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SAMENVATTING:  MISSIE EN HOOFDDOELSTELLINGEN 
 
 
 
 
 
Missie van Tresoar:  
 
 
Tresoar staat in Fryslân in het centrum van het proces van cultuuroverdracht en verrijkt  de 
samenleving via zijn collecties en informatienetwerken met kennis van en inzicht in 
ontwikkelingen en gebeurtenissen, ideeën en emoties  
 
 
 
 
Hoofddoelstellingen van Tresoar 2013-2016 

 
 

1. Onderzoek: informatie- en bronwaarde 
 

Tresoar is hét historisch en letterkundig informatie- en kenniscentrum van Fryslân en streeft 
naar een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’  

 
 

2. Cocreatie: literatuur en culturele cross-overs 
 

Tresoar stimuleert en faciliteert de productie van Friestalige cultuur en literatuur en biedt een 
podium voor talentontwikkeling     

 
 

3. Valorisatie: maatschappelijke relevantie 
 

Tresoar stimuleert en faciliteert het gebruik van zijn archieven en collecties in alle sectoren van 
de samenleving en intensiveert daartoe de digitale beschikbaarheid en toegankelijkheid  van 
zijn materiaal  

 
 

4. Laboratorium: sociale duurzaamheid 
 

Tresoar initieert en participeert actief in provinciale en lokale projecten die zich ten doel stellen 
de leefbaarheid en sociale duurzaamheid van Fryslân te versterken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMENVATTING: BELEIDSACCENTEN 2013-2016  
 
missie cultuuroverdracht als dynamisch maatschappelijk proces 
doelstellingen Tresoar is hét historisch en letterkundig informatiecentrum van 

Fryslân met een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’ 
 stimulering van Friestalige cultuur en literatuur met speciale 

aandacht voor talentontwikkeling 
 opbouw van een sterke positie in de cultuur-toeristische sector met 

als speerpunt rootstoerisme 
 kennis en informatie draagt bij aan leefbaarheid en sociale 

duurzaamheid  
doelgroepen Tresoar als wetenschappelijke bibliotheek en kennismakelaar van de 

academische gemeenschap University Campus Fryslân 
 Tresoar als studie en ontmoetingscentrum voor de UCF-community, 

incl. Hogescholen  
 cultuurtoeristen via rootstoerisme 
 producenten en consumenten Friestalige cultuur en literatuur 
 basis- en voortgezet onderwijs 
 dorpsgemeenschappen 
partners Fries Museum als strategische partner in een nieuw integraal 

organisatorisch verband, i.s.m. Fries Film Archief 
 Groninger Archieven en Drents Archief als strategische partners in 

een nieuw organisatorisch verband t.a.v. het archivistische 
werkproces, i.s.m. Nationaal Archief 

 Afûk als projectpartner in de realisatie van het museaal concept Lân 
fan Taal 

infrastructuur nieuwe 3.0 website, gekoppeld aan inzet social media 
 aanpassing gebouw t.b.v. onderzoekers en studenten 
beleidsterreinen archiefbeheer: nieuwe rol op basis van Archiefwet 2013 
 archivistische adviesfunctie naar alle overheidslagen in Fryslân 
 implementatie e-depot i.s.m. Nationaal Archief t.b.v. alle 

overheidslagen in Fryslân 
 opbouw collectie op basis van concept Fryslân in context 
 opbouw collectie ten dienste van UCF-gerelateerde instituten en 

disciplines 
 publiekspresentaties in afstemming en samenwerking met Fries 

Museum 
 intensivering stimuleringsbeleid Friese cultuur en literatuur  
 intensivering educatief beleid in afstemming en samenwerking met 

Fries Museum 
mensen, organisatie, 
middelen 

ontwikkeling van medewerkers op competenties 

 realisatie nieuw integraal organisatorisch verband Fries Museum en 
Tresoar 

 realisatie nieuw Centraal Depot i.s.m. Fries Museum 
 herinrichting Tresoargebouw t.b.v. studie- en ontmoetingsfunctie 

UCF 
 realisatie gebouw Lân fan Taal i.s.m. Afûk 
 Tresoar als ICT-facilitator t.b.v. erfgoedsector Leeuwarden 
 consolidatie financiële positie; versterking reservepositie 
 vergroting inkomsten betaalde dienstverlening met 20% 
 
 
 



1. Inleiding: Op zoek naar het andere Fryslân 
 
In Tresoar bewaren we tienduizenden meters Fries erfgoed. In onze rijke en telkens weer verrassende 
archieven en collecties zijn de daden, verwachtingen, plannen, successen en teleurstellingen van 
Fryslân vanaf het jaar 1000 neergeslagen in miljoenen documenten, foto’s, tekeningen, dagboeken, 
kaarten, akten, gedichten en verhalen. In Tresoar zijn de levens van honderdduizenden Friezen nog 
leesbaar, tastbaar en voelbaar. Het meest fascinerende is dat ieder Fries, maar ook iedere bezoeker van 
Fryslân, zichzelf in Tresoar kan terugvinden. Dat kan heel direct en letterlijk in de akten van de 
burgerlijke stand of in de archieven van de rechtbak en in de vele tijdschriften en kranten. En als je 
jezelf niet tegenkomt, dan wel je vader of je voorouders. Je vindt naast gegevens over jezelf en je 
voorouders, informatie over je geboorteplaats en plekken die je dierbaar zijn. Zo is Tresoar ook de 
plek waar een ieder, Fries of niet, zichzelf figuurlijk kan terugvinden en kan ‘herscheppen’ in de 
schoonheid van de Friese literatuur, in de verhalen en herinneringen uit het verleden. Fryslân is een 
gebied waar mensen zichzelf terugvinden, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook de kracht van de 
provincie: de prachtige samenhang tussen tijd en ruimte, tussen geschiedenis, taal en landschap. 
Fryslân is tijd en ruimte in het kwadraat. 
 
Fryslân is rijkdom en verscheidenheid in ruimte, in landschap en in wat mensen doen in hun land. 
Maar Fryslân is ook rijkdom en verscheidenheid in tijd, in geschiedenis en in wat mensen door de 
eeuwen hebben gedaan. Door de beelden, ideeën en opvattingen die we vandaag de dag hebben over 
onze provincie, raken we wel eens het zicht kwijt op al die andere Fryslannen die er in de afgelopen 
eeuwen zijn geweest. Het is van belang al die Fryslannen te leren kennen. Zij hebben hun stempel 
gedrukt op het huidige Fryslân, zij zijn de bouwstenen van onze moderne identiteit en authenticiteit. 
Tresoar biedt toegang tot al die andere Fryslannen,  om het belang van de geschiedenis zelf en om het 
belang van reflectie op en kennis van onze eigen samenleving. Tresoar doet dat niet om uit te leggen 
wat we allemaal hebben verloren, maar om te verkennen  wat we nog zouden kunnen vinden. De 
archieven en collecties van Tresoar hebben een belangrijke  informatiewaarde voor de kennis van het 
verleden, maar vormen ook inspiratie en bouwmateriaal voor de toekomst van Fryslân. 
 
