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Dit nummer gaat over gastvrijheid en 
over meer dan dat. Sinds Nina Simon’s The 
Participatory Museum (2011) zijn ook in 
Nederland en Vlaanderen de bellen gaan 
rinkelen. Vanzelfsprekend ontvangen we de 
bezoeker met een lach, met goede uitleg, 
bewegwijzerd en met alles waardoor hij 
zich, eenmaal in het museum, veilig en op 
zijn gemak voelt. 
Maar musea willen de bezoeker meer bij 
hun functioneren betrekken en nodigen 
bezoekers daarom steeds vaker uit om er 
zelf ook aan bij te dragen (contribution). De 
stappen hierna gaan in Simon’s piramide 
steeds verder: samenwerking (bijvoorbeeld 
met buurtgenoten) bij een expositie, co-
creatie (samen maken) en ten slotte gele-
genheid geven, ‘hosting’. In de laatste twee 
categorieën heeft niet het museum, maar 
de ‘buitenpartij’ het initiatief. Dat maakt het 
museum tot een gastvrij platform voor de 
inbreng van mensen en organisaties. 
Dit nummer geeft voorbeelden van 
projecten uit de verschillende lagen van 
de piramide, van hospitality tot hosting. De 
uiterste vormen monden uit in prikkelende 
participatieprojecten, met een doorslagge-
vende rol in samenstelling, presentatie en 
organisatie voor specifieke doelgroepen. Het 
museum is daar niet meer de ‘zender’, maar 
de partij die zijn plaats heeft ingenomen, 

zoals een wetenschappelijk onderzoeker, 
een groep kunstenaars of inwoners, een 
wijkorganisatie of zijn vertegenwoordigers. 
Eigenlijk is het na ‘hosting’ nog maar een 
kleine stap verder naar gastvrijheid buiten 
de museale muren. Hiervan zijn in dit 
nummer ook een paar sprekende voorbeel-
den opgenomen: burenfeesten, pop-up 
musea, fototentoonstellingen in de wijk. 
Om daarmee maar duidelijk te maken dat 
principes van gastvrijheid en hosting ook 
buitenshuis ingezet kunnen worden ter 
bevordering van participatie van specifieke 
doelgroepen. 
En dat allemaal om de museumbezoe-
ker een memorabel onthaal te bezorgen. 
Dat daarvoor soms ook maar heel weinig 
nodig is, bewijst het verhaal van de zoon 
van columnist Bram Sas. Een onvergetelijk 
museumbezoek door de bijdrage van een 
toevallig aanwezige, attente museummede-
werker. Gastgerichtheid noemt Hans Smith 
dat in het interview dat redacteur Franklin 
van der Pols met hem had. Die attitude zou 
iedere museummedewerker als tweede 
natuur moeten hebben: ‘Interne klantge-
richtheid vormt de basis van je succes als 
museum: je moet binnen beginnen om 
buiten te kunnen winnen’. 
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Gastvrijheid in het kwadraat
De nieuwe trend voor musea is hosting

- Franklin van der Pols -
Redacteur

Is hostmanship niet vanzelfsprekend, waarom 
moeten we er nog aandacht aan besteden?
H: ‘Voor mij is hostmanship (gastheerschap) het 
zich gastvrij opstellen, open en ontvankelijk willen 
zijn. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het onthaal, 
de directe ontvangst, kan in de praktijk nog veel 
beter. Ik zie nog teveel mensen verloren door een 
museum dwalen. Maar ook in de fase voor het 
museumbezoek kan nog veel verbeterd worden. 
We veronderstellen nog teveel dat mensen al 
weten wat een museum is en wat ze daar aan 
hebben. Niet iedereen hoeft van mij een museum 
te bezoeken, maar we hebben wel de taak om 
iedereen het gevoel te geven dat het museum ook 
een plek van betekenis voor hen kan zijn.’ 
A: ‘Veel musea hebben toch nog iets van, wij 
maken iets en u slikt het maar. Ik heb als ik andere 
musea bezoek nog vaak het gevoel dat ik niet echt 
welkom ben. Ik moet zelf maar uitzoeken waar alles 
is. Niemand heet me welkom of maakt me even 
wegwijs. Ik vind dat je bij binnenkomst aandacht 
moet geven aan de bezoeker. Voor mij is hostman-
ship denken aan de ander, denken aan de klant.’ 

Is gastvrijheid denken vanuit de klant? Maar als 
ik thuis gasten ontvang dan spreek ik toch niet 
van klanten? Wat is het verschil tussen klantge-
richtheid en gastvrijheid? 
A: ‘Mensen betalen voor toegang aan een museum 
en ze verwachten er iets voor terug.’
H: ‘In Vlaanderen en Brussel is gastvrijheid nooit 
zo’n groot issue geweest zoals in Nederland. Bij 
ons waren toegankelijkheid en participatie meer 
de centrale thema’s van de afgelopen jaren. Ik heb 
een meer idealistische visie dan Alexandra. Een 
museum is van de gemeenschap, dus de mensen 
zijn mede-eigenaar van het museum. Je taak is om 
deze mensen bij hun museum te betrekken, gast-
vrijheid is daar een essentieel onderdeel van.’
A: ‘Er is voor mij een duidelijk verschil tussen de 
bezoeker die bereid is om zestig kilometer te reizen 
om een tentoonstelling te zien en een bewoner die 
direct betrokken is bij de collectie. Het museum 
heeft een andere rol naar beide groepen.’

Is gastvrijheid een kunstje of een attitude?
A: ‘Je kunt het leren. Er zijn veel bedrijven in 
Nederland en Vlaanderen die trainingen voor gast-
vrijheid en gastvrij onthaal aanbieden, vooral voor 
horeca en hotels. Het maakt niet veel uit of je in een 
hotel of een museum werkt.’
H: ‘Ik zie wel een verschil. Gastvrijheid is je zo open 
en ontvankelijk mogelijk opstellen. Door over gast-
vrijheid na te denken word je je veel meer bewust 
voor welke groepen je het doet en welke je nog niet 
bereikt. Voor mij hoort gastvrijheid bij een museum 
dat deel van de gemeenschap wil zijn. Gastvrijheid is 
een voorwaarde voor participatie. Gastvrijheid gaat 
over hoe je mensen kunt bereiken vóór hun bezoek, 
hoe je ze ontvangt, hoe je ze welkom laat zijn tijdens 
hun bezoek, hoe ze zelf worden gerepresenteerd. 
Kortom, door te laten blijken dat je het waardeert 
dat ze er zijn. Uiteindelijk gaat het er voor mij om 
of je een museum bent dat door mensen eenmalig 
wordt bezocht als bezoeker, of dat je een museum 
bent waarmee mensen zich verbonden voelen.’

Gastvrijheid is bij jullie en soort containerbe-
grip geworden, van het gastvrij ontvangen tot 
het binden van bezoekers. Nu zei Hildegarde: 
als we over gastvrijheid praten, dan wil ik ook 
over hosting praten. Hosting ligt voor jou in het 
verlengde van hostmanship, wat is hosting?
H: ‘Voor mij is hosting de ultieme gastvrijheid 
van een museum, het daadwerkelijk ‘openstel-
len van het museum’. Ik ontleen de term aan Nina 
Simons boek ‘The Participatory Museum’ (2010). We 
hebben dat boek met een groep museumedewer-
kers in Vlaanderen gelezen.1 
Ze onderscheidt vier niveaus van participatie. Het 
eerste niveau noemt zij contribution (bijdrage). Het 

museum vraagt aan bezoekers iets bij te dragen. 
Museum Het Huis van Alijn in Gent doet regelma-
tig een beroep op het publiek om iets bij te dragen, 
zoals foto’s en video’s over hun Sinterklaasviering. 
Van deze bijdragen wordt dan een tentoonstelling 
gemaakt. 
Het tweede niveau is collaboration (samenwerking), 
dan begint er echte samenwerking te ontstaan. 
Een goed voorbeeld is de tentoonstelling ‘Dinges’ 
in het Museum M te Leuven. Het museum nodigde 
het publiek uit om samen een tentoonstelling te 
maken. Niet alleen deed het publiek mee bij het 
selecteren van de te tonen kunstwerken uit de 
collectie, maar het deed ook mee in alle voorberei-
dende werkgroepen, de communicatie enzovoort. 
Het publiek had dus een groot aandeel in de expo.
Het derde niveau is co-creation (samen maken), 
dat is echt een partnerschap. De inbreng van het 
museum en de partners is even groot, de uitkomst 
wordt door beiden gelijkelijk bepaald.
Nina Simon geeft als voorbeeld voor samen maken, 

dat ze aan aardappelboeren vraagt: Hebben jullie 
een idee wat we samen kunnen doen? Nog mooier 
is als de aardappelboeren zelf aankloppen met een 
vraag om samen bijvoorbeeld een tentoonstelling 
te maken. De jongerenwerkingen in tal van musea 
(zoals bijvoorbeeld in het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten in Antwerpen) werken vaak op 
deze manier. De jongeren ontwikkelen er een jaar 
lang activiteiten voor anderen jongeren binnen de 
marges van het museum. Voor en door jongeren.
Van vragen om een bijdrage (contribution) tot 
samen maken (co-creation), kun je zien als de 
treden van een ladder. Bij elke nieuwe trede laat het 
museum de regie meer los, het museum stelt zich 

Veel musea hebben gastvrijheid hoog in het vaandel staan, maar de 
ultieme gastvrijheid is hosting, het openstellen van je museum voor de 

gemeenschap. Een interview met Hildegarde van Genechten, stafmedewerker 
bij FARO en Alexandra van Steen, directeur Flipje en Streekmuseum Tiel.

‘De mensen zijn mede-eigenaar van het museum. Je taak is om 
deze mensen bij hun museum te betrekken, gastvrijheid is daar een 
essentieel onderdeel van.’
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steeds opener op naar inbreng van het publiek, en 
dus ook naar de samenleving.’ 

En wat is Nina Simons vierde trede?
H: ‘Het vierde niveau is hosting (receptieve werking). 
Het museum stelt zich open op en dan kan er van 
alles gebeuren. Bijvoorbeeld Museum M in Leuven 
stelde het museum ter beschikking aan studenten 
als stille studieruimte. De studenten waren en-
thousiast, ze mochten er studeren en in hun pauze 
mochten ze ook nog eens gratis het museum 
bekijken. Het museum had voor hen een deur 
geopend. Men was – vaak voor de eerste keer – 

over de drempel heen. Het was ook hun museum 
geworden. 
Ik denk ook aan Bronks Jeugdtheater in Brussel. 
Ze organiseerden de wedstrijd You(th) take over. 

De winnaar kreeg voor vierentwintig uur de be-
schikking over hun gebouw. Uiteindelijk heeft een 
meisje gewonnen dat aandacht wilde besteden 
aan eetstoornissen bij meisjes. Door zo’n activitei-
ten kan plots een totaal nieuw publiek in je huis 
komen. Het werd een fantastisch dag!’ 

Volgens Nina Simon is hosting de hoogste trede 
op de ladder van participatie. Maar de voor-
beelden die je geeft lijken lager op de ladder te 
staan, het lijkt meer een soort zaalverhuur. 
A: ‘Ik ben het maar deels met je eens. Als groepen 
bij mij komen met een vraag, dan zoek ik altijd naar 

de link met het museum. Ik wil dat zij er wat aan 
hebben, maar het museum ook. 
Ik geef je mijn voorbeelden van de vier tredes. Ons 
museum staat in een gebied waar vroeger veel 

fabrieken waren, daar hebben vooral Marokkaanse 
en Turkse mensen gewerkt. Via de moskee heb ik 
een oproep gedaan voor verhalen en die verhalen 
kun je nu in het museum beluisteren. Dat is 
de eerste trede. Een voorbeeld van de tweede 
trede is dat vooral jongeren onze stijlkamers erg 
saai vonden. We hebben toen een 4 VWO-klas 
gevraagd hoe we ze aantrekkelijker konden maken. 
Uiteindelijk bleven ze staan bij een schilderij van 
een hele dikke man en een hele dunne vrouw. Hun 
vraag was waarom is die man zo dik en die vrouw 
zo dun? Als je nu voor het schilderij staat, begint 
het tegen je te praten. De teksten zijn geschreven 
door deze leerlingen, die ook zelf het onderzoek 
hebben gedaan.
Bij co-creëren en hosting moet ik denken aan een 
kunstenaar uit Tiel die veel met Japanners samen-
werkte en mij wees op hun fantastische porselein. 
Ze wilden graag een tentoonstelling in het 
museum organiseren. Toen ben ik gaan nadenken, 
wat is de link? Het museum heeft zeventiende 
eeuws porselein in de basisopstelling staan, daar 
was een link met verleden en heden. Maar ik ben 
ook naar de Marokkaanse en Turkse gemeenschap 

‘Je moet niet koste wat kost iedereen het museum in willen hebben. 
Het moet kloppen. Het museum moet er ook iets aan hebben.’

1  Zie ook: FARO, Participatie, co-creatie en makelaardij, http://www.faronet.be/node/47350.

-  Alexandra van Steen (links) en Hildegarde van Genechten - 
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- Portret door P.F. de la Croix van Jacob Willem van Panthaleon van Eck (Collectie Flipje en Streekmuseum 
Tiel). Leerlingen van 4 VWO wilden vooral weten waarom deze man zo dik was. -

gegaan. Zij hebben ook een uitgebreide theecul-
tuur. Het werd een tentoonstelling over thee, maar 
daarbij gaf ik het museum een weekend lang weg 
aan de Marokkaanse en Turkse gemeenschap.’

Dat klinkt toch meer naar co-creatie, dan naar 
hosting, jij nodigt uit tot samen creëren.
A: ‘Je hebt gelijk, maar naar aanleiding van deze 
weekenden, komen deze gemeenschappen nu 
elk jaar bij mij terug met het verzoek om samen 
iets te doen en dat is echt hosting, je museum 
openstellen.’

Hosting lijkt een soort van relatiemanagement: 
wat kunnen wij voor jullie doen, zodat jullie ons 
omarmen?
H: ‘Met hosting creëer je een toegangspoort, je moet 
het eigenlijk voorafgaand aan het museumbezoek 

plaatsen. Je hebt in de eerste plaats een poort 
gecreëerd voor mensen die anders je museum 
wellicht niet zouden bezoeken.’ 
A: ‘Met deze kanttekening dat we niet koste wat 
kost iedereen het museum in moeten willen 
hebben. Het moet kloppen. Het museum moet er 
ook iets aan hebben, ik wil graag dat het aanbod 
van mijn museum aansluit bij ontwikkelingen in de 
samenleving. Hoe kan ik samen met de bevolking 
activiteiten en tentoonstellingen ontwikkelen waar 
we beiden wat aan hebben.’
H: ‘Je krijgt misschien het idee bij hosting: stel 
maar open en laat iedereen binnen. Maar het 
moet wel aansluiten bij je strategische visie. Het 
Stadsmuseum in Hasselt deed een oproep aan 
Hasselaren om verhalen en voorwerpen over WO1 
te doneren. Wanneer het museum een voorwerp 
selecteerde, dan werd de eigenaar uitgenodigd 

om met 100 vrienden en familieleden naar het 
museum te komen en te zien hoe hun voorwerp 
of verhaal in de tentoonstelling was opgenomen. Ik 
vind dat een mooi voorbeeld van gastvrijheid dat je 
sociaal netwerk enorm versterkt.’

Moeten alle musea hosting omarmen als de 
volgende stap na gastvrijheid: een soort gast-
vrijheid in het kwadraat?
H: ‘Er wordt nu volop mee geëxperimenteerd. Maar 
musea moeten zelf die afweging maken, het heeft 
geen zin om die richting in te slaan als je team er 
niet achter staat. Een van de misvattingen is dat je 
je autoriteit loslaat. Je moet het daarentegen als 
een dialoog zien met je participanten. Van hiërar-
chie naar dialoog. Je laat niet los, je laat juist zien 
dat jij als museum er ook bent, dat je een stem in 
de dialoog hebt. Vaak krijg ik ook opmerkingen 
dat participatie maar een hype is. Maar het is geen 
hype, het is eigenlijk een trend die al veel langer 
bestaat, denk bijvoorbeeld aan de ecomusea in 
Frankrijk in de jaren zeventig.’

Mag ik daar op inhaken? Voor mijn gevoel 
zijn musea heel erg gericht op individuele 
bezoekers. Bij hosting heb ik juist het idee dat 
het gaat over groepen. Een museum moet niet 
alleen relevant zijn voor individuen maar ook 
voor groepen. Je hebt als museum ook een 
plicht naar de gemeenschap. We kijken naar 
de samenleving als een bak met knikkers en 
hebben onvoldoende oog voor de netwerken 
en het belang hiervan voor een samenleving.
A: ‘Wellicht geldt dat meer voor grotere musea. 
Voor kleinere musea geldt dat je veel harder moet 
netwerken om je bestaan te verantwoorden. Je ziet 
dat de musea die gesneuveld zijn niet voldoende 
connecties met de samenleving hadden. Het Jan 
Cunen Centrum in Oss wilden ze ook opheffen, 
maar toen kwam de hele bevolking massaal in 
opstand. Dat museum was veel beter geworteld in 
de samenleving, zowel bij individuele burgers als 
bij groepen en organisaties.’ 

actueel



opinie

als het gewone bezoek met een spontaan extraatje 
tot een bijzonder bezoek wordt. Bijvoorbeeld als 
de rondleider simpelweg een half uur extra de tijd 
neemt voor je groep omdat hij het zelf ook leuk 
en gezellig vindt en graag zijn verhaal doet. Of de 
ervaring die ik laatst opdeed in Panorama Mesdag. 
Nadat we uitgebreid het panorama bekeken 
hebben, lopen we langzaam door de donkere gang 
terug het museum in. Mijn zoon draalt bij de pa-
trijspoorten in de gang: hij wil nog kijken naar de 
onderkant van het kunstmatig duin en de voet van 

het panoramadoek. Hij zegt dat hij het niet goed 
kan zien. Een medewerker van het museum, die net 
langsloopt, vangt dat op en zegt: ‘Kom maar even 
mee.’  Even later staan we met hem direct onderaan 
het panoramadoek. We zijn even stil van dit on-
verwachte perspectief op het panoramadoek. Er 
ontspint zich een heel gesprek over het panorama, 
Mesdag en het museum. Na enige tijd moet de me-
dewerker helaas weer verder, en wij dus ook. 
Welke museumbezoeker wil dit niet, zich zo 
welkom voelen? De museummedewerker speelde 
met een mooie oplossing in op de situatie én bood 
gelegenheid voor een goed gesprek. Wat wil je nog 
meer?
Bovendien, een dergelijke ervaring maakt indruk en 
wordt dus verder verteld.
Het sluitstuk van het bezoek vindt weer plaats in het 
gebied tussen voordeur en zaal 1. Na de garderobe 
volgt, afgezien van een uitwisseling van ‘tot ziens’, 
meestal een stil vertrek. Het gevoel waarmee 
iemand het museum verlaat, bepaalt mede of hij 
weer terugkomt. Hier zie ik nog kansen! 

