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Er waait een kille wind door de museumwereld. De financiële crisis van 2008 
zorgde voor een abrupt einde aan enige decennia voorspoed. Niet alleen in 
Nederland en Vlaanderen hebben musea het moeilijk. In de Verenigde Staten 
heeft ruim de helft van de musea moeite hun programma’s en service uit te 
voeren door financiële problemen. In Engeland zijn de budgetten van musea 
met 20 tot 40 procent ingekrompen. In Duitsland verwacht men dat in 2020 
ongeveer 10 procent van de musea zal zijn verdwenen. 

Een somber beeld, maar musea zitten niet bij de pakken neer. Meer samen-
werken is een van de manieren om de financiële krimp te overleven. Zoals 
Annette Gaalman van Erfgoed Brabant aangeeft is het geen wondermiddel, 
maar wel kansrijk. Zij voorziet een fundamentele verandering in de museum-
wereld. Musea werken nu al samen om de kosten te drukken, maar steeds 
meer musea gaan ook inhoudelijk samenwerken op het gebied van collectie-
vorming en collectiebeheer. De toekomst is aan samenwerken in netwerken.

Samenwerking kan echter niet van bovenaf worden afgedwongen. Volgens 
Manfred Sellink, directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in 
Antwerpen, werkt samenwerking alleen van onderop. Alleen als alle partijen 
echt willen investeren in een samenwerking, kan het een succes worden. In 
een gesprek bekijken we de noodzaak en de mogelijkheden van samenwer-
kingen in Vlaanderen en Nederland. 

Opvallend is dat de eerste reactie van musea op bezuinigingen het minder 
investeren in samenwerken is. De musea moeten immers alle zeilen bijzetten, 
omdat van hen wordt verwacht dat ze met minder geld hetzelfde of zelfs 
meer doen. Maar juist in economisch moeizame tijden is het van belang om 
in kennis te blijven investeren. De meest eenvoudige maar ook effectieve 
manier is kennis delen. In dit nummer van uw vakblad weer veel concrete 
tips en praktijkvoorbeelden. Opmerkelijk is ook dat de rol en het belang 
van regionale museumconsulenten als facilitator van samenwerking weer 
toeneemt.

Jan Sparreboom was jarenlang zo’n museumconsulent. Maar hij was ook 
ruim tien jaar verbonden aan ons blad, als redacteur en later als eindredac-
teur en hoofdredacteur. Onze steun en toeverlaat heeft afscheid genomen. 
In dit nummer een interview met hem over de kansen en valkuilen van 
samenwerking. 
 

Franklin van der Pols 

04 Werk in opbouw

06 Het museum als open huis 
 Gesprek met Manfred Sellink  
 Franklin van der Pols

09 Vier voorbeelden van vruchtbare  
 museale samenwerking  

10 Goed samenwerken is een kunst  
 en een kunde 
 Vier vuistregels voor succesvolle samenwerking  
 Chris Groeneveld

12 Welkom in mijn museum!  
 Samenwerking tussen musea en    
 vluchtelingen(organisaties)  
 Katrijn D’hamers 

14 Samenwerken verandert museumlandschap 
 Interview met Annette Gaalman 
 Franklin van der Pols  

16 Samen sterk?  
 100 musea onder 1 koepel: de Brusselse Museumraad 
 Kristien Opstaele   

18 It takes two to tango  
 Samenwerking op lokaal niveau 
 Aimée Streefland

20 Opdrachtgeven is een hele opdracht  
 Taco Pauka 

23 Voordelen van een joint venture  
 Structureel partnerschap tussen de stad  
 Leuven, het museum en de universiteit  
 Leon Smets 