Tresoar en zijn bezoekers en gebruikers zijn altijd op zoek naar het andere Fryslân. In de 
beleidsperiode 2013-2016 is dit de rode draad in onze taken en activiteiten. In vervolg op de periode 
2009-2012 is het belangrijk dat we alle dimensies van het aan ons toevertrouwde erfgoed ontdekken, 
verkennen, blootleggen en vooral … laten ontdekken. Elk voorwerp, elk document, heeft de potentie 
om mensen te boeien. Het gaat niet alleen om de informatieve waarde, maar ook om de emotionele 
waarde en  de poëtische waarde;  het gaat ook om beleving, verbeelding, ervaring en sensatie. We 
verschaffen mensen de informatie die ze nodig hebben, maar we willen mensen ook fris naar onze 
voorwerpen en documenten laten kijken en hen laten vragen naar eigen positie en functioneren in deze 
wereld. Wij willen met onze archieven en collecties veel dichter op gevoelens en ideeën zitten. Als 
Tresoar willen we creatief en krachtig meedoen in maatschappelijke processen. De zoektocht naar het 
andere Fryslân is een fascinerende tocht door het Friese verleden, maar vooral ook een spannende reis 
naar de toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cultuuroverdracht … de missie, de toegevoegde waarden en de hoofddoelstellingen  
 

Tresoar staat in het centrum van één van de belangrijkste processen die een maatschappij tot een ware 
samenleving maken: cultuuroverdracht. Het proces van cultuuroverdracht is een dialoog met elkaar, 
met anderen, met het verleden, met het nu en met de toekomst. In dit proces gaat het om een enorme 
dynamiek van vraag en antwoord, stem en tegenstem, traditie en innovatie. Cultuuroverdracht gaat 
over betekenis en zingeving, over kennis en informatie, over kritiek en discussie. Het proces van 
kennisoverdracht is van essentieel belang voor de toekomst van de Friese samenleving. Het gaat om de 
overdracht van materiële en immateriële cultuur, van dingen, gedachten en ideeën. Het erfgoed in de 
vorm van taal, literatuur, geschiedenis, landschap en kunst vertegenwoordigt de grote culturele 
diversiteit van onze provincie. Tresoar ziet het als zijn taak te laten zien hoe erfgoed in een dynamisch 
proces van cultuuroverdracht de samenleving niet alleen een stevige basis, maar ook scenario’s voor 
de toekomst geeft.  
 
 

I. Missie van Tresoar:  
 
 

Tresoar staat in Fryslân in het centrum van het proces van cultuuroverdracht en verrijkt  de 
samenleving via zijn collecties en informatienetwerken met kennis van en inzicht in 
ontwikkelingen en gebeurtenissen, ideeën en emoties  

 
 
De taak om cultuur over te dragen en door te geven impliceert ‘dynamisering’ van het erfgoed. 
Erfgoed is niet het afgesloten deel van onze cultuur dat keurig opgepoetst en afgestoft in de depots 
ligt, maar erfgoed is actueel en geeft betekenis en zin aan heden en toekomst. Wanneer erfgoed en 
cultuuroverdracht in een dynamisch proces samengeklonken worden ontstaan enkele belangrijke 
toegevoegde waarden. Vanuit deze waarden kunnen de hoofddoelstellingen van Tresoar worden 
geformuleerd, van waaruit later in dit beleidsplan de strategische partners en doelgroepen, 
infrastructuur en product/marktcombinaties worden afgeleid. 
 
 

II. Toegevoegde waarden van Tresoar 
 

a. Onderzoek: informatie- en bronwaarde 
 
Erfgoed gaat over betekenis en zingeving, maar de omvangrijke archieven en collecties van 
Tresoar hebben ook een essentiële informatie- en bronwaarde. De archieven en collecties 
worden bewaard als grondslag voor interpretaties van het verleden, als deel van het collectieve 
geheugen. Met deze bronnen kunnen we het verleden problematiseren en kunnen we afstand 
nemen van het heden. Tresoar staat voor de integriteit en authenticiteit van zijn archieven en 
collecties om te allen tijde het kritische onderzoek te kunnen faciliteren. 
 
Doelstelling 
 
Tresoar is hét historisch en letterkundig informatie- en kenniscentrum van Fryslân en 
streeft naar een zo volledig mogelijke collectie ‘Fryslân in context’  
 

 
 
 
 
 
 

b. Cocreatie: literatuur en culturele cross-overs 



 
Erfgoed is een inspiratiebron voor het nieuwe, voor innovatie. Tresoar is een belangrijke 
instelling voor creatie, vooral op het terrein van de Friese literatuur en cultuur.  

  
Doelstelling 

 
Tresoar stimuleert en faciliteert de productie van Friestalige cultuur en literatuur en 
biedt een podium voor talentontwikkeling     

 
c. valorisatie: maatschappelijke relevantie 
 
Cultuuroverdracht maakt een maatschappij tot een ware samenleving. In zijn specifieke taken 
wil Tresoar het Friese erfgoed een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement geven: 
betekenis en zingeving voor de individuele burger, maar ook voor ‘communities, voor de 
overheid en voor de economische en toeristische sector 
 
Doelstelling 
 
Tresoar stimuleert en faciliteert het gebruik van zijn archieven en collecties in alle 
sectoren van de samenleving en intensiveert daartoe de digitale beschikbaarheid en 
toegankelijkheid  van zijn materiaal  
 
d. laboratorium: maatschappelijk digitaliseren 
 
Nauw verbonden met creatie is het experiment. Juist vanwege de bijzonder Friese dynamiek 
tussen vernieuwing in landelijk en Europees perspectief, ziet Tresoar het als zijn taak om zijn 
archieven en collecties te activeren binnen het maatschappelijk experiment. 
 
Doelstelling 
 
Tresoar initieert en participeert actief in provinciale en lokale pilots die zich ten doel 
stellen de leefbaarheid en sociale duurzaamheid van Fryslân te versterken  

 
 

3. Waar staan we:  heroriëntatie en focus 
 
In het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 stond de versterking van de maatschappelijke relevantie van 
Tresoar centraal. Tresoar heeft in die periode een zeer actief en breed beleid gevoerd om zijn 
maatschappelijke relevantie en publieksbereik te vergroten. Naast inhoudelijke  vernieuwing, is veel 
aandacht besteed aan de ontwikkeling van nieuwe  benaderingswijzen van de doelgroepen: 
 
via de culturele infrastructuur     Tresoar heeft een sterke positie opgebouwd in de culturele 
infrastructuur van Fryslân. Enerzijds als actieve speler binnen intersectorale netwerken (bibliotheek-, 
archief  en museumwezen en diverse projecten als Kulturele Haadsted 2018,  Kanon fan de Fryske 
Skiednis, e.d.), anderzijds als organisatorische en/of facilitaire inbedding voor bestaande beleids- en 
werkprocessen (integratie Stichting It Fryske Boek, samenwerking Fries Film Archief, e.d.) 
 
via samenwerkingsprojecten    Tresoar is betrokken bij diverse provinciebrede projecten (Kulturele 
Haadsted 2018, Kanon fan de Fryske Skiednis, Gebiedsontwikkeling Zuidoost Fryslân, Digitale  
Agenda Fryslân, Fryslân Ferbynt, Ferhalen fan Fryslân 
 
via communitybenadering    In zijn doelgroepenbeleid heeft Tresoar zich gericht op communities en op 
die wijze interactieve projecten uitgevoerd( Keatsen, Vrouwen van Nu, Lezersgroepen, e.d.) 



via cross-over projecten    Vanuit zijn taken en collecties heeft Tresoar via diverse projecten 
verbindingen gemaakt tussen  de sectoren geschiedenis-literatuur-muziek-beeldende kunst (Jiddisch 
festival, Moanne fan it Fryske Boek, diverse manifestaties, e.d.) 
 
Dit beleid heeft aantoonbaar succes gehad in bezoekersaantallen, doelgroepenspreiding en 
imagoverbetering, maar tegelijkertijd zijn bij de uitvoering van dit beleid diverse zwakke punten op 
tafel gekomen. Zo is de inhoud van diverse publieksprojecten kwalitatief goed tot zeer goed, maar 
ontbreekt het Tresoar aan middelen en kennis om activiteiten adequaat en effectief  te vermarkten 
(denk aan tentoonstellingen). Zowel aan PR en marketing, als aan web- en social media-management 
worden door alle ontwikkelingen eisen gesteld die in het organisatieplan 2008 nog niet waren 
voorzien.  Daarnaast hebben sommige essentiële taakonderdelen niet de aandacht hebben gekregen die 
zij verdienen:  collectieprofilering, digitale archivering, waardering en selectie zijn vakinhoudelijke 
zaken die onderbelicht zijn geraakt.  
 
