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1 AANLEIDING  
 

Het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) heeft in mei 2013 een document opgesteld over de 

missie en taakstelling van de vereniging.1 Om invulling te geven aan de missie van het CGA worden 

twee hoofdtaken onderscheiden: belangenbehartiging en de platformfunctie. Om meer, of op andere 

manier, uitwerking te kunnen geven aan de belangenbehartigende rol wil het CGA een verkenning laten 

uitvoeren naar de mogelijkheden voor belangenbehartiging door het CGA.  

De huidige missie van het CGA luidt: 

Het Convent van Gemeentelijk Archeologen is een vereniging van archeologen, die structureel 

verbonden zijn aan een of meerdere gemeenten. Het CGA streeft naar structurele aanwezigheid van 

archeologische expertise in een gemeente. Op deze wijze is kwaliteitsvolle gemeentelijke archeologie 

het beste geborgd, waarbij rekening wordt gehouden met archeologische, politiek-bestuurlijke en 

maatschappelijke belangen. 

Het CGA heeft Valletta Advies gevraagd om deze verkenning uit te voeren aan de hand van ideeën en 

wensen van de (bestuurs-)leden van het CGA en daarin ook externe stakeholders en de geldende kaders 

te betrekken. Valletta Advies, adviseur Esther Wieringa, heeft deze opdracht uitgevoerd in 

samenwerking met Pro-Erfgoed, adviseur Nathalie Vossen. 

 

2 DOEL  
 

Het CGA heeft twee taken hoog in het vaandel staan. Naast het zijn van een platform voor haar leden 

(‘sociëteits-functie’), is dat het behartigen van belangen van de gemeentelijke archeologie in Nederland 

(‘diplomaat-rol’). Aan de hand van deze verkenning, waarin die tweede taak nader wordt verkend, wil 

het bestuur van het CGA samen met haar leden besluiten welke mogelijkheden er op korte en 

(middel)lange termijn zijn om die belangenbehartigende rol verder vorm te geven. Het advies is op 

verzoek van het bestuur voorzien van enkele handzame aanbevelingen hoe belangenbehartiging 

uitgevoerd kan worden en waar op korte termijn eventuele actie gewenst is.  

Het merendeel van de leden van het convent is ambtenaar. Daarom is ook expliciet gevraagd om vanuit 

dat gegeven een kader te schetsen wat op het gebied van belangenbehartiging bestuurlijk en ambtelijk 

wel en niet kan.  

 

 

                                                                 

1 Carmiggelt, 2013 
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3 AANPAK  
 

Om goed zicht te hebben op de huidige situatie en de ervaringen met belangenbehartiging is deze 

verkenning uitgevoerd op basis van de volgende drie elementen:  

1. Overzicht van huidige inspanningen en ervaringen belangenbehartigende rol:  

Voor een verkenning van de belangenbehartiging rol wilde het CGA goed zicht hebben op de 

huidige situatie en de ervaringen met inspanningen op dit gebied. Via de documenten op het 

leden-gedeelte van de website is een globaal beeld verkregen van die activiteiten. Dit beeld is 

gecomplementeerd aan de hand van de uitgevoerde interviews.  

 

2. Interviews:  

Er zijn diverse personen geïnterviewd namens vooraf geselecteerde partijen. Vanuit het convent 

bestonden de geïnterviewden uit zowel leden als bestuursleden. Daarnaast is een aantal 

relevante belanghebbende partijen van buiten het CGA geïnterviewd. In totaal zijn vijf personen 

vanuit het CGA geïnterviewd en 6 personen van buiten het CGA. Zie bijlage 3 voor het overzicht 

van alle geïnterviewde personen en partijen. Met uitzondering van één interview zijn alle 

interviews face-to-face uitgevoerd. Voorafgaand aan de interviews zijn twee vragenlijsten 

opgesteld, een voor de CGA leden en een voor personen van buiten het convent. Hoewel niet 

expliciet vooraf gevraagd aan ons, geven de interviews met de CGA leden en met ‘de externen’ 

ook een beeld van hoe nu naar het convent gekeken wordt. De belangrijkste bevindingen 

worden als ‘ongevraagd advies’ ook in deze verkenning meegenomen. Vaak liggen de meningen 

en beelden voor de hand ‘de zogenaamde stokpaardjes’, maar het CGA kan dit ook beschouwen 

als reflectieve feed back. 

 

3. Onderzoeken van huidige kaders en voorbeelden andere verenigingen: 

Het is voor het CGA soms lastig te bepalen of er binnen het convent door een lid namens de 

eigen gemeente  (dus met een mandaat) of als individu wordt gesproken. Dat staat het (pro-

)actief handelen soms in de weg. Daarnaast is niet geheel duidelijk wat je als vereniging van 

voornamelijk gemeenteambtenaren wel en niet kan doen op het gebied van 

belangenbehartiging. Via document- en literatuuronderzoek en aan de hand van de interviews 

met externe belanghebbenden is in kaart gebracht wat gebruikelijk/ongebruikelijk is en wat 

wel/niet kan en mag.  

 

4 OVERZICHT HUIDIGE ACTIVITEITEN VAN HET CGA  
 

4.1 DE GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGIE EN DE ROL VAN HET CGA DAARIN  

 

Nederland kent een gedecentraliseerd stelsel. Dat betekent dat van alle overheden de gemeenten het 

eerst verantwoordelijk zijn voor het formuleren van beleid ten aanzien van archeologie. Het realiseren 
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hiervan wordt door het CGA niet als haar primaire taak gezien.2 In meer algemene zin bevordert het 

CGA wel de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid bij de daartoe relevante 

koepel- of vakorganisaties (zie volgende paragraaf) en stimuleert dit vanuit de sociëteitsfunctie door 

middel van het delen van best practices op het gebied van archeologiebeleid. 

 

4.2 BLIK OP DE HUIDIGE FUNCTIE VAN HET CONVENT ALS PLATFORM  

 

Het CGA houdt 3 tot 4 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarnaast vergadert het 

dagelijks bestuur van het CGA 3 keer per jaar, ongeveer twee weken voorafgaand aan de ALV. 

Het CGA ziet zichzelf primair als een overlegorgaan en secundair als belangenbehartiger. Letterlijk staat 

op de website. 3  “Het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) is het overlegorgaan van 

archeologen in Nederland die een betrekking hebben bij een gemeente of via een 

samenwerkingsverband een structureel contract hebben met een gemeente op het gebied van 

archeologie. Het CGA behartigt de belangen van het archeologisch erfgoed in ruim 150 Nederlandse 

gemeenten. Als koepelorganisatie adviseert het CGA de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

op het gebied van RO en archeologie.”  

Op het besloten leden-gedeelte op de website staan onder ‘downloads’ onder andere agendastukken 

en beleidsstukken van leden. Hierin komt de platformfunctie duidelijk naar voren. Uit de verslagen van 

de ALV’s blijkt dat informatie wordt uitgewisseld over verschillende onderwerpen zoals certificering, de 

Erfgoedwet en de Omgevingswet. De beleidsstukken van enkele leden dienen als voorbeeld, zijnde best 

practices, voor de andere leden. Zo staan er verschillende waardenkaarten, erfgoedverordeningen en 

beleidsnota’s ter beschikking voor de leden.  