26 Samen leer je meer  
 In vijf stappen leertrajecten ontwerpen  
 Jacqueline van Leeuwen 

30 Van stockverkoop tot webshop  
 Mogelijkheden voor commerciële samenwerking in   
 Vlaanderen 
 Frédéric Jonckheere  

32 Het Museummenu  
 Samenwerking tussen musea en horeca  
 Girbe Buist 

34 'Je bent juist sterk als museum, als je het lokale   
 draagvlak voor elkaar hebt’  
 Gesprek met Jan Sparreboom 
 Franklin van der Pols

38 Bericht van de uitgever 

38 Colofon  
 
Fries Museum, (foto: Robert Oosterbroek)
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Werk in opbouw
Hier worden schilderijen van Alma-Tadema opgehangen. De tentoonstelling 
Klassieke Verleiding over de werken van de 19-eeuwse schilder Alma-Tadema 
is tot en met 7 februari 2017 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. 
Fotograaf Robert Oosterbroek
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Het museum als open huis
Gesprek met Manfred Sellink

U was tien jaar conservator van het 
Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam, daarna veertien jaar 

directeur van de musea in Brugge en nu 
directeur van het KMSK in Antwerpen. Is dit 
uw laatste job?
“Geen idee. We zitten in een belangrijke fase: 
het museum is dicht en wordt ingrijpend 
verbouwd. Ik hoop er echt iets bijzonders 
van te maken. We willen een museum neer-
zetten dat niet alleen bij de heropening een 
succes is, maar vijf jaar later ook nog. Succes 
heeft met kwaliteit te maken. Het gaat niet 
alleen om publiekscijfers, maar vooral ook 
om kwaliteit en reikwijdte. Wij willen tot de 
Europese top gaan behoren als smaakma-
kend museum en dat waarmaken.” 

U heeft een hoog ambitieniveau. Hoeveel 
bezoekers komen er straks naar uw museum?
“Ik ga me niet aan een schatting wagen. Het 
museum is al sinds 2011 dicht. Je hebt met 
zoveel omstandigheden te maken, denk 
bijvoorbeeld aan de recente aanslagen. Ik 
weet dat de bezoekcijfers in Brugge, mijn 
oude werkplek, direct na de aanslagen 20 
tot 30 procent lager waren. Wat we willen 
is een museum dat leeft bij de bevolking in 
Antwerpen en Vlaanderen. Daarnaast gaan 
we samen met Toerisme Vlaanderen het 
museum als internationale troef uitspelen.”

U heeft in de drie commissies gezeten die 
de stand van zaken in museaal Nederland 
in kaart hebben gebracht. Uw bevindingen 
waren dat de concurrentie op de vrijetijds-
markt steeds heviger wordt en de financiële 
ruimte voor musea kleiner. Opvallend is dat 
grote musea hiervan lijken te profiteren en 
de kleinere musea het moeilijk gaan krijgen.
“In grote lijnen klopt dat. Steden als 
Amsterdam en Barcelona trekken steeds 
meer toeristen, de grote musea profiteren 
daarvan. Musea in kleinere steden hebben 
het moeilijker.

Een andere belangrijke factor is de enorme 
professionalisering en juridisering van de 
museale sector. Voor al die kleine musea 
wordt het steeds moeilijker om alle expertise 
op het gebied van behoud en beheer te 
behouden. Waar de grotere musea, door 
schaalgrootte, al deze functies evenwich-
tig kunnen invullen en expertise kunnen 

uitbouwen, zie je dat dit in kleinere musea 
niet meer lukt. En dan krijg je een soort 
vicieuze cirkel, de kleinere musea raken in de 
problemen. We noemen dat het Mattheus-
effect: de rijken worden rijker en de armen 
steeds armer. Met andere woorden: de grote 
musea trekken steeds meer bezoekers en 
subsidies en de kleine musea verliezen de 
aansluiting. In onze conclusies hebben we 
dan ook aangegeven dat samenwerking 
cruciaal is voor het voortbestaan van mid-
delgrote en kleine musea. Alleen dan kun je 
als museum je expertise en publieksbereik 
op niveau houden.”