Een kassatransactie heeft natuurlijk altijd iets 
zakelijks. Maar het is ook het moment van welkom. 
Gelukkig is de ontvangst in 99% van mijn ervarin-
gen vooral vriendelijk. Die ene procent was een 
museummedewerker die moeite had zijn blik los te 
rukken van een beeldscherm, waarbij de gemom-
pelde uitleg klonk als een verplicht nummer. Maar 
dit is een uitzondering. 
Trouwens, regelmatig is er bij de entree nauwelijks 
nog menselijke interactie. Dan scan ik mijn muse-
umkaart en loop ik vervolgens naar binnen. Een 
variant is het scannen aan een zuil, waarna ik vervol-
gens mijn ticket scan bij een poortje. Gelukkig tref 
ik bij die poortjes vaak medewerkers met minstens 
een begroeting; meestal ook met woorden van 
welkom en eventuele aanwijzingen. Ik snap het zelf 
scannen en dat poortje best vanuit efficiency: het 
is een snel systeem. Uit sociaal oogpunt kijk ik er 
toch anders tegenaan. Een hartelijk welkom, met 
aandacht en interactie maakt echt uit.
In Teylers Museum stonden mijn zoon en dochter 
al met hun museumkaarten te zwaaien: die geven 
ze het liefst zelf. De medewerker heette ze ieder 
apart welkom. Daarbij sprak hij ze direct aan met 

de voornaam (die staat op de kaart) en vroeg of ze 
zin hadden in een speurtocht. Op hun ‘ja’ nam hij 
de tijd voor uitleg van de speurtocht. Bovendien 
wees hij nog op handige kinderkrukjes, zodat ze de 
objecten in de hoge kasten beter zouden kunnen 
zien. Ikzelf werd tot slot voorzien van de overige 
praktische aanwijzingen.
Informatie voor de bezoeker lijkt me een tweede 
belangrijk onderdeel van de ontvangst en daarmee 
van gastvrijheid. Bezoekers zullen er niet altijd 
om vragen, maar willen graag weten hoe ze het 

meeste uit hun bezoek kunnen halen: wat is waar 
te zien, wat is er te beleven, wat is de route, wat 
zijn de must sees? Uitleg over de praktische kanten 
van het bezoek vind ik overigens net zo belang-
rijk als de inhoudelijke uitleg. Een bezoeker (of in 
ieder geval ik) wil graag weten waar hij aan toe is. 
Huisregels, voor zover van toepassing, zijn dan ook 
eigenlijk nooit een punt. Weinig bezoekers zullen 
immers het uitgangspunt ‘doe alsof je thuis bent’ in 
een museum verwachten. 
En aldus welkom geheten en toegerust met infor-
matie ga ik vervolgens mijn weg door het museum. 
Gastvrijheid koppel ik ‘op zaal’ in de eerste plaats 
aan het contact met de medewerkers. Een groet 
van een passerend museummedewerker doet het 
altijd goed. Ik bemerk overal een enorme bereid-
heid om behulpzaam te zijn met informatie, zowel 
over de collectie als over praktische zaken. Met 
heldere en vriendelijke communicatie ontstaat er 
ook geen spanning tussen de rol van gastheer of 
gastvrouw en de rol van toezichthouder.
Het gevoel van ‘welkom-zijn’ bereikt grote hoogten 

‘Gastvrijheid koppel ik ‘op zaal’ in de eerste plaats aan het contact 
met de medewerkers.’

- Bram Sas -
Beleidsmedewerker cultuur en 
erfgoed gemeente Noordwijk

Bij gastvrijheid in musea denk ik om te beginnen aan de eerste stappen 
en handelingen bij elk museumbezoek. In het niemandsland tussen de 

voordeur en de eerste zaal, en dan met name bij het contact aan de kassa, wordt 
in de regel de toon gezet voor het museumbezoek.

Van begin tot eind

- Interieur Panorama Mesdag overzicht koepel foto RCE - 
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Join in! 
Praktijkonderzoek naar het museum van de toekomst

- Saskia van de Wiel -
Conservator Museum van 
Bommel van Dam

VAN KUNSTINTERVENTIE NAAR 
PARTICIPATIEPROJECT
Museum van Bommel van Dam, een museum voor 
moderne en hedendaagse beeldende kunst in 
Venlo, vraagt een werkgroep van vijf kunstenaars 
voorstellen te ontwikkelen voor het museum van 
de toekomst. In januari 2014 komen de kunste-
naars (Pavèl van Houten, Eric Lamers, Tanja Nabben, 
Jannie Schmitz en Weronika Zielinska) voor het 
eerst bij elkaar. De opdracht wordt afgebakend en 
de rolverdeling vastgesteld. Er is een werkbudget 
dat de leden naar eigen inzicht kunnen inzetten. 
Ook kunnen ze voor een periode van vier maanden 
de invulling bepalen van een museumvleugel. De 
intentie is de voorstellen van de werkgroep waar 
mogelijk meteen te realiseren en ze daarmee voor 

publiek én museummedewerkers ervaarbaar te 
maken.
Tijdens de startbijeenkomst verkennen de kunste-
naars het onderwerp ‘museum van de toekomst’. In 
de discussie keert een aantal woorden steeds terug: 

inspireren, verbinden, raken, open. De werkgroep 
besluit de conceptontwikkeling openbaar te maken 
en het publiek van meet af aan erbij te betrekken. 

Tijdens een tweede bijeenkomst presenteren de 
kunstenaars hun eerste ideeën aan elkaar: op zaal, 
in aanwezigheid van veertig geïnteresseerden. 
Dit zijn mensen die n.a.v. het persbericht hebben 
besloten aanwezig te willen zijn of mee te willen 

praten. Veel van hen zijn Vriend van Museum van 
Bommel van Dam. De setting biedt de kunstenaars 
de gelegenheid de reacties op hun voorstellen te 
peilen en suggesties en feedback mee te nemen in 
het vervolg. In de afzonderlijke voorstellen ontwaart 
de groep een rode draad: ze zijn gericht op het ver-
sterken van de relatie tussen het museum en zijn 
omgeving. Hieraan wordt invulling gegeven door 
enerzijds de kunstervaring te verdiepen, ander-
zijds de doelgroep te verbreden. In de bijeenkom-
sten die volgen, worden de ideeën uitgewerkt en 
gewogen ten opzichte van deze centrale gedachte. 

MARKTPLAATS
Binnen het museumteam leiden de door de 
werkgroep geformuleerde plannen tot stevige 
discussies. Sommige voorstellen staan haaks op 
de gangbare werkwijze, andere dwingen tot het 
uit handen geven van een deel van de controle. 
Een afstemmingsmoment tussen de staf van het 
museum en de werkgroep van kunstenaars maakt 
de weg vrij voor het tijdelijk veranderen van de 
werkwijze. Van 15 juni t/m 2 november 2014 zal het 
museum het brandpunt zijn van een onderzoek 
naar de relatie tussen kunst, publiek en museum. 
Een tentoonstelling met uitgebreid activiteiten-
programma fungeert als proeftuin en biedt het 
museum kansen om te experimenteren met een 
breed scala aan nieuwe werkwijzen. Samen met 
het publiek zal achteraf worden vastgesteld welke 
methoden succesvol waren, en welke niet. Hiertoe 

In hoeverre kun je een museum democratiseren? Zijn er grenzen aan het 
toelaten van inspraak? Wat zijn effectieve manieren om het draagvlak en de 

betrokkenheid te vergroten? Museum van Bommel van Dam heeft met Join in! 
de mogelijkheden en onmogelijkheden van publieksparticipatie onderzocht.

‘In de discussie keert een aantal woorden steeds terug: inspireren, 
verbinden, raken, open.’

- Foto: Zebra Fotostudio’s - 
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worden diverse discussiemomenten ingepland. 
Het vaststellen van het concept betekent ook dat 
de titel bepaald kan worden: Join in! 
Museum en werkgroep presenteren Join in! tijdens 
een volgende bijeenkomst aan het publiek. Op een 
marktplaats kunnen de aanwezigen over diverse 
onderwerpen in gesprek met de initiatiefnemers. Bij 
de tafel met als thema ‘exposeren’ kunnen mensen 
een stuk museummuur huren. Aan de tafel ‘samen-
werken’ is het museum op zoek naar partners om 
in samenspraak tot activiteiten te komen. Er is een 
feedbacktafel, een tafel voor dienstenruil, en een 
‘netwerktafel’ waar mensen op een groot vel papier 
doorverwijzen naar anderen. De marktplaats blijkt 
een eenvoudig, maar zeer effectief middel te zijn 
om vraag en aanbod te matchen. Binnen twee uur 
is het museum stapels ideeën rijker, zijn de eerste 
partners voor Join in! gevonden en hebben vijf 
mensen zich spontaan als vrijwilliger aangemeld.

KUNSTBELEVING VERSTERKEN
Kort daarna gaat Join in! officieel van start. De ten-
toonstelling is erop gericht de kunstervaring te ver-
sterken. De route zit vol onverwachte elementen, 
zet bezoekers aan tot actie en spreekt regelmatig 
niet alleen de ogen, maar ook andere zintuigen 
aan. Zo moeten bezoekers om de tentoonstelling 
binnen te gaan door een bak met groene stukjes 
piepschuim. Het waden door en spelen met het 
piepschuim (sommige mensen besluiten meteen 
kopje onder te gaan) maakt hen bewust van het feit 
dat ze een andere ruimte binnenstappen, waarin 
andere ervaringen geboden worden dan bijvoor-
beeld op straat of achter de computer. Vervolgens 
krijgen zij een handleiding intuïtieve kunstbena-
dering. Hierin wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe 

de gepresenteerde werken voor hen van betekenis 
kunnen zijn. De bezoeker formuleert een persoon-
lijke vraag of probleem en wordt verwezen naar 
een kunstwerk dat hierop een nieuw perspectief 
kan bieden.
Het vervolg van de tentoonstelling bestaat uit 
proefopstellingen waarin een kunstwerk steeds 

in combinatie met een ander element wordt 
getoond, zoals een verhaal, gedicht of geur. Boven 
elke opstelling staat een korte vraag of opdracht. 
Enkele opstellingen zijn te zien in kleine cabines, 
die maar door één persoon tegelijk betreden 
mogen worden. Van buitenaf is niet te zien wat je 
hier te wachten staat. In één van de cabines staat 
een bedje en is een schilderij tegen het plafond 
bevestigd. Bezoekers worden uitgenodigd te gaan 
liggen en vast te stellen of een andere houding hun 
ervaring van het werk beïnvloedt.
Het laatste deel van de tentoonstelling bestaat 
uit opstellingen waarbij niet de dialoog met het 
kunstwerk, maar het gesprek tussen museum en 
publiek of tussen bezoekers onderling centraal 
staat. Op een netwerkwand kunnen mensen een 
briefje achterlaten met daarop een vraag of idee. 
Het is mogelijk op een vraag of idee van een andere 
bezoeker te reageren door een reactieformulier in 
te vullen en een wollen draad te spannen naar 

het briefje waar het om begonnen is. Gaandeweg 
groeit er een ‘netwerk’ van wollen draden. Een 
brievenproject biedt bezoekers de mogelijkheid 
inspiratie of tips uit te wisselen. Zij schrijven hun 
boodschap in een envelop, verzegelen deze, en 
hangen hem aan een waslijn. Het staat mensen 
vrij een envelop van een medebezoeker open te 

maken en als persoonlijk cadeau mee naar huis 
te nemen. De uitgang van de tentoonstelling 
wordt gevormd door een cabine voor feedback. 
Bezoekers kunnen met een marker een reactie ach-
terlaten op een van de wanden. Aan het eind van 
de tentoonstelling is er in de cabine nauwelijks nog 
witruimte te ontdekken. 

PUBLIEK AAN HET WOORD
Join in! biedt veel ruimte voor de stem van het 
publiek. Zo wordt de ruimte in de grote midden-
zaal tijdens Join in! als open podium beschouwd. 
Niet alleen het museum zelf, ook het publiek kan 
hierop activiteiten programmeren. Het open 
podium draagt er enorm aan bij dat het museum 
tijdens Join in! een levendige plek is. Waar het 
museum gewoonlijk één à twee activiteiten per 
maand organiseert, zijn dat er nu bijna drie per 
week. Tijdens Join in! is de middenzaal het decor 
voor verjaardagsfeesten, workshops, discussies, een 

‘Binnen twee uur is het museum stapels ideeën rijker’

- Foto: Zebra Fotostudio’s - 
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vergadering, diner, boekpresentatie, poëzievoor-
dracht, schildersessie, veiling, taxatiemiddag en 
vele andere zaken. In totaal vinden er 58 activiteiten 
plaats, waarvan iets meer dan de helft op initiatief 
van het publiek. Het museum vraagt geen zaalhuur, 
wel de reguliere entree van 8 euro per persoon.
Ook op andere manieren kan het publiek meebe-
palen wat er in het museum te zien en te doen 
is. Er wordt een netwerk van jonge ambassadeurs 
opgezet, dat het museum van feedback voorziet 
en bijdraagt aan een voor een jonge doelgroep 
aantrekkelijk programma. Bezoekers kunnen werk 
uit het depot opvragen. Er wordt een deeltentoon-
stelling samengesteld uit particulier kunstbezit uit 
de regio Venlo. Met stip het meest controversiële 
onderdeel van Join in! is Muur te huur. Voor deze 
deeltentoonstelling verhuurt het museum mu-
seummuren voor 100 euro per vierkante meter. 
Huurders bepalen zelf wat zij op ‘hun’ stuk muur 
willen laten zien. Na de bekendmaking regent het 
reacties. Binnen tien dagen is de ruimte vergeven 
en is het museum 74 huurders rijker. Er ontstaat 
echter ook een storm van kritiek. Dat het museum 

het betalende publiek laat bepalen wat er aan de 
muren komt en geen selectie maakt op basis van 
kwaliteit, gaat velen een stap te ver. 
De voorstellen van de kunstenaars zijn erop gericht 
het museum open te breken. Ze roepen echter ook 
de vraag op hoe ver je daarin kunt gaan. Waar kan 
het museum de teugels laten vieren en waarvoor 
staat het zelf aan de lat? De werkgroep heeft de 
vraag naar het musem van de toekomst niet zozeer 
zelf beantwoord, maar doorgespeeld naar het 
publiek en situaties gecreëerd waarin deze urgent 
wordt.

OPBRENGST
Om een goed beeld te krijgen van de veranderin-
gen die onder invloed van Join in! hebben plaats-
gevonden, neemt Museum van Bommel van Dam 
een onderzoeker in de arm. Sandra Trienekens 
van Urban Paradoxes coördineert de evaluatie en 
brengt cijfermatig de opbrengst in beeld. Join in! 
blijkt niet meer bezoekers te hebben getrokken 
dan andere tentoonstellingen, maar wel een 
ander publiek. Het is jonger en in grotere mate 
afkomstig uit de regio. Veel mensen nemen deel 
aan meerdere activiteiten, waardoor het herhaalbe-
zoek verdubbelt en bezoekers het project intensief 
beleven. Doordat de voorstellen aanzetten tot het 
leggen van nieuwe contacten is het museumnet-
werk sterk uitgebreid. Het netwerk is bovendien 

geactiveerd: het museum geeft mensen de ruimte 
mee te denken, maar ook mee te doen. De mo-
gelijkheden voor inspraak en de betrokkenheid 
en interactie die hiermee gepaard gaan, worden 
door het publiek zeer gewaardeerd (zie kader, het 
volledige evaluatierapport is verkrijgbaar bij het 
museum).
Het museumteam neemt de tijd om inhoudelijk 
terug te blikken op de tijdelijk andere werkwijze en 
te bepalen wat de grootste winstpunten voor de 
toekomst zijn. Museum van Bommel van Dam heeft 
de ambitie vraaggericht te werken en het museum 
van archetype ‘heiligdom’ naar archetypen ‘broed-
plaats’ en ‘kennishuis’ te bewegen. Dat betekent 
dat het publiek niet als afnemer, maar als gespreks-
partner of zelfs als co-producent tegemoet wordt 
getreden. Het museum wil voor meer mensen 
uit de eigen stad en regio van betekenis zijn en 
nadrukkelijker aansluiten bij maatschappelijke 
thema’s. 
Join in! heeft ontegenzeggenlijk bijgedragen aan 
het realiseren van de missie van het museum. Het 
project heeft museum en het publiek dichter bij 

elkaar gebracht. Mensen voelden ruimte om mee 
te praten en maakten daar graag gebruik van. 
Onder invloed van Join in! is het museum veel na-
drukkelijker een plek voor ontmoeting en discussie 
geworden. Het aan het woord laten van het publiek 
zorgt ervoor dat het museum beter weet waar 
behoefte aan is, maar biedt ook de mogelijkheid 
meerdere perspectieven te tonen. Betrokkenen 
als de huurders van Muur te huur voegen hun per-
soonlijke verhaal als extra laag aan de presentatie 
toe. Zij verwoorden waarom zij met kunst bezig 
zijn en wat voor hen de waarde daarvan is. De 

maatschappelijke waarde van het museum heeft 
hiermee concreter invulling gekregen.

HET MUSEUM BLIJFT 
EINDVERANTWOORDELIJK
De controverse en de discussie hebben duidelijk 
gemaakt wat mensen verwachten van een 
museum, wat de bewegingsruimte van de instel-
ling is en wanneer grenzen worden overschreden. 
Het museum moet de kwaliteit van het aanbod 
bewaken en blijft eindverantwoordelijk. Het kan 
zich openstellen en mogelijkheden voor samen-
werking creëren, maar moet wel de regie blijven 
voeren. Het heeft bovendien ervaren dat het 
betrekken van een grote groep mensen veel tijd 
kost. Wanneer je mensen een vraag stelt, moet 
je ook het antwoord serieus nemen en er op een 
nette manier opvolging aan geven. Doordat er 
veel interesse was voor inspraak en samenwerking 
is de organisatie aan de randen van haar kunnen 
geraakt. De laatste maand van Join in! heeft het 
museum noodgedwongen een streep gezet onder 
het open podium en geen nieuwe activiteiten 
meer toegevoegd aan de activiteitenkalender.
Join in! heeft het museum kennis laten maken met 
nieuwe formats en daarmee de denkruimte over 
de eigen instelling vergroot. Het heeft geleerd dat 
participatie niets te maken hoeft te hebben met 
popularisering of vervlakking. Integendeel: inbreng 
vanuit het publiek kan leiden tot gelaagde, inte-
ressante en breed gedragen projecten. Met deze 
kennis op zak is de houding van het museum on-
omkeerbaar veranderd. Het zoekt nu naar de beste 
manieren om participatie als middel in te zetten en 
de opbrengst van het project te verduurzamen. 

DE CIJFERS
-  Join in! trekt een gemiddeld aantal bezoekers van 7470. 
-  Join in! trekt een jonger publiek dan andere tentoonstellingen. De leeftijdsgroep van 36-55 jarigen 

groeit met 70%.
-  Veel Join in!-bezoekers nemen aan meerdere activiteiten deel. Het herhaalbezoek verdubbelt.
-  Join in! trekt meer regionaal publiek. Het Limburgse bezoek stijgt van 45% naar 63%, het Venlose van 

20% naar 32%.
-  Join in! trekt veel media-aandacht. De free publicity vertegenwoordigt een bedrag van ruim € 250.000.
-  80% van de bezoekers is van mening dat het museum ruimte voor inspraak moet blijven bieden.
-  70% geeft aan zich meer betrokken te zijn gaan voelen bij Museum van Bommel van Dam.
-  85% vindt dat het museum door Join in! opener is geworden, minder een ivoren toren.