Ook is er een ‘vraag & antwoord’-optie op het leden-gedeelte dat fungeert als een forum. Hier kunnen 

vragen gesteld worden aan alle leden. De antwoorden zijn vervolgens ook weer voor alle leden 

zichtbaar. Wat overigens opvalt is dat het vaak dezelfde leden zijn die reageren op een vraag.4  

 

4.3 BLIK OP DE HUIDIGE FUNCTIE VAN HET CONVENT ALS BELANGENBEHARTIGER  

 

Vanaf de website is niet duidelijk wat het CGA zelf als belangenbehartiging beschouwt of wat ze op het 

gebied van belangenbehartiging doet of gedaan heeft. Bij de links op de eigen website wordt bij 

                                                                 

2 Het CGA gaat er vanuit dat elk lid dit voor zijn of haar gemeente doet en dat daar via voorbeeld-erfgoedverordeningen etc 
genoeg andere middelen voor zijn. Het zelf ontwikkelen van beleid, voor andere gemeenten, is niet de taak van het CGA. Ook 
het actief benaderen van niet-CGA gemeentes in dit kader ziet het CGA niet als haar taak, maar een taak die voor de RCE is 
weggelegd.  Trew4 

3 http://www.gemeente-archeologen.nl/10/12/Over-cga 

4 Op dit moment wordt de website op onderdelen vernieuwd, waardoor hij onder andere beter toegankelijk moet zijn. 
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‘belangenbehartiging’ verwezen naar de websites van Erfgoed Nederland (niet meer bestaand) en de 

Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA). Het verband tussen het CGA, Erfgoed Nederland, de 

NVvA en belangenbehartiging is echter niet duidelijk.  

Op het leden-gedeelte van de CGA website zijn de accounthouders te vinden voor de relevante vak- en 

koepelorganisaties (geraadpleegd d.d. 19-01-2018). Hieruit komt wel naar voren wat voor het CGA de 

belangrijkste stakeholders zijn, maar niet óf en welke belangen er behartigd worden. Dat zou nader 

geëxpliciteerd kunnen worden.  

Navraag5 leert dat iedere accounthouder een bestuurslid als vast contactpersoon heeft. Sommige 

accounts zijn niet meer actueel en/of actief. Vanuit het bestuur is daar niet altijd zicht op. Verder vindt 

er ook regelmatig overleg plaats op een bepaald account zonder dat de betreffende accounthouder er 

bij betrokken is. Dat is voor een groot deel te verklaren door de vele informele contacten die er zijn in 

de kleine archeologische wereld. 

VNG   Maarten Wispelwey (vz) 

CCvD    Maarten Wispelwey (vz) 

SIKB   Maarten Groenendijk 

FGM   Maarten Wispelwey (vz) en Bas van Sprew 

AWN   Nico Arts en Ria Berkvens 

Stichting Reuvens Masja Parlevliet 

DCE6   Maarten Wispelwey (Corien Bakker, Arnold Carmiggelt/Dieke Wesselingh) 

Erfgoedinspectie Corien Bakker 

‘Haagse contacten’ Corien Bakker 

VOiA-NVAO7  Ilse Schuuring en Stefan Molenaar 

RCE, gemeenten Anja van Zalinge en Carla Soonius 

KNA Waterbodems Michiel Bartels 

RCE, Archis3  Erik Peters 

Uit het visie-document8 blijkt dat het CGA op het gebied van belangenbehartiging streeft naar: 

1. Structurele aanwezigheid van archeologische kennis bij gemeenten.  

2. Benadrukken van de rol en het belang van gemeenten in het archeologisch bestel.  

                                                                 

5 Navraag gedaan bij de heer M. Wispelwey, voorzitter van het CGA. 

6 Tegenwoordig Erfgoed en Kunsten bij Directie Cultuur en Media. 

7 Bij het bestuur VOiA is niet bekend dat er een CGA-stakeholder is.  

8 Carmiggelt, 2013 
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3. Eigen beleidsvrijheid bij gemeenten en, indien gewenst, beschikken over eigen 

uitvoeringscapaciteit. 

Het CGA doet dit onder andere door het uitdragen/communiceren over deze uitgangspunten. De 

boodschap is gericht op de actoren in het archeologiebestel en op gemeenten waar nog geen sprake is 

van een structurele aanwezigheid van archeologische kennis. Het CGA faciliteert deze gemeenten niet 

omdat hiervoor andere instanties bestaan (provinciale steunpunten, archeologische adviesbureaus, 

RCE). Uiteraard kunnen individuele gemeentelijk archeologen wel gemeenten in hun regio adviseren. 

5 BEVINDINGEN INTERVIEWS 

5.1 VAN BINNENUIT: INTERVIEWS MET (BESTUURS)LEDEN VAN HET CGA9  

 

Alle geïnterviewde CGA-leden wijzen meteen op de sociëteits-functie van het convent, die als prettig en 

nuttig wordt ervaren. Het belangrijkste daarbij is het bespreken van de stand van zaken in het 

beleidsveld archeologie, het van elkaar leren en het onderling uitwisselen van ‘formats’. “Het zijn toch 

collega’s die min of meer in dezelfde positie zitten. Die weten hoe het zit en ook een beeld hebben van 

wat het werken in een politieke omgeving inhoudt.” Als veel minder belangrijk, maar wel leuk, wordt 

de inhoud van het vak genoemd: nut en noodzaak van onderzoek, methoden en technieken etc.  

De belangenbehartiging wordt vooral gezien in het contact met externe partijen zoals RCE/OCW, IPO, 

FGM, VNG en het CCvD. Een gezamenlijk standpunt bepalen en uitdragen is echter lastig, onder andere 

omdat de leden van het convent verschillend zijn: zowel bevoegd gezag als uitvoerder. Wat hierbij als 

zwakte van het CGA wordt gezien is dat niet alle leden van het convent een mandaat vanuit hun 

gemeentebestuur hebben. Binnen de ALV is het voor (het bestuur van) het CGA daarom soms lastig te 

bepalen of een CGA lid namens de eigen gemeente of als individu spreekt. Daardoor is niet altijd 

duidelijk of er een bestuurlijke back-up is ten aanzien van een bepaald onderwerp. Een algemeen 

mandaat vanuit de leden ontbreekt waardoor er geen politieke slagkracht is. 

Op de vraag of de kern van de archeologie bij de gemeente ligt, wordt heel verschillend geantwoord 

maar in de kern zijn de geïnterviewden het met elkaar eens: gemeenten bepalen wanneer er 

archeologisch onderzoek moet plaats vinden en welke eisen daaraan gekoppeld worden. Daarom is 

archeologische deskundigheid bij gemeenten en de kwaliteit van de besluitvorming zo belangrijk. 

“Maar”, stelt Maarten Wispelwey (voorzitter CGA), “als er ergens klachten zijn of voorbeelden van zijn 

dat het ergens niet goed gaat, dan moet dat ook gezegd kunnen worden. Daarom zijn we gestart met 

intervisie. Daar kunnen we als convent enorm ons voordeel mee doen.” 

                                                                 

9 In het visiedocument (Carmiggelt, 2013) zijn een aantal zwaktes van het CGA geïnventariseerd: de interne communicatie 
laat te wensen over, er is een te hoge werkdruk voor het bestuur, er bestaat een te geringe professionaliseringsgraad en er 
is een onduidelijke prioritering en doelstelling van de organisatie. Deze zwaktes worden grotendeels bevestigd door het beeld 
dat uit de interviews naar voren komt. 
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Het CGA zou het vele belangrijke werk dat aan de voorkant verzet wordt meer kunnen uitdragen. Om 

verder meer effectief te kunnen zijn als CGA worden de website en het werken met accounthouders en 

dossiers als positieve voorbeelden genoemd. De website moet dan wel actueel gehouden worden en de 

juiste informatie bevatten. Waarbij wordt ingezien dat hier momenteel een te kort aan capaciteit voor 

is. 

Het CGA zou meer naar buiten kunnen treden vinden de leden. Daarbij wordt de FGM als voorbeeld 

genoemd. In de onderwerpen moeten dan wel keuzes gemaakt worden. “Het CGA heeft wel een missie, 

maar handelt er onvoldoende naar.” Ook hier wordt weer het gebrek aan capaciteit genoemd. 