Toch rijst er uit de rapporten een soort doem-
scenario voor een groot aantal musea.
“In ons laatste rapport Musea voor Mensen 
hebben we aangegeven dat het wel degelijk 
mogelijk is om je aan dit doemscenario te 
onttrekken. Je moet dan als museum heel 
scherp je profiel kiezen. Ik geef het voorbeeld 
van het Rijksmuseum Twenthe, dat op het 
randje van de afgrond heeft gestaan en 
zichzelf heeft hervonden. Maar denk ook aan 
Museum de Fundatie in Zwolle, even afgezien 
van wat je van de programmering vindt, dat 
aan het uitgroeien is tot het creatief centrum 
van Zwolle.”

Achter het station in Antwerpen in een anoniem kantoorgebouw zetelt Manfred Sellink met zijn staf. Hij 
is sinds 2014 directeur van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). Helaas 
is dat museum al vijf jaar dicht voor een verbouwing. Op de zes binnenplaatsen van het museum wordt 
namelijk een heel nieuw museum gebouwd; een museum in een museum. Een museum met een heel 
eigen visie, een ‘mouseion’. Manfred Sellink heeft het druk, naast zijn directeurschap is hij ook gasthoogleraar 
museologie. Toch vinden we snel een gaatje in zijn agenda, want het onderwerp samenwerking ligt hem 
na aan het hart.

Manfred Sellink: “ Je moet als museum heel scherp je 
profiel kiezen.” (foto: Marcel Lennartz)

“Het vanzelfsprekende  
publiek voor hoge cultuur 
bestaat niet meer.”
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Het museum als open huis
Gesprek met Manfred Sellink

Dat zijn twee mooie voorbeelden, maar 
hoe zit het met de gemeentelijke musea in 
kleinere plaatsen zoals Deventer en Delft?
“Ja, dat is een stuk moeilijker omdat de ge-
meentelijke speelruimte hier veel beperkter 
is. Maar denk aan Dordrecht, dat is een 
mooi voorbeeld van succes. Hier heeft de 
gemeente besloten om tegen de stroom in 
juist wel te investeren in het museum. Maar 
wel gekoppeld aan een goede directeur met 
een duidelijke visie en een prima team. Uit 
ons onderzoek blijkt dat succesvolle musea 
goed hebben nagedacht over hun missie en 
positionering. Maar dat neemt niet weg dat 
musea, zeker in de kleinere steden, in een 
hele moeilijke positie zitten.

Belangrijk is dat deze musea hun lokale veran-
kering versterken. Hun verankering in het eco-
nomische, bestuurlijke en culturele weefsel. 
Musea moeten zoeken naar draagvlak, voor 
stadsmusea is dat lokaal. Soms is dat erg 
moeilijk, zoals in Gouda. Maar toch is dat de 
oplossing.”

In uw rapporten beschrijft u de situatie in 
Nederland. Gelden uw bevindingen ook voor 
Vlaanderen?
“Er zijn veel overeenkomsten en een paar 
verschillen. In Vlaanderen heb je weinig grote 
musea en de meeste musea zijn gemeente-
lijk. De bezuinigingen zijn hier in Vlaanderen 
minder ingrijpend geweest. Maar hier is 
ook nooit die enorme toename aan finan-
ciële middelen geweest zoals in Nederland. 
Lang keken wij in Vlaanderen afgunstig 
naar Nederland. Verder zijn de musea hier 
meer met de politiek verbonden, ze zijn 
beter opgenomen in het stedelijk weefsel. 
Daardoor is de verzelfstandiging en privati-
sering in Vlaanderen veel minder extreem 
doorgevoerd.

