 
De Detectoramateur 
Het contact met De Detectoramateur is in 2012 reeds geïntensiveerd. Doel is door samen te 
werken wederzijds voordeel te behalen en daardoor bij te dragen aan de archeologische 
kennis en bescherming van het archeologisch erfgoed.   
In maart 2013 zijn afspraken gemaakt om leden van beide verenigingen meer met elkaar in 
contact te brengen en gebruik te maken van de sterke punten van beide verenigingen. Te-
vens is afgesproken zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken bij overleg met de Erfgoedin-
spectie en de RCE over het beleid t.a.v. metaaldetectie en vondstmeldingen.  
 
Samenwerking met erfgoedorganisatie Heemschut 
De bestaande samenwerking is voornamelijk gericht op belangenbehartiging op landelijk ni-
veau. Er wordt veel informatie uitgewisseld en standpunten worden op elkaar afgestemd. 
Deze vorm van samenwerking wordt gecontinueerd. Eerdere plannen om ook meer samen 
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te doen op het gebied van scholing en het ondersteunen van vrijwilligers heeft tot nu toe 
geen concrete invulling gekregen. We  gaan daar zelf niet meer actief naar streven.  
 
Historische verenigingen, heemkundekringen en vergelijkbare organisaties 
Voor afdelingen en lokale werkgroepen kunnen dit belangrijke partners en bondgenoten zijn. 
Omdat de activiteiten van deze verenigingen sterk wisselend zijn, zal ook de samenwerking 
per gebied verschillen. Onze rol als hoofdbestuur is die samenwerking te stimuleren en on-
dersteunen. Naast bekendheid geven aan goede voorbeelden is één van de middelen een 
gecombineerd lidmaatschap (geassocieerd lid). Als hoofdbestuur gaan we het geassocieerd 
lidmaatschap evalueren en opnieuw bezien als instrument om samenwerking op lokaal ni-
veau te stimuleren.  
 
Lidmaatschap Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) 
De Federatie Instandhouding Monumenten is in 2009 opgericht als belangenbehartiger voor 
de monumentenbranche, omdat in die functie binnen Erfgoed Nederland niet langer werd 
voorzien. Als AWN zijn we betrokken geweest bij de voorbereiding van de FIM en ook lid 
geworden. De FIM is voor ons een nuttige informatiebron voor ontwikkelingen in de erf-
goedsector en via de FIM hebben we een sterkere positie in de lobby en reacties naar de 
overheid. Daar willen we gebruik van blijven maken. 
Archeologie is en blijft echter een wat klein en bijzonder onderdeel binnen deze branche. We 
zullen er voor zorgen archeologie binnen de FIM zelf actief voor het voetlicht te brengen. 
 
Provinciale Erfgoedhuizen  
In 2010 heeft een eerste verkennend gesprek plaats gevonden over samenwerking tussen 
provinciale Erfgoedhuizen en de AWN. Een eerste doel was in kaart te brengen wat provin-
ciale erfgoedhuizen te bieden hebben voor archeologie en vrijwilligers in de archeologie. Dit 
is gestokt omdat erfgoedhuizen zelf hun taken en doelgroepen opnieuw aan het formuleren 
zijn. Die draad is nog niet opnieuw opgepakt maar dat gaan we wel doen. Het streven is eind 
2013 dat overzicht te hebben en daarna actueel te houden. Het resultaat moet zijn dat afde-
lingen en leden meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de provinciale erf-
goedhuizen bieden. Eind 2014 evalueren we hoe dat loopt. 
 
Opleidingsinstituten en studentenorganisaties 
Deze organisaties zijn voor ons in twee opzichten interessant.  
Als eerste kunnen we hen benutten voor advies en daadwerkelijke ondersteuning bij een 
aantal van onze activiteiten door de inzet van stagiaires. Zo wordt voor het ontwikkelen van 
lespakketten voor erfgoededucatie al intensief samengewerkt met de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen (HAN) en levert die school ook stagiaires voor het project Educatie van vrijwil-
ligers.  
Met de Hogeschool Saxion is er samenwerking bij het ontwikkelen en aanbieden van scho-
ling voor vrijwilligers en deze contacten gaan in 2014, bij het invullen van het curriculum voor 
de basiskennis, geïntensiveerd worden. 
Voor nieuwe projecten, zoals het project Ledenwerving, wordt bij diverse HBO-en en univer-
siteiten geworven voor stagiaires of afstudeerprojecten.  
Opleidingsinstituten en studentenorganisaties zijn voor ons ook interessant omdat ze nieuwe 
leden kunnen opleveren. 
Als AWN zijn we reeds present bij het jaarlijkse SOJA-symposium (Stichting Onderzoek Jon-
ge Archeologen) en bij evenementen van het Leids Archeologisch Dispuut Johan Picardt. 
Met de studentenvereniging van Hogeschool Saxion zijn inmiddels ook contacten gelegd. 
Al deze contacten worden de komende jaren gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid naar 
ander opleidingen in archeologie, erfgoed en historie.  
 