‘De voorstellen van de kunstenaars zijn erop gericht het museum 
open te breken. Ze roepen echter ook de vraag op hoe ver je daarin 
kunt gaan.’
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Is uw website nog wel 
bij de tijd?

- René van IJzendoorn -
Online marketingadviseur

‘MOBILE FIRST’ 
Een rondgang langs de websites van musea 
laat zien dat ze niet voor mobiel gebruik 
ontworpen zijn en daarvoor dus vaak niet 
geschikt zijn. Nog steeds wordt er tijdens het 
ontwerpproces van een website als eerste een 
ontwerp gemaakt voor desktop-schermen. Met 
deze aanpak loopt u het risico dat u veel te veel 
wilt vertellen. Google adviseert al een aantal 
jaren het ‘Mobile First’ principe. Met andere 
woorden: start het ontwerpproces bij mobiele 
apparaten. Denk goed na wat de belangrijk-
ste informatie is die u wilt verstrekken aan 
de mobiele museumbezoeker. Vaak gaat het 
daarbij om heel praktische informatie: welke 

exposities zijn er te zien, wat is er zo bijzonder 
aan deze expositie, wat zijn de openingsdagen 
en –tijden, adres- en contactgegevens, waar 
kan ik parkeren, etc. Gelukkig wordt een ’res-
ponsive’ website, waarbij websites met behulp 
van een slimme techniek meegroeien met de 
grootte van het beeldscherm, steeds meer de 
standaard.

Het vormgeven van een website is een 
creatief proces. Een proces waarbij goed wordt 
nagedacht over de identiteit van uw museum. 

Om de gewenste identiteit en het imago naadloos 
op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat 
u teruggaat naar de essentie. Geen waslijst met 
kenmerken, maar een korte, heldere omschrijving 
van datgene waar u zo ontzettend goed in bent 
als museum. Begin bij de essentie en bouw dit 
vervolgens uit. Voorkom in elk geval een teveel 
aan informatie, waardoor uw museumbezoekers 
door de bomen het bos niet meer zien. Wilt u meer 
vertellen, plaats deze informatie dan alleen op de 
‘gewone’ (lees: desktop) website. 

Dit is precies de kern van het ‘Mobile First’ 
principe. Het is zeker geen nieuwe trend. De 
wereld van webdesign is er namelijk al een 
tijdje klaar voor. Gelukkig staan steeds meer 
musea open voor deze aanpak. 

Webdesign volgens het ‘Mobile First’ principe 
helpt u om nadruk te leggen op datgene waar 
u het beste in bent en zorgt er direct voor dat 
uw boodschap op ieder schermgrootte goed 
overkomt.

START BIJ HET KLEINSTE SCHERM
Bij ‘Mobile First’ start u met het maken van een 
ontwerp voor de kleinste schermen. Dat dwingt 
u als organisatie om na te denken wat er écht 
toe doet. Vanuit dit ontwerp denkt u na over de 
structuur, het ontwerp en de inhoud en trekt u 
het ontwerp door naar tabletformaat en vervol-
gens naar desktop.

Met deze aanpak verplaatsen we ons in de 
ervaring van de gebruiker en speelt u als 
museum veel beter in op de informatiebehoef-
te van de doelgroep. Leg het ontwerp vervol-
gens ook voor aan uw bezoekers. Wat vinden 
zij ervan, kunnen ze de informatie snel vinden? 
Kunnen zij de teksten goed lezen en zijn de 
buttons makkelijk aan te klikken? Op zich is het 
dus niet zo moeilijk, alleen het vertrekpunt bij 
het maken van een nieuwe website is geheel 
veranderd: u begint mobiel en u eindigt bij de 
desktop. Net andersom als u gewend bent. 

Veel websites zijn op mobiele apparaten onleesbaar. En dat is een gemiste 
kans voor musea die gastvrij willen zijn, want museumbezoekers zijn 

onderweg aangewezen op een smartphone of tablet. Met een ‘responsive’ 
website bent u in één keer weer up-to-date. Maar hoe doet u dat? En waar 
moet je op letten bij het ontwerpen van een ‘responsive’ website?

‘U start met het maken van een ontwerp voor de kleinste 
schermen. Dat dwingt u als organisatie om na te denken wat er 
écht toe doet.’
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Hoe lees je je bezoekers?
Over gastgerichtheid en het geheim van Disney

- Franklin van der Pols -
redacteur

Gastvrijheid, wat is dat?
‘Ik spreek liever over gastgerichtheid. Wat mij betreft 
staat gastgerichtheid voor de manier waarop je 
mensen welkom wil heten in je museum, zieken-
huis of winkel. Uiteindelijk gaat het om mensen, of 
het klanten, patiënten, bezoekers of cliënten zijn, 
dat maakt niet uit. Het gaat over de vraag: hoe kun 

jij in je organisatie zorgen voor een gastvrije sfeer?
Gastgerichtheid is een attitude, er zijn mensen die 
het in hun DNA hebben en anderen niet. Als je aan 
mensen vraagt wat is de ultieme gastvrijheid dan 
antwoorden de meesten, dat ze de bezoekers be-
handelen zoals ze zelf ook zouden willen worden 
behandeld. In de basis is dat een mooie starthou-
ding, maar uiteindelijk gaat het erom, dat je de 
bezoeker behandelt zoals hij of zij behandeld wil 
worden. En om dat te kunnen doen, dien je als me-
dewerker in staat te zijn om ruimte te maken voor 
de wensen en gevoelens van die bezoeker. Wil je 
een klant lezen? Wil je een verbinding aangaan met 
die bezoeker en wil je dat elke keer weer opnieuw?’

Wat bedoel je met lezen?
‘Er komen heel veel bezoekers een museum 
binnen, maar elke bezoeker heeft andere wensen 
en verwachtingen. Ik kan bijvoorbeeld met een 
goede vriend een museum bezoeken, dan wil 
ik er niet langer dan drie kwartier zijn. Maar een 
andere keer ga ik alleen naar het museum en wil 
ik echt alles zien. Je moet willen lezen wat ik wil, 
dat betekent dat je vragen aan me moet stellen. 

Maar ook non-verbaal kun al een heleboel lezen: 
deze bezoeker heeft haast, en die is gespannen. 
Door vragen te stellen kun je het museum voor 
de bezoeker openen, zoals hij of zij dat graag zou 
willen. Ultieme gastvrijheid begint al op de par-
keerplaats. Daar begint het gevoel, dat ze hier blij 
zijn met mijn bezoek. Een mooi voorbeeld vind ik 

het Zaantheater in Zaandam. Als ik daar de parkeer-
garage inrij, zie ik mooie quotes van acteurs op de 
muren. Daar begint al de beleving waar je je gast in 
mee wilt nemen. 
Ik was in Langemark (België) bij een begraaf-
plaats van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. 

Je gaat dan eerst door een zwarte tunnel heen 
met beelden van die vreselijke oorlog. Beelden 
die je raken, waardoor je op een heel andere 
manier die begraafplaats opgaat. Ik reken dit ook 
tot gastgerichtheid, omdat het mij helpt in de 
goede modus te komen. In Nederland vind ik het 
Spoorwegmuseum en NEMO goede gastgerichte 
voorbeelden, ze zorgen dat bezoekers van verschil-
lende doelgroepen worden geraakt’.

Hoe maak je een museum gastgericht?
‘Als een museum het echt wil, dan heeft de directie 
een voorbeeldrol. Je kunt alles op papier zetten, 
maar medewerkers geloven het pas als ze het zien 
en voelen. Ik begin altijd met de directie nogmaals 
de visie en de missie te laten benoemen. Daarna 
is het gezamenlijk ontwikkelen van een service-
concept een goede manier om de gastgerichtheid 
vast te leggen. Daarin beschrijf je als museum per 
contactmoment wat een bezoeker zou mogen 
ervaren. Bijvoorbeeld, als ik naar het museum bel, 
hoe word ik dan te woord gestaan? Je moet dat 
allemaal uitschrijven, als een soort script. Dat heb 
ik geleerd bij Disney World in Parijs, waar ik heb 
gewerkt. Dat is het geheim van deze organisatie, 
dat is wat Disney zo succesvol maakt. Ze zijn in 
staat om de medewerkers te enthousiasmeren om 
elke dag opnieuw de bezoekers te willen lezen, 
zodat ze het de bezoekers naar hun zin kunnen 
maken.’ 

Hoe motiveer je medewerkers om gastgericht te 
zijn en te blijven?
‘We borgen het service concept door regelmatig 
met mystery guests de organisatie te bezoeken.1 
Maar het belangrijkste instrument om mensen 
te motiveren om elke dag gastgericht te zijn is 
genoeg complimenten geven. We geven als lei-
dinggevenden te weinig complimenten. Een goed 
compliment benoemt een specifiek moment, 

‘Ultieme gastvrijheid begint al op de parkeerplaats.’

Hans Smith werkte lang bij Disney in Parijs. Sinds 2002 helpt hij musea, 
maar ook winkels en ziekenhuizen om gastvrij te zijn. Hij legt in een 

serviceconcept vast wat bezoekers mogen verwachten en borgt dit door 
de bevindingen van mystery guests regelmatig terug te koppelen aan alle 
medewerkers. Een interview over hoe je bezoekers moet lezen, het succes van 
Disney en complimentjes. 

‘Het beste werkt het om een compliment te geven waar zoveel 
mogelijk medewerkers bij zijn.’
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waarop de medewerker daadwerkelijk iets heeft 
gedaan: ‘Ik zag je omgaan met die bezoeker, je ging 
even door de knieën om met dat kindje te praten 
dat geschrokken was. Wat goed dat je dat hebt 
gedaan.’ Het beste werkt het om een compliment 
te geven waar zoveel mogelijk medewerkers bij 
zijn. Want met een compliment laat je zien hoe je 
wilt dat er gewerkt wordt in een museum. Je kunt 
niet genoeg complimenten geven, want als je dan 
eens kritiek hebt, dan luisteren ze ook.’ 

Was jij de eerste in Nederland die met mystery 
guests ging werken in bedrijven en musea?
‘Ik ben de eerste in Nederland die mystery guests 
heeft ingezet als een training- en ontwikkelingsin-
strument, tot die tijd was het een middel dat werd 
ingezet uit wantrouwen. Het komt oorspronkelijk 
uit Amerika, daar werd het al in de jaren dertig 
ingezet om bankmedewerkers in de gaten te 
houden als ze geld uittelden voor klanten. In oude 
films kun je ook zien dat die medewerkers met 
grote elastieken om hun polsen zaten, zodat ze 
geen geld in hun mouwen konden steken. 
Ik ben vanuit vertrouwen gaan werken. Ik weiger 
te leven in een wereld van wantrouwen. Ik ben 
mystery guests gaan inzetten als positieve onder-
steuning. We delen onze bevindingen niet alleen 
met de directeur, maar met de hele organisatie. We 
stellen de vragenlijsten voor de mystery guests op 
met de mensen waarover het gaat. Ook aan hen 
vragen we, wat vinden jullie belangrijk om te horen 
van jullie gasten. De rapportages geven feedback 
over wat je samen wilt veranderen in jouw organi-
satie. Je kunt mensen trainen, maar training zonder 
borging werkt niet.’ 

Je hebt in een museum medewerkers met direct 
bezoekerscontact en medewerkers die dat niet 
hebben, bijvoorbeeld personeelszaken.
‘De enige manier waarop je een gastgericht 
museum neer kunt zetten, is als je iedereen 
meeneemt. Personeelszaken heeft weliswaar geen 
direct contact met de bezoekers, maar zij hebben 
wel interne klanten. Hoe kan een medewerker zich 
elke dag inzetten om gastgericht te werken, als hij 

drie dagen moet wachten op een antwoord op zijn 
email aan personeelszaken? Ik vind dat de mede-
werkers die geen direct contact met de bezoekers 
hebben, ten eerste minimaal vier keer per jaar een 
dag moeten meedraaien in een publieksgerichte 
functie, zodat ze weten voor wie ze werken. Bij 
Disney noemden we dat showtime, daar was het 
elke maand. Er werden dan geen telefoontjes aan-
genomen, of even nog snel een mailtje gestuurd 
over iets wat niet kon wachten. Je was er die dag 
honderd procent voor de gast. Ten tweede krijgen 
ze een training in interne klantgerichtheid, dat 
vormt de basis van je succes als museum: je moet 
binnen beginnen om buiten te kunnen winnen.’

Tien jaar gelden spraken we ook al over gast-
vrijheid. Wat is er veranderd in de laatste tien 
jaar?
‘We zijn op de goede weg, maar er valt nog zoveel 
te winnen als medewerkers echt het verschil willen 
maken. Het begint bij gastvrij zijn, gastgericht zijn 
is de volgende stap om echt een de verwachting 

overtreffende beleving te creëren. Een gastge-
richt museum is nooit af. Je zult er elke keer weer 
opnieuw energie in moeten steken. Van hoog 
tot laag. Hoe komt de directeur elke ochtend 
het museum binnen? Komt hij binnen met de 
telefoon aan zijn oor en loopt hij direct naar zijn 
kantoor, of rondt hij het telefoontje af in zijn auto 
en gaat hij dan pas naar binnen. Is hij er vanaf zijn 
binnenkomst voor zijn medewerkers, heeft hij 

echt aandacht voor hen? Ik heb mijn training als 
manager gehad bij Disney, daar leer je hoe belang-
rijk dit soort zaken zijn.’

Wil je de winkels, ziekenhuizen en musea 
waarvoor je werkt disneyficeren?
‘Ik ben ooit naar Nederland gehaald door Walibi 
Flevoland, die wilden hun park disneyficeren. Dat 
wil zeggen: je organisatie zo leiden, dat je me-
dewerkers enthousiast willen bijdragen aan het 
succes van je organisatie. Disney heeft die manier 
gevonden, daar heb ik gezien en geleerd dat 
succes maakbaar is. Ze hebben er een structuur en 
methodes voor, zoals het serviceconcept.’

Moet gastvrijheid niet juist uit jezelf komen?
‘Exact. Om te beginnen selecteer je mensen die 
van nature gastvrij zijn. Mensen die gastgericht 
zijn, die het prettig vinden om contact te hebben 
met mensen. Maar er zijn ook wel eens dagen dat 
je je niet zo lekker voelt. In de twintig procent van 
de tijd dat je niet lekker in je vel zit, dan verwacht 
ik dat je een professional bent. Dan is het fantas-
tisch dat je scripts hebt. Dat is het minimumni-
veau, dat noem ik klantvriendelijk. Bijvoorbeeld: 
‘Goedemorgen, welkom in dit museum. Ik wens 
u een fijn bezoek.’ Ik voldoe aan de etiquette om 
iemand op een plezierige wijze welkom te heten, 
maar dat betekent nog niet dat ik gastgericht ben. 
Gastgericht ben je pas als je iemand leest: ‘Mag ik 
u vragen, klopt het dat u heerlijk even een uurtje 
door het museum wilt lopen om de highlights mee 
te pakken? Dan hebben we speciaal voor u deze 
rondleiding gemaakt met alleen de hoogtepunten.’ 
Dan ben je met de bezoeker bezig, pas dan ben je 
gastgericht.’ 

1  Hans Smith is directeur van www.groeitrainingen.nl. Zijn bedrijf www.mystery-review.nl 
verzorgt 20.000 mystery guest-bezoeken per jaar.

- Hans Smith : ‘Met een compliment laat je zien hoe je wilt dat er gewerkt wordt in een museum.’ -

‘Interne klantgerichtheid vormt de basis van je succes als museum: je 
moet binnen beginnen om buiten te kunnen winnen.’
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Families in het museum
Over zwembadmomenten en gastvrijheid 

- Mijke de Hartog -
Adviseur, trainer en ontwerper 
bij Familiemusea

Stel, je bent educator bij museum X. Je hebt 
prachtig materiaal ontwikkeld voor families, in-
houdelijk sterk en het is mooi vormgegeven. De 
afdeling pr heeft ervoor gezorgd dat het op de site 
staat. Je bent er klaar voor en zet de limonade vast 
koud. Laat die families maar komen.
Maar komen ze ook? Rogier, vader van Jesper, 
Silje en Linne: ‘Ik neem me vaak voor om naar het 
museum te gaan met mijn kinderen, maar uitein-
delijk ga ik toch naar het zwembad. Het is - als ik 
websites van musea bekijk - te onzeker of het uitje 
gaat slagen en ik heb maar één zondag’. 
Omdat wij van metaforen houden, noemen we dit: 
het zwembadmoment. We gebruiken de metafoor 

voor elk moment dat de (potentiële) bezoeker 
afhaakt. Het kan betekenen dat families niet eens 
aan een museumbezoek beginnen, maar ook dat 
ze tijdens een bezoek denken ‘waren we maar naar 

het zwembad gegaan’. Die momenten zijn voor 
een museum misschien niet leuk, maar ze zijn on-
gelofelijk waardevol. De afgelopen jaren hebben 
wij samen met talloze musea veel tijd gestoken in 
vervolgonderzoek naar zwembadmomenten en 
gastvrijheid. Graag delen we hier onze ervaringen 
om gastvrijheid richting families te verbeteren.1 

FAMILIES 
Als je families wilt ontvangen, moet je allereerst 
weten over wie je het hebt. Wat is een familie? 
- Families komen in soorten en maten. De samen-
stelling van een familie kan verschillen per museum-
bezoek. De groep kan bestaan uit kinderen, ouders, 

grootouders, ooms, tantes, vriendjes, bevriende 
volwassenen. Daarom definiëren we het begrip 
‘familie’ als de combinatie van minstens één volwassen 
bezoeker in het gezelschap van één of meer kinderen. 

- De familieleden verschillen onderling: in leeftijd, 
leerstijl, kennis, vaardigheid, interesse, lengte, 
kracht, verwachting. Die verschillen kunnen ook 
nog variëren per moment, denk aan de concentra-
tiespanne of het humeur. 
- De volwassene die met een kind naar het 
museum gaat, heeft de rol van begeleider van het 
kind, ofwel van facilitator.2 De prioriteit ligt bij het 
vervullen van de behoeften en interesses van de 
kinderen. Veel van de tijd die de familie doorbrengt 
in het museum gaat naar het oplossen van prakti-
sche vragen als: waar zijn de toiletten; waar kunnen 
we even zitten; waar zijn de kapstokken? 

EYEOPENER
Er komen vaak families naar het museum die 
bestaan uit één volwassene en twee of meer 
kinderen. Die kinderen zijn vaak ook nog van ver-
schillende leeftijd. Dat betekent nogal wat voor de 
groepsdynamiek. Je zult zien dat de volwassene 
laveert tussen de verschillende wensen, behoeften 
en belangen van de kinderen. Die familie kan best 
wel wat hulp van het museum gebruiken.