Kortom,  de activiteiten, experimenten en verkenningen die zijn uitgevoerd in het streven naar 
optimalisering van maatschappelijke relevantie hebben ook de overtuiging gebracht dat op enkele 
belangrijke punten heroverweging, heroriëntatie, en aanbrengen van focus noodzakelijk is.  Met de 
ervaringen, kennis en nieuwe inzichten van de periode 20019-2012 gaan we  het profiel van Tresoar 
aanscherpen.  Naast de eigen inzichten, zijn ook de door Rijk en provincie doorgevoerde 
bezuinigingen een belangrijke factor in de beleidsbepaling 2013-2016. In de eerste plaats verschaffen 
we Tresoar een fundament op basis van missie en doelstellingen, maar uiteindelijk zal de omvang en 
intensiteit van wat Tresoar wil aangepast moeten worden aan de beschikbare middelen. De externe 
druk van de bezuinigingen maakt heroriëntatie en focus tot noodzaak. In het Meerjarenbeleidsplan 
2013-2016 maken we heldere  beleidskeuzes. 
 
 

4. Omgevingsanalyse 
 
Alvorens op hoofdlijnen aan te geven welke belangrijke beleidskeuzes Tresoar maakt, is het van 
essentieel belang relevante  trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. We geven hier in beknopt 
bestek aan welke omgevingsfactoren van invloed zijn op de missie en doelstellingen van Tresoar: 
 
 
 4.1 trends en ontwikkelingen 
 

a. Demografie: vergrijzing en krimp 
 
De ‘vergrijzing’ van de samenleving betekent voor erfgoedinstellingen als Tresoar een belangrijke 
autonome groei van de belangstelling voor ons informatieaanbod. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 
op latere leeftijd de interesse in geschiedenis, met name de eigen geschiedenis, toeneemt. In 
combinatie met de toename van vrije tijd liggen hier belangrijke kansen en mogelijkheden om de 
gebruiksintensiteit van de producten en diensten van Tresoar te vergroten.  Tegelijkertijd zet de 
verschuiving van de inzet van middelen naar het bedienen van de oudere doelgroepen de 
doelstellingen van Tresoar ten aanzien van talentontwikkeling en experiment onder druk. In het 
beleidsplan dient evenwicht te worden gevonden in de benadering van de diverse leeftijdsgroepen. 
 
In Fryslân doet zich de specifieke problematiek voor van de ‘krimp’, de bevolkingsafname op het 
platteland. De daling in absolute bevolkingsaantallen betekent ook een daling in aantallen gebruikers 
van Tresoar, maar er ligt een bijzondere kans voor Tresoar om via digitale kanalen de leefbaarheid en 
de sociale duurzaamheid op het platteland te ondersteunen.  In het beleidsplan worden vanuit de 
laboratoriumdoelstelling  concrete activiteiten gepresenteerd. 
 

b. Economie: cultuurtoerisme 
 



In de economische ontwikkeling van Fryslân speelt de recreatieve sector een belangrijke rol. Binnen 
deze sector is het cultuurtoerisme een factor van belang en een potentiële groeimarkt. De Friese Elf 
Steden en de opening van het nieuwe Fries Museum, de ontwikkeling van Museum Belvédere, de 
festivals, e.a.,  maken het cultuurtoeristisch profiel van Fryslân sterker in nationaal en internationaal 
perspectief. Natuurlijk is in de komende jaren het traject naar Kulturele Hoofdstad  2018 een extra 
stimulans. Tresoar speelt een eigen rol binnen het cultuurtoerisme. Enerzijds behoort Tresoar met 
bijna 60.000 bezoekers tot de top van de cultuurhistorische instellingen in de provincie, anderzijds 
voorziet Tresoar de profit en non-profit recreatieve sector van belangrijke content voor 
productontwikkeling  (denk aan diverse toeristische websites , bijv. Friesland Wonderland, die gebruik 
maken van historisch fotomateriaal).   
 
Vanuit de doelstelling valorisatie ontwikkelt Tresoar in de nieuwe beleidsperiode plannen om zijn 
betekenis in de recreatieve sector te vergroten. 
 

c. Politiek: taal en cultuur als kerntaak 
 
Op landelijk politiek niveau wordt, ondanks alle bezuinigingen op cultuur, belang gehecht aan het 
deeldomein erfgoed.  De Archiefvisie van staatssecretaris Zijlstra (2011) en de nieuwe Archiefwet (per 
2013) zijn de bepalende landelijke politieke kaders.  Op provinciaal niveau is erfgoed een integraal 
onderdeel van het provinciale beleid. Voor de komende beleidsperiode zijn het coalitieakkoord 2011-
2015 ‘Nije enerzjy foar Fryslân’ en  het uitvoeringsprogramma 2011-2015 ‘Koersfêst mei nij 
realisame’  van essentieel belang . In de beleidsplannen van Tresoar  vormen de beleidsvoornemens 
van de Provincie een belangrijke kader.  Tresoar ondersteunt vanuit zijn doelstellingen de ambities van 
de provincie ten aanzien van: 
 
-het borgen van het voorzieningenniveau op het platteland, gebruikmakend van digitale 
ontwikkelingen 
-de consolidatie van ruimtelijke kwaliteit (kennis van en onderzoek naar karakteristieke ruimtelijke 
ontwikkelingen en elementen) 
-de versteviging van de positie van de Friese taal 
-identiteitsversterking van Fryslân 
-stimulering Friese literatuur en talentontwikkeling 
-versterking cultuurtoerisme 
 
Tresoar is één van de fundamenten van de Friese culturele basisinfrastructuur en één van de 
belangrijkste instrumenten van de provincie om haar kerntaak ‘taal en cultuur’ te realiseren.  Met de 
verwachte overdracht van bevoegdheden van Rijk naar provincie zal de spilfunctie van Tresoar nog in 
belang winnen Vanuit de doelstelling valorisatie wil Tresoar in de komende jaren zijn 
maatschappelijke rol vergroten.  
 
 In de uitvoering van de Archiefwet speelt Tresoar nog een specifieke rol. Een gezonde democratie 
kent openbaarheid en goede toegankelijkheid van archieven. Transparantie van overheidshandelen en 
het bedienen van de rechtzoekende burger zijn kernwaarden in onze samenleving. In de nieuwe 
beleidsperiode investeert Tresoar in kennis en middelen om zijn archiefwettelijke rol te kunnen 
vervullen. De digitale omgeving stelt bijzondere eisen aan beheer en toegankelijkheid van 
overheidsinformatie. De nieuwe Archiefwet maakt het per 1-12013 mogelijk om Tresoar een 
inspecterende rol te geven ten aanzien van de kwaliteit van de provinciale informatievoorziening. Als 
provinciaal archief kan Tresoar een extra bijdrage leveren aan de kwaliteit van de Friese politiek en 
samenleving.   
 

d. Duurzaamheid: leefbaarheid van het platteland 
 
 Het begrip duurzaamheid wordt in Fryslân actief verbreed naar het aspect van sociale duurzaamheid.  
Zoals onder ‘demografie’ is aangegeven,  wil Tresoar zich de komende jaren actief bezig houden met  



projecten om zijn kennis, collecties en archieven in te zetten ten behoeve van de leefbaarheid van het 
platteland.  
 

e. Cultuur: informatie en beleving 
 
Tresoar is  in 2002 gaan werken vanuit een sterk op de informatieve waarde van de collecties geënte 
missie: ‘Tresoar wil fungeren als het centrum in Fryslân waar vraag en aanbod van hoogwaardige 
informatie over met name cultuur, geschiedenis en literatuur fysiek en/of virtueel worden 
samengebracht en kennis en wetenschap worden gestimuleerd’. De profilering als ‘informatie-
instituut’ heeft geleid tot een snelle en –in landelijk perspectief- voorbeeldige integratie en 
doorzoekbaarheid van diverse databestanden. Sinds 2002 zijn evenwel ook andere dimensies van de 
collecties blootgelegd en benut. De samenleving ontwikkelt zich naar een ‘belevingseconomie’ waarin 
het gaat om deelname aan ‘experience’ en waarin ideeën en beelden de plaats innemen van goederen. 
Mensen hechten steeds meer waarde aan immateriële goederen die de kwaliteit van het leven 
vergroten, die bijdragen aan de eigen identiteit. Een drijvende kracht in de belevingseconomie is de 
marketing van culturele bronnen. Als beheerder van een belangrijk deel van de Friese culturele 
bronnen, wil Tresoar inspelen op de behoefte aan ‘beleving’. Naast de dimensie van kennis en 
informatie staat de ‘belevingsdimensie’ in de komende jaren centraal, als antwoord op de sterke groei 
van de belevingseconomie.  
 