Er wordt aandacht gevraagd voor de balans tussen belangenbehartiging en de platformfunctie.  

Als belangrijkste stakeholders worden RCE/OCW, IPO, FGM en VNG genoemd. Het CCvD en het Groot 

Reuvensoverleg worden genoemd als belangrijke koepeloverleggen. Uit de interviews wordt niet 

duidelijk waarom deze partijen als stakeholders worden gezien en wat er op de agenda staat. Overigens 

wordt ook hier weer het gebrek aan capaciteit genoemd. “Maar, overleggen met stakeholders zijn een 

middel en moeten niet het doel zijn.”  

De meningen verschillen over overleg met de opdrachtgevers en archeologische bedrijven als 

stakeholders. “Je hoort nu regelmatig discussies tussen bedrijven en CGA-leden. Die discussies ontstaan 

door onbegrip of niet weten wat je aan een ander hebt, wat een ander doet. Door met elkaar te 

overleggen krijg je beter onderling begrip. Bij heel veel dingen kun je als CGA en archeologische 

bedrijven gewoon samen optrekken.”  

Bij de vraag waar het CGA over 5 jaar moet staan is iedereen weer eensgezind: de sociëteitsrol van het 

CGA functioneert goed. De rol van belangenbehartiger werkt pas goed als je een standpunt hebt en een 

bestuurlijke dekking. 

Verder hebben de meeste geïnterviewden de wens dat over 5 jaar alle gemeenten in Nederland eigen 

archeologische expertise (op academisch niveau) in huis hebben. 

5.2 VAN BUITEN NAAR BINNEN: INTERVIEWS MET EXTERNE STAKEHOLDERS  

De geïnterviewden werd gevraagd naar hun kennis over en ervaring met het CGA als koepel, gevolgd 

door de vraag of zij vinden dat de kern van de archeologie in Nederland bij gemeenten ligt. Deze laatste 

vraag geeft immers wat meer ‘perspectief’ aan het antwoord. Alle geïnterviewden kennen het CGA van 

naam en hebben een globaal beeld bij wat het CGA is. Deze ‘kennis’ hangt vooral samen met het feit 

of de geïnterviewde het CGA kent als gremium vanuit het eigen werkveld (geïnterviewden VOiA, RCE, 

EGI etc.). Bij deze groep is het meer vanzelfsprekend dat zij het CGA wel kennen en daar een globaal 

beeld bij hebben. Wel geven zij aan in de praktijk vooral te maken hebben met individuele leden van 

het CGA. Dat is logischerwijze minder het geval bij de geïnterviewden bij ‘echte’ externe partijen als de 

FGM, VNG of de NEPROM. Zij kennen het CGA wel van naam maar, zo blijkt uit de gesprekken, weten 

niet wat het CGA doet of voor hen kan betekenen. Geen van de geïnterviewden heeft een beeld bij 

waar het CGA precies voor staat (standpunt, motto, visie) of denken dat het CGA er vooral is als 
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belangenbehartiger voor de opgravende gemeenten.10 Het CGA wordt vooral als reactief gezien en niet 

als proactief. Een van de geïnterviewden gaf aan het CGA te zien als een ‘kruiwagen vol springende 

kikkers’.  

Zonder uitzondering is men het erover eens dat de kern van de Nederlandse archeologie bij gemeenten 

ligt en dat de ‘gemeentelijke archeologie staat als een huis’. Ondanks deze positieve uitspraak komt er 

uit de gesprekken ook een negatiever beeld naar voren die zich vooral verhoudt tot individuele 

gemeenten. Daar wordt met name het gebrek aan rollenscheiding bij beleid en uitvoering genoemd als 

een belangrijk punt van zorg. Dit maakt een gemeente die ook uitvoert, als bevoegd gezag per definitie 

minder betrouwbaar. Uit de interviews blijken ook de nodige negatieve ervaringen bij leden van het 

CGA over de besluitvorming aldaar ten aanzien van archeologisch onderzoek. Deze wordt bij enkele 

gemeenten als niet-transparant ervaren en soms blijken gemeentelijk archeologen duidelijke voorkeuren 

te hebben voor een bepaalde archeologische uitvoerder.  

Een opvallende uitspraak over gemeentelijk archeologen is dat zij zich nog teveel spiegelen aan de 

universitaire archeologie. Nagenoeg alle geïnterviewden zijn het erover eens dat gemeentelijk 

archeologen (‘de leden van het CGA’) veel meer ‘verhalenvertellers’ zouden moeten zijn voor hun eigen 

gemeentes en niet het zijn van de ‘wetenschappelijk onderzoeker’ zouden moeten nastreven. 

Archeologen hebben goud in handen met ‘de passie van de ontdekking’, dat zouden zij nog meer mogen 

-en zelfs moeten- uitdragen als er straks in het stelsel van de Omgevingswet geconcurreerd moet 

worden met andere belangen in het ruimtelijk domein.  

Wat kan het CGA op deze punten voor haar leden betekenen? Het CGA kan voor haar leden vooral het 

platform zijn om goede ideeën uit te wisselen over hoe je het archeologisch verhaal goed kan neerzetten 

in de eigen gemeente.  

“Maar”, zo vroeg een van de geïnterviewde zich af ‘”wat is eigenlijk het probleem van het CGA? Als er 

geen acuut probleem is, dan moet je vooral koesteren wat je hebt. Echte belangenbehartiging kan het 

CGA alleen goed en effectief doen als dat ambtelijk wordt losgekoppeld.” Tot de eigen leden zou het 

bestuur van het CGA zich vooral ambtelijk moeten verhouden. “Echte belangenbehartiging in de vorm 

van een lobby kan alleen effectief zijn als dat bestuurlijk wordt opgepakt.”  

Voor de eigen leden zou het CGA een ‘leergemeenschap’ moeten zijn, een platform waar goede ideeën 

en voorbeelden uitgewisseld worden. Dat mag iets minder ‘soft’ dan nu de indruk is. De leden zouden 

ook aangesproken moeten kunnen worden bij gebrek aan transparantie of niet-ethisch handelen bij hen 

gemeentelijke taakuitvoering. Echte belangenbehartiging van het CGA verwacht men alleen als er een 

acuut probleem is of als er een helder standpunt is.  

Als belangrijkste stakeholders worden in volgorde van belangrijkheid genoemd de VNG, RCE/OCW, IPO 

en de FGM. Hierbij werd aangegeven dat de relatie CGA en VNG niet duidelijk is of onvoldoende wordt 

ingevuld. Erfgoed is binnen de VNG immers niet meer officieel ingevuld, maar wordt als belang behartigd 

via de VNG-commissie Ruimte en Wonen. De geïnterviewde vertegenwoordiger in deze commissie geeft 

                                                                 

10  Dat beeld is ontstaan door de positie van het CGA in het CCvD. Vermoedelijk door de recente ontwikkelingen met 

betrekking de wettelijk verplichte certificering.  
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aan het CGA nog maar weinig aan tafel gehad te hebben (i.t.t. de FGM). De FGM wordt meermalen als 

belangrijkste counterpart genoemd voor het gebouwde erfgoed en kan dienen als voorbeeldorganisatie 

voor effectieve belangenbehartiging. Ook ziet men samenwerking met de FGM op onderdelen als zinvol 

voor het CGA11. De AWN beschouwd zichzelf als belangrijke partner van het CGA vanwege het gedeelde 

belang voor het borgen van een goede gemeentelijke archeologie. De RCE geeft aan vooral een 

gesprekspartner te zijn op het gebied van beleidsuitvoering en dat de directie E&K (Erfgoed en Kunsten) 

vooral belangrijk is voor beleidsontwikkeling. De RCE geeft overigens aan dat het overleg met het CGA 

minder intensief is dan het in hun ogen zou mogen zijn. 