Maar de bedreigingen zijn in Vlaanderen 
dezelfde. Net als in heel West-Europa zal de 
rol van de overheid kleiner worden. De toene-
mende onzekerheid over financiële stromen 
treft ons allemaal. Daarnaast is het publiek 
voor musea enorm veranderd. Het publiek 
is veel heterogener geworden en hun ver-
wachtingen zijn toegenomen. Meer dan ooit 
zullen we als musea moeten kijken hoe we 
op al deze maatschappelijke veranderingen 
kunnen inspelen zonder onze eigenheid te 
verliezen.”

Hoe belangrijk zijn de wensen van het 
publiek? U lijkt me niet de man van ‘het 
publiek vraagt en wij draaien’. Gruwelt u 
daarvan?
“Zeker, ik ga uit van het publiek. Wij bestaan 
voor het publiek, maar dat is iets anders dan 
achter elke trend aanlopen. Noem mij naïef. 
Noem mij een idealist, maar ik ben ervan 

overtuigd dat een duidelijke inhoudelijke 
keuze en een duidelijke strategie veel lonender 
is op de lange termijn. Lonender dan inspelen 
op kortstondige trends en ideeën die anderen 
hebben. Ik geloof heel ouderwets in het ‘bil-
dungsideaal’. Ik geloof dat wij nog steeds, 
op een eigentijdse wijze, hieraan moeten 
voldoen. Dus niet, u vraagt en wij draaien.”

Dat klinkt verrassend tegendraads…
“Het is ongelooflijk naïef om te zeggen dat we 
die opdracht niet hebben. Je publiek serieus 
nemen? Jazeker, door de kwaliteit van wat je 
biedt continu te verhogen. Maar het publiek 

staat niet op hetzelfde niveau. Je houdt 
rekening met verwachtingen van het publiek, 
maar het is onze opdracht om het erfgoed te 
bewaren, er verhalen over te vertellen en het 
hierdoor relevant te houden voor nieuwe 
generaties.”

Bij het ‘bildungsideaal’ hoort ook het onder-
scheid tussen hoge en lage cultuur. Maakt u 
nog dat onderscheid?
“Nee, want het vanzelfsprekende publiek 
voor hoge cultuur bestaat niet meer. Een 
museumbezoek is niet hetzelfde als een 
bezoek aan een attractiepark, maar de keuzes 
worden wel op een gelijkwaardig niveau 
genomen. Dat betekent dat we niet achter-
over kunnen leunen: ‘Wij zijn hoge cultuur 
en de mensen komen wel’. We zullen elke 
dag moeten bewijzen waarom we relevant 

en interessant zijn. Ik zei tien jaar geleden al 
dat we veel konden leren van pretparken. Ik 
hou zelf erg veel van pretparken. Zij kijken 
op een hele goede manier naar het publiek 
en naar de klantvriendelijkheid. Het museum 
heeft weliswaar een andere opdracht, maar 
we concurreren wel allemaal om de schaarse 
vrije tijd van mensen. Musea hebben echter 
naast een recreatieve functie ook een educa-
tieve functie, dat is wat ik ‘Bildung’ noem.”

U maakt dus geen verschil tussen literatuur 
en strips, tussen opera en operette?
“Absoluut niet. Ik maak een onderscheid op 

kwaliteit. Het beeldverhaal kan evengoed 
artistiek belangrijk zijn. Of neem muziek: jazz 
is voor mij niet hoger of lager dan klassiek of 
hiphop. Voor ons geeft het artistieke niveau 
de doorslag. En of het nu gaat over schil-
derkunst, ballet of muziek, voor ons zijn de 
kernwoorden: creativiteit, inventiviteit, rele-
vantie en integriteit. Daarmee omschrijven 
we kwaliteit.”

Wat zijn de kansen voor samenwerking in 
Vlaanderen?
“Er kan heel veel! Maar samenwerking is geen 
tovermiddel. Samenwerking werkt alleen 
bottom-up, samenwerking die door overheid 
wordt opgelegd werkt niet. Bij samenwerking 
moeten alle partijen dit willen. Het is zoeken 
naar synergie. Dit betekent dat je eerst moet 
investeren voor het loont.

