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Achtergrond 
• Het grootste onafhankelijke netwerk van regio’s opererend zowel binnen 

als buiten Europese Unie 
• 35 aangesloten regio’s 
• Regio’s als belangrijke spelers binnen de Europese constructie 
• Biedt ondersteuning aan partners op gebied van beleidsvorming middels 

ervaring- en kennisuitwisseling 
• Jaarlijks relevant thema 
 

 
 

 



2018 
‘Cultural Heritage for 

Regional Attractiveness’ 



Rode draad 
plenaire sessies 

• Erfgoed verbindt gemeenschappen  
• Cultuureducatie en meer kennis 

over erfgoed bevordert sociale 
betrokkenheid en integratie 

• Belangrijk dat breed en divers 
publiek ervan geniet en betrokken 
is 

• Toerisme en economische spin-off 
 

 
 

 



Sprekers afkomstig van: 
• Ministerie van Toerisme met cijfers en 

plannen  
• Nationaal bureau voor Toerisme over 

promotie 
• Ondernemers en werkgeversorganisaties 

met succesverhalen en problemen waar men 
tegenaan loopt 

• Lokale organisaties over beheer en 
onderhoud 

 
 

 
 



 
• Astrid Lindgren workshop: 

economische opleving dorp en 
omgeving, imago verbetering 

• Restoratie Baia Mare:  
 prachtige gebouwen, 
 toeristentoestroom, 
 accommodatie tekort! 
 

 
 

 
 

 

Workshops van teams 
diverse landen: 
 



Workshop: ‘Turning Cultural Heritage into Jobs’ 



Team Flevoland: Dream, Decide & Do 
workshop van 1 uur, internationale deelnemers 

• World Heritage The isle of Schokland:  
‘the sinking island’ 

• Een ‘sinking island’ bleek 
internationaal tot de verbeelding te 
spreken! 

• Maak ‘zinken’ zichtbaar met beleven 
en verblijven 

• Vakantieverblijven, interactief 
museum, tales of mystery 

• Bij Amsterdam, Lelystad Airport, 
tulpen, internationaal 
aardappelnetwerk 

 
 

 
 



Top 10: 
• Historische plek met acteurs - uitbeelden in kostuums en gedragen als bewoners uit die tijd 
• ICT-middelen van nu gebruiken zoals Virtual Reality - informatie interactief maken  
• Icoon voor kinderen - aardappelmannetje dat vertelt over het mysterie van Schokland 
• Omliggende gecreëerde natuur betrekken bij Schokland - als toerisch aantrekkelijke locatie 

met bootjes het eiland bereiken 
• Maak klimaatverandering zichtbaar - en wat dat heeft gedaan met Schokland 
• Archeologische tour - creëer een mysterie tour, maak het spannend 
• Storytelling over ‘the sinking island’ - huidige situatie van het eiland vertellen d.m.v. 

verhalen 
• Kansen Lelystad Airport - als hub en infrastructuur doortrekken naar Schokland  
• Aansluiting Amsterdam - bereikbaarheid vergroten vanuit Amsterdam en randstad 
• Boardwalks & Waterways - om zo de natuur niet verstoren, met bootjes Schokland bereiken 
• Klassieke concerten en optredens  
• Festivals en events 

 
 

 
 





Persoonlijke ervaringen 
team 
• Verrijkende ervaring 
• Buiten provinciale politiek en organisatie 

met elkaar op reis 
• Samenwerken als team  
• De provincie Flevoland vertegenwoordigen 

en promoten 
• Persoonlijke scoop vergroot 
 

 
 

 



Vervolg 
• Terugblik in commissie bestuur, presentatie van team 
• Idem in werkgroep Europa 
• Bijeenkomst van team met directie van Schokland, gedeputeerde en ambtelijke 

staf provincie Flevoland, waarin we de presentatie delen qua inzichten en 
ervaringen 

• Vervolgbespreking over ‘hoe’ betrekken we Flevolandse jongeren bij AER en AER 
Summer Academy 

• Verbinden met op te zetten educatieprogramma 
• Zeker doorgaan met hetgeen in 10 jaar is opgebouwd  
• Je merkt dat Flevoland bekend is en gewaardeerd wordt 
 



Toekomstvisie AER  
• Betrekken van jongeren – opzetten jongeren programma 
• AER lidmaatschap promoten naar andere provincies toe, zoals de P4. Zij 

hebben interesse getoond / onbekendheid 
• Zeker doorgaan met AER-lidmaatschap en AER Summer Academy: 
• - Netwerk Europese landen, organisaties en personen 
• - de waarde van de uitwisseling van kennis en ervaringen 
• - actief zijn in AER-verband opent meerdere deuren 
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