 

6 WAT ZIJN GELDENDE KADERS EN WELKE VERENIGINGEN 

KUNNEN ALS VOORBEELD DIENEN? 
  

6.1 ANALYSE OP BASIS VAN LITERATUUR EN DOCUMENTEN 

 

In de archeologie lopen de termen belangenbehartiging en lobby nog weleens door elkaar heen. 

Belangenbehartiging zelf kent veel vormen en is in feite een containerbegrip. Het CGA is een vereniging 

die vooral bestaat uit gemeentelijk ambtenaren. De vraag die het CGA graag beantwoord wil zien is wat 

het CGA als ‘koepel’ wel en niet mag doen als belangenbehartiger. Een pasklaar antwoord op die vraag 

is op basis van literatuuronderzoek niet makkelijk te geven. Er is weinig echte literatuur te vinden noch 

artikelen die specifiek ingaan op (publieke) belangenbehartiging. Wel kan mede op basis van de 

gehouden interviews met ervaringsdeskundigen gesteld worden dat belangenbehartiging duidelijk 

onderscheiden moet worden van lobby. Ambtenaren mogen immers niet lobbyen, want zij voeren 

vastgesteld overheidsbeleid uit en dat matcht niet met een lobby waarmee je beoogt -al dan niet 

stelselmatig- invloed uit te oefenen op beleidsmakers op verschillende bestuursniveaus. Lobby gebeurt 

dan ook met name op bestuurlijk niveau en is ook daar het meest effectief. In de wereld van het 

bovengrondse erfgoed wordt deze lobby vooral uitgevoerd door bestuurders, waarbij deze rol duidelijk 

gescheiden is van de ambtelijke rol. 

Een vereniging als het CGA kan dus prima als belangenbehartiger opereren, zolang deze maar van lobby 

gescheiden blijft. De Nederlandse archeologie kan niet bogen op ruime ervaring met professionele 

belangenbehartiging of lobby in vergelijking met bijvoorbeeld koepels binnen het gebouwde erfgoed, 

hoewel het steeds vaker onderwerp van gesprek is.12 Wellicht is de reden hiervoor dat het omgaan met 

archeologie goed verankerd is in wet- en regelgeving.13 Politiek en bestuur hoeven wat minder ‘verleid’ 

                                                                 

11 De FGM ziet dit wat minder als direct voor de hand liggend, maar kan zich voorstellen dat er in de toekomst onderwerpen 

zijn waarbij samen optrekken nuttig kan zijn 

12 In het Reuvensoverleg naar aanleiding van de casussen Delft en Dalfsen. 
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te worden, zoals dat wel het geval is bij het bovengrondse erfgoed. Daar heeft men vermoedelijk als 

gevolg daarvan veel meer ervaring met belangenbehartiging en lobby.  

De vraag is dan vooral welk belang (of belangen) het CGA wil behartigen? Op die vraag is nu nog geen 

concreet antwoord te geven. Dit wordt immers vooral ingegeven door de actualiteit, een helder 

standpunt vanuit het convent zelf en de wens om in actie te komen. Dit vergt daarnaast afstemming 

met de leden over de aanpak, werkwijze en vooral organiserend vermogen.  

Aan de Vrije Universiteit is het zogeheten ‘propellermodel’ ontwikkeld waarbinnen de drie belangrijkste 

speelvelden zijn afgebeeld als dynamische propellerbladen die in dit geval het CGA als vereniging 

bestuurlijk voortstuwen. Voor een verkenning in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken 

werd het door C. Wijn als volgt weergegeven:  

“Deze bladen draaien om de as: de verenigingsorganisatie. En daarmee is de samenhang tussen beheer 

en bestuur aangegeven: een goed beheerde organisatie kan optreden als een krachtige bestuurder van 

een branche en andersom.”  

Deze drie kritische succesfactoren van een organisatie zijn kernachtig te benoemen als: 

1.  de strategische belangen positioneren; 

2.  het collectief organiseren; 

3.  zorgen dat leden individueel kunnen profiteren (leergemeenschap, vraagbaak, informeel netwerk)  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Omdat de onderwerpen/standpunten waar belangenbehartiging gewenst is nu nog niet bekend zijn, 

beperkt deze verkenning zich tot enkele algemene, maar handzame aanbevelingen voor effectieve 

belangenbehartiging op het gebied van erfgoed en die relevant kunnen zijn voor het CGA. Zie hoofdstuk 

7 en bijlage 1.  

1. Strategische belangen positioneren 

3. Individueel profiteren 

 

 

2. Het collectief organiseren 
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6.2 HOE DOEN ANDERE ORGANISATIES AAN BELANGENBEHARTIGING EN WAT ZIJN 

HUN SUCCESFACTOREN?  

 

Ten behoeve van deze verkenning is ons gevraagd om in beeld te brengen hoe andere vergelijkbare 

(ambtelijke) organisaties belangenbehartiging uitvoeren. Gekozen is om 2 organisaties uit de wereld 

van het gebouwde erfgoed nader onder te loep te nemen en dat te spiegelen aan een organisatie van 

buiten de erfgoedwereld.  

 

• De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM)  

De FGM bestaat in haar huidige vorm sinds 2002 als een netwerkorganisatie bestaande uit een 

informeel, ambtelijk netwerk van gemeentelijke monumentenzorgers. Daarnaast is er een bestuurlijk 

deel buiten de federatie, het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten (BPE).14 Zij zijn wanneer nodig 

actief op het vlak van belangenbehartiging en lobby. 

Doel van de organisatie  

De doelstelling van de FGM het is met anderen werken aan een professionele en eigentijdse 

instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke 

overheid. Volgens het reglement15 worden de volgende doelen nagestreefd:  

• de uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de monumentenzorg (waaronder 

ook de archeologie begrepen); 

• het bepalen van gezamenlijke visies over monumentenbeleid; 

• het uitwisselen van ervaringen. 

Hoe wordt dat doel bereikt? 

Bij het bereiken van deze doelen staan netwerk, praktijkkennis en lobby hoog in het vaandel. De FGM 

als netwerk is laagdrempelig en streeft naar bijeenkomsten met een informeel en persoonlijk karakter. 

Het netwerk bestaat uit ambtenaren uit de wereld van de monumentenzorg. Zowel grote als kleine 

gemeenten kunnen zich aansluiten. De periodieke bijeenkomsten worden drukbezocht. Deze kennen 

geen formele agenda. Karin Westerink voorzitter van de Federatie zei daarover tijdens het interview: 

‘We hebben ook geen statuten. Er zijn ook geen betaalde functies. Dat werkt heel goed. De Federatie 

is fun. We maken ons niet heel druk. Mensen moeten het zelf willen doen. Daarom zijn we ook trots op 

                                                                 

14 Het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten bestaat uit wethouders met erfgoed in hun portefeuille. Doel van dit platform 
is om gezamenlijk het erfgoedbeleid bestuurlijk goed te vertegenwoordigen in landelijke ontwikkelingen, die effect hebben 
op de lokale situatie.  Portefeuillehouders kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit platform. Het Bestuurlijk Platform 
Erfgoedgemeenten zal onder meer de lobbytaak van de (ambtelijke) Federatie Grote Monumentengemeenten op zich 
nemen, maar kan ook voor anderen gesprekspartner zijn en onderwerpen agenderen (bron: monumentengemeenten.nl). 
 
15 Zie voor het reglement www.monumentengemeenten.nl 
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hoe we het doen. Onderwerpen kunnen aangedragen worden tijdens vergaderingen en daarvoor 

kunnen ter plekke werkgroepen ontstaan. Dat werkt heel goed. Juist dat is het goud van de organisatie.’  