KMSKA bouwt een nieuw museum op de zes binnenplaatsen van het oude museum. (foto: Karin Borghouts)

“Het publiek voor musea is enorm veranderd.”
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Mooi voorbeeld van samenwerking is de 
Vlaamse kunstcollectie, dat al zo’n zestien jaar 
bestaat. Hier wordt intensief samengewerkt. 
We hebben gemeenschappelijke websites, 
databases en onderzoeksprojecten. En als ik 
kijk naar ons museum, we werken nu intensief 
met andere instellingen samen aan een 
opera, een opera met als vertrekpunt onze 
collectie. Ook op het gebied van bedrijfsvoe-
ring gaan we samenwerken. We gaan met 
een aantal instellingen in Antwerpen geza-
menlijk aanbesteden.

Hoe zit het met collectiemobiliteit? In 
Nederland wilde de minister dat de musea 
ook hier meer gingen samenwerken. Musea 
werden gevraagd om de eenlingen, de bui-
tenbeentjes in de collectie, te ruilen met 
andere musea.
“Ja, het project Zwerfkeien. Dat is niets 
geworden omdat het van bovenaf door de 
minister werd opgelegd. Alle conservatoren 
zetten dan hun hakken in het zand. Ook het 
advies van de Raad voor Cultuur over ver-
plichte samenwerking tussen musea was 
fout. Een totaal verkeerde aanpak, samenwer-
king moet organisch groeien.”

De Raad voor Cultuur vindt ook dat grote 
musea de kleine musea moeten gaan helpen 
in vaste samenwerkingsverbanden.
“Dat vind ik een zeer paternalistische opstel-
ling. Grote musea hebben een bepaalde 
verantwoordelijkheid, maar dat moet niet 
worden geïnstitutionaliseerd. Je kunt niet 
zeggen, museum X heeft expertise Y, dus nu 
moeten alle musea verplicht bij dit museum 
deze expertise afnemen. Of je ergens goed 
in bent wordt bepaald door peer review en 
niet door een overkoepelende organisatie als 
de Raad voor Cultuur of het ministerie. Wat 
niet wegneemt dat je als groter museum een 
bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Het 
KMSKA is in Vlaanderen toonaangevend op het 
gebied van behoud en beheer en restauratie. 
Wij vinden het dus niet meer dan vanzelfspre-
kend dat we op deze gebieden onze kennis 
delen en kleinere musea hierbij ondersteunen.”

Het Van Gogh Museum wil haar expertise 
gaan vermarkten. Musea en andere instellin-
gen moeten hiervoor gaan betalen. Hoe kijkt 
u daarnaar?
“Met argusogen. Ik begrijp dat de overheid 
wil dat het zelffinancierend vermogen van 
de musea omhoog gaat. Dit is een van de 
modellen om dat te doen. Maar is het wel 
verstandig om zo met elkaar om te gaan?”
 
Als kleinere musea bij u om hulp vragen, 
helpt u dan?
“Zeker, we ondersteunen op dit moment 
musea in Mechelen en Oudenaarde. Dit 
gebeurt met gesloten beurs. We hebben 
de maatschappelijke opdracht om onze 
expertise te delen. Waar ik wel op let is dat 
het niet ten koste gaat van onze eigen acti-
viteiten. Maar als dat zou gebeuren, dan zou 
ik eerder kiezen voor een beperking van de 
ondersteuning dan om er geld voor te gaan 
vragen. Of ik zou samen met de kleinere in-
stellingen gezamenlijk gaan zoeken naar 
financiering.”

