Beleidsvisie VBMK, 2022-2025
Inleiding
De inmiddels ruim 40-jarige Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken in
Nederland (VBMK) staat voor een goed beheer, behoud en gebruik van monumentale
kerkgebouwen in Nederland. Monumentaal moet hierbij ruim geïnterpreteerd worden,
want ook kerken die geen monumentale status hebben tellen voor ons mee.
De VBMK is erkend als vertegenwoordiger van religieus erfgoed op nationaal niveau en
behartigt de belangen van de aangesloten leden. De VBMK raadpleegt haar achterban en
wordt geconsulteerd, genodigd en neemt deel aan overleggen over ontwikkelingen
rondom religieus erfgoed. Zo maakt de VBMK deel uit van het bestuur van de Federatie
Instandhouding Monumenten (FIM) en is partner in het programma Toekomst Religieus
Erfgoed, een initiatief van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Ook heeft de
VBMK nauwe contacten met andere belangrijke spelers in erfgoedland, waaronder Future
for Religious Heritage, de RCE, de ErfgoedAcademie, het Nationaal Restauratiefonds, de
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, Museum Catharijneconvent en
Donatus.
Kerkgebouwen zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en hebben
eeuwenlang bijgedragen aan de identiteit van onze samenleving. Het is van belang dit
cultureel erfgoed ook voor de toekomst te behouden, waarbij de VBMK in haar bestaan op
diverse wijzen de helpende hand heeft geboden en dat nog steeds met veel enthousiasme
doet. De VBMK werkt samen met bestaande monumentenorganisaties en sluit zich aan
bij gremia die dichtbij de landelijke besluitvorming staan waar het gaat om het beleid ten
aanzien van de instandhouding van deze specifieke monumenten. Daarnaast werkt de
VBMK samen met nieuwe organisaties die zich parallel aan de VBMK ontwikkelen, maar
ook deels overlappende activiteiten kennen.
Kortom: de rol van de VBMK is nog even relevant als veertig jaar geleden. Tegelijkertijd is
de VBMK zich bewust van nieuwe en voortschrijdende maatschappelijke ontwikkelingen
die van invloed zijn op het behoud en beheer, maar ook het gebruik van de monumentale
kerkgebouwen. Deze kan ook van invloed zijn op de wijze waarop de VBMK zich inzet
voor haar achterban in de toekomst. Een voorbeeld is een mogelijke rol die de VMBK in
de nabije toekomst zou kunnen spelen in de borging van onderdelen van het inmiddels
beëindigde Programma Toekomst Religieus Erfgoed (2018-2021). De komende jaren zal
de VBMK zich daarom zowel op deze nieuwe ontwikkelingen, als op de bestaande
activiteiten.
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Wat blijft?
De VBMK is er voor de aangesloten leden en zet zich voor hen in om deze visie gestalte te
geven. We bereiken onze doelen op het gebied van kennisdeling, informatievoorziening,
verbinding en samenwerking met de volgende initiatieven en producten op volgende
wijze:
• Fysieke bijeenkomsten/online kennissessies rondom bepaald thema, minimaal
twee keer per jaar: ontmoeten, informeren, opleiden, verbinden
• Handboek Behoud en Beheer; een nog steeds succesvol product: informeren,
opleiden
• Digitale kennisbank van de VBMK blijft bestaan en te consulteren: informeren,
opleiden
• Cursussen/E-learning/Webinars i.s.m. de ErfgoedAcademie: informeren, opleiden
• Digitale Nieuwsbrieven, minimaal vier keer per jaar: informeren
Bovenstaande activiteiten worden voortgezet. Wel zal de wijze waarop die worden
aangeboden tegen het licht gehouden worden.
Wat is nieuw?
•

•

Congres (eens per één of twee jaar) rondom een bepaald thema voor erfgoed- en
partnerorganisaties die zich elk met een eigen blik en werkterrein richten op
beheer en exploitatie van kerkgebouwen en achterliggende organisaties. Doel is
elkaar beter te leren kennen, een beter inzicht in de ontwikkelingen binnen de
kerkmuren te krijgen en mogelijk samen te werken.
Kenniscentrum. De VBMK onderzoekt mogelijkheden om te komen tot een
kenniscentrum voor kerkbeheer in de meest ruime zin van het woord. Daarbij
maakt het niet uit of een kerk nog in gebruik is voor de eredienst, multifunctioneel
wordt gebruikt of volledig is herbestemd. Hiertoe wordt onderzocht of er bepaalde
in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed opgezette initiatieven in de
toekomst kunnen worden overgenomen en voortgezet.

Voor de nieuwe functies worden middelen gezocht om die te kunnen uitvoeren, omdat
meer professionele ondersteuning onontbeerlijk is.
Organisatie
Om al deze onderdelen, maar met name de nieuwe initiatieven, goed te kunnen
organiseren en op professionele wijze met de achterban te kunnen delen is het
noodzakelijk om de bestaande ondersteuning op het bureau uit te breiden. De
financiering hiervan zal het komende jaar worden gezocht.
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