De praktijkkennis, als tweede doel, wordt bereikt doordat het netwerk en de bijeenkomsten fungeren 

als platform om praktijkkennis uit te wisselen. Hiervoor worden er vanuit de Federatie, en dan vooral 

door het bestuur, actief relaties met partners onderhouden zoals VNG, IPO en koepels van andere 

monumentenorganisaties.  

Tot slot komt de Federatie ook in actie als het nodig is om een bestuurlijk standpunt in te nemen via 

het BPE, zoals hierboven aangegeven. Door haar netwerk en door het inzetten van bestuurders wordt 

de Federatie als zeer effectief beschouwd.  

Recent is de FGM actief geweest naar aanleiding van het rapport opgesteld door de Vakgroep 

Restauratie16 . In dit rapport is kritiek geuit op de taakuitvoering door gemeenten op het terrein van 

erfgoed. De FGM heeft de minister van OCW naar aanleiding van dit rapport gevraagd een verkenning 

uit te voeren waarop deze kritische geluiden gebaseerd zijn. Deze verkenning is recent uitgevoerd in de 

vorm van een quickscan17. 

Organisatie  

Het bestuur van de FGM telt 8 leden, waaronder een voorzitter en een penningmeester/secretaris. Alle 

leden van het bestuur zijn werkzaam voor een gemeente. Op dit moment zijn er 74 gemeenten bij de 

Federatie aangesloten. 

De FGM zelf doet niet aan actieve belangenbehartiging/lobby, omdat daar geen mandaat voor is en dit 

ambtelijk niet kan. Naast de Federatie is er een bestuurlijk platform met een ambtelijk secretaris.18 Zij 

komen in actie als er een duidelijk probleem is. Het primaat van elk gemeentebestuur afzonderlijk is 

onomstreden, maar dat neemt niet weg dat de Federatie bij gelegenheid wel degelijk een bestuurlijk 

standpunt in kan nemen. Accordering van dat standpunt van elk afzonderlijke gemeente is dan wel 

noodzakelijk.19 

Het lidmaatschap van de FGM bedraagt € 300,– per jaar per gemeente.20 Leden van de federatie zijn 

de ambtelijke contactpersonen voor monumentenbeleid in de aangesloten gemeenten.  

                                                                 

16 Naar een duurzame instandhouding van gebouwd erfgoed. Rapport Vakgroep Restauratie (2017) 

17 Stelsel of lappendeken? Een quickscan met betrekking tot de gemeentelijke taakvervulling op hey gebied van de boven- en 
ondergrondse monumentenzorg. C. Wijn (2018). Bij het schrijven van deze verkenning is de Quickscan nog niet openbaar 
raadpleegbaar. 

18 Karin Westerink is naast voorzitter van de FGM ook ambtelijk secretaris van het bestuurlijk platform.  

19 Mondelinge mededeling Karin Westerink (FGM). 

20 Naast de contributie bestaan inkomsten van de FGM verder uit: bijdragen van donateurs en sponsors, inkomsten uit 
opdrachten, legaten, schenkingen en rente over banksaldi. 
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Volgens het reglement21 nemen de leden deel aan de federatie op persoonlijke titel, zonder last of 

ruggespraak; zij zitten niet in de federatie namens de gemeente waar zij werkzaam zijn, maar zij 

vertegenwoordigen wel hun gemeente en zij dragen een standpunt uit waarvan zij redelijkerwijs kunnen 

inschatten dat dit het gemeentelijk beleidsuitgangspunt is. 

Indien nodig kunnen zij daarom wel gevraagd worden om een brief of notitie die het bestuur laat uitgaan 

ook namens de gemeente die dat lid vertegenwoordigt te laten uitgaan. Deze vorm van terugkoppeling 

laat elke gemeente vrij om een brief mede te onderschrijven. 

Functies of deelname aan werkgroepen zijn onbezoldigd. Dit is een bewuste keuze. De FGM meent dat 

als werk binnen de Federatie betaald zou worden, mensen een afwachtende houding gaan aannemen. 

‘Dit vereist wel doortastend en enthousiasmerend voorzitterschap’ meent Karin Westerink.  

 

• De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM)  

De FIM is de collectieve belangenbehartiger van particuliere monumentenorganisaties in Nederland. De 

FIM komt op voor de landelijke belangen van gebouwde, archeologische, groene en 

mobiele monumenten. 

Doel van de organisatie 

Bij de oprichting van de FIM zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 

• De uitwisseling van alle zaken van beleid en uitvoering inzake de bescherming, instandhouding 

en/of het beheer van gebouwde, archeologische, groene, en mobiele monumenten. 

• Het bepalen van gezamenlijke visies over beleid inzake bescherming, instandhouding en/of 

beheer.  

• Het actief uitdragen van die visies op politiek en ambtelijk niveau. 

Hoe wordt dat doel bereikt? 

De FIM tracht dit doel te bereiken door het opzetten van een actief netwerk van personen en instanties 

en het uitvoeren van lobbywerk ten dienste van de doelstelling van de vereniging. Daarnaast worden 

er vergaderingen en bijeenkomsten georganiseerd, notities en aanbevelingen opgesteld en zitting 

genomen in diverse werkgroepen. FIM vormt zo de spreekbuis tussen monumentenorganisaties en de 

overheid. 

De belangenbehartiging doet de FIM richting nationale en provinciale overheden, via gerichte lobby 

naar politici en bestuurders, maar ook door contacten met collega-organisaties. De FIM informeert 

overheden over urgente kwesties, en brengt (ongevraagd) advies uit over lange termijn ontwikkelingen 

in de sector. De leden (meer dan 40) hebben hierbij een cruciale rol. Zij zijn het die misstanden 

                                                                 

21 Zie https://monumentengemeenten.nl/over-de-federatie/doelstelling-en-

reglement/#Lidmaatschap_en_verantwoordelijkheid 



 

 

 

 15 

signaleren, geconfronteerd worden met de praktische uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en 

wensen of noden hebben om hun taak naar behoren uit te kunnen oefenen. 

Het bestuur van de FIM heeft verschillende onderwerpen aanhangig gemaakt bij de landelijke en 

provinciale politiek en bestuurslagen. Veelal doet het bestuur dit via brieven en notities. Die staan op 

de website van de FIM naar hoofdonderwerp bij elkaar geordend. Zo kunnen de leden gemakkelijk 

nagaan wat de laatste stand van zaken is op de belangrijkste lobbydossiers die het FIM bestuur onder 

zijn hoede heeft. Momenteel zijn dat22: 

• Nationaal Energieakkoord en monumenten 

• Restauratiekwaliteit in de monumentenzorg (ERM/POM) 

• Rijkssubsidiering instandhouding monumenten (BRIM) 

• Erfgoedwet 

Organisatie 

Het bestuur van de FIM telt 12 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, 

een penningmeester en een vicevoorzitter. Het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden zijn geen 

ambtenaren. Het uitgangspunt van de FIM is om bestuursleden te hebben die zo ‘hoog’ mogelijk uit de 

betreffende organisatie komen. De gedachte daarachter is dat deze minder last en ruggespraak hoeven 

te houden en dus vrijer kunnen besturen.  

De respons van de leden, de uitkomsten van de themabijeenkomsten en de resultaten van het 

lobbywerk bepalen de agenda van het bestuur. Eén keer per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering 

plaats, waarin het gevoerde beleid wordt verantwoord en het actieplan wordt vastgesteld voor het 

komende jaar. Ieder lid heeft de mogelijkheid belangen in te brengen. Daarnaast kunnen leden 

deelnemen aan één van de werkgroepen. 