f. Technologie:ICT voor kwantiteit en kwaliteit van informatie en communicatie 
 
Het is ontegenzeggelijk waar dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT de positie van Tresoar in 
de afgelopen jaren enorm hebben versterkt. De informatie- en belevingsfunctie van Tresoar worden 
voor een belangrijk deel ondersteund door ICT-toepassingen. Voor de culturele sector is hier in de 
komende jaren nog een enorme expansie mogelijk. In de eerste plaats kwantitatief (de hoeveelheid 
informatie), maar zeker ook kwalitatief: zoekmogelijkheden, interactiviteit, e.d. Van groot belang is de 
oriëntatie op nieuwe media en nieuwe communicatietechnieken, niet alleen om nieuwe kanalen te 
zoeken voor de afzet van informatie, maar ook om doelgroepen te bereiken en te binden aan Tresoar. 
 
Naast de grote kansen van ICT voor de toekomst , moeten we ook onder ogen zien dat de opkomst van 
grote digitale ‘repositories’ de taken en functies van Tresoar ter discussie stellen. De digitale 
beschikbaarheid van informatie (bijv. Google Books) zal in de komende jaren de brede 
bibliotheekfunctie van Tresoar onder druk zetten.  Onderzoekers verkrijgen de benodigde informatie 
meer en meer via het internet, buiten de bibliotheken om. Externe beschikbaarheid van informatie en 
veranderend zoek- en onderzoeksgedrag vormen één van de belangrijkste aandachtspunten in de 
koersbepaling voor de komende jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Externe beleidskaders en speelveld 
 
In de voorgaande paragraaf zijn de algemene relevante trends aangeduid, inclusief het grote 
beleidskader van de provincie Fryslân. Naast de politiek-maatschappelijke en technologische trends, 
zijn er in de komende beleidsperiode enkele specifieke trendzettende en trendvolgende externe 
beleidskaders die de koers van Tresoar mede bepalen. In onderstaande matrix wordt aangegeven welke 
kaders het hierboven uitgezette speelveld nader definiëren: 
 
 
Doelstellingen 
Tresoar > 
Omgevingsfac- 
Toren 

Onderzoek: 
informatiewaarde 

Creatie: 
literatuur en 
cross-overs 

Valorisatie: 
maat- 
schappelijke 
rele- 
vantie 

Laboratorium: 
maatschappelijk 
digitaliseren 

Demografie: 
Vergrijzing en 
krimp 
 

   Digitale Agenda 
Fryslân 
 
Agenda Leefber 
plattelân 

Economie:  
cultuurtoerisme 

  Fryslân Ferbynt 
 
Fan Fryslân 

 

Politiek: 
Taal en cultuur 
als kerntaak 

UCF (University 
Campus Fryslân) 

Cultuurnota 
Fryslân 2012 
 
Stipepunt Frysk 
2.0 

  

Duurzaamheid: 
leefbaarheid 

E-depot  
 
Centraal depot 
Fryslân 

   

Cultuur: 
informatie en 
Beleving 

Archiefwet 
 
Verenigde 
Archiefdiensten 
Noord-Nederland 
 
Cultuurnota 
gemeente 
Leeuwarden 

Kulturele 
Hoofdstad 2018 

Cultuurnota 2012  
Fryslân  
 
Verhalen van 
Fryslân/ digitaal 
erfgoedplein 
 
Kulturele 
Hoofdstad 2018 
 
Cultuurnota 
gemeente 
Leeuwarden 

Digitale Agenda 
Fryslân 

Technologie: 
ICT 

E-depot/Digitale 
duurzaamheid 
 
Archiefwet  
 
Archiefvisie 
OC&W 

  Digitale agenda 
Fryslân 

 
 
 
 



5 . De beleidsmatige randvoorwaarden 
 
Missie, doelstellingen, algemene trends en de spelers in het veld bepalen in samenhang en interactie 
het meerjarenbeleid van Tresoar.  Op basis van voorgaande analyse en waardering maken we in dit 
hoofdstuk enkele  beleidsmatige keuzes die ons inziens noodzakelijk en gewenst zijn om de missie van 
Tresoar zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren. We maken daarbij een onderscheid tussen de 
randvoorwaardelijke keuzes enerzijds en de beleidsuitvoeringskeuzes anderzijds. In dit hoofdstuk 
onderscheiden we 4 categorieën van randvoorwaardelijke keuzes die noodzakelijk en gewenst zijn om 
het beleid uiteindelijk succesvol uit te kunnen voeren. 
 
 

5.1 Doelgroepenbeleid 
 
Tresoar bouwt verder op het doelgroepenbeleid zoals dat in het Meerjarenbeleidsplan 2009-2012 al is 
geformuleerd. Het bereiken van bestaande en potentiële groepen gebruikers geschiedt  via de 
specifieke situaties  waarin deze mensen ontvankelijk zijn voor presentaties en producten van 
geschiedenis en literatuur. Tresoar kiest ervoor om in de komende jaren dit ‘situationele’ uitgangspunt 
te gebruiken voor het benaderen van zijn doelgroepen. Wij richten ons op sterke en herkenbare 
communities, d.w.z. groepen mensen met een sterke emotionele betrokkenheid bij het thema dat hen 
bindt. Het grote voordeel van deze aanpak is dat er herkenbare en ‘grijpbare’ groepen in beeld komen.  
 
Belangrijk is ook dat Tresoar het standpunt omarmt dat de organisatie zowel vraag- als aanbodgericht 
kan en moet werken. Enerzijds is er de wenselijkheid en noodzaak om de concrete vraag van 
doelgroepen in beeld te brengen, anderzijds is er in de literatuur en ook uit onze eigen ervaring het 
inzicht dat aanbodgericht werken succesvol kan zijn, mits we sensitief reageren op trends en 
ontwikkelingen in de samenleving en binnen de doelgroepen (‘concepting’).  
 
Door internet moeten instellingen en bedrijven hun businessmodellen veranderen. Juist instellingen als 
Tresoar kunnen gebruik maken van het ‘long tail’-effect van internet: de ‘verkoop’ van kleine 
aantallen van een grote hoeveelheid informatieproducten levert een enorme omzet op. Juist voor kleine 
doelgroepen en communities, voor ‘niches’ kan Tresoar veel betekenen. 
 
 
de doelgroepen benoemd en beschreven 
 
Tresoar richt zich in de beleidsperiode 2013-2016 op drie doelgroepen: 
 

1. Onderzoekers 
 

De doelgroep ‘onderzoekers’ bestaat uit alle mensen die met een gerichte onderzoeksvraag Tresoar 
benaderen.  De praktijk wijst uit dat gerichte vragen, of ze nu door beginners of door doorgewinterde 
professionals worden gesteld, beantwoord moeten worden met het kernbegrip uit de wereld van 
collectiebeherende instellingen: toegankelijkheid. Tresoar gaat in de periode 2013-2016 verder met het 
aanbieden van basistoegankelijkheid: veel, diep, betrouwbaar. Met deze basistoegankelijkheid kunnen 
mensen hun zoekpaden ontwikkelen, hun eigen dwarsverbanden en combinaties leggen en hun eigen 
niveau van diepgang in het onderzoek bepalen. Een aparte categorie vormen de ‘administratieve’ 
onderzoekers, d.w.z. gebruikers die meestal als rechtzoekende burger/beroepsuitoefenaar de collecties 
benutten (eigendomsgegevens, bestemmingsplannen, e.d.). 
Bij de doelgroep onderzoekers staat de informatiewaarde van de collecties centraal en informatie 
betekent vooral digitale informatieverstrekking. 
     