FAMILIE-UITJE 
Wat willen families? Wat verwachten ze van hun 
dagje uit? Wat hebben ze nodig voor een succesvol 

Steeds meer musea en erfgoedinstellingen ontdekken families als doelgroep. 
Musea verdiepen zich in hun publiek en willen investeren in de jongste 

generatie. Niet zo gek: als je draagvlak wilt creëren voor cultureel erfgoed en 
cultuurparticipatie wilt bevorderen, is het belangrijk om je te richten op (jonge) 
kinderen, het liefst in familieverband. Maar hoe pak je dat nu aan?

‘Pas als families zich welkom voelen, als ze ervaren dat er op hen 
gerekend is, hebben ze aandacht voor het verhaal dat je wilt 
overbrengen.’

- Illustratie Familiemusea -

- Marie Anne Remmelink -
Adviseur, trainer en ontwerper  
bij Familiemusea
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museumbezoek? Bedenk goed dat de vrije tijd 
van families schaars is en de keuze voor vrijetijds-
besteding overweldigend. Het is moeilijk kiezen: 
pretpark, dierentuin, winkelcentrum, bioscoop, 
zwembad, festival, etc. Hoe zorg je ervoor dat 
families de keus op jouw museum laten vallen én 
dat het uitje slaagt? 
Hier zien wij een grote kans voor musea: laat zien 
hoe bijzonder je bent, onderscheid je daarmee 
van de concurrenten op de vrijetijdsmarkt. Je hebt 
iets unieks te bieden, namelijk de objecten in de 
collectie en het verhaal daarbij. Musea zijn mooie 
omgevingen waar families op een leuke manier 
samen iets kunnen leren over de wereld om hen 
heen. Je kan hen een levensverrijkende ervaring 
bieden. Maar, die levensverrijkende ervaring komt  
 

niet vanzelf. Pas als families zich welkom voelen, als 
ze ervaren dat er op hen gerekend is, hebben ze 
aandacht voor het verhaal dat je wilt overbrengen. 
Onze ideeën over familievriendelijkheid vallen vaak 
in goede aarde bij de afdeling educatie. Daarom 
richten musea zich vaak eerst op het ontwikkelen 
van inhoudelijk aanbod voor families (intergenerati-
oneel leren, samenwerken, samen spelen). Maar die 
duizend andere dingen er omheen zijn minstens zo 
belangrijk, ze kunnen het bezoek maken of breken. 
Bijvoorbeeld: als een familie de wc niet op tijd kan 
vinden, is de dag voorbij. En daar zit je dan met je 
mooie familie-aanbod. Over één van deze grote 
bijzaken maakten we het verdiepende katern ‘fami-
lievriendelijk de weg vinden’. 3

HOE VERBETER JE DE GASTVRIJHEID 
VOOR FAMILIES? 
Het gaat dus om het totaalplaatje: alles, van website 
tot kapstok, moet familievriendelijk zijn. Als je denkt 
aan gastvrijheid, is het verleidelijk om alleen in te 
zetten op publieksmedewerkers. Zij zijn het visite-
kaartje van je instelling en weten wat er onder de 
bezoekers leeft. Maar gastvrijheid omvat veel meer. 
Gastvrijheid moet uit het hart van je organisatie 
komen. Het is daarom belangrijk dat iedereen in de 
organisatie, voor én achter de schermen, inzicht in 
de ervaring van het publiek krijgt. Pas dan kun je 
alle facetten van het bezoek gastvrij maken voor 
je bezoekers. Wanneer je dus als museum met dit 
onderwerp begint is het wenselijk om met collega’s 
uit verschillende disciplines aan de slag te gaan.

ONZE ALLERBELANGRIJKSTE TIP: HEB 
EMPATHIE! OFTEWEL: LEEF JE IN.
Om inzicht te geven in de beleving van families, 
hebben we voor werksessies met museumpro-
fessionals verschillende tools ontwikkeld waarbij 
´empathie´ centraal staat. 
Eigenlijk kun je de hele service die het museum 
biedt (zowel faciliteiten als aanbod, dus van koffie 
tot tekstbordjes) bekijken door de bril van families: 
wanneer ervaren zij gastvrijheid? Wij dagen de 
deelnemers uit om uit hun professionele rol te 

stappen en zich in te leven in families. Eén van onze 
methoden is de ‘buggy-tour’ (customer journey of 
klantreis). Bij de buggy-tour beleven de museum-
medewerkers als familie het museumbezoek. Ze 
krijgen zo genadeloos inzicht in het aanbod en de 
dienstverlening. 
Gezamenlijk brengen we de sterke en zwakke 
punten (de zwembadmomenten) in kaart. De 
sterke punten zijn te gebruiken als unique selling 
points, de zwakke zijn kansen voor verbetering en 
innovatie. Een werkvorm als deze is waardevol voor 
multidisciplinaire teams: het centraal stellen van de 
bezoeker is immers geen project van een afdeling, 
maar is onderdeel van de visie van het museum. 

Iedereen moet begrijpen waar het over gaat én 
elke medewerker moet een bijdrage kunnen 
leveren vanuit zijn of haar expertise.

PUBLIEKSONDERZOEK
In onze gesprekken met museumedewerkers 
merken we dat ze graag dingen willen verbeteren 
(en vernieuwen). We gebruiken creatieve methodes 
om professionals inzicht te geven in hun publiek en 
daarmee hun publieksonderzoek te ondersteunen. 
We zijn groot liefhebber van post its, schaalmodel-
len, scenario’s, persona’s, personages en rollenspel-
len. En we houden van echte mensen: observaties, 
interviews, dagboeken. Maar om veranderingspro-
cessen binnen de organisatie te kunnen initiëren, 
hebben museumprofessionals soms behoefte aan 
onderzoeksdata als overtuigingsmiddel. Die data 
zijn ook handig om beleidsmakers, subsidiege-
vers en sponsoren te laten zien waar de kansen 
liggen voor het vergroten van publieksbereik. Onze 
volgende stap is dan ook om, in samenwerking met 
andere partijen, kwalitatieve en kwantitatieve on-
derzoeks- en evaluatiemethoden in te zetten. 

We zijn altijd op zoek naar good practices en in-
novatieve voorbeelden, om te delen op onze 
website en bij werksessies. Of je nu kleine of grote 
aanpassingen hebt gedaan voor families, laat het 
ons weten. Uiteraard zijn we ook nieuwsgierig naar 
zwembadmomenten en mislukte experimenten. 
Verhalen, foto’s, inzichten… wij staan ervoor open. 
Het liefst met een kopje koffie erbij. 

1  Mijke de Hartog en Marie Anne Remmelink, Een familievriendelijk museum,  
uitg. VSC-netwerk van wetenschapsmusea en science centra, 2012.

2  John Falk, Identity and the museum visitor experience, Walnut Creek, 2009.
3  Familiemusea en Brigit Hogenberk, Familievriendelijk de weg vinden, uitg. VSC-netwerk van 

wetenschapsmusea en science centra, 2014. 
Voor checklists, tips, theorie: www.familiemusea.nl en onze publicaties.

‘Bij de buggy-tour beleven de museummedewerkers als familie het 
museumbezoek. Ze krijgen zo genadeloos inzicht in het aanbod en 
de dienstverlening.’

INTERGENERATIONEEL LEREN
Families en familieleden verschillen van elkaar. Het betekent dat je inhoudelijke aanbod zo flexibel 
mogelijk moet zijn en bruikbaar in al die verschillende situaties. Families komen naar een museum 
om op een leuke manier samen iets te leren. Als de familieleden worden uitgenodigd om samen te 
werken en ruimte krijgen voor eigen initiatief en eigen inbreng, kan er een gesprek ontstaan binnen 
de familie. Ze stellen elkaar vragen; lossen problemen op; wisselen ervaringen uit; delen ideeën, her-
inneringen en gevoelens. Op deze manier leren verschillende generaties van, met en over elkaar. 
Ook wel intergenerationeel leren genoemd. Wij zijn ervan overtuigd dat juist de verschillen tussen de 
familieleden interactie uitlokken.

- De buggy-tour tijdens de cursus. Foto Familiemusea -
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Jongeren aan boord! 
NAVIGO-museum betrekt 
jeugdcuratoren in avontuurlijke co-creatie

De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I was 
een uitdaging voor alle erfgoedinstellingen. 
Iedereen zocht naar originele invalshoeken en 
minder evidente thema’s. NAVIGO-museum pakte 
uit met de expo ‘ZEESLAG’, in samenwerking 
met het Koninklijk Museum van het Leger en 
de Krijgsgeschiedenis. Al tijdens de researchfase 
vonden we dat de universele waarden die de mens 
uit de meest pijnlijke gebeurtenissen in de geschie-
denis kan putten, vaak clichématig worden geïnter-
preteerd. Konden we als maritiem museum gespe-
cialiseerd in de visserij nog een origineel verhaal 
over WOI vertellen? Het antwoord vonden we 
niet enkel in de inhoudelijke keuze, door ‘Flanders 
Waters’ tegenover ‘Flanders Fields’ te plaatsen, maar 
ook in de manier van werken, met de inzet van 
jeugdcuratoren dus. 
Door het succes van dit pioniersproject wilden we 
ook jongeren betrekken bij de ontwikkeling van ons 
nieuwe Bezoekerscentrum Duurzame Visserij. De 
primaire doelgroep voor dit tijdloze en neutrale be-
zoekerscentrum, mét tablettoer, is jongeren van de 
derde graad lager en van de eerste graad secundair 
onderwijs. Daardoor was het bijna vanzelfsprekend 
opnieuw jeugdcuratoren te betrekken bij de opstart 

van het bezoekerscentrum. Daarnaast vonden we 
het een boeiend idee om het maatschappelijk 
controversieel thema duurzaamheid dat duidelijk 
toekomstgericht is door deze doelgroep te laten 
onderzoeken. Bovendien is de link tussen erfgoed 
en duurzaamheid voor een museum zoals het onze 
een bron van inspiratie.

VACATURE: JEUGDCURATOR
Het rekruteren van geïnteresseerde jongeren 
gebeurde telkens via een openbare oproep. Voor 
het eerste project gebeurde dat in het netwerk 
van het museum: via de website en nieuwsbrief 
van het museum, het infoblad van de gemeente 
en een oproep naar de plaatselijke scholen. De 

tweede keer mikten we wat ruimer, we lanceerden 
de oproep ook via enkele externe kanalen. Het gros 
van de kinderen dat zich enthousiast aanmeldde 
hadden we te danken aan de mond-tot-mondre-
clame van een plaatselijke leerkracht, tevens gids 
in het museum. Wie inschreef, engageerde zich om 
telkens vier workshops te volgen in het museum en 
daarnaast ook thuis af en toe iets te doen. 
Voor het project Zeeslag gingen we op zoek naar 
jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar, geboeid 
door geschiedenis en/of met plastische talenten. 
We wilden hen bij het volledige proces van de 
ontwikkeling van de expo betrekken. De ateliers 
werden dan ook ingepland in functie van de retro-
planning van de expo. De jeugdcuratoren gaven 
ons feedback over de grafische vormgeving van 
de expo en de publieksteksten. De groep ontwik-
kelde personages en hielp meedenken over de 
verhaallijn. Ze waren betrokken bij de objectre-
search en hielpen bij de opbouw. De vernissage, 

de kindervernissage en het verzorgen van de com-
municatie werden door de jeugdcuratoren als 
absolute hoogtepunten in het project benoemd. 
Voor het project ‘Duurzame Visserij’ werd vooraf 
bepaald dat we de jongeren vooral wilden 
betrekken bij het maken van filmpjes voor in de ta-
blettoer. Dit ander accent vroeg om een ander type 
jeugdcurator. We zochten jongeren met een meer 
journalistiek temperament, open en kritisch, niet 
bang om vragen te stellen. Deze keer was de be-
geleiding meer op debat gericht, op leren luisteren 
en kritische vragen stellen. In de workshops 
werden dan ook interviewtechnieken aangeleerd 
en gingen de jongeren aan de slag met verschil-
lende camera’s. Hoogtepunt in deze reeks was de 

opnamedag in Oostende. De jongeren namen zelf 
interviews af, onder andere bij een visser en een 
wetenschapper, maar ze overvielen ook toeval-
lige passanten met hun zelfbedachte vragen over 
Duurzame Visserij. 

VERREGAANDE PARTICIPATIE: 
MEEWERKEN ALS EEN VOLWAARDIGE 
PROJECTPARTNER
Beide workshopreeksen werden georganiseerd in 
samenwerking met iMuseum Consultancy. ‘Dit zijn 
projecten om trots op te zijn en die echt vooruit-
strevend zijn in het Belgische museumlandschap,’ 
zegt Sophie Serraris enthousiast. Als oprichtster en 
consulente van iMuseum Consultancy, gespecia-
liseerd in audience engagement, beleefde ze veel 
plezier aan het ontwikkelen van de workshop-
reeksen. ‘Ik werk geregeld in Engeland en kom 
daar verschillende inspirerende voorbeelden tegen 
van samenwerking met kinderen en jongeren.  

Vorig jaar startte NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke 
met een nieuwe vorm van co-creatie. In een reeks avontuurlijke workshops 

werden jongeren opgeleid tot ‘experten’ die met succes meewerkten aan twee 
tentoonstellingen. Ook de ontwikkeling van het Bezoekerscentrum Duurzame 
Visserij gebeurde in samenwerking met de hulp van jonge curatoren.

- Maja Wolny -
Directeur NAVIGO-Nationaal 
Visserijmuseum 

- Jadrana Demoen -
Coördinator communicatie en 
educatie Musea Koksijde 

- Sophie Serraris -
Oprichtster en consulente van 
iMuseum Consultancy 

‘Je ziet de jongeren zelfvertrouwen en teamspirit ontwikkelen, ze zijn 
trots om te groeien in het thema en tijdens de vernissages straalden 
ze in hun rol.’
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- Enthousiaste jeugdcuratoren leiden het publiek rond op de vernissage van expo Zeeslag. Foto Dirk Van Hove 
Gemeente Koksijde -

Musea zien meer en meer het belang in om (jonge) 
bezoekers bij hun werking te betrekken. Co-creatie, 
zoals in dit geval bij NAVIGO, is een volgende en 
verregaande stap binnen participatie. Het museum 
slaat de handen ineen met kinderen en jongeren 
en betrekt hen op een actieve en originele manier 
bij alle aspecten van de museumwerking. Dat zorgt 
voor een gegarandeerd kind- en familievriendelijk 
eindresultaat.’ 

VERMOM KENNIS EN NODIG GASTEN 
UIT! 
Kennisoverdracht op een speelse, zeker geen 
schoolse, manier was het uitgangspunt om van de 
jongeren ‘zeeslag-experten’ te maken. De jongeren 
stapten in een spannend avontuur en maakten 
kennis met een mysterieuze zeeman uit het 
verleden. Een acteur kroop in de huid van schipper 
Jacobus Dobbelaere - genoemd naar een visser 
wiens bidprentje uit de museumcollectie een rol 
speelde in de expo. Vanuit zijn perspectief kon hij 
verhalen over Wereldoorlog 1 interessant overbren-
gen. Ook in de periodes tussen de workshops hield 
dit opvallende personage contact met de jongeren 
door hen raadselachtige post op te sturen. Steeds 
liepen realiteit en fantasie door elkaar, wat perfect 
aansloot bij de belevingswereld van de jongeren. 
Kennisoverdracht door verrassende ontmoetin-
gen bleek een sleutel tot succes. Daarom lieten 
we ook in de tweede reeks workshops iedere 
keer een nieuwe ‘mystery guest’ opduiken. Onder 
andere een echte visser, een filmmaker en een 
wetenschapper kwamen voorbij voor leerrijke 
ontmoetingen met de jongeren. Het was voor alle 
partijen verrijkend om op deze manier verschil-
lende stemmen en perspectieven aan bod te laten 
komen. De jongeren voelden zich ook vereerd dat 
er gasten speciaal voor hen werden uitgenodigd. 

AFWISSELING… EN OP NAAR DE 
OPENING
In elke workshop volgden actieve, creatieve en re-
flectieve opdrachten in en rond het museum elkaar 
op. Het ene moment geconcentreerd lezen en 
moeilijke woorden aanduiden in tentoonstellings-
teksten, het volgende moment stoom afblazen in 
een speurtocht door de museumtuin: afwisseling 
hield de workshops steeds fris. 
Naar het einde toe kwam er zelfs media-training 
aan te pas. Door rollenspelen konden de jongeren 
zich voorbereiden op aandacht van de pers. 
De oefeningen kwamen ook van pas tijdens de 
openingen van de tentoonstellingen, waar de 
jongeren als ware sterren hun familie, vrienden en 
andere bezoekers rondleidden. 

MEER DAN TWEE GESLAAGDE 
PROJECTEN: OVER FRISSE FEEDBACK 
EN TOEGEVOEGDE WAARDE
Door samen te werken met kritische jongeren, die 
zich snel goed thuis voelen in het museum, ging 
het museumteam ook anders kijken naar zijn eigen 
werk. Hun ontwapenende vragen en ongeremde 
opmerkingen veroorzaakten al enkele concrete 

acties in de algemene werking van het museum. 
Ook over de doelgroep leerde het team veel bij, 
wat zeker zal blijken uit de aanpak van toekomstige 
projecten. 
Voor Sophie Serraris is empowerment een belang-
rijke toegevoegde waarde. ‘Je ziet de jongeren zelf-
vertrouwen en teamspirit ontwikkelen, ze zijn trots 
om te groeien in het thema en tijdens de vernissa-
ges straalden ze in hun rol. Dat geeft mij ook altijd 

veel voldoening.’ 
Door deze samenwerking is bovendien het 
concept ‘Expo Heroes’ geboren. Sophie van 
iMuseum Consultancy gaat graag verder met 
speelse, avontuurlijke workshopreeksen op maat 
waarbij kinderen of jongeren een co-creatie met 
het museum aangaan. De ervaring en kennis 
opgedaan in deze pilootprojecten kunnen zo ook 
bij andere musea worden aangewend.

‘KWALGELIJK’: KOKEN EN ETEN ALS 
EDUCATIEVE TOOL 
Een beproefde methode: het integreren van 
smaakbeleving in de educatieve werking. 
Smaakbeleving kan zelfs de moeilijkste onder-
werpen toegankelijk maken voor een breed 
publiek, want iedereen heeft wel iets over eten 
te zeggen. Het biedt bovendien de kans om elke 
museumervaring te intensifiëren en aangenamer 
te maken. Perfect dus als thema of vertrekpunt in 
activiteiten en tentoonstellingen. 
In de workshopreeks over Duurzame Visserij 
namen we ook een aantal eenvoudige kook-
workshops op. Tijdens het kokkerellen kwamen 
de gesprekken met de jonge curatoren verder 
op gang. Samen koken vormde zo een sociale 
en heel welkome onderbreking – die tegelijker-
tijd waardevol deel uitmaakte van de educatieve 
doelstellingen. 
Op het menu? Allerlei smakelijke hapjes, die de 
jongeren zonder gebruik van een keuken konden 
maken. Zo maakten we de eerste keer witloof-
schuitjes met makreel uit de Noordzee en minder 
duurzame fingerfoods met onder andere mango 
en tonijn. Museummedewerkers en ouders 
mochten nadien ook proeven en keuren. In de 
workshops die volgden, kwamen hapjes met 
garnalen uit de Noordzee en uit China voorbij. 