Wat betreft de contributie gaat de FIM uit van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 

dragen. Daarbij is er overigens geen verschil in stemrecht of invloed. Hiertoe is een staffel opgesteld 

naar soort organisatie. Hoe minder vaste staf, of hoe minder monumenten in beheer, des te lager de 

bijdrage. Naast het lidmaatschap is ook toehoorderschap mogelijk. 

Het bestuurswerk is onbezoldigd. Vanuit de contributie wordt in ieder geval de ambtelijk secretaris 

betaald. Daarnaast wordt op projectbasis betaald, b.v. voor het lobbywerk dat de voorzitter namens de 

FIM doet. Dit wordt vooraf door de ALV goedgekeurd. 

 

• De Samenwerkende Register Accountants en Accountants 

Administratieconsulenten (SRA)  

Het SRA is een netwerkorganisatie van zelfstandige accountantskantoren. Met praktische en 

strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren.  

                                                                 

22 geraadpleegd d.d. 8-2-2018 
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Doel van de organisatie 

Volgens de statuten van het SRA heeft de vereniging het doel de behartiging van de belangen van de 

leden. 

Hoe wordt dat doel bereikt? 

Dat doel wordt bereikt door: 

• het verzorgen van opleiding en permanente educatie  

• het verlenen van vaktechnische bijstand en ondersteuning  

• het bewaken van het kwaliteitsniveau van de leden  

• het stimuleren en toetsen van de naleving door de leden van de voor hen geldende 

wettelijke bepalingen en overige van overheidswege en de bevoegde publiekrechtelijke 

beroepsorganisaties gegeven regels 

• het ontwikkelen van gespecialiseerde informatietechnologie  

• het treffen van voorzieningen op het gebied van de levens- en schadeverzekeringen  

• het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van de public relations en communicatie  

• het ondersteunen van de leden op het gebied van personeel en kantoor  

• het onderhouden van contacten met derden en het participeren in overlegstructuren  

• het bevorderen van internationale samenwerking en alle overige activiteiten die tot het 

bereiken van het doel dienstig kunnen zijn. 

Het SRA vertegenwoordigt de belangen van SRA-kantoren en hun klanten op een groot aantal 

(beleids)onderwerpen. Over die (beleids)onderwerpen wordt een standpunt ingenomen. De 

belangrijkste standpunten worden op de website van SRA uit- en toegelicht. Hier staan ook de reacties 

op belangrijke en recente consultatiedocumenten. 

De speerpunten voor de belangenbehartiging worden steeds aangepast aan noden en wensen, maar 

altijd vanuit het doel dat de SRA-kantoren goed kunnen functioneren binnen een optimaal economisch 

klimaat. Daarom is het SRA structureel in gesprek met AFM, NBA, MKB-Nederland23, de Belastingdienst, 

het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken, de Tweede en Eerste Kamer, 

politieke partijen en banken.  

Door stelselmatig vanuit eigen kracht en deskundigheid met de stem vanuit de praktijk het verhaal te 

vertellen van de grote en kleine accountantskantoren en ondernemers in het MKB heeft het SRA respect 

en autoriteit opgebouwd bij de uiteindelijke beslissers. Hierdoor vraagt beroepsorganisatie NBA, maar 

ook de rijksoverheid, geregeld om de mening van het SRA.  

De aangesloten leden, 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland, 

onderscheiden zich van andere accountantskantoren doordat zij kiezen voor samenwerking door zich te 

verenigen in SRA. Die samenwerking maakt dat SRA de kennis, ervaring en kunde in huis heeft en deze 

                                                                 

23 AFM: Autoriteit Financiële Markten, NMA: Nederlandse Mededingingsautoriteit, MKB: Midden- en kleinbedrijf 
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met de leden deelt om deze zo optimaal mogelijk te adviseren. Het gaat om branchekennis en 

ondersteuning bij financieringskwesties. 

Organisatie 

SRA is een vereniging aangestuurd door een bestuur bijgestaan door diverse commissies. Het bestuur 

bestaat uit een voorzitter, een penningmeester/secretaris, een vicevoorzitter en algemene 

bestuursleden. Het bestuur neemt besluiten over het beleid en de financiële investeringen en fungeert 

als Raad van Toezicht.  

De diverse SRA-commissies bestaan uit professionals uit de praktijk. De commissies fungeren 

voornamelijk als klankbord en sparringpartner voor de verschillende afdelingen van het SRA-bureau. 

Deelname aan de commissies is deels onbezoldigd (van de leden, voor de leden) en wordt deels betaald 

(b.v. bij inhuur voor een onderzoek of geven van een cursus). Bij het kantoor van het SRA werken ca. 

65 –betaalde- personen (ca. 50 fte.). Deze worden vanuit de contributie betaald.  

Het SRA levert twee soorten diensten aan haar leden: 1) vallend onder het lidmaatschap (b.v. helpdesk 

en vakpublicaties) en 2) betaalde diensten (b.v. kwaliteitsreview kantoor, cursussen). 

Bestaansvoorwaarde voor de vereniging is de goede kwaliteit van de door de leden aan hun cliënten 

geleverde diensten. Een accountants- en adviesorganisatie mag pas na toetsing aan de kwaliteitseisen, 

vastgesteld door de ALV, lid worden van het SRA om vervolgens het SRA-merk te dragen. Regelmatig 

worden zij opnieuw getoetst om te controleren of zij hun zaken op orde hebben. 

 

Samengevat: wat zijn hun succesfactoren?  

Voor alle drie de organisaties geldt dat ze in het kader van belangenbehartiging duidelijke standpunten 

innemen. Deze standpunten worden niet alleen met de leden gedeeld maar zijn ook voor niet-leden 

zichtbaar (via de websites). Dit geldt ook voor onderzoeken, (eigen) rapporten, consultaties, 

reactiebrieven etc. De website van het SRA is hier een goed voorbeeld van: per dossier wordt de laatste 

stand van zaken gegeven, welke standpunten het SRA daarbij inneemt, er is gerelateerde/achtergrond 

informatie beschikbaar en er wordt een doorkijkje gegeven naar de dagelijkse praktijk.  

Alle drie de organisaties worden door ‘de buitenwereld’ als serieuze gesprekspartner gezien. Naast het 

geven van ongevraagd advies, worden de organisaties daarom vaak ook gevraagd om een advies uit te 

brengen. Bij navraag wordt door de organisaties zelf aangegeven dat dit ligt aan een goede 

dossierkennis en een proactieve houding. 

De organisatie van de FGM, de FIM en het SRA verschilt, waarbij de laatste het meest professioneel 

georganiseerd is. De FGM en de FIM hebben een -betaalde- ambtelijk secretaris die de website actueel 

houdt en de vergaderingen voorbereidt. Alle drie de organisaties zijn voor hun werkgroepen afhankelijk 

van de vrijwillige inzet van hun leden. Waarbij meteen opgemerkt moet worden dat de vijver waar uit 

gevist kan worden, in termen van capaciteit, groter is dan die waar het CGA uit zou kunnen vissen. 
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7 ADVIES EN OVERWEGINGEN 
 

Het bestuur van het CGA heeft ons opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren naar de 

mogelijkheden voor belangenbehartiging door het CGA. Deze verkenning is op verzoek van het convent 

uitgevoerd aan de hand van ideeën en wensen van betrokken externe stakeholders en hierbij de 

geldende kaders te betrekken. Met dit laatste werd vooral beoogd in beeld te brengen wat het convent 

wel en niet ‘mag’ als koepel op het gebied van belangenbehartiging. Deze vraag is bij 

belangenbehartiging relevant, omdat de leden van het convent vooral bestaan uit ambtenaren 

werkzaam bij een gemeente. Gebleken is dat zij niet altijd een mandaat hebben. Omdat niet duidelijk 

is wat wel en niet kan en mag belemmert dit nu effectieve belangenbehartiging door het convent.  

