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D N O 

‘DE NIEUWE ORGANISATIE’ 

Presentatie aan de 

gemeenteraad op 16 maart 

2016 

Ondertekening 
Intentieovereenkomst  

6 februari 2015 
 

Stichting Beemster Werelderfgoed 

Beemster Ondernemersvereniging 

Historisch Genootschap Beemster 

Stichting Plattelandsvernieuwing 

Beemsters Welvaart 

Stichting Onder de Linden 

Stichting De Beemster Keyser 

Gemeente Beemster 
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BEKRACHTIGD EN ONDERTEKEND 
DOOR ALLE 8 VOORZITTERS 

VISIE EN MISSIE 

Missie: 

Op de kaart zetten van het erfgoed door dit aan 
iedereen te laten zien, op een unieke manier die past 
bij het karakter van De Beemster.  

 

Elke bijdrage hieraan van ondernemers, vrijwilligers, 
professionals, bezoekers, bestuurders, is welkom. 
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Wat zijn de afspraken? 

• Samenwerking in de promotie van werelderfgoed De 
Beemster  Beemster op de kaart zetten. 

• Inzet op toeristische/recreatieve activiteiten waarbij 
‘behoud door ontwikkeling’ uitgangspunt is. 

• Gezamenlijk meer resultaat i.p.v. dat elke partij dat 
individueel vanuit eigen identiteit, doelstellingen, 
activiteiten probeert te halen. 

• Een organisatie opzetten om die gezamenlijke belangen 
structuur te geven en te faciliteren. 

• Opdracht aan Stichting Beemster Werelderfgoed dit te 
organiseren. 

• Gemeente stelt kwartiermaker ter beschikking. 

 

VISIE EN MISSIE 
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DE VISIE 

 
• Kwaliteitstoerisme passend bij de schaal van De 

Beemster met respect voor mens en milieu. 
 

• Een passende verbinding tussen erfgoed, cultuur en 
economie. 
 

• De status van werelderfgoed en het economisch 
belang houden elkaar in evenwicht. 
 

• Het erfgoed is uitsluitend een beperking voor 
economische ontwikkeling als deze aantasting van 
het werelderfgoed kan betekenen. 
 

DE MISSIE 
 

• Het op de kaart zetten van het erfgoed door dit aan 
iedereen te laten zien en het te laten beleven, op 
een unieke manier die past bij het karakter van De 
Beemster. 

 

• Iedere bijdrage hieraan is welkom van 
ondernemers, vrijwilligers, professionals, 
bezoekers, bestuurders, etc. 
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DE KWARTIERMAKER 

• In de periode februari – juni 2015 intensief overlegd 
met de 8 partijen. 

 

• Stuurgroep: de 8 voorzitters van de partijen. 

 

• Interimbestuur: het dagelijks bestuur van Stichting 
Beemster Werelderfgoed. 

 

• Eindrapportage begin juni 2015. 

Voorstel organisatie 

 



16-3-2016 

6 

ORGANISATIESTRUCTUUR DNO 
vanaf september 2015 

  

 

 

 

STUURGROEP / RAAD VAN TOEZICHT 
voorzitters/vertegenwoordigers van de 8 

partijen 

DAGELIJKS BESTUUR 
Voorzitter, secretaris, penningmeester  

WERKAPPARAAT 
parttime beroepskracht + vrijwilligers  

WERKGROEPEN 
 

AFDELINGEN en TIJDELIJKE PROJECTGROEPEN 
 
 

DE AFDELINGEN 

• Communicatie & PR (incl. educatie) 

 

• Arrangementen & evenementen 

 

• Beheer & exploitatie Bezoekerscentrum 

 

+ Projectgroep Vernieuwing Bezoekerscentrum 
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Communicatie en PR 

• Brede avond op 17 november 2015 

• Gezamenlijke identiteit (DNA Beemster) en 
doelen bepaald 

• Uitvoeringsagenda wordt opgesteld 

• BTLH inzetten bij promotie Beemster 

• Beheer websites, persberichten e.d. 

• Bebording en vindbaarheid 

• Inzetten stagiaires HTRO 

 

Arrangementen en evenementen 

• Momenteel niet actief (geen trekker) 

• Afstemming in aanbod is doel 

• Afstemming nu via VVV-website en database en via 
website Bezoekerscentrum Beemster c.q. Beemster 
Agenda 

• Afdeling Beheer Bezoekerscentrum kijkt ook naar 
mogelijkheden arrangementen 

• Inzet BTLH gewenst 
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Beheer en exploitatie 
bezoekerscentrum 

 

• Bemensing huidige VVV 

• Afstemming met musea 

• Ontvangen bezoekers 

• Verzorgen rondleidingen – gidsenpool 
Beemster 

• Verzorgen contacten met scholen en 
externen 

 

Project nieuw bezoekerscentrum 

• Locatieonderzoek nieuw bezoekerscentrum 

• Keuze op huidige locatie = Westerhem 

• Parkeren 

• Presentatie en museale inrichting 

• Financiën  
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Eerste resultaten 

• Nieuwe website www.bezoekerscentrumbeemster.nl 
in nieuwe huisstijl van het Bezoekerscentrum 
Beemster  

• Samenwerking BG en Binnendijks opzetten Beemster 
Agenda 

• Structurele samenwerking met HTRO Inholland in 
Diemen 

• Educatieprogramma i.s.m. Blauwe Morgenster 
• Vergevorderde plannen tot omvorming Stichting 

Beemster Werelderfgoed tot vaste structuur DNO  
• Afspraak met gemeente aanpassen bebording en 

vindbaarheid Bezoekerscentrum in 2016 
• Eerste ideevorming Vernieuwd Bezoekerscentrum 

 
 

 

Waar zijn we nu mee aan de gang? 

• Opstellen communicatie en PR plan. 

• In samenwerking met BTLH en bureau Zorro, 
maken van een Uitvoeringsagenda. 

• In samenwerking met Perspekt, maken van een 
Bidbook Vernieuwd Bezoekerscentrum op 
locatie Westerhem 

• In nauwe samenwerking met de gemeente 
opstellen van een businesscase voor 
DNO/Bezoekerscentrum 

• Juridisch nader vormgeven van transitie SBW in 
DNO 

 

http://www.bezoekerscentrumbeemster.nl/
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