Profiel van de NKS-expert

De Nederlandse Kastelenstichting zoekt experts op vrijwillige basis
De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is op zoek naar experts die ons op vrijwillige basis kunnen
adviseren over relevante beschermingsvraagstukken die betrekking hebben op kastelen en
buitenplaatsen.
Het erfgoed van kastelen en buitenplaatsen heeft sterk te lijden onder tal van bedreigingen en
maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van experts wil de NKS aandacht vragen voor de
kwetsbaarheid van dit bijzondere en monumentale erfgoed en zorg dragen voor beter behoud ervan
voor zowel huidige als toekomstige generaties.
Wat doen onze experts?
Als expert ben je nauw betrokken bij:
• gerichte beschermingsacties, zoals het indienen van zienswijzen, inspreken, ondersteunen of
initiëren van procedures, adviseren, begeleiden, etc.
• pleitbezorging richting beleidsmakers, politici en andere relevante belanghebbenden
• het inventariseren, analyseren, prioriteren, agenderen en aandragen van oplossingen voor
bedreigde kastelen en buitenplaatsen
• overige acties, naar bevind van zaken

Benodigde competenties en expertises:
- kastelenkunde
- bouwkunde
- bouwhistorie
- kunstgeschiedenis/kennis van historische interieurs en collecties
- geschiedenis
- landschapsgeschiedenis
- biologie/ecologie/waterbeheer
- duurzaamheid en energietransitie
- fiscaliteit/subsidies
- participatie en herbestemming
- bibliotheken en archieven
- uitgeven van publicaties,
- planologie en infrastructuur
- bestuurskunde/beheer en bestuur
- communicatie
- lobby- en netwerkvaardigheden
- juridische kennis
- fondsenwerving
- governance en generatie-overgang
- klimaatadaptatie

Wat ga je doen?
• het up-to-date bijhouden van actuele ontwikkelingen rondom relevante kastelen en
buitenplaatsen, inclusief een zogenaamde ‘waakhondfunctie’
• het initiëren, prioriteren en analyseren van specifieke casussen rondom kastelen en
buitenplaatsen
• het agenderen van de casussen in de Expertgroepvergadering
• het formeren van een 'deel-Expertgroep' (in samenspraak met het bestuur en de coördinator
pleitbezorging ) waarin relevante expertise voor de casus verzameld wordt
• het aandragen en uitwerken van oplossingen voor bedreigingen van kastelen en
buitenplaatsen
• het initiëren en bijhouden van contacten met onder meer provincies, gemeenten en
belanghebbenden, op verzoek van en in afstemming met het bestuur, expertgroep en
coördinator pleitbezorging
• waar nodig voorstellen doen voor externe communicatie
Bovengenoemde activiteiten kunnen zowel individueel als in gezamenlijkheid plaatsvinden.
De vorming van specifieke expertgroepen rondom een casus is maatwerk.

Wat bieden wij?
• Contacten met een uitstekend en breed netwerk van eigenaren en beheerders van kastelen
en buitenplaatsen, academische specialisten en deskundigen binnen de erfgoedsector en
contacten met andere organisaties in het werkveld
• Toegang tot het kenniscentrum van de NKS, waarin een collectie van meer dan 10.000
wetenschappelijke publicaties op het gebied van onder meer kastelen(kunde),
buitenplaatsen, geschiedenis, kunstgeschiedenis, archeologie, tuinkunst en
monumentenzorg bijeen is gebracht
• Deelname aan de jaarlijkse Expertgroepexcursie
• Uitnodigingen voor lezingen en seminars, excursies
• IT-faciliteiten, waaronder een mailaccount van NKS en toegang tot software om gezamenlijke
informatie te beheren
Meld je aan
Ben je enthousiast geworden over de rol van expert bij de NKS? Stuur dan je cv met korte motivatie
aan info@kastelen.nl o.v.v. 'NKS expert'.
Meer informatie
Voor meer informatie over de rol van NKS-expert kun je contact opnemen met Manuela Hoepman,
coördinator pleitbezorging, via m.hoepman@kastelen.nl of 06-20 09 05 98.