De grootste hit bleek wel ‘Kruid je kwal’: diverse 
manieren om stukjes kwal lekker te kruiden, waar 
het ging om de groeiende populatie kwallen in 
de oceanen.
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I ASK: Vragend en gastvrij rondleiden 
in het Joods Historisch Museum

- Henny de Leeuw -
tentoonstellingsmaker

Te vaak wisten rondleiders in het Joods Historisch 
Museum niet hoe om te gaan met vooroordelen van 
bezoekers over joden en hun geloof. Het verloop 
van de rondleiding hing af van de persoonlijke ei-
genschappen en competenties van de rondleider. 
De wens om op een effectieve manier om te gaan 
met deze vooroordelen is voor Petra Katzenstein 
van het museum één van de drijfveren achter 
de ontwikkeling van de I ASK methode geweest: 
‘Daarin werden de rondleiders, die zo belangrijke 
groep medewerkers die in feite je visitekaartje zijn, 
vanuit het museum te weinig ondersteund’. Petra 
zocht ook een methode die beter aansloot bij de 

missie van het museum: de bezoeker verlaat het 
museum met meer kennis, openheid en nuance 
in het denken. Haar zoektocht leverde echter geen 
praktische toepassing van bestaande theorieën op. 
Vanaf 2007 ontwikkelde ze daarom zelf de nieuwe 
I ASK methode. Bij I ASK wordt de rondleiding veel 
meer gezien als een dialoog tussen de rondleider 

en de bezoeker. De naam zegt het al, de rondleider 
vraagt naar de mening en visie van de bezoeker 
en dit referentiekader is het uitgangspunt voor 
de rondleiding. De rondleider staat open voor de 
mening van de bezoeker en probeert tegelijkertijd 
de bezoeker zich meer open te laten stellen voor 
andere zienswijzen.

EEN VERADEMING VOOR 
RONDLEIDERS
Naast de vier kwaliteiten (zie kader) moet de I ASK 
rondleider beschikken over vijf essentiële vaardig-
heden: vragen stellen, actief luisteren, schakelen, 
laten ervaren en structureren. Bijzonder aan de 
methode is daarmee de nadruk die op de eigen-
schappen en competenties van de rondleider zelf 
ligt. Omdat de bezoeker en zijn referentiekader 
centraal staan, wordt juist ook de rol van de rond-
leider veel groter in het slagen van de I ASK rond-
leiding. Het organiseren van trainingen en reflectie 
op het eigen handelen zijn dan ook noodzakelijk 
bij het implementeren van de methode, wat in een 
bestaande groep rondleiders op weerstand kan 
stuiten. 
Ook in het Joods Historisch Museum waren 
niet alle rondleiders meteen enthousiast, vertelt 
Katzenstein: ‘Onze groep rondleiders bestaat uit 25 
zeer kundige en betrokken personen. Veel van hen 
leiden al heel lang rond en zaten niet te wachten 
op een training. Dat is best begrijpelijk; het vergt 
inspanning, tijd en reflectie. De andere manier 

‘Bij I ASK wordt de rondleiding veel meer gezien als een dialoog 
tussen de rondleider en de bezoeker.’

Een gastvrij museum verwelkomt bezoekers met open armen en biedt hen 
een aansprekend programma aan. Rondleidingen zijn daar een belangrijk 

onderdeel van. De afgelopen jaren is in het Joods Historisch Museum in 
Amsterdam een nieuwe rondleidmethode ontwikkeld, genaamd I ASK. Vragen 
stellen en open staan voor andere denkbeelden dan de eigen is wat men met 
deze methode probeert te versterken.

I ASK
I ASK, ik vraag, is een acroniem van de woorden Intentie, Attitude, Systeemblik en Kennis, de vier 
kwaliteiten waarover een I ASK rondleider moet beschikken. 
• Intentie 
Hier gaat het om de bewuste wil van de rondleider om openheid te versterken bij de bezoekers. Dit 
hoeft niet zijn enige wil te zijn, maar deze moet wel de overhand behouden. Daarmee kan voorkomen 
worden dat een rondleider die ook graag veel informatie over wil dragen, als zendmast gaat fungeren. 
• Attitude
Dit staat voor de open, warme en positieve houding die de I ASK rondleider heeft ten opzichte van 
de groep. Door deze houding wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de bezoekers zich 
ook kunnen en durven uitspreken. Het uiten van meningen wordt gestimuleerd en er is respect voor 
verschillen daarin. 
• Systeemblik
De I ASK rondleider moet over een goede ‘systeemblik’ beschikken. Hij is er voor de groep en houdt 
daarom continue een ´zachte focus´ op de groep als geheel – het ‘systeem’. De systeemblik helpt de 
rondleider om zich niet te sterk te richten op één bezoeker en om het onderlinge samenspel tussen 
de verschillende groepsleden zo goed mogelijk te benutten. 
• Kennis
Net als iedere rondleider beschikt hij over een groot reservoir aan relevante kennis en verhalen. 
Verschil is dat de I ASK rondleider deze kennis op een flexibele wijze kan inzetten. Hij doet een groter 
beroep op parate kennis dan een traditionele rondleider, omdat hij daarmee moet kunnen spelen. Zo 
kan hij beter aansluiten bij wat er in de groep opkomt en de rondleiding persoonlijker maken.
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van rondleiden vraagt om een andere houding 
en andere vaardigheden. Sommige rondleiders 
vonden het geweldig om training te krijgen, het 
is een investering in jezelf, een verrijking. Anderen 
voelden weerstand om zo een proces aan te gaan’. 
Uiteindelijk is het volgens Katzenstein vooral te 

danken aan de trainers van de rondleiders, die 
goed erkenden wat er speelde, dat iedereen nu 
positief aan de slag is met de I ASK methode. Zo 
zag een van de rondleiders er erg tegenop, maar 
communiceert zij nu anders, zelfs thuis met haar 
man. Anderen vinden het een verademing dat ze 
nu écht contact krijgen met mensen en ook wordt 
aangegeven dat ze nu niet meer van hun stuk te 
krijgen zijn als er moeilijke opmerkingen komen.
De resultaten van de invoering van de I ASK 
methode in het Joods Historisch Museum zijn zeer 
positief. Met de nieuwe methode slaagt men er in 
om bezoekers zich meer open te laten stellen voor 
andere meningen en meer nuance in het eigen 
denken te ontwikkelen. Vooral dat laatste is goed 
te merken aan reacties van bezoekers, zoals een 
Imam die zich eerst nogal ongenuanceerd over 
joden uitliet: ‘Doordat je me confronteerde met 
mijn eigen situatie en denken begrijp ik dat ik de 
boel op één hoop gooide. Dank je wel!’ Ook bij een 
leerling uit het voorgezet onderwijs is het beeld 
dat hij van joden had sterk veranderd: ‘Ik dacht bij 
joden aan oorlog en dat Hitler ze haat. Nu denk ik 
veel meer aan andere dingen zoals geloof, leven en 
de Tora’. 

VERDRAAGZAAMHEID EN 
TOLERANTIE
Dat nuanceren van bestaande beelden en het 
meer respect creëren voor andere meningen sprak 
ook de educatieve medewerkers van Museum 
Catharijneconvent in de methode aan. Voor de 

tentoonstelling Vormen van Verdraagzaamheid, 
over religieuze verdraagzaamheid en tolerantie 
in de zeventiende eeuw, waren zij op zoek naar 
nieuwe manieren om in gesprek te komen met de 
bezoekers en ze te vragen naar hun ideeën. De I 
ASK methode bood uitkomst. 

Over het algemeen waren de rondleiders van 
Museum Catharijneconvent enthousiast over de 
nieuwe mogelijkheden van de I ASK methode. Uit 
de dialoog met de bezoeker halen ze veel voldoe-
ning. Paula Hertogh, educatief medewerker van 
het museum, vertelt: ‘Het is een hele waardevolle 
methode om met elkaar, als groep en rondleider, 
in gesprek te gaan. Bezoekers nemen elkaar mee 
in hun ervaringen en als rondleider mag je daar 
deel van uitmaken.’ Hertogh heeft wel gemerkt 
dat sommige rondleiders het lastig vonden om de 

oude gewoontes los te laten. Ze zagen I ASK niet als 
een echte omslag in het rondleiden, maar als een 
methode waaruit ze voor hen interessante dingen 
konden gebruiken. ‘Duidelijkheid vanuit de training 
is daarbij belangrijk’, zegt Hertogh. 
De eerste reacties van de bezoekers van het 
museum op de nieuwe rondleidmethode zijn 
positief. Bezoekers geven bijvoorbeeld aan dat 
ze op een nieuwe manier tegen dingen aan 
kijken. Bijzonder is ook dat er soms een groep is 
die in eerste instantie moeite lijkt te hebben met 
de manier van rondleiden: ‘Ze verwachten een 
monoloog en schrikken als het ware van de open 
instelling van de rondleider. Maar door I ASK toe te 
passen, merkt de rondleider dit vrij snel en kan hij 
zich er ook hier weer op aanpassen.’

OOK AAN DE SLAG MET I ASK?
Niet alle typen musea zullen te maken hebben 
met vooroordelen van de orde als bij het Joods 
Historisch Museum of Museum Catharijneconvent. 
Iedere museumbezoeker heeft echter een eigen 
referentiekader. Door met de I ASK rondleiding 
meer van dat referentiekader uit te gaan, wordt 
de bezoeker persoonlijker benaderd en voelt hij 
zich daarmee meer gekend en vrij om zijn mening 
te uiten. Dit effect zal ieder museum aanspreken. 
Daarmee heeft het Joods Historisch Museum een 
uitermate gastvrije vorm van rondleiden ontwik-
keld. De bezoeker wordt meer individueel en 
persoonlijk benaderd en wordt gestimuleerd om 
te voelen en zeggen wat hij wil. Er ontstaat een 
omgeving waarin juist ook de bezoeker open kan 
staan voor andere zienswijzen. 
Hoewel de implementatie van de methode veel 
vraagt van de rondleiders, levert het de bezoekers 
en henzelf heel veel op. Om van de implementatie 
van I ASK in een organisatie een succes te maken, 
moet volgens Katzenstein de gehele organisatie 
er voor open staan en zul je trainingen verplicht 
moeten maken. Ook moet je er ruim de tijd voor 
nemen: ‘Naast trainingen van een aantal dagdelen 

is er tijd nodig om te oefenen op de vloer. Al met 
al ben je daar wel een jaar mee bezig’. Hertogh 
beaamt dit: ‘Het museum dient zich te realiseren, 
dat het echt met kleine stappen gaat’.

Het handboek over de I ASK methode is verkrijg-
baar voor € 15,90 bij het Joods Historisch Museum. 
Ook geeft het museum in company-trainingen. 
Neem voor het bestellen van het handboek of 
meer informatie over de trainingen contact op met 
Petra Katzenstein (katz@jhm.nl)..’ 

‘[…] een verademing dat ze nu écht contact krijgen met mensen.’

- Gids aan het werk met de I ASK methode in de Hollandse Schouwburg. Foto: Maarten Jüngen. -

‘Ik dacht bij joden aan oorlog en dat Hitler ze haat. Nu denk ik veel 
meer aan andere dingen zoals geloof, leven en de Tora.’
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Het DNA van wetenschapsmusea en 
science centra als perfecte broedplaats 

- Marjelle van Hoorn -
Verenigingsmanager VSC, 
netwerk van wetenschapsmusea 
en science centra

Iedereen die wel eens in een science center of we-
tenschapsmuseum is geweest, heeft het ervaren. 
Het is er bij een aantal net even anders dan in een 
‘regulier’ museum. Het geluidsniveau is anders, 
het is er veel minder stil, voller en het publiek lijkt 
hoofdzakelijk te bestaan uit kinderen en families. 
Er staan presentaties (die ze zelf exhibits noemen) 
die uitnodigen tot experimenteren, spelen en nog 
meer experimenteren. Soms lijkt het meer op een 
speeltuin dan op een museum. Bezoekers zijn op 
andere manieren actief dan in een kunstmuseum. 
Veel zelf doen, minder stimulans tot nadenken en 
minder reflectie. 

SCHAKELS MET HET PUBLIEK
Hoe bezoekers de omgeving gebruiken, inspireer-
de science centra en wetenschapsmusea al eerder 
tot een eigen type publieksbegeleiders. Explainers 
en facilitators zijn – ook in de Nederlandse context 
– niet ongewoon. Deze schakels met het publiek 
zorgen ervoor dat er naast gespeeld ook nagedacht 
wordt, ze bieden context bij exhibits en verwijzen 

door naar andere experimenten. Vaak kom je dus 
meer inhoudelijke museummedewerkers tegen in 
een science center en wetenschapsmuseum.
Er is de laatste jaren nog iets aan de hand binnen 
deze groep musea. Overgewaaid uit de UK en de VS 
zijn er nieuwe vormen van contact met het publiek 
ontstaan, met daarbij horende nieuwe doelen en 
beweegredenen. Een van de belangrijkste kantel-
punten is het deels verleggen van de inhoude-
lijke focus: van uitkomsten van wetenschap naar 
het proces. Doordat de musea en science centra 
vooral de eindresultaten van wetenschap lieten 
zien – prachtige uitvindingen, toepassingen en 
fenomenen – ging er een essentieel deel van het 
verhaal verloren. Bij wetenschap gaat het juist om 
het langdurige proces van nieuwsgierig zijn, vragen 
stellen, antwoorden zoeken en vinden en toetsen 
wat de waarde is van wat je hebt gevonden. Om 
dit proces zichtbaar te maken hebben de musea 
initiatieven ontwikkeld op zaal. Hierdoor is een 
nieuwe vorm van het betrekken van het publiek en 
daarmee van gastvrijheid ontstaan.

ZICHTBAAR MAKEN VAN 
WETENSCHAPSBEOEFENING
De verhalen van Science center NEMO, Naturalis en 
het Universiteitsmuseum Utrecht (hierna op p. 22 – 
25) geven een mooie doorsnede van deze nieuwe 
vorm. Zoals aangegeven draait het vooral om het 
zichtbaar maken van het proces van wetenschap en 
duidelijk maken dat wetenschap wordt bedreven 
door mensen. Zonder deze mensen komt de we-
tenschap geen stap vooruit. Daarbij is ‘de mens’ 
vaak het onderzoeksterrein van deze wetenschap-
pers, voor hun onderzoek bevragen ze deze, meten 
schedels, laten ze opdrachten uitvoeren enzovoort.
De drie musea daagden wetenschappers uit hun 
lab en werkplek te verplaatsen naar het museum. 
Het gaat hierbij om het echte werk en niet om en-
sceneringen. Het is werk dat gedaan moet worden 
voor het onderzoek en niet alleen hoort bij een 
speciale gelegenheid. Echte wetenschap dus. 
Daarnaast sluiten de initiatieven aan bij een andere 
ontwikkeling, waarbij de musea willen zorgen dat 
bezoekers ook daadwerkelijk wetenschappers 
ontmoeten. Uit de ivoren toren en het voor publiek 
ontoegankelijke lab is het doel.

PUBLIEK EEN ROL GEVEN
Er zit in de voorbeelden ook al een lijn naar de 
toekomst. Zo is het R&D Lab van Science Center 
NEMO een plek waar ook duidelijk wordt dat 
musea zelf onderzoek doen. Onderzoek naar hoe 
bezoekers leren en wat het science center kan doen 
om dit leren te faciliteren. Publiek een rol geven in 
dit onderzoek is essentieel: het gaat immers over 
hen. Zowel Naturalis als het Universiteitsmuseum 
zijn actief bezig met projecten die je ‘citizen 
science‘ kunt noemen. Museumbezoekers hebben 
hierbij een actieve rol bij het verzamelen en 
verwerken van onderzoeksgegevens. Projecten die 
het publiek een andere rol geven en een nieuwe 
betrokkenheid bij het museum creëren. 
De voorbeelden laten het zien: alle drie bieden ze 
de bezoekers een completer verhaal over weten-
schap en bijzondere ervaringen. En alle drie de 
organisaties hebben de grenzen van gastvrijheid 
opgerekt. 

Drie musea, Naturalis, NEMO en het Universiteitsmuseum Utrecht, 
daagden wetenschappers uit hun lab en werkplek te verplaatsen naar 

het museum en het publiek te betrekken bij hun wetenschappelijk onderzoek. 
Driewerf winst: voor museum, voor wetenschap en voor de bezoeker.

- De ontleding van een hert in Museum Boerhaave te Leiden tijdens de life science Museumnacht in 2010. -
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Gastvrijheid als dialoog 

- Paul Voogt -
Hoofd Universiteitsmuseum 
Utrecht 

Dit is waar visionaire museologen als Nina Simon 
(The Participatory Museum, 2010) voor pleiten. En 
niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het de 
enige manier is waarop musea relevant kunnen 
blijven voor de maatschappij. Arnoud Odding zegt 
daarover in Het Disruptieve Museum (2011):

‘Al die blockbusters en experiences zijn niet meer 
dan symptoombestrijding omdat ze de werke-
lijke veranderingen bij mensen negeren. Het blijft 
eenrichtingsverkeer in een tijd waarin mensen 
zich willen verbinden met wat ze echt belangrijk 
vinden.’ 

Het Universiteitsmuseum Utrecht is een ‘vooruitge-
schoven post’ van de universiteit in de binnenstad 
van Utrecht. Het museum verbindt 400 jaar univer-
siteitsgeschiedenis met hedendaags onderzoek. 
Het gaat vernieuwen: de komende jaren wordt 
het verbouwd en geheel opnieuw ingericht. De 
meest prominente plek van het gebouw wordt 
dan ingeruimd voor de ‘Dialoogzone’. Dit is een 
werktitel, de uiteindelijke naam zal meer catchy 
worden, maar het geeft wel aan waar we naar 
streven: dialoog met het publiek. Niet alleen maar 
zenden, maar ook ontvangen, ook samenwerken. 

Mensen betrekken bij wetenschap, met weten-
schapswijsheid als uiteindelijk doel.1 

ONDERZOEKSMUSEUM, HET BEGINT 
MET VERWONDERING
Het Universiteitsmuseum noemt zichzelf geen we-
tenschapsmuseum, maar een onderzoeksmuseum. 
Een wetenschapsmuseum toont fenomenen en 
legt de wetenschap er achter uit. ‘Druk op deze 
knop, kijk wat er gebeurt en dan leggen wij uit hoe 
dat komt’. Een onderzoeksmuseum doet meer: het 
maakt van de bezoeker een onderzoeker. 

We hanteren daarvoor de methode van het on-
derzoekend leren: we laten bezoekers (delen van) 
de onderzoekscyclus volgen. Dat begint met ver-
wondering, jezelf een vraag stellen. Vervolgens ga 
je verkennen, wat aanrommelen eigenlijk. En dan 
een zoekproces doorlopen, waarna je je conclusies 
deelt met anderen. 