Reuvensstichting 
De Reuvensdagen zijn de jaarlijkse ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen in het archeo-
logische veld. Sinds 2012 worden deze dagen georganiseerd door een apart hiervoor opge-
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richte stichting. De AWN neemt deel aan de programmacommissie voor de Reuvensdagen 
met als inzet deelname door vrijwilligers zoveel mogelijk te stimuleren. Dat wil zeggen deel-
name in presentaties en deelname als congresbezoeker. Dat continueren we wat ons betreft 
voor de komende jaren. 
De Reuvensstichting heeft de ambitie dé vertegenwoordiger van het archeologische veld te 
worden en daarmee het gat te vullen na de opheffing van de SNA (Stichting Nederlandse Ar-
cheologie). We zijn voorstander van een dergelijke ontwikkeling en zijn vanaf dan ook graag 
in de stichting zelf vertegenwoordigd.  
 
Contacten met het buitenland 
Met Duitsland en België zijn er reeds diverse contacten voor informatie-uitwisseling en ook 
voor het realiseren van veldwerkactiviteiten. Deze contacten zijn deels landelijk en lopen 
deels via afdelingen. Deze contacten zullen zoveel mogelijk worden benut en uitgebreid. 
We gaan meer uitwisseling zoeken met Engeland / het UK. Community archeology is daar 
ver ontwikkeld en hun systeem voor samenwerking tussen vrijwilligers / detectorzoekers en 
beroepsarcheologen is voor ons aantrekkelijk en blijkt bovendien effectief te zijn voor zowel 
onderzoek naar als behoud van het archeologisch erfgoed.  
 
 

3 VOORWAARDEN  
 
Vergroting en verjonging ledenbestand 
Om al onze ambities waar te kunnen maken hebben we meer leden nodig en moet ons le-
denbestand zich ook steeds verjongen. 
Onze belangrijkste wervingskracht is laten zien wat we doen. We moeten met onze activitei-
ten zo veel mogelijk naar buiten treden. Dit via de afdelingen en via de website.  
Eind 2013 wordt  een Project Ledenwerving gestart. De invulling daarvan is nog niet definitief 
en hangt af van het verkrijgen van de bij het Fonds voor Cultuurparticipatie aangevraagde 
subsidie. 
De beoogde resultaten van het project zijn 

 een stappenplan, landelijk en voor afdelingen voor het bereiken van potentiële leden 

 promotiematerialen die landelijk gebruikt gaan worden alsook afdelingen en werkgroepen 
zullen ondersteunen bij hun ledenwerfacties. 

 een handreiking voor afdelingen voor het verwelkomen en binden van nieuwe leden. 
 
De eigen organisatie versterken  
In 2010 zijn reeds de lijnen tussen afdelingen en hoofdbestuur versterkt. Per afdeling houdt 
een lid van het hoofdbestuur periodiek contact met een afdeling en rapporteert daarover in 
het hoofdbestuur. Dat laatste werkt in de praktijk nog onvoldoende en in de vergaderingen 
van het hoofdbestuur moet op meer systematische wijze aandacht worden besteed aan het 
functioneren van afdelingen. Dat moet in deze beleidsperiode zijn beslag krijgen. 
Verschillende afdelingen kennen lokale werkgroepen en dat zijn dan in een aantal gevallen 
werkgroepen waarin zowel AWN-leden als leden van andere lokale erfgoedorganisaties in 
deelnemen die geen AWN-lid zijn. Het hoofdbestuur zal de voordelen en de problemen bij dit 
soort constructies in kaart brengen en een voorstel doen voor het regelen van de relatie af-
delingen - lokale werkgroepen. 
 
Voor de communicatie met afdelingen brengt het hoofdbestuur enkele malen per jaar een 
bulletin ‘Even bijpraten’ uit. Dit wordt gecontinueerd met daarnaast mogelijke nieuwe midde-
len zoals een digitale Nieuwsbrief voor leden en andere geïnteresseerden en een beter ge-
bruik van de website. 
 