2. Geïnteresseerden: communities 
 
De doelgroep ‘geïnteresseerden’ bestaat uit de grote groep mensen, becijferd op 20% van de 
bevolking, die geïnteresseerd is in geschiedenis en literatuur, maar niet met een specifieke 



onderzoeksvraag onze organisatie benadert. Voor Tresoar ligt de komende jaren de uitdaging in het 
bereiken van deze groep mensen. Voorwaarde voor het kunnen bereiken van dit grote groeisegment 
zijn aantrekkelijke presentaties waarin ‘beleving’ en ‘historische sensatie’ een centrale rol speelt. De 
presentaties richten zich op de ‘geïnteresseerden’ in het algemeen, maar, zoals hierboven aangeduid, 
gaat Tresoar binnen deze ongedifferentieerde groep werken met het community-begrip. Kenmerkend 
voor communities is dat de leden van zo’n groep een sterke emotionele betrokkenheid  hebben bij  het 
thema dat hen bindt.   
 

3. Maatschappelijk relevante groepen 
 
Het betreft hier een doelgroep met mensen die noch een specifieke onderzoeksvraag hebben, noch per 
definitie geïnteresseerd zijn, maar waarvan de samenleving wel vindt dat zij in aanraking moeten 
komen met geschiedenis en literatuur. Tresoar richt zich in de periode 2013-2016 vooral op het 
onderwijs. Cultuur en geschiedenis, taal en literatuur horen thuis in het hart van het onderwijs.  
Tresoar neemt in de nieuwe beleidsperiode als uitgangspunt dat de jeugd tussen 6 en 18 jaar via het 
onderwijs bereikt kan worden , waarbij er idealiter drie ‘ontmoetingsmomenten’ zijn:  
 

1. basisonderwijs/bovenbouw 
Bij het basisonderwijs ligt de nadruk op ‘beleving’. Om dit te kunnen bieden zet Tresoar in op 
het realiseren van een structurele voorziening in het Tresoargebouw in de vorm van een 
spannende schatkamer. 
2. voortgezet onderwijs/onderbouw 
Bij het voortgezet onderwijs/onderbouw wordt een evenwicht gezocht tussen beleving en 
kennisoverdracht via de hierboven genoemde schatkamer. 
3. voortgezet onderwijs/bovenbouw 
Bij het voortgezet onderwijs/bovenbouw ligt de nadruk op kennisoverdracht d.m.v. 
leeropdrachten in het Tresoargebouw. 

 
 
Doelgroepenbeleid: de keuzes 
 
Wanneer we de missie en doelstellingen van Tresoar combineren met de omgevingsanalyse en het 
doelgroepenbeleid, dan maken we in de periode 2013-2016 de volgende  keuzes 
 
 
Doelgroep> 
 
Doelstellingen Tresoar 

Onderzoekers Communities Maatschappelijk 
relevante groepen 

Onderzoek: 
informatiewaarde 

Academische 
gemeenschap 
University Campus 
Fryslân 

Familieonderzoek Aansluiten bij HBO-
opleidingen 

Cocreatie: literatuur en 
cross-overs 

 Consumenten van 
Friestalige cultuur 
 
Producenten van 
Friestalige cultuur met 
speciale aandacht voor 
talentontwikkeling 

Basis- en Voortgezet 
Onderwijs 

Valorisatie: 
maatschappelijke 
relevantie 

 Cultuurtoerisme: 
consumenten en 
recreatieve sector 
 
Rootstoerisme 

 

Laboratorium; sociale  Dorpsgemeenschappen  



duurzaamheid 
 
 
 

5.2 partners en netwerk 
 
 
de partners benoemd 
 
Tresoar speelt een centrale rol in het Friese culturele leven.  Met zijn archieven en collecties, kennis en 
deskundigheid en faciliteiten beweegt Tresoar zich in vele formele en informele 
samenwerkingsverbanden.  Zoals erfgoedinstellingen in het algemeen en instellingen als Tresoar in het 
bijzonder een omslag hebben gemaakt naar een sterke en actieve publieksgerichtheid, zo hebben zij 
ook een belangrijke beweging gemaakt naar het zoeken van die samenwerkingsverbanden. Motor van 
dit alles is het besef dat de diverse instellingen en disciplines het publiek alleen goed kunnen bedienen 
wanneer erfgoed in samenhang wordt gepresenteerd. De burger zoekt samenhangende informatie; voor 
hem is de traditionele indeling in archieven, bibliotheken, musea, e.d. niet relevant en zelfs een 
belemmering om de weg naar de benodigde informatie te vinden. Tresoar is, ook landelijk gezien, al 
een uniek voorbeeld van een erfgoedinstelling waarin deze schotten zijn verwijderd. Wij willen in de 
komende jaren ook verder gaan met het slechten van inter-institutionele schotten als daarmee het 
belang van de burger is gediend. 
 
Het veld waarbinnen Tresoar zich beweegt ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 
 
provincie en rijk    De provincie Fryslân en het Rijk zijn de moeders van Tresoar. Op basis van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen hebben Rijk en provincie, samen met de Stichting FLMD,  het 
openbaar lichaam Tresoar in het leven geroepen om via dit lichaam een groot aantal wettelijke en 
culturele taken uit te laten voeren. De formele relatie tussen Tresoar en de beide moeders, vastgelegd 
in de WGR en de daaruit voortvloeiende Regeling, zal in de nieuwe beleidsperiode zeker wijzigingen 
ondergaan. Er is sprake van een verdergaande decentralisatie van Rijkstaken naar de provincie. Van 
groot belang blijft de (financiële) verantwoordelijkheid van het Rijk voor de rijkscollecties. Vooral de 
problematiek van de digitale informatiebestanden zal de betrokkenheid van het Rijk blijven vragen. De 
nieuwe Archiefwet zal per 1-1-2013 ook een nieuwe relatie scheppen tussen provincie en Tresoar. 
 
In de periode 2013-2016 wil Tresoar een actieve bijdrage leveren aan de conceptuele en inhoudelijke 
ontwikkeling van de taakgebieden die door Rijk en provincie aan Tresoar zijn toebedeeld. Tresoar 
voert een belangrijk stuk landelijk cultuur- en archiefbeleid uit, maar Tresoar ziet zichzelf vooral als 
onmisbare partner van de provincie Fryslân in het realiseren van doelstellingen met betrekking tot 
provinciaal taal- en cultuurbeleid. Tresoar hecht er zeer aan om nauw aan te sluiten bij het Friese taal- 
en cultuurbeleid. 
 
De relatie met provincie en Rijk die nu in eerste instantie vanuit het perspectief van erfgoed wordt 
ontwikkeld, moet in de komende jaren ook sterk vanuit het perspectief van taal en meertaligheid 
worden gezien. Binnen het streven van stad en provincie om Friesland te ontwikkelen tot centrum voor 
meertaligheid in Europa, past volgens Tresoar ook de ontwikkeling van aantrekkelijke 
publiekspresentaties over taal en literatuur.  
 
 
gemeente Leeuwarden    Vanwege het sterke Rijks- en provinciale karakter van de instellingen die in 
2002 zijn gefuseerd tot Tresoar, heeft Tresoar tot nu toe weinig aansluiting bij het cultuurbeleid van de 
gemeente Leeuwarden kunnen vinden. Tresoar heeft niet actief de gemeente gezocht en andersom 
heeft de gemeente Tresoar nooit herkend als een belangrijke culturele speler in de stad. In de nieuwe 
beleidsperiode wil Tresoar de contacten met de gemeente intensiveren. Met het Historisch Centrum 
Leeuwarden, een gemeentelijk organisatie-onderdeel, als nieuwe buurman ligt het ontwikkelen van 
een gezamenlijk beleid ook meer voor de hand. Daarnaast is Tresoar een krachtige speler op cultuur-



historisch en cultuur-toeristisch gebied in de stad in het algemeen en de omgeving van de Oldehove in 
het bijzonder. Gemeente en Tresoar kunnen dit deel van de stad sterk profileren als Erfgoedkwartier. 
Tresoar streeft ernaar om actief door de gemeente betrokken te worden bij de ontwikkeling van 
cultuurbeleid. Het is van belang dat ook op bestuurlijk niveau de contacten tot stand komen. De 
gemeente heeft een onderzoek aangekondigd naar de mogelijkheden van samenwerking tussen 
Tresoar, HCL en openbare bibliotheek. De mogelijk resultaten van dit onderzoek kunnen in de nieuwe 
beleidsperiode worden gerealiseerd. 
 