Het Universiteitsmuseum is onderdeel van de 
Universiteit Utrecht en staat in dagelijks contact met 
een pool van duizenden onderzoekers, die vanuit 
allerlei disciplines werken aan de grenzen van het 

weten. De ‘Dialoogzone’ presenteert drie keer per 
jaar een nieuw thema, samen met een onderzoeks-
groep van de universiteit (en haar partners). In 
een lab-omgeving wordt een opstelling gemaakt, 
waar het publiek actief participeert. Die participatie 
kan op verschillende niveaus plaatsvinden. In alle 
gevallen gaat het erom dat de bezoeker handelend 
optreedt en daarmee een dieper besef krijgt van 
het onderwerp. Uit alle didactisch onderzoek blijkt 
dat de netto leeropbrengst toeneemt van luisteren 
naar kijken naar zelf doen. Op dit moment expe-
rimenteert het Universiteitsmuseum met deze 
methode. Hierbij kort drie actuele pilots. 

EXHIBIT DELTA 
Professor Maarten Kleinhans doet onderzoek 
naar het ontstaan van delta’s van rivieren. Hij 
heeft daarvoor een ‘stroomgoot’ in zijn lab bij 
Geowetenschappen, een zandbak waar water 
doorheen stroomt en waar hij de natuurlijke loop 
van rivieren mee kan nabootsen. Wij hebben 
sinds kort een model van die stroomgoot staan, 
waarmee het publiek hetzelfde soort experimen-
ten kan uitvoeren als Kleinhans. Niemand kan er 
vanaf blijven, iedereen begint wat te proberen met 
water en zand en kijkt wat er gebeurt, maar we sti-
muleren bezoekers in Exhibit Delta (werktitel) om 
de hele onderzoekscyclus te doorlopen. 

SCHEDELLAB
In 2014 vond in het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht (UMCU) een spectaculaire operatie plaats: 
van een vrouw met een bijzondere erfelijke aan-
doening werd de gehele schedelkap verwijderd 

De tijd is voorbij dat musea en universiteiten als alwetende instituten hun 
boodschap alleen maar uitzenden. Moderne musea gaan de dialoog aan 

met de bezoeker en nemen de bijdrage van de bezoeker serieus.
- Gertie Cuijpers -
projectleider tentoonstellingen

‘Het begint met verwondering, jezelf een vraag stellen. Vervolgens ga 
je verkennen, wat aanrommelen eigenlijk.’
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- Exhibit Delta (voorlopige opstelling) Universiteitsmuseum Utrecht. Foto Ivar Pel. -

1  Wetenschapswijsheid is het vermogen om - gevoed door nieuwsgierigheid - vragen te 
kunnen stellen over de wereld om je heen, antwoorden te kunnen zoeken en deze op 
waarde te kunnen schatten. (VSC, 2014).

en vervangen door een kunststof model. De twee 
artsen die de operatie uitvoerden – Bon Verweij en 
Marvick Muraddin – deelden met onze bezoekers 
hun ervaring. Op film, met objecten, maar ook 
in live gesprekken. De bezoekers konden ook 
bijdragen aan het onderzoek van de afdeling van 
het UMCU die gezichtsreconstructies maakt. Door 
een 3D foto te laten maken van hun schedel, 
leverden ze de onderzoekers referentiemateriaal.
 
FIETSLAB
Op 4 juli 2105 start de Tour de France in 
Utrecht. In de aanloop daar naar toe betrekt het 
Universiteitsmuseum de bezoekers bij het fietson-
derzoek van de Universiteit Utrecht. Joost de Kruif 
doet onderzoek naar mobiliteit en ruimte. Op dit 
moment onderzoekt hij hoe fietsers reageren in 

het verkeer en op een veranderende omgeving. 
Daarvoor heeft hij een simulatie ontwikkeld, 
die je door een zogenaamde oculus rift bril kunt 
ondergaan terwijl je op een fiets zit. Daarbij wordt 
de reactie van de proefpersoon gemeten. We 
zijn daarnaast in gesprek met sportsociologen, 
-psychologen en inspanningsfysiologen over de 
mogelijkheid om ons publiek bij hun onderzoek 
te betrekken. Wat vindt ons publiek bijvoorbeeld 
van een mogelijke wettelijke verplichting van de 
valhelm voor fietsers?

Onderzoekers ontdekken onze bezoekers als een 
rijke bron respondenten en proefpersonen. We 
trekken een constante stroom van mensen van 
alle leeftijden, we weten veel over de achtergron-
den van ons publiek en het publiek draagt over het 

algemeen graag bij aan onderzoek. Maar daar blijft 
het niet bij: onze bezoekers gaan zelf data verzame-
len, experimenten uitvoeren en ze gaan in gesprek 
met de onderzoekers. En dat is van groot belang bij 
onderzoek waar steeds vaker ethische vraagstuk-
ken aan kleven.

Op deze manier krijgt gastvrijheid in het 
Universiteitsmuseum een nieuwe lading: we 
ontvangen onze gasten niet alleen op een prettige 
manier, we gaan het gesprek met ze aan en nemen 
ze serieus. 



Een andere beleving 
van wetenschap

NEMO is een science center: een interactieve, 
informele leeromgeving waarin een breed publiek 
in aanraking komt met wetenschap en technolo-
gie. Bezoekers kunnen in deze omgeving ervaren 
hoe leuk en nuttig wetenschap en technologie 
zijn. Het zelf ontdekken staat hierbij centraal. Op dit 
moment zijn er twee projecten waarbij bezoekers 
actief deel kunnen nemen aan wetenschappe-
lijk onderzoek: NEMO R&D en Science Live. Beide 
projecten kunnen gevat worden in drie kernwaar-
den: actief leren, wetenschappelijk en relevant.

NEMO R&D
In het science center wordt al langer onderzoek 
gedaan naar science leren: hoe leren mensen en 
hoe kunnen we daar bij het ontwerpen van een 
tentoonstelling rekening mee houden? Zo is er in 
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam 
bijvoorbeeld gekeken naar het effect van de bege-
leiding van ouders op het onderzoekende gedrag 
van kleuters. De tentoonstelling ‘kleuters aan zet’ 
sloot hierop aan. 
Uit die eerste studies kwam de wens voort om 
een permanente ruimte te hebben voor dit soort 
onderzoek. En die ruimte is er nu. In een aparte 
kamer, die grenst aan de tentoonstellingsvloer, 
kunnen medewerkers nieuw te ontwikkelen 
aanbod testen en doen onderzoekers van de 
UvA en andere universiteiten wetenschappelijk 
onderzoek naar science leren (zie hieronder, foto 
Digidaan).

‘Stel, je wilt een exhibit maken die ervoor zorgt dat 
ouders en kinderen met elkaar in dialoog gaan over 
wat er gebeurt’, geeft Rooske Franse van NEMO 
R&D (Research & Development) als voorbeeld. ‘Dan 
wil je die exhibit zo ontwerpen dat die eigenschap 
het beste tot zijn recht komt. Of dat zo is, kun je hier 
in een vroeg stadium testen met het publiek. Door 
ouders en kinderen tijdens het experimenteren te 
observeren, krijg je een goede indruk of de exhibit 
een betekenisvolle dialoog uitlokt. Op die manier 
denken bezoekers mee over het aanbod.’
Naast dit ‘prototypen’ is het Learning Lab ook be-

schikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar 
science leren. Zo onderzoeken wetenschappers 
van de Vrije Universiteit bijvoorbeeld hoe kinderen 
en ouders zich een mening vormen over nieuwe 
wetenschap.
‘De reacties zijn positief’, zegt Franse. ’Ouders 
vinden science leren interessant en voelen zich 
vaak betrokken bij het leren van hun kind. Het 
contact met onderzoekers heeft een enorme 
meerwaarde. De ouders krijgen meer grip op het 
leerproces van hun kind. Maar ook verschuift hun 
rol tijdens het bezoek van een faciliterende naar 
een deelnemende rol. Daarbij is het op de ten-
toonstellingsvloer vaak druk. En NEMO R&D is een 
ruimte waar je persoonlijke aandacht krijgt. Ook dat 
draagt bij aan een fijne bezoekerservaring.’

SCIENCE LIVE
Science Live viert dit jaar haar vijfjarig jubileum. Het 
project werd in 2010 opgezet in samenwerking 
met de partners KNAW (Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen) en NWO 
(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek). Met als belangrijkste doel om het 
brede publiek te laten bijdragen aan de weten-
schap. In plaats van wetenschap te consume-
ren, kunnen bezoekers nu ook kennis genereren. 

Wetenschappers krijgen in een sfeervolle ruimte 
de kans om hun onderzoek uit te voeren, met het 
publiek als proefpersoon. 
‘Het is een win-win situatie’, vertelt Diana Issidorides, 
projectleider van Science Live. ‘Het publiek wordt 
serieus genomen. Bezoekers kunnen met we-
tenschappers praten over hun drijfveren of over 
het belang van hun onderzoek. Wetenschappers 
krijgen de kans om hun onderzoek uit te voeren 
onder een breed publiek. In NEMO komen veel 
gezinnen, waardoor zowel kinderen als volwasse-
nen aan de onderzoeken mee kunnen doen.’

In de afgelopen vijf jaar zijn er in totaal 25 ver-
schillende Science Live-onderzoeken gedaan 
(uitgevoerd door tien verschillende universiteiten 
waaronder de Universiteit van Amsterdam, de 
Vrije Universiteit, de TU Delft en de Universiteit van 
Oxford). Meer dan 12.000 bezoekers deden aan 
deze onderzoeken mee. De onderwerpen variëren 
van ‘Wie liegt beter: jong of oud?’ en ‘Hoe beïn-
vloedt muziek de manier waarop je naar beelden 
kijkt?’ tot ‘Is intelligentie erfelijk?’
‘Onderzoekers zijn over het algemeen super-
enthousiast’, zegt Issidorides. Zo zeggen Marco 
Rozendaal en Arnold Vermeeren (TU Delft) op de 
website: ‘De proefpersonen stromen naar je toe! In 
Science Center NEMO is wetenschap springlevend!’ 
Ook het publiek is enthousiast. ‘Het is vaak druk bij 
Science Live en dan staat er een wachtrij om mee 
te doen aan het onderzoek’, vertelt Issidorides. ‘Dat 
is bijzonder, want hier is toch genoeg te doen. 
Toch nemen bezoekers de tijd om mee te doen 
aan echt wetenschappelijk onderzoek. Het leuke 
van Science Live is natuurlijk wel dat het hele gezin 
mee kan doen. Je kunt echt samen een weten-
schappelijk experiment beleven. Dat is voor ouders 
heel anders dan naast je kind zitten dat op allerlei 
knoppen drukt. Het is een andere beleving van we-
tenschap.’  

Wetenschap is fascinerend en van belang voor iedereen. Moderne musea 
leggen niet alleen uit, maar maken van de bezoeker een onderzoeker. 

Bezoekers worden actief bij de wetenschap en het hele proces daarachter 
betrokken.

‘Het contact met onderzoekers heeft een enorme meerwaarde.’

- Eva Groentjes -
Senior medewerker Marketing 
& Communicatie NEMO
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LiveScience in Naturalis
In 2011 start Natuurhistorisch museum Naturalis een vernieuwend 

tentoonstellingsconcept: LiveScience. Het is een experiment om een open 
museum te zijn: dit is wie we zijn, dit is wat we doen, en dit is waarom we het 
doen. LiveScience geeft ruimte aan onze medewerkers: laat de bezoekers zien 
wat je doet, en waar het kan, laat ze ook mee doen. Gastvrij zijn is dan van 
essentieel belang; als iemand zich niet op zijn gemak voelt zal hij niet meedoen. 
Dat geldt voor bezoekers, maar ook voor onze collega’s.

OPEN MUSEUM
Naturalis is een wetenschappelijk instituut en 
bewaart een collectie van wereldniveau, iets dat 
veel van onze bezoekers niet weten. We kunnen dit 
vertellen in een tentoonstelling, maar kiezen voor 
een ambitieuzere manier. We proberen een expe-
riment: kunnen we de drempels van ons museum 
zodanig verlagen dat bezoekers direct oog in oog 
staan met onze echte collectie- en onderzoeks-
werkzaamheden? Of beter nog, kunnen we ze mee 
laten doen? Kunnen we een open museum zijn? 
Een open museum is eerlijk en letterlijk open: geen 
glas tussen medewerkers en bezoekers, geen de-
monstraties, maar het echte werk, niets is geënsce-
neerd, het is Live. Het is wat het is.
Tijdens de ontwikkeling van de zaal blijkt al snel 
dat collectie en exhibits niet zo belangrijk zijn. Deze 
zaal draait om mensen: bezoekers en collega‘s 
moeten zich er op hun gemak voelen. Ook blijkt 
dat het niet over communicatie gaat, niet over 
leren of over verhalen vertellen, maar over facilite-
ren. Het mogelijk maken dat de medewerkers en 
hun verhalen het beste tot hun recht komen en 
dat bezoekers mee durven te doen aan onze werk-
zaamheden. LiveScience is gastvrij voor bezoekers 
èn voor onze medewerkers. 

HIER WORDT GEWERKT
In LiveScience wordt gewerkt, elke dag van de 
week, ook (juist) in de weekenden want dan is het 
druk in het museum. We starten in 2011 met een 

WerkStraat waar medewerkers collectie aan het 
digitaliseren zijn. We hebben geluk met dit FES-
project (Fonds Economische Structuurversterking), 
want het zocht een plek, en in LiveScience konden 
we de meest ideale werkplek creëren voor onze 
collega’s. 
Ook preparateurs vinden een werkplek in 
LiveScience. Live een prepareersessie meemaken 
behoort tot een van de hoogtepunten van een 
bezoek aan Naturalis. De vrees dat de productie van 
de preparateurs omlaag zou gaan bleek onterecht, 
integendeel. Maar mooier nog, gezonde tegenzin 
om in een publiekelijke ruimte te werken verandert 
in enthousiaste medewerking. En onderzoekers 
vinden hier een podium om over hun werk in 
gesprek te gaan met onze bezoekers.

HELP DE ONDERZOEKER
Bezoekers echt mee laten helpen zonder dat het 
nep is. Dat was de uitdaging. Kan er echt collec-
tiemateriaal gebruikt worden in een echt onder-
zoeksproces? Toen we dit onderzochten, hoorden 
we eerst wat er allemaal niet kan en niet mag. Het 

gaf ons bruikbare informatie over de angsten of 
onzekerheden die de betreffende medewerkers 
hadden. Het gaat niet om onwil, maar over verant-
woordelijkheden die ze hebben of voelen. Als deze 
op tafel liggen, kun je samen bekijken hoe dit op 
te lossen
De bezoekers aan de andere kant vinden het wat 
vreemd dat ze echt mee mogen zoeken in col-
lectiemateriaal. Bij het evenement ‘Help de onder-
zoeker’ doorzoeken bezoekers zakken zand van de 
Maasvlakte. Daar zit allerlei fossiel materiaal uit de 
ijstijd tussen, misschien zelfs wel stukjes mammoet. 
Kunnen onze bezoekers dat wel herkennen?
Het vertrouwen dat we de bezoekers geven, maakt 
dat ze zich ook verantwoordelijk voelen en dus 
juist dat ze er voorzichtig mee omgaan. Daarnaast 

ervaren ze de kennis van onze onderzoekers, die 
vaak ter plekke een gevonden voorwerp kunnen 
identificeren. Vol bewondering voor onze kennis 
en vol trots op hun eigen bijdrage verlaten de 
bezoekers Naturalis. En ondertussen hebben 
ze veel opgestoken in deze unieke persoonlijke 
ervaring. 

GASTVRIJ IS EEN WERKWOORD
Inmiddels is LiveScience niet meer weg te denken 
uit ons museum en daarom krijgt het in het ver-
nieuwde Naturalis (geplande opening 2018) weer 
een plek, maar dan bigger, better en nog meer Live.
We passen toe wat we leren van het huidige ex-
periment en maken de dialoog nog belangrijker. 
In gesprek komen met onze onderzoekers en 
onze collectiemedewerkers zien we als een unieke 
ervaring in een museumbezoek. Zo’n ontmoeting 
maakt indruk.  Maar een gesprek gebeurt meestal 
niet zomaar, en daarom krijgen mediators met ‘X-
Factor’ een belangrijke rol hierin. En net als parti-
cipatie heeft ook dialoog een eerlijke, veilige en 
gastvrije omgeving nodig. Die heb je niet zomaar, 
daar werk je continue aan. 

‘Geen glas tussen medewerkers en bezoekers, geen demonstraties, 
maar het echte werk, niets is geënsceneerd, het is Live.’

- Prepareersessie. -

- Werkstraat Naturalis. -

- Ilse van Zeeland -
Tentoonstellingsontwikkelaar 
Naturalis

- Marianne Fokkens -
projectleider LiveScience
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Twee participatieprojecten:  
de macht aan het publiek

- Jouetta van der Ploeg -
Stadsmuseum Zoetermeer

‘Musea moeten wat met hun publiek, in ruil voor 
meer subsidie’, kopt de Volkskrant op 10 december 
2014. De krant vervolgt: ‘Dat publieksparticipatie 
juist nu aan populariteit wint, is niet zo vreemd. 
Niet alleen wordt de samenleving steeds meer 
ingericht op burgers die ‘meedoen’, met een te-
rugtrekkende overheid is er in de museumwereld 
ook een financiële noodzaak op zoek te gaan naar 
nieuwe inkomsten – en dus naar meer publiek, 
ander publiek, terugkerend publiek’.

Al zes jaar voor de verschijning van dit kranten-
bericht vroeg het Stadsmuseum Zoetermeer aan 
de inwoners gedurende het project ‘Give&Take’ 
om een object aan het museum te schenken dat 
voor hen het bijzondere karakter van Zoetermeer 
symboliseert. De objecten werden tentoongesteld 
met het verhaal van de schenker, dat de keuze van 
het object verklaarde. Het museum voerde geen 
redactie door de voorwerpen aan criteria te on-
derwerpen of op een bepaalde manier te ordenen 
en van toelichting te voorzien. Het museum 
stelde daarmee zijn autoriteit ter discussie. Aan 
het einde van de tentoonstelling werden de inge-
brachte objecten door het museum bewaard als de 
Collectie Zoetermeer 2008. Deze collectie bestaat uit 
een bonte reeks van 86 uiteenlopende objecten 
en evenzoveel uiteenlopende achterliggende 
verhalen. 

In het vervolgproject ‘Wisselwerking. De 
Wonderkamer van Zoetermeer’ besloot het 
museum de schenkers van de objecten uit de 
Collectie Zoetermeer 2008 en andere belangstel-
lenden uit te nodigen om gezamenlijk te onder-
zoeken wat er gebeurt wanneer voorwerpen aan 
een museum worden geschonken. In meerdere 
ateliers en masterclasses kwamen de verschillende 
aspecten van betekenisgeving aan de orde. 

EVALUATIE
Het project is na afloop in de catalogus ‘4289. 
Verslag van een gelaagd museaal experiment’ uit-
gebreid geëvalueerd. Een van de conclusies luidt 
dat museale inclusion, waarbij een kleine groep 
zich als co-maker profileert, kennelijk anderen 
uitsluit. Deelnemers aan het project waren vooral 
oudere blanke Zoetermeerders met een intrinsieke 
belangstelling voor musea en de geschiedenis 
van Zoetermeer. Dat kan een kwestie van com-
municatie rond het project zijn, maar de vraag is in 
hoeverre het brede publiek daadwerkelijk geïnte-
resseerd is in objecten die kort daarvoor nog bij de 
buren op zolder lagen.‘De bezoeker heeft behoefte aan regie en hecht aan de positie van 

een museum als toonaangevend instituut.’

