
Koerstafel praatplaat

Erfgoed in de zorg: welzijn binnen 
de erfgoedgemeenschap

Opzet Koerstafels

Het werken met erfgoed is mooi, uitdagend en 

inspirerend voor velen. De laatste jaren is er 

steeds meer aandacht gekomen voor hoe wij dat 

als maatschappij samen kunnen blijven doen. Wie 

bepaalt wat er op de agenda staat, welke mensen 

doen mee en wat voor onderwerpen worden 

belangrijk gevonden? Met andere woorden: wie 

bepaalt de koers? 

Erfgoed Brabant stelt voor dit samen te doen 

in zogenaamde Koerstafels: in een kleinschalige 

(digitale) omgeving komen we samen en wisselen 

we van gedachten over onze ervaringen en 

perspectieven. Met deze praatplaat nemen we u 

mee in wat er besproken is tijdens de Koerstafel en 

nodigen we u uit om in gesprek te gaan binnen uw 

eigen organisatie. 

Erfgoed kan mensen met elkaar verbinden. Geen wonder dat deze sector aansluit bij een 
andere sector waarin de mens centraal staat: zorg en welzijn. De afgelopen anderhalf jaar 
heeft in het teken gestaan van de maatregelen rondom corona. Dat heeft impact gehad op 
iedereen, ook op de erfgoedgemeenschappen in Noord-Brabant. Op welke manier hebben 
besturen en leden van erfgoedgemeenschappen aandacht besteed aan het welzijn van de 
mensen die verbonden zijn aan de erfgoedgemeenschap? Wat zijn de ervaringen? Wat was 
daarvan het effect? Op welke manier draagt erfgoed bij aan het welzijn van mensen? En wat 
is interessant om mee te nemen naar de post-coronatijd?

Verbinding speelt ook een grote rol voor de werkzaamheden van Frans Kapteijns, vrijwillige 
boswachter van Natuurmonumenten, wandelcoach en natuurgids IVN. In zijn werk staan 
natuur, cultuurhistorie en menselijk welzijn in een driehoeksverhouding en brengt hij deze 
samen. Tijdens deze Koerstafel nam hij ons hierin mee.

Kijk voor meer informatie over de Koerstafels op:  

www.erfgoedbrabant.nl/projecten/koerstafels



Wat herkennen 
jullie uit de 

driehoek natuur, 
cultuurhistorie 
en welzijn?

Welke stappen 
zouden jullie kunnen 
ondernemen om de 
driehoek natuur, 
cultuurhistorie en 

welzijn in te zetten 
in jullie praktijk?

Welk voorbeeld 
spreekt jullie aan?
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Gesprekspunten

Als afsluiting van het gesprek werd benoemd dat Nederland meer ‘behaagd’ kan worden: door het 

plaatsen van hagen –en dus meer groen– wordt de natuur toegankelijker. Dan zou de driehoek natuur, 

cultuurhistorie en welzijn ook voor meer mensen iets kunnen betekenen: ‘helen én behagen’.

Coronamaatregelen en welzijn

• Digitale middelen hielpen om in verbinding te blijven met de 
achterban ten tijde van de corona en bijbehorende maatregelen.

• Die middelen boden ook een manier om te laten zien dat 
er wel werk werd verricht en mensen nog altijd konden 
meedoen, zodat de achterban niet zou afhaken.

• Hierbij wordt ook een noot geplaatst: pas op dat de connectie 
tussen natuur en cultuur niet verloren gaat. Als deze connectie 
verloren gaat, doet dat ook af aan het welzijn van mensen.

• Het belang van die connectie wordt door de deelnemers herkend en 
wordt concreet benoemd: “Verhalen over slavernij zijn ook verbonden 
aan het eren van het land en de natuur om daar kracht uit te halen.”

Voorbeelden van erfgoed en welzijn

• Vincentre in Nuenen1: het museum verenigt het landschap 
buiten de muren met het erfgoed dat het binnen de 
muren toont. Die wisselwerking is ook zichtbaar bij 
het op te richten Van Gogh Nationaal Park2.

• Happy Museum Project (Engeland)3: wat kan een museum bijdragen 
aan een duurzame toekomst en daarmee aan het welzijn van mensen?

• Musea Bekennen Kleur4: een landelijk initiatief waarin aangesloten 
musea bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Nieuwe inzichten

• Het gaat niet om het veranderen van de geschiedenis, maar hoe 
we er lessen uit kunnen leren. Die lessen kunnen we gebruiken 
om een bijdrage te leveren aan een betere, gebalanceerde 
wereld waarin mensen evenwichtig met elkaar om gaan.

• Daarvoor zouden de verhalen, ook de verhalen die schuren, 
al vanaf de kleuterschool verteld moeten worden.

• Het welzijn van mensen verbetert als er begrip is voor elkaar. Dit 
vraagt om aanpassing van taalgebruik, verschillende belangen in kaart 
brengen en het vertegenwoordigen van meerdere perspectieven 
zodat mensen zich kunnen herkennen in verhalen en organisaties.

• Mogelijkheid om aan de slag te gaan met ‘helende paden’, wandelingen 
in de natuur gecombineerd met gesprekken over (schurend) erfgoed 
om op deze manier bij te dragen aan het welzijn van mensen.

1 www.vangoghbrabant.com

2 www.vangoghnationalpark.com

3 www.happymuseumproject.org

4 www.museabekennenkleur.nl