Mogelijkheden voor belangenbehartiging in scenario’s  

Uit de door ons uitgevoerde verkenning blijkt dat het CGA als koepel en vereniging zonder problemen 

als belangenbehartiger actief kan zijn. Het CGA kan daarin in onze ogen effectiever zijn door helderheid 

te hebben over de rol als belangenbehartiger naast de rol als laagdrempelige vereniging voor de eigen 

leden. Dit is belangrijk, omdat het zijn van een effectieve belangenbehartiger op onderdelen om een 

andere insteek van de vereniging vraagt. Uit de verkenning en met name de ervaringen van een 

organisatie als de FGM, blijkt dat als je als belangenbehartiger effectief wil zijn, het belangrijk is om 

eerst te weten (1) welk belang je wil behartigen, (2) daar overeenstemming over te bereiken en dan, 

al dan niet in samenwerking met andere partijen, een (3) strategie te bepalen en tot slot (4) in actie te 

komen. Hierbij geldt dat je effectiever kunt zijn als je als vereniging de rol van ‘sociëteit’ en 

‘diplomaat/belangenbehartiger’ van elkaar scheidt. Dit is belangrijk omdat het CGA vooral uit 

ambtenaren bestaat en beïnvloeding door bijvoorbeeld politieke lobby voor ambtenaren uit den boze is. 

In bijlage 1 worden enkele praktische aanbevelingen gedaan voor succesvolle belangenbehartiging.  

In alle gevallen is het in het kader van deze overwegingen goed om een herijking van de bestaande 

doelstelling van het convent uit te voeren. Voor wie is het convent en is het huidige standpunt nog 

actueel? Deze verkenning kan het bestuur aanwenden om door middel van een raadpleging van de 

leden in de vorm van bijvoorbeeld een ‘heidag’ weer helder in het vizier te krijgen. Tijdens zo’n ‘heidag’ 

kunnen de leden naar hun mening gevraagd worden. Om dat te faciliteren geven we ter overweging 

een aantal scenario’s mee voor het bestuur en de leden van het convent. Hierbij kan binnen de scenario’s 

natuurlijk ook gekozen worden uit bouwstenen uit een ander scenario.  

Scenario 0 Het convent blijft primair een laagdrempelige vereniging voor de eigen leden en doet niet 

aan belangenbehartiging. 

- Het convent is en blijft primair een vereniging voor de eigen leden. Uit de interviews blijkt 

overduidelijk dat de rol als sociëteit heel goed beoordeeld wordt en prima werkt. Men waardeert 

de laagdrempeligheid en het informele. Het ligt daarmee voor de hand dat het CGA ook die 

taak koestert. Vanuit die rol kan het CGA fungeren als een leergemeenschap, maar ook hét 

platform zijn om de eigen leden te informeren en van voorbeelden te voorzien over hoe je goed 

gemeentelijk beleid uitvoert. 

- Overweeg actualisatie van de website deze is op veel onderdelen verouderd. 

- Overweeg actualiseren van de huidige accounthouderschappen, deze suggereren nu 

belangenbehartiging. 
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Scenario 1 Het convent blijft primair een laagdrempelige vereniging voor de eigen leden en doet 

incidenteel (wanneer nodig) aan belangenbehartiging.  

- 1a De rol als belangenbehartiger wordt geformaliseerd 24  om effectief te zijn. 

Belangenbehartiging kent vele vormen en vereist ‘omgevingsbewustzijn’. Als vereniging kan het 

CGA een belang behartigen door een (bestuurlijk) standpunt in te nemen. Er vanuit gaande dat 

de leden van het CGA de gemeente vertegenwoordigen waar zij werkzaam zijn, dragen zij 

immers wel een standpunt uit waarvan zij redelijkerwijs kunnen inschatten dat dit het 

gemeentelijk beleidsuitgangspunt is. Bij brieven en notities die het bestuur van het CGA laat 

uitgaan, en waarin formele (politieke en beleids-)standpunten of voornemens, gedachten of 

voorstellen verwoord zijn, kan elk lid gevraagd worden of die betreffende brief of notitie kan 

uitgaan namens de gemeente die dat lid vertegenwoordigt. Deze vorm van terugkoppeling laat 

elk lid/gemeente dan vrij om een brief mede te onderschrijven. 

- 1b Uit de verkenning blijkt dat de doelstelling van het convent voor de buitenwereld niet helder 

is, zijn er geen (actuele) standpunten bekend en is niet duidelijk of en welke relatie er is met 

de VNG. Dat maakt dat omgekeerd partijen het CGA vermoedelijk ook niet als gesprekspartner 

weten te vinden als er een gezamenlijk belang is. Het verdient dus aanbeveling om de 

doelstellingen en (actuele) standpunten ook voor de buitenwereld kenbaar te maken. 

- 1c De lat voor de eigen leden wordt hoger gelegd, c.q. aan het lidmaatschap worden meer 

voorwaarden verbonden. Uit de interviews blijkt dat er nog een en ander verbeterd kan worden 

op het gebied van het uitvoeren van ‘goed’ gemeentelijk beleid en het actief uitdragen van 

archeologie voor het publiek. Onder ‘goed’ wordt door geïnterviewden verstaan dat de 

besluitvorming transparant is, je omgevingsbewust bent (belangenafweging) en er geen 

voorkeursposities voor archeologische uitvoerders binnen ‘jouw’ gemeente op nahoudt. 25 

Daarnaast wordt van de gemeentelijk archeoloog verwacht omwille van het draagvlak dat hij/zij 

ook een ‘actieve’ verhalenverteller is. Gemeentes als Leiden en Den Haag worden hier als goede 

voorbeelden genoemd. Om dit positief te stimuleren kan het CGA hét platform zijn voor het 

uitwisselen van informatie en goede voorbeelden. Leden die dit niet goed doen of zich hier 

onvoldoende voor inzetten, zouden daar ook vanuit het convent op aangesproken moeten 

worden. Het CGA kan de betrokkenheid van de leden verhogen, bijvoorbeeld door de leden te 

vragen zich op jaarbasis actief voor een x-aantal uur in te zetten voor een werkgroep.  

De Omgevingswet zorgt er straks voor dat je een van de vele spelers bent in het ruimtelijk 

domein. Archeologen werkzaam bij gemeenten zouden door het CGA gefaciliteerd kunnen 

worden hoe ze die rol het beste kunnen uitvoeren in dat nieuwe stelsel, waarin je je sectorale 

pet definitief zult moeten afzetten en integraal moet gaan werken. Het CGA is gestart met 

intervisie. De eerste ervaringen worden (intern) als positief ervaren. Dit middel kan ook een 

waardevol instrument zijn om de lat wat hoger te leggen. 

 

 

                                                                 

24  Om dit meer te formaliseren is naar verwachting aanpassing van de statuten vereist en indien gewenst ook meer 
geformaliseerde eisen aan lidmaatschap (lidmaatschap met voorwaarden).  

25 Meer materieel wordt het hebben van goede (lees: betrouwbare) verwachtingskaarten genoemd. 
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Scenario 2 Het convent gaat naast het zijn van een laagdrempelige vereniging voor de eigen leden 

ook een bestuurlijk platform optuigen (à la de FGM). Dit platform bestaat uit bestuurders die wanneer 

nodig voor lobby ingezet kunnen worden. Dit vereist geen mandaat vanuit de leden, wel een gezamenlijk 

standpunt.  Het CGA is nu primair een informele vereniging. Dit scenario houdt de grootste 

koerswijziging in en vereist meer een ‘helicopterblik‘ dan nu het geval is. 