Lokale overheden    Tresoar wil in de periode 2013-2016 partner zijn van Friese gemeenten in het 
ontwikkelen en uitvoeren van historische, cultuur-toeristische en literaire projecten. Enerzijds is dit 
een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren, waarin Tresoar in partnerschap met lokale 
overheden diverse projecten heeft gerealiseerd, anderzijds streeft Tresoar naar een meer structurele 
positie in samenwerkingsverbanden van lokale overheden vanuit de overtuiging dat wij conceptueel 
maar vooral ook met onze collecties een belangrijke bijdrage aan beleid en activiteiten kunnen leveren. 
  
Tresoar wil in de beleidsperiode actief zijn diensten aanbieden op het terrein van gemeentelijke 
archiefzorg (advisering t.a.v. archiefwettelijke aspecten van beheer, behoud en beschikbaarstelling; 
infrastructurele ondersteuning, bijv. ICT en depotopslag). Tresoar kan zich als kenniscentrum in de 
regio nog ontwikkelen. In de uitvoering van dit beleid wordt nauwe afstemming gezocht met de 
provinciale archiefinspectie en de regionale archiefdiensten. De nieuwe Archiefwet vraagt om nadere 
invulling van taken en verantwoordelijkheden op provinciaal niveau. 
 
 
het netwerk: het veld van cultureel erfgoed    
 
In het veld van cultureel erfgoed bevindt zich een aantal instellingen waarmee Tresoar specifieke 
samenwerkingsverbanden onderhoudt of in de nieuwe beleidsperiode wil aangaan: 
 
Fryske Akademy    De Fryske Akademy is voor Tresoar een natuurlijke partner in het geven van vorm 
en inhoud aan het taal- en cultuurbeleid in deze provincie. De beide instellingen zijn sterk 
complementair als resp. wetenschappelijk onderzoeksinstituut en als collectiebeherend en –
beschikbaarstellend publieksinstituut. Op diverse inhoudelijke en facilitaire terreinen vindt 
samenwerking plaats op basis van een in 2006 gesloten samenwerkingsconvenant. 
 
In de beleidsperiode 2013-2016 ligt het accent op samenwerking binnen het kader van ‘meertaligheid’. 
Fryske Akademy is leidend in het proces naar vestiging van de positie van Friesland als Europees 
centrum voor minderheidstalen. Tresoar wil deze positie versterken door a) de opbouw van het 
bibliothecaire en documentaire zwaartepunt ‘meertaligheid’  binnen UCF-verband en b) de inrichting 
van de multimediale publiekspresentatie ‘het verhaal van een taal’. In samenwerking kunnen Fryske 
Akademy en Tresoar  de voorbeeldfunctie van Fryslân als meertalige regio in Europa  aantrekkelijk 
maken en versterken.   
 
Fries Museum    Tresoar en het Fries Museum beheren samen een groot deel van het Friese erfgoed. In 
de komende jaren zullen beide instellingen intensief samenwerken in presentaties en activiteiten. 
Daarnaast zullen beide instellingen hun inhoudelijke programma’s op elkaar gaan afstemmen om een 
zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van publiekspresentaties te realiseren. Bijzondere aandacht 
vraagt de relatie van Tresoar met het Verzetsmuseum. Tresoar wil zich met zijn archieven en 
bibliotheek ontwikkelen tot een documentatiecentrum voor de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog in Fryslân. 
 
Fries Museum en Tresoar streven naar verregaande samenwerking op inhoudelijk en facilitair gebied 
op basis van het in 2012 ontwikkelde beleids- en organisatieplan. 
 
Historisch Centrum Leeuwarden   Vanaf 2007 is het Historisch Centrum Leeuwarden de directe 
buurman van Tresoar. Vanuit deze bijzondere relatie met betrekking tot locatie streven beide 



instellingen naar de ontwikkeling van facilitaire en inhoudelijke samenwerking. Het door de gemeente 
Leeuwarden in 2011-2012 uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen 
Tresoar, HCL en openbare biblioteek zal in belangrijke mate de relatie tussen genoemde instellingen 
in de nieuwe beleidsperiode bepalen. 
 
Afûk    De Afûk is gevestigd in het gebouw van Tresoar. In de komende jaren willen beide instellingen 
elkaars doelgroepen meer betrekken bij de diverse activiteiten. Voor beide instellingen is er de 
strategische opdracht om taal, literatuur en geschiedenis dicht bij de burger te brengen. Gezamenlijke 
investering in marktonderzoek, marketingconcepten, e.d., is hierbij aan de orde. Tresoar en Afûk zijn 
de trekkers van de ontwikkeling van het museale concept ‘Lân fan Taal’ 
 
Bibliotheek Service Friesland/openbare bibliotheken     Bibliotheek Service Friesland is een 
belangrijke strategische partner in de ontwikkeling van de digitale infrastructuur voor 
bibliotheekinformatie, samen met de openbare bibliotheken. De samenwerking richt zich sterk op de 
integratie van zoeksystemen ten behoeve van de burger. 
 
Samen met BSF en clusterbibliotheken zullen de nieuwe media worden benut om diverse communities 
te bereiken.  
 
Stichting Film in Fryslân/Fries Film Archief     Het Fries Film Archief, gehuisvest in het 
Tresoargebouw,  beheert een belangrijke collectie audiovisueel materiaal. Met Tresoar zijn afspraken 
gemaakt over de terreinen waarop beide instellingen werkzaam zijn. In de nieuwe beleidsperiode 
streeft Tresoar ernaar zijn positie in het werkproces t.a.v. AV-archivering te versterken, niet separaat, 
maar in samenwerking met het Fries Film Archief. Kern van de zaak is dat het audiovisueel erfgoed 
onlosmakelijk onderdeel is van het documentaire erfgoed in het algemeen. Versterking van het 
werkproces door inzet van middelen van Tresoar zal leiden tot een versnelde beschikbaarstelling aan 
het publiek. 
 
 
Historische verenigingen    De historische verenigingen zijn een zeer belangrijke drager van het 
historisch-culturele leven in Friesland. De verenigingen tellen duizenden leden. Tresoar wil in de 
nieuwe beleidsperiode zijn kennis en expertise en zijn faciliteiten aan de verenigingen aanbieden om 
het lokale historische leven te ondersteunen. Tresoar streeft ernaar om jaarlijks een evenement te 
organiseren waarbij kennisdeling, deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van projecten 
centraal staan. 
 
 
het netwerk: het culturele veld in algemene zin   
 
Om geschiedenis en literatuur een vitale rol in de samenleving te laten spelen, is het belangrijk dat er 
sprake is van voldoende culturele dynamiek. Dit betekent dat er wisselwerking moet plaatsvinden 
tussen de diverse culturele disciplines en podia. Door middel van de faciliteiten die het vernieuwde 
gebouw kan bieden (zie het volgende  hoofdstuk infrastructuur) wil Tresoar tot diverse 
samenwerkingsprojecten komen met instellingen, groepen en personen uit het veld van literatuur, 
muziek, beeldende kunst, podiumkunsten, enz. Tresoar wil ook duidelijk een breed cultureel podium 
zijn in stad en provincie. 
 