In 2011 is door de ALV een herziening van de statuten goedgekeurd, deze is in de loop van 
dat jaar notarieel vastgelegd. In de ALV 2012 is de aanpassing van het Huishoudelijk Re-
gelement in principe goedgekeurd, onder voorbehoud van alsnog in te dienen reacties van 
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leden omdat het concept te laat was toegestuurd. Er zijn geen reacties ontvangen en daar-
mee is het Huishoudelijk Regelement nu ook van kracht.  
 
We denken dat op termijn professionele ondersteuning voor het landelijke bestuur onont-
beerlijk is om als onze ambities te kunnen realiseren. We realiseren ons dat dat de komende 
jaren met voor alles minder budget, moeilijk te verwezenlijken zal zijn. We gaan binnen de 
huidige begroting wel op zoek naar hoe we de bestaande middelen voor administratieve en 
organisatorische ondersteuning zo goed mogelijk kunnen benutten.  
Betaalde ondersteuning voor inhoudelijke taken gaan we via projectsubsidies zien te verwer-
ven.  
 
Pr en communicatie 
Versterking van pr en communicatie is dringend nodig. We moeten beter laten zien wat we 
doen en wat onze maatschappelijke bijdrage is. Dat is van belang voor het werven van nieu-
we leden en voor het verkrijgen van projectsubsidies. Dit is een taak voor het hele hoofdbe-
stuur. 
De invulling van de portefeuille pr en communicatie binnen het hoofdbestuur is al vele jaren 
een lastige opgave gebleken, mede omdat die portefeuille zoveel omvattend is. We moeten 
dat oplossen door die taak duidelijker af te bakenen en dat willen met dit beleidsplan ook 
doen. Het zwaartepunt moet liggen bij 

 deelname aan landelijke activiteiten voor publieksbereik 

 ledenwerving 

 website en sociale media 

 samenwerking met opleidingsinstituten en studentenverenigingen 
Voor leden en andere belangstellenden wordt Nieuwsbrief gestart. 
Het starten van een Werkgroep Pr en communicatie is een al lang bestaande wens die we in 
deze periode nu ook willen realiseren. 
 
Een goede financiële basis  
We weten inmiddels dat we vanaf 2013 geen basissubsidie meer krijgen van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie en we nog alleen gebruik kunnen maken van projectsubsidies. Dat is voor 
ons een lastig punt omdat we op de eerste plaats behoefte hebben aan financiële onder-
steuning voor onze organisatie en basistaken. We zullen het echter met deze nieuwe realiteit 
moeten doen en in de begroting voor 2013 is rekening gehouden met deze nieuwe financiële 
situatie.     
We gaan als hoofdbestuur andere financieringsbronnen zien aan te boren.  

 Projectsubsidies: daar zijn nu voor landelijke activiteiten de eerste ervaringen mee op 
gedaan. Het hoofdbestuur zal in 2013 inventariseren welke fondsen en subsidiemogelijk-
heden voor landelijke activiteiten en door afdelingen benut zouden kunnen worden en 
daar de afdelingen over informeren; 

 Club van 100: we gaan proberen een vaste groep donateurs te vinden die jaarlijks 100 
euro willen doneren. Zij zullen worden aangesproken op hun betrokkenheid bij archeolo-
gie en als ‘tegenprestatie’ zullen we hen jaarlijks een bijzondere activiteit aanbieden.  

 Binnen het RCE project ‘Archeologie voor gemeenten’ zullen we het belang van betrok-
kenheid van vrijwilligers benadrukken en tevens aangeven dat dat financiële ondersteu-
ning van vrijwilligers vraagt. We willen daar zo mogelijk een raamwerk voor uitbrengen.  

Door de financieel lastige situatie van archeologische bedrijven is voorlopig weinig te ver-
wachten van financiële steun aan die kant. Daarom zullen we op hen voorlopig geen speci-
fiek beroep op doen.  
Reeds eerder was besloten een steunfonds op te richten en dank zij een legaat van de oud-
voorzitter Pieter van der Voorde als startkapitaal, is dat naar hem vernoemd ‘Het Pieter van 
der Voorde Fonds. Het bestuur van het fonds (voorzitter, secretaris en penningsmeester van 
de AWN en twee buitenstaanders) maakt een eigen beleidsplan voor hoe de gelden uit het 
fonds beheert, zo mogelijk aangevuld en uitgegeven gaan worden. 