- Dia’s. Foto Frits Falkenhagen. -

Het Stadsmuseum Zoetermeer heeft in 2008 en 2009 twee opeenvolgende 
projecten geïnitieerd, waarbij het bewust de grenzen van participatie heeft 

opgezocht en de macht aan het publiek heeft gegeven. Een evaluatie.
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Het project was arbeidsintensief en daardoor ook 
relatief kostbaar. Er is veel tijd geïnvesteerd in een 
intensieve samenwerking met een kleine groep 
participanten. Nog geen honderd participanten 
leverden een kleine, in financiële termen verwaar-
loosbare en in klassiek museale termen bescheiden 
collectie op tijdens een tentoonstelling die geen 

echte publiekstrekker bleek te zijn. Veelzeggend 
is dat de kunsthistorisch gefundeerde tentoon-
stellingen met veel ‘klassiek’ museale bruiklenen 
die het museum met regelmaat organiseert in 
ongeveer een zelfde tijdsbeslag bijna drie keer zo 
veel bezoekers trekken. Dat roept de vraag op: is 
verregaande betrokkenheid bij museumbeleid 
überhaupt iets wat het grote publiek wil? Uit de 
evaluatie is gebleken dat de bezoeker behoefte 
heeft aan regie en hecht aan de positie van een 
museum als toonaangevend instituut. Hoe lang 
dan kan een museum als open source deze gezag-
hebbende positie behouden? 

En hier tekent zich een contradictie af. Niet alle par-
ticipatieve projecten leveren meer publiek, ander 
publiek, terugkerend publiek of meer draagvlak 
of begrip op. Hetgeen niet betekent dat zij niet 
uitermate relevant kunnen zijn. 

Er zijn ook participatieprojecten die kassakrakers 
zijn. Neem nu de Wereld Draait Door die zijn BN-ers 
eropuit stuurt om iets uit Nederlandse museum-
depots te kiezen en deze in het Allard Pierson 
Museum tentoon te stellen. Ja, daar komen tien-
duizenden mensen op af. Het publiek smult ervan. 
En dat is goed, maar komt dat vooral niet door de 
Bekende Gastconservatoren die in de tentoon-
stelling nadrukkelijk veel aandacht krijgen en als 
smaakmakers optreden? Ook hier is sprake van par-
ticipatie, maar wel een exclusieve vorm, waarbij de 
suggestie gewekt wordt dat hiermee de relevantie 
van musea wordt aangetoond.

BINDEN EN VERBINDEN
Participatieprojecten kunnen ook klein, kwetsbaar 
en experimenteel zijn met een eigen betekenis. 
Zo heeft het Zoetermeer-project ervoor gezorgd 
dat enkele deelnemers zich meer verbonden zijn 
gaan voelen met hun stad. Het samen werken aan 
een collectie en een tentoonstelling bleek ook een 
emotionele waarde te hebben door het ophalen 
van herinneringen. Nee, geen rijen voor de kassa, 
geen nieuwe inkomsten, maar wel samen werken 
aan een collectief stadsgeheugen.

Het Zoetermeer-project kent nog andere uit-
komsten. Zo heeft het geleerd dat een eenmalig 
project weliswaar tijdelijk mensen bij het museum 
betrekt, maar dat een museum deze mensen ook 
weer kwijtraakt, indien er niet blijvend in ze wordt 
geïnvesteerd. Voor een groter publieksbereik was 
meer sturing en een duidelijker vraagstelling nodig 

geweest. Ook is gebleken dat sturing gewenst 
is om mensen om de nostalgie heen verhalen te 
laten vertellen. 

ANDERS NAAR JE STAD GAAN KIJKEN
En tot slot, het Stadsmuseum Zoetermeer is er in 
geslaagd – al was het maar tijdelijk – om een kleine 
groep mensen uit de Zoetermeerse samenleving 
op een heel concrete manier mede-eigenaar te 
maken van het museum, waardoor een aantal van 
hen anders naar hun stad is gaan kijken. Ook dat 
is relevantie. Een relevantie die zich niet vertaalt in 
bezoekerscijfers of meer eigen inkomsten, maar 
die naar wij verwachten wel blijvend van waarde 
is voor mensen. 

‘Nee, geen rijen voor de kassa, geen nieuwe inkomsten, maar wel 
samen werken aan een collectief stadsgeheugen.’
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- Foto’s Jo Van de Vijver KMMA -

Het Afrikamuseum is ontstaan als propaganda-
machine in een zuiver koloniale context, eind 19e 
- begin 20ste eeuw. Congo was van 1908 tot 1960 
namelijk een Belgische kolonie. Het KMMA ontwik-
kelde zich geleidelijk aan tot een wetenschappelijk 
referentiecentrum en een museum over Afrika met 
focus op Midden-Afrika. Als gevolg daarvan wil het 
nu een zeer specifieke maatschappelijke rol spelen 
als kenniscentrum en als lieu de mémoire voor een 
gedeeld koloniaal verleden. De Congolese diaspora 
is dan ook een zeer belangrijke doelgroep. 

INGEBED
De samenwerking met Afrikaanse gemeenschap-
pen heeft de laatste 15 jaar een hele evolutie 
gekend. Daar waar ze zich in het begin beperkte 
tot samenwerkingen rond bepaalde evenementen, 
is de Afrikaanse diaspora nu structureel ingebed in 
het organigram van de instelling. Samen met per-
soneelsleden van het KMMA maken vertegenwoor-
digers van de Afrikaanse gemeenschap deel uit van 
een adviescomité inzake publiekswerking. 

HERKENBAAR
Het project Africamuseum@matonge2015 kaderde 
in een project ‘Congolisation’, geïnitieerd door de 
Belgisch-Congolese muzikant en acteur Pitcho 
Womba Konga, waarbij wordt ingezoomd op de 
impact die Congo heeft op België i.p.v. België op 
Congo: Congolisation versus colonisation. Het 
project bestond uit een fotoparcours waarbij een 
twintigtal archieffoto’s uit de collecties van het 
museum werd geïntegreerd in de Matonge wijk 

in Brussel. Voor de selectie van de foto’s werd aan 
verschillende handelaars van de wijk gevraagd een 
archieffoto te kiezen die aansloot bij hun activi-
teit en die vervolgens in hun etalage te plaatsen. 
Verschillende uitbaters gingen hierop in: een trans-
portfirma, reisbureaus, haarkappers, kledingzaken, 
een apotheek, een fitness centrum, café en restau-
rant enz.
Er werd gekozen voor foto’s van Congolese handels-
zaken uit de jaren ’50 omdat die juist in diezelfde 
periode in de Matonge-wijk in Leopoldstad (het 
huidige Kinshasa) ontstonden. Door de aard van 
de foto’s sluiten ze ook dicht aan bij de ervarings-
wereld van de Congolezen in Brussel. Deze archief-
foto’s zijn voor hen zeer herkenbaar. Zo koos een 
reisagentschap voor een foto waarop Victorine 
Ndjoli staat, de eerste Congolese vrouw die haar 
rijbewijs haalde en nog steeds zeer gekend is bij 
schoolkinderen in Congo.

MUSEUM IN DE WIJK
Het museum wil met dit project de Congolese 
diaspora meer en meer bereiken door zijn collecties 
te delen en zichtbaar te maken in publieke ruimtes, 
door te focussen op de link die er bestaat tussen 
Matonge Kinshasa en Matonge Brussel en door in 
te spelen op de nostalgie die er momenteel bestaat 
bij de Congolezen voor die periode. Op die manier 
vult het museum zijn rol als lieu de mémoire op 
een concrete manier in. 
Maar ook het wetenschappelijk onderzoek van het 
museum kan baat hebben bij dergelijke projecten. 
Door de archieven toegankelijk te maken bestaat 

de kans dat er extra informatie wordt verkregen. 
Zo werd een van de drie journalisten op de foto 
waarop drie mannen met hun koffers vertrekkens-
klaar staan om naar België te komen voor de expo 
van ’58, door zijn dochter herkend.

Het project was een proefproject. Niet alles was 
perfect. Zo zal bij een eventueel vervolg voor 
wat de keuze van de etablissementen betreft, 
zeker meer samengewerkt moeten worden met 
de vereniging van handelaars in de wijk. Ook de 
plaatsing van de foto’s kan beter. Maar globaal 
kan men toch van een succes spreken. Van de 20 
foto’s werden er slechts twee weggehaald voor 
de voorziene einddatum van de tentoonstel-
ling, omdat ze teveel het zicht op de eigen han-
delszaak belemmerden. De meeste handelaars 
hebben er echter voor gekozen de foto’s te laten 
hangen na de einddatum, omdat ze het project zo 
geslaagd vinden en er zo’n positieve reacties op 
krijgen van bezoekers en buurtbewoners. Ook de 
gemeente Elsene heeft al interesse getoond om in 
de toekomst samen te werken met het museum 
voor gelijkaardige projecten. Op langere termijn 
wordt gedacht aan een permanente ruimte van 
het museum in deze wijk. Hierdoor zou het niet 
alleen de zichtbaarheid van het museum buiten 
zijn muren vergroten, maar vooral de band tussen 
de Afrikaanse gemeenschappen en de instelling 
intensifiëren. Wordt zeker vervolgd!

Met dank aan Bambi Ceuppens, mede initiatief-
neemster en antropologe van het Afrikamuseum. 

Matonge – Matonge

Een mooi voorbeeld waarbij een museum een belangrijke doelgroep in 
zijn museumwerking tracht te betrekken, is zeker het pop-up event 

Africamuseum@matonge2015, een fotoproject dat begin dit jaar in de Matonge 
wijk, de Afrikaanse uitgangs- en handelswijk in Brussel, werd georganiseerd 
door het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika van Tervuren, beter gekend 
als Afrikamuseum (KMMA). 

- Koeki Claessens -
Redacteur
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M opende in september 2009 zijn deuren na 
enkele jaren grondige renovatie. Het indruk-
wekkende, strakke museumgebouw, gelegen 
in het hartje van de stad, is een echte blikvan-
ger. Het geheel, een ontwerp van Belgisch top-
architect Stéphane Beel, integreert bestaande 
historische panden en hedendaagse architec-
tuur en is gebouwd rondom een statige oude 
eik in een rustige binnentuin.
De antichambre is het hart van M: een indruk-
wekkende onthaalruimte, een uitnodigende en 
vrij toegankelijke plek waar je een voorsmaak-
je krijgt van de expo’s. In deze ruimte toont 
M de projecten met een maatschappelijke 
meerwaarde. 
De vaste presentatie werd uiteraard ook 
helemaal vernieuwd. De collectie van M 
vertelt het verhaal van Leuven vanuit de oude 
en moderne kunsten, geïnspireerd door de 
veelzijdige artistieke productie in Leuven en 
Brabant van de middeleeuwen tot de 19e 
eeuw. Belangrijke ‘vergeten’ stukken krijgen nu 
de plaats die ze verdienen. Het prenten- en te-
keningenkabinet is helemaal nieuw.
In de tijdelijke tentoonstellingen presenteert M 

zowel oude als hedendaagse kunst en experimen-
teert het met beeldcultuur in de brede zin van het 
woord. De uitdaging bestaat erin om via doordach-
te methodieken en presentaties het publiek naar M 
te lokken. 

DE STAD NAAR HET MUSEUM
M-Leuven is zich de laatste drie jaren meer gaan 
toeleggen op maatschappelijk relevante publieks-
projecten die verbindingen leggen tussen de 
collectie, het museum en diverse publieksgroe-
pen. Dit past in de missie om in dialoog te gaan 
met sleutelorganisaties in zijn omgeving en vooral 
om draagvlak te creëren bij een divers publiek. 
M-Leuven wil een open huis en ontmoetingsplek 
zijn waar iedereen vrij kan binnenwandelen. Via 
kunstbeleving reikt het museum aan de samen-
leving en aan individuele bezoekers existentiële 
vragen aan zoals ‘Wat doe ik hier?’ of ‘Wie ben ik?’.
Het museum vindt het daarbij belangrijk om niet 
alleen zelf op zoek te gaan naar een doelgroep 
en haar overkoepelende organisaties. M probeert 
vooral in te spelen op opportuniteiten, op 
vragen die spontaan vanuit de samenleving zelf 
komen. De publieksbemiddelaars van M zoeken 
dan in nauw overleg met de organisaties of de 
doelgroep naar acties en methodieken-op-maat. 
De M-edewerkers hopen via dergelijke aanpak een 
structureel ingebedde samenwerking tot stand te 
kunnen brengen.

IK KOM VAN VER
In 2013 stappen medewerkers van de stedelijke 
integratiedienst naar M-Leuven met een open 
vraag tot samenwerking. Kan het museum enkele 
(vrouwen)groepen waarmee de integratiedienst 
in contact staat, rondleiden? Misschien ziet het 
museum ook nog andere mogelijkheden om deze 
vrouwen een museumblik te gunnen?
Uiteraard! De publieksmedewerkers gaan gretig 
in op deze uitnodiging en starten een boeiend 
maar intensief overleg met de integratiedienst 
én enkele van haar klanten. De vrouwengroepen 
krijgen een rondleiding. Ze worden bijkomend in 
enkele begeleidingssessies gevraagd om de vaste 
opstelling te bevragen vanuit hun heel diverse ach-
tergronden. Want de vrouwen komen werkelijk van 
over heel de wereld. Sommigen zijn hoogopgeleid, 
sommigen minder opgeleid, sommigen werken, 

anderen (nog) niet, sommigen zijn recent in 
België aangekomen, anderen wonen en werken 
al veel langer in België (Leuven). Eén belangrijk 
element verbindt al deze vrouwen: allen komen 
ze uit een andere taal- en cultuurgemeen-
schap en zijn als migrant in Leuven beland. 
Hoe ervaren zij het museumgebouw? Welke 
indruk maakt de kunstcollectie? Kunnen zij zich 
vinden in de getoonde stukken? Herkennen zij 
objecten, verhalen uit deze collectie vanuit hun 
thuiswereld? 

BEGELEIDING EN RONDLEIDING
Uit verschillende gesprekken ontspruit de 
idee om de verhalen van de vrouwen te laten 
spreken in relatie tot de collectie. Misschien 
kunnen sommigen van deze vrouwen zich tot 
gids ontplooien? Op dat moment krijgt het 
traject concreet vorm via een begeleidings-
traject van de vrouwen. De vaste gidsen gaan 
samen met enkele geïnteresseerde vrouwen 
de uitdaging aan om verhalen uit hun leefwe-
reld te koppelen aan enkele door hun gekozen 
museumstukken. Ze verkennen de vaste op-
stelling, zoeken stukken uit die hen bijzonder 
treffen of die bij hen een belletje doen rinkelen. 
Die selectie vormt voor elke vrouw de basis om 
met een vaste gids een ‘andere’ rondleiding te 
creëren. Het concept van een rondleiding-in-
duo is geboren. Een vaste gids geeft samen 
met de gids-voor-één-dag een rondleiding met 
een eigenwijze, verrassende keuze uit de ruime 
collectieopstelling. De vaste gids vertelt het 
klassieke (kunsthistorische) verhaal, de tweede 
gids vertelt vanuit de eigen blik die door haar 
origine wordt gekleurd.
Het begeleidingstraject wordt afgesloten met 
verschillende rondleidingen die de duo’s aan 
vrienden, familie en andere vrouwengroepen 
geven. Enkele duo’s blijven in M-Leuven actief 
want ondertussen is deze formule opgenomen 
in het vaste M-publieksaanbod. 

- Vernissage Ik kom van ver. 
Foto Marc Vanlangendonck. -

M - Leuven staat met beide 
voeten in de samenleving

M-Leuven is zich de laatste drie jaren meer gaan toeleggen op 
maatschappelijk relevante publieksprojecten die verbindingen leggen 

tussen de collectie, het museum en diverse publieksgroepen. Een voorbeeld 
van open-huis-beleid: het project ‘Ik kom van ver’.

- Isabel Lowyck -
Afdelingsverantwoordelijke 
Publiekswerking M-Leuven

- Peggy Voesterzoons -
Redacteur
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Het Art&Marges museum vloeit voort uit de vzw 
‘Art en marge’. Die vereniging werd in het midden 
van de jaren tachtig opgericht met als doel het 
werk toegankelijk te maken van kunstenaars die 
niet tot het traditionele culturele circuit behoren. 
De belangrijkste taak van de vereniging is het ten-
toonstellen van werk van kunstenaars die creatief 
bezig zijn in ateliers voor mensen met een mentale 
beperking of in de geestelijke gezondheidssec-
tor, maar ook van autodidacten die, alhoewel 
niet vertrouwd met het kunstencircuit, toch een 
artistiek oeuvre uitbouwen. Zonder te (willen) 
vervallen in paternalisme of stigmatisering, nodigt 
Art&Marges iedereen uit om zijn blik op het onder-
scheidende te vernieuwen en daarbij de grenzen 
van de kunst in vraag te stellen. 

OMVORMING TOT MUSEUM
Met heel wat tentoonstellingen en publicaties heeft 
de collectie zich stilaan uitgebreid tot bijna 2.000 
werken, waarmee de omvorming van het Centrum 

voor Onderzoek en Verspreiding tot museum 
volledig werd gerechtvaardigd. Dit gebeurde in 
2009 met een kleine naamwijziging. ‘Art en Marge’ 
werd het Art&Marges museum. Hiermee benadrukt 
het dat het een brug wil slaan tussen kunstenaars 
uit de marge en hedendaagse kunstenaars en dat 
het de grens tussen wat binnen en buiten het kun-
stenveld valt in vraag stelt.
Deze verandering van statuut geeft ook uitdruk-
king aan de goesting om meer mensen te laten 
kennismaken met het project. Het is vanzelf-
sprekend dat, gezien het sociale karakter van het 
project, het museum maximaal toegankelijk is, 
ook voor die mensen die het minst geneigd zijn 
om een museum binnen te stappen. Het museum 
is bovendien gelegen in de volkse Brusselse 
Marollenwijk. Overtuigd van de heilzame en waar-
derende rol die het museum kan spelen voor de 
kunstenaars, denken we dat het museum ook een 
eersterangs rol kan spelen voor sociaal kwetsbare 
mensen. Namelijk door deel te nemen aan het 

culturele leven in de wijk, zich open te stellen voor 
de ander, door geconfronteerd te worden met 
andere denkbeelden en eigen creativiteit te laten 
ontwaken en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit 
is des te gemakkelijker door de familiale dimensie 
van Art&Marges en de grote spontaniteit die vervat 
zit in de tentoongestelde werken.