De relatie met Omrop Fryslân verdient hier speciale aandacht. In het kader van zijn doelgroepenbeleid 
wil Tresoar actief bijdagen aan de productie van programma’s over geschiedenis en literatuur in het 
algemeen en aan communities in het bijzonder. Tresoar en Omrop Fryslân zullen, in samenwerking 
met het Fries Filmarchief, in de komende jaren zorg dragen voor het behoud en de beschikbaarstelling 
van audiovisueel erfgoed. 
   



Voor literaire activiteiten zal Tresoar nauwere samenwerking zoeken met enkele instellingen die zich 
bewegen op het terrein van het Fries, o.a. Afûk, Sectie leraren Frysk van de Vereniging voor Levende 
Talen en It Skriuwersboun.  
 
Tresoar wil een rol spelen als bibliotheek en informatiemakelaar binnen het verband van de University 
Campus Fryslân. Tresoar is partner in UCF-verband en werkt samen met Waddenacademie en Fryske 
Akademy aan enkele pilots om de facilitaire rol van Tresoar nader in beeld te brengen. 
  
De relatie met het hoger onderwijs is nog weinig gedefinieerd. In de eerste plaats wil Tresoar 
onderzoeken hoe de collecties van Tresoar een aanvulling en verrijking kunnen zijn voor de 
‘kenniscampus’ van beide hogescholen. Voor specifieke opleidingen, denk aan de lerarenopleiding 
geschiedenis en Fries, wil Tresoar hét studie- en onderzoekscentrum blijven. 
 
 
het netwerk: het sociale  en het cultuur-toeristische veld   
 
Met de  ambities van Tresoar is het voor de organisatie van belang om nauwere aansluiting te vinden 
bij het toeristische veld. Tresoar heeft veel te bieden op het terrein van kennis en expertise, maar 
Tresoar is ook zelf met zijn vernieuwde gebouw een toeristische pleisterplaats van formaat. De 
ontwikkeling van de toeristische functie van Tresoar biedt ook mogelijkheden om structureel 
partnerschappen te zoeken met het bedrijfsleven. 
 
Binnen de doelstellig van de laboratoriumfunctie m.b.t. sociale duurzaamheid, werkt Tresoar samen 
met Plattelânsprojekten en Doarpswurk. 
 
 

5.3 Partners: de keuzes 
 
Wanneer we nu vanuit missie en doelstellingen kijken naar de relatie tussen Tresoar en zijn partners, 
dan komen we tot de volgende indeling: 
 

I. Strategische partners  
 
Strategische partners zijn van essentieel belang  in de uitvoering van de missie van Tresoar. 
Strategische partners delen de missie van cultuuroverdracht en doen dat op structurele basis voor de 
lange termijn met als werkgebied de gehele provincie Fryslân en/of vitale werkprocessen ten behoeve 
van cultuuroverdracht. Op basis van deze uitgangspunten kent Tresoar de volgende strategische 
partners: 
 
Fries Museum (cultuuroverdracht; erfgoedorganisatie) 
Nationaal Archief (rijksarchiefbeheer; ontwikkeling digitaal depot, e.d.) 
Stichting Film in Fryslân (Fries Film Archief; Filmhuis) 
Verenigde Archieven Noord-Nederland (Groninger Archieven en Drents Archief) 
  

II. Projectpartners 
 
Projectpartners zijn van belang in de uitvoering van beleid van Tresoar. Zij delen de doelstellingen van 
één of meer beleidsterreinen en versterken de uitvoering van beleid op basis van gezamenlijke inzet 
van mensen en middelen. 
 

a. vaste projectpartners (jaarlijkse beleidsafstemming en gezamenlijke programmering) 
 

University Campus Fryslân 
Waddenakademie 
Fryske Akademy (onderzoek t.a.v. aspecten van Friese taal en cultuur) 



Afûk (educatieve activiteiten t.a.v. Friese taal en cultuur) 
Historisch Centrum Leeuwarden en de Friese musea (presentaties m.b.t. aspecten van Friese 
geschiedenis)  
BSF/bibliotheken Fryslân 
Bibliotheek.nl 
 

b. incidentele  projectpartners 
 
Fryslân Ferbynt 
Kulturele haadsted 2018 
Plattelânsprojekten 
Omrop Fryslân 
 
 
 

III. Marktpartners 
 
Marktpartners leveren een bijdrage aan de uitvoering van het beleid van Tresoar maar doen dit in de 
rol van leverancier of klant op basis van een zakelijke overeenkomst. Er is hier een essentieel 
onderscheid met de projectpartners die op basis van gezamenlijke inzet van mensen en middelen in 
een project participeren. Marktpartners kunnen natuurlijk wel projectpartners worden, en omgekeerd. 
Bij het inrichten van incidentele of structurele samenwerkingsverbanden is het van essentieel belang 
vooraf de rollen van de partners vast te stellen.  
 
 

5.4  de benodigde infrastructuur 
 
Tot de randvoorwaardelijke keuzes behoort ook de infrastructuur; via welke kanalen worden de 
doelstellingen van Tresoar gerealiseerd; welke middelen zetten we in  om de doelgroepen te bereiken. 
In onderstaande matrix wordt aangegeven welke infrastructurele elementen Tresoar in de komende 
periode wil inzetten in relatie tot de benoemde doelgroepen: 
 
 
Doelgroepen> 
 
Infrastructuur 

Onderzoekers Communities Maatschappelijke 
relevante groepen 

opmerkingen 

Gebouw 
Boterhoek 1: 
  
Informatie- en 
kenniscentrum 
 

Tresoar als kennis 
en 
informatiecentrum 
van en voor 
‘Fryslân in 
context’; 
Tresoar als 
universiteitsbiblio-
theek voor de 
UCF 

Tresoar als kennis 
en 
informatiecentrum 
voor communities 

Tresoar als 
leeromgeving 
voor basis- en 
voortgezet 
onderwijs; 
Tresoar als 
ontmoetingsplaats 
voor de 
academische 
gemeenschap 

Zoeken naar de 
meerwaarde van 
het gebouw als 
ontmoetingsplaats 
voor 
kennisoverdracht 
en –uitwisseling 

Gebouw 
Boterhoek 1 
 
Museale functie 
en cultureel 
podium 

 Tresoar als 
podium en 
presentatie-  
faciliteit voor 
communities 

Tresoar als 
leeromgeving 
voor basis- en 
voortgezet 
onderwijs 

Zoeken naar 
optimale  rol van 
gebouw in de 
creatie van 
cultuur, literatuur 
en cross-overs 



Gebouwlijke 
infrastructuur  
derden 

Tresoarcontent 
‘volgt’  
gebruikers 

Tresoarcontent 
‘volgt’ 
doelgroepen en 
communities; 
museale rol 
optimaliseren via 
infrastructuur 
derden; 
functieverdeling 
met Fries 
Museum 

 Zoeken naar 
optimale rol van 
Tresoarcontent in 
samenwerkings- 
projecten 

Websites Tresoar Tresoar als kennis 
en 
informatiecentrum 
van en voor 
‘Fryslân in 
context’; 
specifieke 
websites voor 
wetenschapsdisci-
plines 

Tresoar als kennis 
en 
informatiecentrum 
voor communities 

 Zoeken naar de 
optimale rol van 
website  t.b.v. de 
overdracht en 
uitwisseling van 
kennis  

Internet: 
participatie in 
samenwerkings-
projecten 
websites 

 Valorisatie van 
Tresoarcontent in 
diverse 
maatschappelijke 
sectoren; inzet in 
laboratorium- 
functie  

 Zoeken naar 
optimale rol van 
Tresoarcontent in 
diverse netwerken 

Sociale media  Interactieve 
relatie met 
communities en 
doelgroepen 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.  De beleidsterreinen: uitgangspunten en prioriteiten 
 
In de vorige paragrafen is het kader geschetst waarbinnen Tresoar in de komende jaren zijn taken wil 
uitvoeren. In deze paragraaf geven we aan welke uitgangspunten van beleid, voortvloeiend uit dat 
kader, worden gehanteerd binnen de specifieke taakvelden.  
 