- 2a Om het huidige bestuur meer invloed van buiten te laten ondergaan verdient het bij dit 

scenario aanbeveling om naast de voorzitter ook een tweede extern lid aan te zoeken. Het geeft 

een frisse blik, een bredere kijk en minder oriëntatie op het eigen (sectorale)belang. Externe 

bestuursleden zorgen naar verwachting voor een andere dynamiek in het bestuur, wat de 

benodigde helicopterblik ten goede zal komen. 

- 2b Het CGA zou bij dit scenario kunnen (her-)overwegen om op termijn ook als 

belangenbehartiger actief te zijn voor (erfgoed)gemeentes zonder ‘eigen archeoloog’, maar wel 

met een Erfgoedambtenaar. Mogelijk dat via dit scenario de aloude wens ‘alle gemeenten 

hebben op termijn een eigen archeoloog’ eerder in vervulling zal gaan, omdat via die nieuwe 

leden een ander speelveld ontstaat. Het CGA zal immers groeien en daarmee een 

gesprekspartner van formaat kunnen worden. 

- 2c Bij dit scenario past ook een open website met relevante en actuele informatie over de 

gemeentelijke archeologie en issues die daar op van invloed zijn, zoals de aanstaande 

Omgevingswet en de taakuitvoering door gemeenten op het gebied van Erfgoed.  

- 2d Bij dit scenario kan op het vlak van het bestuurlijk platform ook actieve samenwerking 

gezocht worden met de FGM. De FGM is op het terrein van actieve 

belangenbehartiging/politieke lobby zeer succesvol.  

- 2e Bij dit scenario ligt het ook voor de hand vanuit geloofwaardigheid dat de lat voor de eigen 

leden hoger wordt gelegd dan nu het geval is (zie onder scenario 1/1c). 
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GERAADPLEEGDE WEBSITES: 
 

Convent van Gemeentelijk Archeologen, geraadpleegd via http://www.gemeente-archeologen.nl 

Federatie Instandhouding Monumenten, geraadpleegd via http://www.fimnederland.nl 

Federatie Grote Monumentengemeenten, geraadpleegd via https://monumentengemeenten.nl 

Let op je Erfgoed, geraadpleegd via https://letopjeerfgoed.nl 

Samenwerkende Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten, geraadpleegd 

via https://www.sra.nl 

 

DANKWOORD  
Bij deze bedanken wij iedereen die aan de totstandkoming van deze rapportage een bijdrage heeft 

geleverd, maar in het bijzonder alle geïnterviewden voor hun tijd en inspanning. 

 

 

 

 

 

http://www.gemeente-archeologen.nl/
http://www.fimnederland.nl/
https://monumentengemeenten.nl/
https://letopjeerfgoed.nl/
https://www.sra.nl/
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BIJLAGE 1 PRAKTISCHE TIPS VOOR SUCCESVOLLE BELANGENBEHARTIGING  
 

Hieronder volgen enkele praktische tips. Hierbij hebben we ons laten inspireren door de website Let op 

je erfgoed26 en gaven de geinterviewden ook enkele nuttige adviezen:  

 

• Kies een strategie en verdeel de taken 

• Zorg voor een boegbeeld/zichtbare gesprekspartner voor derden (bij wie kan men aankloppen?) 

• Stel haalbare en realistische doelen; durf tijdig te stoppen 

• Communiceer je boodschap naar anderen (passief via de website van het CGA, actief middels 

brieven, benaderen eigen netwerk) 

• Onderhoud goede contacten met de andere spelers (werk actief aan je netwerk) 

• Met welke partij(en) kan worden samengewerkt?  

• Geef goed tegenspel of ondersteuning waar nodig 

• Wees niet ‘bedreigend’ maar constructief (oplossingsgerichte gesprekspartner) 

• Door inzet en enthousiasme kun je veel bereiken, maar er zijn altijd anderen die dezelfde 

opvatting of mening delen en met hun kennis, kunde en contacten het belang van het culturele 

erfgoed kunnen ondersteunen 

• Zorg voor draagvlak en beïnvloed de maatschappelijke discussie.  

• Vergroot je deskundigheid en netwerk voor een sterkere positie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

26 https://letopjeerfgoed.nl 

https://letopjeerfgoed.nl/
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BIJLAGE 2 GEHANTEERDE VRAGENLIJST INTERVIEWS LEDEN EN EXTERNE 

STAKEHOLDERS  
 

A Vragenlijst externe stakeholders: 

1. Kent u het CGA? Hoe kent u het CGA? 

2. Vindt u dat de kern van de archeologie in Nederland bij gemeenten ligt.  

2a Welke rol zou het CGA daarin moeten spelen?  

2b Hoe zou het CGA meest effectief kunnen zijn? 

2c Wat verwacht u van het CGA? 

3. Het CGA ziet haar rol als belangbehartiger én als platformfunctie voor haar leden. Welke van 

de twee zou van u prioriteit moeten hebben op een schaal van 1 tot 5? 

4. Ziet u uzelf als u een (belangrijke) stakeholder voor het CGA? En zo ja/nee waarom wel/niet? 

5. Wat is uw advies voor het CGA? Hoe zou u het doen? 

  

B Vragenlijst CGA-leden: 

1. Wat betekent het CGA voor jou? 

2. Vindt je dat de kern van de archeologie in Nederland bij gemeenten ligt?  

2a Welke rol zou het CGA daarin moeten spelen?  

2b Hoe zou het CGA meest effectief kunnen zijn? 

3. Het CGA ziet haar rol als belangbehartiger én als platformfunctie voor haar leden. Welke van 

de twee zou volgens jou prioriteit moeten hebben op een schaal van 1 tot 5? 

4. Wat zijn belangrijke stakeholders voor het CGA nu? En wat zouden de belangrijkst stakeholders 

moeten zijn? 

5. Waar zou het CGA over 5 jaar moeten staan? 

 

Extra aandachtspunten:  

➢ Hamvraag: ligt de kern van de archeologie bij de gemeente en welke rol zou het CGA moeten 

spelen? 

➢ Onderscheiden van formele en informele taken 
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BIJLAGE 3 LIJST VAN ALLE GEÏNTERVIEWDE PERSONEN  
 

Externe stakeholders  

 Organisatie extern  Namen te interviewen personen  

1 VOiA Boudewijn Goudswaard (Missing Link, 

bestuur VOiA) 

2 RCE Leonard de Wit/Marjolein Verschuur  

3 VNG commissie Ruimte & Wonen Gerdo van Grootheest (burgemeester te 

Culemborg) 

4 AWN Tonnie van de Rijdt (vz AWN) 

5 SIKB Kees Meijler (vz CCvD Archeologie) 

6 Erfgoedgemeente Atie Schenk (beleidsmedewerker gem. 

Purmerend) 

7 Provincie/IPO Martin Meffert (Provincie Noord-Brabant) 

8 Archeologie 3.0 Emile Eimermann 

9 EGI Susanne Boogert (inspecteur) 

10 NEPRPOM Martijn van Gelderen 

11 

extra  

FGM  Karin Westerink (vz en ambtelijk secretaris 

bestuurlijk platform) 

Leden van het convent  

  Namen te interviewen personen 

12 Algemeen lid van het CGA Erik Peters (gem. Breda) 

13 Algemeen lid van het CGA Leonie Weterings-Korthorst (regio West-

Brabant) 

14 Voorzitter  Maarten Wispelwey (Regio Noord-Veluwe 

en voorzitter CGA) 

15 Bestuurslid Masja Parlevliet (gem. Apeldoorn en 

bestuurslid CGA) 
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BIJLAGE 4 INTERVIEWS  
 

Als apart ZIPP- bestand aan de portefeuillehouders gestuurd. 
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