BUURTKLASSEN
Het is echter moeilijk om elk van onze buren indi-
vidueel aan te spreken. Daarom is het vanzelfspre-
kend om dit te doen via gevestigde verenigingen 
en scholen. Deze tweede optie deed ons kennis-
maken met het enthousiasme van de kleuterjuffen 
uit de buurtscholen. We hebben een forfaitsysteem 
uitgewerkt waarbij scholen korting krijgen voor 
(kunsten)ateliers in het museum of in de klas zelf. 
De meeste buurtklassen die deelnemen aan het 
project bezoeken het museum bij elke nieuwe 
tentoonstelling. Zo krijgen we de kinderen uit de 
buurt tot drie maal per jaar in het museum. Het 
museum heeft daarmee in de loop der jaren zijn 
stekje veroverd in de leefwereld van de kinderen.
Gaandeweg, met elk bezoek, eigenen ze zich het 
museum toe. Doorheen de museumvitrine zien 
we de kinderen wuiven zoals ze ook naar de buren 
doen of ze vertellen hun ouders over hun bezoek. 
Hun ouders komen hier nog te weinig over de 
vloer, maar het pad wordt via hun kinderen toch 
een beetje geëffend. Het museum is voor hen niet 
langer een vreemde plek. De volwassenen wiens 
kinderen fungeren als ‘ambassadeurs’ worden 
indirect ook publiek van het museum: ze bekijken 
de tentoonstellingen door het raam, ze worden 
geprikkeld door de activiteiten op onze stoep zoals 
borduurtafels en ‘zintuiglijke dozen’, ze kijken door 
de ogen van hun kinderen. Op die manier ontpopt 
het Art&Marges museum in de Marollenwijk zich 
stilaan tot een vertrouwde plek in de eigen buurt 
en springen buurtbewoners al eens spontaan 
binnen. 

- Juanma Gonzalez, © Museum Art & Marges -

Museum Art & Marges
Een vertrouwde plek in eigen buurt

- Sarah Kokot -
Educatieve Dienst Museum 
Art&Marges

Museum Art&Marges, met werk van kunstenaars met een mentale 
beperking en van autodidacten, wordt een museum waar familie en 

school kind aan huis zijn. Hoe pak je dat aan?
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Mind your step
Op weg naar visueel toegankelijke gebouwen

EEN VALPARTIJ
Het atrium van het herbouwde Rijksmuseum 
leek bij oplevering een strand. Alles was wit, de 
vloer, de trappen en de muurtjes. De spaarzame 
leuningen leken op kunstobjecten die niet aan-
geraakt hoefden te worden. Vanaf de heropening 
waren extra gastvrouwen ingezet om bezoekers te 
helpen bij het betreden van het atrium. ‘Mind your 
step!’ Desondanks kwam al na een paar dagen een 
bezoeker ernstig ten val. De directie heeft meteen 
de trappen grondig laten aanpassen. Na dit 
incident blijft een vraag me achtervolgen: waarom 
krijgen de ontwerpers zoveel ‘speelruimte’ om te 
experimenteren terwijl de aansprakelijkheid voor 
ongevallen bij de opdrachtgever ligt? 

BETER ONTWERPEN
Ontwerpers kunnen trouwens ook wat meer hun 
best doen door rekening te houden met wat 
mensen echt kunnen zien. Ik geef een voorbeeld 
uit het Stedelijk Museum Amsterdam. 
De afzetting voor de schilderijen (zie foto hieronder) 

ziet er onopvallend uit, waarschijnlijk vanwege 
de ‘ruimtelijke beleving’. De ontwerper ging er 
kennelijk vanuit dat mensen in één oogopslag 
alles om zich heen scherp zien. Een misvatting: bij 
elke oogopslag zien mensen alleen scherp in een 
klein cirkeltje in het midden van het gezichtsveld. 
Daarbuiten is het gezichtsveld net zo onscherp als 
bij een ernstig slechtziende. Voor een compleet 
scherp beeld van de omgeving moeten de ogen 
zich voortdurend focussen op ander plekjes van de 
buitenwereld. Het kost tijd voordat je alles in een 
nieuwe omgeving hebt waargenomen en je kijkt 
daarbij alleen naar wat je denkt nodig te hebben. 
Je kunt dus niet het ene na het andere schilderij be-
studeren en tegelijkertijd onopvallend vormgege-
ven obstakels bij je voeten ontwaren. Regelmatig 
zag ik bezoekers in deze zaal struikelen over de 
afzetting. 

GASTVRIJHEID = TOEGANKELIJKHEID
In een gastvrij museum zou elke bezoeker zelf-
standig en onbelemmerd zijn weg moeten 
kunnen vinden zonder ongemakken en onge-
vallen. Daarmee is gastvrijheid een kwestie van 
toegankelijkheid waarmee al bij de bouw en de 
inrichting rekening gehouden dient te worden. 
Opdrachtgevers laten, hoor ik vaak, het realiseren 
van toegankelijkheid over aan de architect omdat 
het onderwerp al geregeld is in het Bouwbesluit. 
Dat geldt helaas alleen voor een klein deel van het 
rolstoelgebruik. 
Gelukkig moet de regelgeving verbeterd worden 
zodra de Nederlandse regering in 2016 het VN 

verdrag inzake de rechten van mensen met een 
beperking geratificeerd heeft. Vanaf dat moment 
moeten openbare gebouwen, omwille van de 
zelfredzaamheid van iedereen, toegankelijk zijn. 
Inmiddels zijn er richtlijnen ontwikkeld door de 
internationale standaardisatie organisatie (ISO) 
voor de toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
de gebouwde omgeving. Deze richtlijnen worden 
in Nederland uitgegeven door het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) in Delft als NEN-ISO 
21542. Opdrachtgevers krijgen hiermee een in-
strument in handen om een compleet programma 
van eisen op te stellen dat verder gaat dan alleen 
rolstoeltoegankelijkheid. 

VISUELE TOEGANKELIJKHEID
Het is goed als de musea extra aandacht hebben 
voor de visuele toegankelijkheid omdat de 
behoefte aan overzichtelijkheid, licht en contrast 
bij ouderen – de bulk van de museumbezoekers 
- moeilijk in te passen is in de ontwerpstijl van 
sommige architecten. Dat komt uitgebreid aan 
de orde in het recent verschenen handboek voor 
de visuele toegankelijkheid: ‘Zicht op Ruimte’. 
Het boek legt duidelijk uit wat de beperkingen 
van de visuele waarneming zijn en hoe daarmee 
volgens ISO rekening gehouden dient te worden 
in kritische situaties. Maar het boek beschrijft ook 
gedetailleerd het ontwerpproces van ‘wayfinding’ 
in samenhang met het werk van architecten en 
grafisch ontwerpers. 
Daarmee biedt het boek opdrachtgevers concrete 
aanknopingspunten voor een programma van 
eisen en geeft het architecten ideeën hoe zij 
daaraan kunnen voldoen. 

MUSEA, KOM OVER DE BRUG!
Gastvrijheid en toegankelijkheid van gebouwen 
blijft een wensdroom zolang opdrachtgevers 
meegaan in de gedachte dat toegankelijke 
gebouwen niet aantrekkelijk zijn. Het voorbeeld 
van het Rijksmuseum bewijst anders. Nadat de 
traptreden van het atrium beter zichtbaar zijn 
gemaakt met zwarte strepen en de leuningen 
bovenaan beginnen en niet ergens halverwege 
zijn er geen klachten meer. En de verbeterde trap 
is evengoed erg mooi. 

Het boek ‘Zicht op Ruimte’ van Berry den Brinker, 
Atja Apituley en Jeron Smeets is in te zien en te 
bestellen via www.silvur.nl. Prijs €27,50. 
ISBN 978-90-821504-0-7. 

- Stedelijk Museum Amsterdam afzetting. -

-  Dr. Berry P.L.M.  
den Brinker -

Gastonderzoeker Vrije 
Universiteit Amsterdam
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Internet-leeslijst 
Gastvrijheid, hosting  
en hostmanship 
De site www.museumconsulenten.nl van het LCM geeft informatie en downloads over gastvrijheid, bezoekvoorwaarden, bezoekers met handicaps en 
klantvriendelijkheid. Het LCM heeft een gezamenlijk aanbod aan basiscursussen ontwikkeld; daarvan maakt ook de cursus gastvrijheid en klantvriende-
lijkheid deel uit.

Nina Simon beschrijft in The Participatory Museum (2011 http://www.participatorymuseum.org/) vier stappen, van gastvrijheid (hostmanship) naar 
hosting: 

1.  Het publiek levert een bijdrage aan het museum, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van een opinie, het delen van een herinnering of een verhaal 
of het leveren van foto’s.

2.  Het publiek werkt samen met het museum. Het museum stelt een doel voorop, bijvoorbeeld een tentoonstelling over het leven in stad X of Y gedurende 
vorige eeuw, en vraagt bewoners hieraan mee te werken.

3.  Co-creatie: dit is het vorige niveau, met dit verschil dat het museum hier géén eigen doelen voorop stelt. De doelen of de uitkomst van de samenwer-
king worden samen bepaald.

4.  Hosting: het museum stelt zich op als ‘facilitator’: welke doelen hebben anderen (individuen of organisaties) en hoe kan het museum helpen om die te 
verwezenlijken? Hosting als een manier om een ‘nieuw’ publiek te bereiken.

Vanuit de organisatie hostmanship, werkend met de theorieën van de Zweedse oprichter Jan Gunnarson, zijn veel activiteiten voor musea verricht: 
www.hostmanship.nl 

Charlotte Jansen schreef in het Facility Management Magazine een artikel over wat musea kunnen leren van hospitality, het onderwerp van haar afstu-
deeronderzoek (vanuit het Van Abbe Museum): http://www.fmm.nl/topics/hostmanship-klantbeleving.

Het Van Abbemuseum timmert aan de weg waar het gaat om hostmanship; het museum heeft speciale gastheren en –vrouwen voor het beantwoorden 
van vragen: http://vanabbemuseum.nl/het-museum/bezoek/gastvrijheid. 

Johan Idema beschrijft in zijn boek ‘How to visit an art Museum’ zowel de rol van de beveiliger (The eyes of the museum) als de rol van het gastenboek 
(Open Wells of Feeling): http://johanidema.net/how-to-visit-an-art-museum.

Het Van Abbemuseum en het Bevrijdingsmuseum organiseren rondleidingen voor blinden; het Van Abbemuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam 
organiseren rondleidingen voor mensen met Alzheimer. Het Van Abbemuseum en het Museon hebben rondleidingen voor doven.

In opdracht van de provincie Gelderland organiseerde het communicatiebureau Prima Donna uit Deventer het Gelders Museummenu. In deze pilot  
werkten musea nauw samen met Gelderse restaurants. Voorbeelden op de site https://hetmuseumkomtnaar je toe.wordpress.com. 

Het Museum van Elsene richtte in de tuin een Parijse guinguette anno 1900 op.  Bij die gelegenheid ontvingen meer dan tweehonderd buurtbewoners 
een persoonlijke uitnodiging om langs te komen. Ook organiseert het museum welkomstavonden voor nieuwe bewoners, evenals avondopenstellingen 
met een welkomstreceptie en rondleidingen in het museum. Ook organiseert dit museum samen met de naburige school activiteiten voor kleuters en is 
er een laboratorium voor de autonome verkenning van vormen en kleuren: het Vasalab. Zie www.museumvanelsene.irisnet.be.

Ook het Museum dr. Guislain, museum over geestesziekten en psychiatrie, in Gent organiseert met succes  activiteiten voor de omliggende 
Bloemekensbuurt; jaarlijks is er in en rondom het museum een ‘burenfeest’, dat voor heel de wijk een open uitnodiging is om het museum (opnieuw) 
te verkennen. Het  feest beoogt de blik van de bezoekers te verruimen door taboes over mensen met een handicap aan te kaarten in confrontatie met 
concepten die uit de vaste collectie over geestesziekenzorg en psychiatrie spreken. Zie www.museumdrguislain.be.

Ook het Stadsmus in Hasselt en de stedelijke musea in Mechelen betrekken met speciale tentoonstellingsprojecten de stadsbewoners en buurtgenoten 
intensief bij hun activiteiten. Zie www.hetstadsmus.be/content.php?hmID=1827&smID=1764  en http://stedelijkemusea.mechelen.be.

Het Platform Museum Locaties (PML) biedt een gedetailleerd overzicht van ruim 60 museale locaties in Nederland. Dit Platform stimuleert het verant-
woord gebruik van musea als eventlocatie – zonder te interfereren met de museale collectie of de museale bestemming: http://www.museumlocaties.nl. 

Met de museumwinkel, het ticketoffice, het restaurant, een espressobar en de banqueting service is Vermaat horeca- en retailpartner van meerdere 
grote Nederlandse musea: het Nationaal Militair Museum, Rijksmuseum, Mauritshuis, Van Gogh Museum, Spoorwegmuseum, Fries Museum en Naturalis: 
http://www.vermaatgroep.nl/cultuur.
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UW COLLECTIE 
VERDIENT INNOSELL

Tel +31-(0)74-2664466,  fax +31-(0)74-2660273, 
 info@innosell.com,  www.innosell.com

Museum Quality Products

Leverancier van depotinrichtingen, verpakkingsmateriaal, 
verpakkingsconcepten en ophangsystemen voor schilderijen.

Koreder Line

Takiya ophangsystemen voor schilderijen

BETROUWBAAR  •  KWALITEIT  •  SERVICE

KOREDER  LINE • MAF • MAGISTA

Magista depotinrichtingen Magista depotinrichtingen

MAF verpakkingsmateriaal

INNOSELL is sinds vele jaren toeleverancier van musea in Europa 
en is gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardige producten. Wij 
onderscheiden hierbij vier productgroepen:

Pack and move
Hieronder valt ons complete assortiment van zuurvrij verpakkingsma-
teriaal specifiek voor de musea (Museum Art Foam), transportverpak-
kingen, schilderijkisten, Musetra kratten, pallets en containers.

Store and save
Deze productgroep behelst een diversiteit aan schilderijrekken, kasten, 
stellingen, ladekasten en verrijdbare installaties voor in het depot om 
de kunstvoorwerpen verantwoord en veilig te bewaren. In combinatie 
hiermee kan men in de lades en op de legborden ons MAF schuim 
toepassen voor extra bescherming van deze kunstvoorwerpen.

Exhibit and share
Onder deze noemer valt ons Koreder Line schilderij ophangsysteem 
(Takiya) waarbij naast het kwalitatief hoogwaardige en uitgebreide as-
sortiment ook klantspecifieke oplossingen worden aangeboden. 
Tevens vallen hulpmiddelen en inrichtingen zoals vitrines en tentoon-
stellingswanden onder deze productgroep.

Protect and preserve
Bij verbouwingen en externe bouwwerkzaamheden leveren wij kennis 
en producten om kunstwerken te beschermen tegen zich voordoende 
risicovolle trillingen die schade aan de kunstvoorwerpen veroorzaken.

Combineer en creëer uw eigen unieke museumfiguren

De verschillende lichamen, hoofden en armen
 zijn uit voorraad leverbaar en direct

op onze website te bestellen.

Wij maken ook maatwerkfiguren volgens uw wensen.

www.museummannequins.com

www.museummannequins.com
info@museummannequins.com

Tel. +31 (0)229 202 207
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OOST-VLAANDEREN
MIEKE VAN DOORSELAER
T (+32) 09 267 72 85
E mieke.van.doorselaer@oost-vlaanderen.be

WEST-VLAANDEREN
ELIEN DOESSELAERE
T (+32) 050 40 34 44
E elien.doesselaere@west-vlaanderen.be

ANTWERPEN
FRANK HERMAN
T (+32) 03 240 64 29
E frank.herman@admin.provant.be

LIMBURG
ANNE MILKERS
T (+32) 011 23 75 80
E amilkers@limburg.be

VLAAMS-BRABANT
NICOLAS MAZEURE
T (+32) 016 26 76 77
E NICOLAS.MAZEURE@VLAAMSBRABANT.BE

VLAAMSE 
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
PEGGY VOESTERZOONS
T (+32) 02 563 05 58
E peggy.voesterzoons@vgc.be

FARO, VLAAMS STEUNPUNT 
VOOR CULTUREEL ERFGOED
T (+32) 02 213 10 60 

HILDEGARDE VAN GENECHTEN
Consulent publiekswerking
E hildegarde.vangenechten@faronet.be

GRIET KOCKELKOREN
Consulent behoud en beheer
E griet.kockelkoren@faronet.be 

OLGA VAN OOST
Stafmedewerker musea
E olga.vanoost@faronet.be

GRONINGEN 
ROELI BROEKHUIS
Museumhuis Groningen
T (+31) 050 313 00 52
E r.broekhuis@museumhuisgroningen.nl

FRIESLAND 
MIRJAM PRAGT
Museumfederatie Fryslân
T (+31) 058 213 91 85
E mpragt@museumfederatiefryslan.nl

GELDERLAND 
MARC WINGENS
Gelders Erfgoed
T (+31) 026 3521688
E m.wingens@gelderserfgoed.nl

FLEVOLAND
ANDRÉ GEURTS
Nieuw Land Erfgoedcentrum
T (+31) 0320 225 900
E a.geurts@nieuwlanderfgoed.nl

UTRECHT 
MARIANNE DE RIJKE
Landschap Erfgoed Utrecht
T (+31) 030 22 19 782
E m.derijke@landschaperfgoedutrecht.nl

NOORD-HOLLAND
BIRGITTA FIJEN
Cultuurcompagnie Noord-Holland
T (+31) 072 850 28 00
E birgittafijen@cultuurcompagnie.nl

ZUID-HOLLAND 
JUDITH TEGELAERS
Erfgoedhuis Zuid-Holland
T (+31) 015 215 43 50
E tegelaers@erfgoedhuis-zh.nl

ZEELAND 
LEO ADRIAANSE
Cultureel Erfgoed Zeeland
T (+31) 0118 67 08 70
E lcm.adriaanse@scez.nl

NOORD-BRABANT
ANNETTE GAALMAN
Erfgoed Brabant
T (+31) 073 615 6262
E annettegaalman@erfgoedbrabant.nl

LIMBURG 
AGNES VUGTS
Huis voor de Kunsten Limburg
T (+31) 0475 39 92 74
E avugts@hklimburg.nl

BUREAU LANDELIJK CONTACT 
VAN MUSEUMCONSULENTEN
Postbus 1325, 5200 BJ ‘s-Hertogenbosch
T (+31) 073 615 62 73
F (+31) 073 615 62 63
E lcm@erfgoedbrabant.nl
W www.museumconsulenten.nl
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BRENG UW 
COLLECTIE TOT LEVEN

Wereldwijd gebruiken 
meer dan 2600 instel-
lingen onze software: 
van kleine privé 
collecties tot grote 
nationale musea.
 
Ook voor uw museum!

COLLECTIE TOT LEVEN

AXIELL is de toonaangevende leverancier van collectie-management software. 
Onze jarenlange ervaring in de museumwereld vorm het fundament van Adlib, dat 
uitgegroeid is tot het meest gebruikte collectiemanagement programma in musea 
en andere collectie beherende instellingen.

Adlib Museum
Adlib Museum is prettig en effi ciënt in gebruik. Daarvoor zorgen de vele slimme en 
intuïtieve interfaces én mobiele applicaties die speciaal ontwikkeld zijn voor u, de 
museumprofessional. Adlib Museum kan naadloos geïntegreerd worden met onze 
uitgebreide Archief- en Bibliotheek modules, tot één compleet systeem.

AXIELL ALM Netherlands BV  t +31 (0)346 58 68 00
Postbus 1436, 3600 BK Maarssen  ALM.sales@axiell.com
Nederland  www.axiell-alm.com


