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2021 IN CIJFERS

EVENEMENTEN

We organiseerden:
Meer dan 40, informatiebijeenkomsten,
studiemiddagen, netwerkbijeenkomsten,
expertmeetings en 1 erfgoeddag.
Hiermee inspireerden, informeerden
en activeerden we meer dan
Erfgoeddag
1.000 bezoekers.
‘De kracht van water’

Samen erfgoed behouden,
benutten & beleven
Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich
in voor het behouden, benutten
en beleven van het cultureel
erfgoed van Zuid-Holland.
Wij versterken erfgoed door
het bieden van ondersteuning,
door het creëren van draagvlak
voor beheer en behoud en wij
vertellen het verhaal van ZuidHolland aan alle inwoners en
bezoekers van de provincie.

De Erfgoeddag kreeg
220 inschrijvingen en trok
180 bezoekers, waarvan
140 op locatie en 40 digitaal.
Meer dan 60% vond het
programma van de
Erfgoeddag uitstekend.
"Heel fijn dat
het dit jaar kon
doorgaan op locatie.
Hopelijk volgend
jaar weer."

TOP 5 EVENEMENTEN
Aantal deelnemers

1

Erfgoeddag ‘De kracht van water’

2

Infobijeenkomst Omgevingswet
voor ambtenaren

"Schitterende plek,
prachtig weer, maar vooral
inhoudsvol en actueel, urgent
zelfs. Mooie afwisseling van
activiteiten en lezingen
(zeer bevlogen). Diverse
fijne mensen ontmoet
en gesproken."

180

MUSEUMPLATFORM

112
3

Cursus Kennis is Kracht ‘Hoe bewaar je
je digitale collectie duurzaam?’

78
4

Molennetwerk bijeenkomst
‘Molens en verhalen’

67
5

Studiemiddag over joods erfgoed

49
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3 kennisbijeenkomsten met
150 deelnemende musea
2019

2021

2020

PROVINCIAAL STEUNPUNT VOOR
MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE
Met het Steunpunt heeft het Erfgoedhuis 42 gemeenten
weten te bereiken, ofwel 80%. Dit deden we door het
organiseren van bijeenkomsten, werkbezoeken en directe
ondersteuning.

EDUCATIE

KENNIS IS KRACHT

• Opstarten educatieproject Oude

8 trainingen
• 5 cursussen
• meer dan 150 deelnemers
• 3 factsheets
•

Hollandse Waterlinie in 4 gemeenten

•

2 avonturentochten buitenschoolse

educatie: Landgoederen De Paauw/
Backershagen & De Horsten

• Doorontwikkelen

1 digitale scheurkalender

voor docenten: De Digitale scheurkalender
burgerschap, gebruikt in heel Nederland

•

2 lespakket Kinderboekenweek

•

4 musea in Vlaardingen, Sliedrecht, Leiden

• Binding met het

lokale museum
• Klantreis
• Fotograferen
van objecten

‘Worden wat je wil’

en Dordrecht in de pilot: Taaltrainingen
NT2-lessen gegeven vanuit musea

DIGITALISERING
•

ARCHEOLOGIEHUIS

10 cursussen deels online

•

en deels op locatie, waarvan
2 binnen Kennis is Kracht
• 1 cursusvideo (met link)
• Meer dan 100 deelnemers
• 1 factsheet: Open Data

1 tentoonstelling onder
de coördinerende rol
van Erfgoedhuis:
‘Oude botten, nieuwe
verhalen’

MOLENNETWERK
•

2 cursussen Molengids,
28 aspirant-gidsen namen

deel
• 25 interviews voor oral
history-project Molenverhalen
• 3 cursusvideo’s

7
We namen
deel in de redactie van
het Vlaams-Nederlands
tijdschrift Museumpeil,
waarin we 4 artikelen
publiceerden.

• Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2020
• Atlas van de Trekvaarten
• Factsheet Kerkenvisie
• Facsheet Open Data
• Factsheet Binding met het lokale museum
• Factsheet Klantreis
• Factsheet Fotograferen van objecten

stijging
van 57%
t.o.v. 2020

Website erfgoedhuis-zh.nl
Hoeveelheid websitesessies
50.000

658 inspecties-

•

10 Fte inspecteurs

Mailings
We verzonden in
totaal 98 nieuwsbrieven,
uitnodigingen, persberichten en andere berichten.

41.000

40.000

•

rapportages
• 5 quickscans
• 10 subsidieaanvragen
en toekenningen
• 12 begeleidingstrajecten
• 2116 abonnees (aan
het einde van het
jaar).

BELANGRIJKSTE PUBLICATIES

ONLINE BEREIK

30.000

Nieuws
• 11 algemene nieuwsbrieven
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MONUMENTENWACHT

2.400 abonnees algemene nieuwsbrief, toename van 50%
• 58 nieuwsberichten website
•

2019

2020

2021

Sociale media
@erfgoedhuiszuidholland

1.969 vind-ik-leuks

@erfgoedhuiszh

394 volgers

Erfgoedhuis Zuid-Holland

@erfgoedhuiszh

2.100 volgers

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Website geschiedenisvanzuidholland.nl
Hoeveelheid websitesessies

nagenoeg
gelijk aan
2020
270.000

300.000

884 volgers
523 abonnees

Nieuws

1 nieuwsbrief (eerste nieuwsbrief)
• 150 nieuwsbriefabonnees
•

200.000
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0
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29 mensen in

1.868 vind-ik-leuks

@erfgoedhuiszh

2.977 volgers

INKOMSTEN

PERSONEEL
We hadden op
31/12/2021

@geschiedenisZH

13

16

dienst.

Vakoverleggen
Vanuit het Erfgoedhuis namen we deel meer
dan 15 landelijke vakoverleggen.

Boekjaarsubsidie

14%
23%

€2.056.591

63%

Monumentenwacht

€758.786
Overige eigen
inkomsten

€451.811
Totaal

3.267.188