6.1 prioriteiten doelgroepenbeleid 
 
In de komende jaren moeten keuzes worden gemaakt in de inzet van middelen. Vanuit de hierboven 
gesignaleerde maatschappelijke trends en politiek-bestuurlijke accenten worden in onderstaande 
matrix de Tresoar-prioriteiten benoemd t.a.v. doelgroepen en te ontwikkelen infrastructuur. 
 
1 = innovatie/kwalitatieve en kwantitatieve groei > 10%  
2 = verbetering dienstverlening/groei 0-10% 
3 = status quo/groei waar mogelijk   
 
 
 
 Onderzoekers Geïnteresseerden: 

communities 
maatschappelijk 
relevant: 
onderwijs 

Opmerkingen 

Gebouw: 
kenniscentrum 

       1         3          1 Tresoar als studie- 
en 
ontmoetingscentrum 
in UCF-verband 

Gebouw: Multi-
functioneel 

       2         1          3  

Gebouwlijke 
infrastructuur 
derden 

         
       3 

 
        1 

 
         2 

Functieverdeling 
Fries Museum-
Tresoar, resp. 
presentatie- en 
informatiefunctie 

Internet / 
website Tresoar 

       1         1          1 Ontwikkeling 
website 3.0 

Internet: 
participatie in 
netwerken 
 

       1         1          3 Aansluiting 
provinciale 
erfgoedstructuur en 
landelijke 
infrastructuur 
archieven en 
bibliotheken 

Sociale media 
 

       3         1          3 Infrastructuur voor 
interactie met 
communities 

Netwerken: 
algemeen 

       3         1          2 Bibliotheken in 
Fryslân als fysieke 
infrastructuur voor 
publieksbereik 

                             
 
 
 
 



6.2  Prioriteiten taakvelden 
 
Procesfase 1: marktoriëntatie 
 
marktonderzoek trendwatching, 

doelgroepenonderzoek 
-onderzoek rol en gebruik sociale media in de 
erfgoedsector 
-onderzoek behoeften talentontwikkeling 
-onderzoek behoeften academische sector 
-onderzoek rol in maatschappelijke processen 

Imago en 
naamsbekendheid 

 -tweejaarlijks onderzoek 

tevredenheidsonder-
zoek 

 -jaarlijks onderzoek geprioriteerde doelgroep 

 
 
Procesfase 2: verwerving bronnen, kennis en informatie 
 
relatiebeheer Overleg met 

zorgdragers conform 
Archiefwet 

-implementatie strategisch informatieoverleg 
-uitvoering en invulling rol provinciaal 
archivaris 
-opbouw adviesfunctie en kenniscentrum 
t.b.v. provincie en gemeenten  

 Overbrenging archieven 
conform Archiefwet 

-implementatie procedures e-depot 

acquisitie Verwerving particuliere 
archieven en collecties 

-hantering principe ‘Fryslân in context’ 
-invoering meerjarig profiel rond 
maatschappelijke thema’s, samen met andere 
erfgoedinstellingen 

 Verwerving 
bibliotheekmateriaal 

-hantering principe ‘Fryslân in context’ 
-opbouw bibliotheekfunctie voor UCF-
gerelateerde instellingen 

 Verwerving 
beeldmateriaal 

-hantering principe ‘Fryslân in context’ 
-beleidsafstemming met Fries Film Archief 

 Verwerving kennis- en 
databanken 

-hantering principe ‘Fryslân in context’ 
-opbouw kenniscentrum voor UCF-
gerelateerde instellingen 

 Verwerving toegang tot 
kennis- en databanken 

-hantering principe ‘Fryslân in context’ 
-opbouw kenniscentrum voor UCF-
gerelateerde instellingen 
-aansluiting op relevante landelijke en 
internationale infrastructuren: Bibliotheek.nl 
en Europeana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procesfase 3:  vervaardiging product/marktcombinaties 
 
toegankelijkheid Toegankelijk maken 

van archieven en 
collecties op macro-, 
meso- en microniveau 

-vervaardigen van vraaggestuurde 
toegangen t.b.v. UCF-gerelateerde 
instellingen 
-vervaardigen van vraaggestuurde 
toegangen t.b.v. communities 

onderzoekshulp  -vervaardigen van laagdrempelige 
introducties tot het gebruik van archieven, 
collecties en kennis via de website 

informatieverstrekking Verstrekken van 
informatie op aanvraag: 
ondersteuning van 
gebruikers 

-realisatie van thematische kenniscentra in 
het gebouw en op de website  
-aanpassing openingstijden t.b.v. 
geprioriteerde doelgroepen 
-digitalisering content 

publiekspresentaties educatie -ontwikkeling van een educatief 
programma op basis van een doorlopende 
leerlijn bo-vo als onderdeel van educatief 
programma Fries Museum/Tresoar 
-ontwikkeling van een educatief 
programma t.b.v. UCF-gerelateerde 
instellingen 

 tentoonstellingen -gezamenlijke programmering met Fries 
Museum en ondersteuning programma 
Fries Museum 
-invoering functieverdeling Fries Museum-
Tresoar, resp. presentatie-informatie, met 
behoud van specifieke collectiegebonden 
presentaties in Tresoar 
-realisatie Lân fan Taal i.s.m. Fries 
Museum, Fryske Akademy en Afûk 

 manifestaties -organisatie Moanne fan it Fryske Boek 
-organisatie van en/of participatie in 
community-gebonden manifestaties 

 publicaties -vervaardigen van publicaties die de 
hoofddoelstellingen van Tresoar 
ondersteunen 
-intensieve inzet digitale media 

 website -ontwikkeling website met integrale 
doorzoekbaarheid en user-generated 
content 

 stimuleringsactiviteiten -bevorderen van het Fries literaire en 
culturele klimaat, zowel Friese cultuur als 
cultuur in Fryslân 

Public relations  -intensieve inzet sociale media 
betaalde 
dienstverlening 

 -invoering diensten- en productencatalogus 
en tarieven 
-ontwikkeling nieuwe verdienmodellen op 
basis van Meerjarenbeleidsplan 
-ontwikkeling crowdsourcing 
-fondswerving en sponsoring 

 
 
 



 
 
Procesfase 4: distributie en beheer 
 
gebouw/depots/ 
installaties 

Beheer van gebouwen en 
installaties 

-ontwikkeling centraal depot i.s.m. Fries 
Museum 
-ontwikkeling publieksgebouw t.b.v. UCF 

collecties behoudsplan -digitaliseringsplan in samenhang met 
processtappen 2 en 3 

ICT Netwerk- en 
systeembeheer 

-versterking ICT-rol Tresoar binnen 
culturele infrastructuur Leeuwarden 

Logistieke 
ondersteuning 

Ondersteuning 
bedrijfsprocessen 

-aanpassing aan ontwikkeling 
publieksfuncties gebouw 

 
 
Mensen, organisatie en middelen 
 
mensen en organisatie Ontwikkeling 

medewerkers 
-actief gebruik organisatiecompetenties 
-organisatie-ontwikkelingsplan op basis 
van competentie-ontwikkeling 
 

 Structuur/functies/ 
formatie 

-aanpassing organisatieplan Tresoar per 1-
1-2013 

 Innovatie in organisatie -realisatie samenwerkingsverband Fries 
Museum - Tresoar 
-realisatie samenwerkingsverband Tresoar 
Groninger Archieven en Drents Archief 
-realisatie samenwerkingsverband Tresoar 
– Fries Film Archief 

financiën  -handhaving robuuste financiële positie 
-vergroting inkomsten betaalde 
dienstverlening met 20% 

huisvesting  -inrichting publieksgebouw t.b.v. studie- en 
informatiefunctie (UCF) 
-realisatie centraal depot i.s.m. Fries 
Museum 
-realisatie van museaal concept Lân fan 
Taal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Begroting 2013-2016 
 

7.1 Financiële uitgangspunten 
 

7.2 bestaand beleid 
 

7.3. nieuw beleid 
 
 
 
 
 
 