Veel musea hebben het moeilijk, denkt u dat 
in de toekomst musea gaan sneuvelen?
“Ja, er worden nu al musea gesloten. Het 
meest ironisch is dat het Geldmuseum in 
Nederland is gesloten. Het draagvlak voor 
cultuur is niet meer vanzelfsprekend. Er wordt 
stevig bezuinigd. Veel musea raken hun 
betaalde krachten kwijt en moeten als vrij-
willigersorganisaties verder, dat zal ten koste 
gaan van de kwaliteit en het bereik. We lijken 
terug te gaan naar een situatie van zestig jaar 
geleden. Begrijp me niet verkeerd: ik vind 
vrijwilligerswerking van groot belang, maar 
vrijwilligers hebben baat bij museale profes-
sionals, die kunnen stimuleren en sturen.

Is er licht aan het einde van de tunnel?
“Ja, de analyse is helder, juist daarom zie ik 
veel kansen en mogelijkheden voor mijn 
museum en andere musea. We willen hier in 
Antwerpen graag systematische samenwer-
kingen aangaan met niet-museale partners, 
van daklozen tot balletgezelschappen. 

Doordat het verschil tussen hoge en lage 
kunst is verdwenen, kun je veel meer. Je 
hoeft alleen maar te letten op integriteit en 
kwaliteit. Je kunt nu echt van je museum 
een open huis maken, dat is ook wat wij 
gaan doen. We hebben onze missie en visie 
opnieuw doordacht en we zijn teruggegaan 
naar het begrip ‘mouseion’ uit de oudheid. 
Dat betekent tempel van de muzen. Een 
open huis, een publieke plek, een plek voor 
debat.
Ik vind die combinatie inspirerend. Een 
prachtig voorbeeld is het British Museum. 
Wat mij inspireert is hun maatschappelijke 
engagement, hun bereidheid tot debat, hun 
focus op niet vanzelfsprekende doelgroepen, 
hun kleinschalige initiatieven. Dat doen ze 
allemaal naast die vele miljoenen bezoekers 
die ze ontvangen. Maar ook het vernieuwde 
FeliXart Museum in Drogenbos inspireert. 
Het was een museum over één schilder, nu 
is het een museum over het modernisme in 
de jaren dertig. Vanuit de inhoud heeft men 
het museum vernieuwd en weer relevant 
gemaakt. Ten slotte, Museum Dr. Guislain in 
Gent met hun aandacht voor ‘de ander’ vind 
ik ook een fraai voorbeeld. Voor mij betekent 
open huis ook een open geest. 

Franklin van der Pols
redacteur

Het nieuwe KMSK te Antwerpen wordt een open huis en plek voor debat. (foto: Karin Borghouts)

“ Ik hou zelf erg veel van 
pretparken. Zij kijken op een 
goede manier naar het publiek 
en naar de klantvriendelijkheid.”

Wie is Manfred Sellink?
Manfred Sellink is geboren in 1962. Hij 
was van 1991 tot 2000 werkzaam als 
conservator van het Museum Boijmans 
Van Beuningen in Rotterdam en vanaf 
2001 veertien jaar directeur van Musea 
Brugge. Sinds 2004 is hij gasthoogleraar 
Museologie aan de Universiteit Gent en 
vanaf 2014 algemeen directeur van 
het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten in Antwerpen.

Sellink was mede-auteur van drie 
rapporten over de positie van de mu-
seumsector, de museale samenwerking 
en de betekenis van musea in de sa-
menleving: Musea voor Morgen (2012)  
van de commissie Asscher-Vonk I, 
Proeven van Partnerschap (2013) van 
de stuurgroep Asscher-Vonk II en 
Musea voor Mensen (2014) van de 
commissie Putters. 
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In deze editie van Museumpeil staat het thema samenwerking centraal. Het rapport Proeven van  
Partnerschap heeft drie jaar geleden 150 vormen van museale samenwerking beschreven. Museumpeil 
vroeg aan vier musea hoe de samenwerkingen er nu voor staan, wat zijn de succesfactoren van een  
goede museale samenwerking?

Vier voorbeelden van vruchtbare 
museale samenwerking
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BOERENBONDSMUSEUM IN GEMERT   
 MUSEUMKRING PEELLAND 
Samenwerking: Musea in de regio zijn aangeslo-
ten bij Museumkring Peelland. Samen zorgen ze 
voor gezamenlijke publiciteit. Eén van de aange-
sloten musea is het Boerenbondsmuseum. 

“Drie keer per jaar komt de Museumkring 
bij elkaar”, vertelt beheerder Ria Peters.  
“Er komen steeds meer musea bij, vooral 
kleine musea. Alle musea staan op de ge-
zamenlijke website van Museumkring. 
Samenwerken staat bij ons op nummer één. 
We lenen spullen aan elkaar uit of wisselen 
ruimtes aan elkaar uit. Het Edah Museum in 
Helmond had onlangs voor een expositie 
een plek nodig om foto’s te maken, vervol-
gens hebben ze die op ons terrein gemaakt. 
Dat is toch geweldig?”

Jac Knapen en Fien van Berlo waren de ini-
tiatiefnemers van Museumkring Peelland, 
inmiddels zijn zij beide helaas overleden. 
Van Berlo had zelf het kleine Museum 
van Brabantse Mutsen en Poffers, die 
collectie heeft nu een plek gekregen in het 
Boerenbondsmuseum in Gemert. Peters weet 
dit geschenk nog goed te herinneren. “Toen 
mevrouw Van Berlo was overleden, ben ik 
langs gegaan bij de familie om te bespreken 
wat er met het museum moest gebeuren. 
Het was te duur om het open te houden en 
de familieleden wilden de collectie niet ver-
strooid verkopen. Na enkele dagen belden 
ze mij op om te vertellen dat ze de collectie 
aan ons museum wilden schenken. Ik was 
helemaal ontroerd, inmiddels werken fami-
lieleden van Van Berlo ook af en toe bij ons 
om zo toch nog te genieten van de collectie. 
Dit alles kan alleen ontstaan door een goede 
samenwerking.”

NATURALIS IN LEIDEN  
 NATURALIS BIODIVERSITY CENTER 
Samenwerking: Ongeveer drie jaar geleden is 
Museum Naturalis met twee universitaire insti-
tuten, het Nationaal Herbarium Nederland en 
Zoölogisch Museum Amsterdam, gefuseerd tot 
Naturalis Biodiversity Center. Inmiddels werken ze 
samen met universiteiten door het hele land. 

De samenwerking met universiteiten leidt tot 
een betere benutting van de collectie en collec-
tie-informatie. “Met de universiteiten van Leiden, 
Amsterdam en Wageningen heeft Naturalis struc-
turele samenwerkingsverbanden waarin wordt 
gewerkt aan wetenschappelijke kennisontwikke-
ling, academisch onderwijs en aan innovatie op 
het gebied van biodiversiteit”, vertelt de directie-
secretaris van Naturalis Hans Dautzenberg. De sa-
menwerking zorgt volgens hem uiteindelijk voor 
meer kennis die bijdraagt aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen op het gebied van 
onder andere natuurbescherming, medicinale 
toepassingen, voedsel en water. 

Duidelijke afspraken, een goede verstandhou-
ding, voldoende ambitie en samenwerken op 
inhoud zijn de succesfactoren voor deze sa-
menwerking. “Vaak lukt het wel om het snel met 
elkaar eens te zijn over ‘hogere ambities’, maar 
wordt het lastig als het concreter wordt en het 
tijd en geld gaat kosten”, legt Dautzenberg uit. 
“De kunst is om enerzijds de hogere ambities 
goed in het vizier te houden en anderzijds 
om de concrete uitwerking klein genoeg te 
houden. Met één stap tegelijk creëer je vertrou-
wen en bouw je verder.”

NEDERLANDS ZILVERMUSEUM SCHOONHOVEN 
 DE ZILVERSMEDERIJ
Samenwerking: Het Zilvermuseum werkt samen 
met de Vakschool Schoonhoven. Studenten 
kunnen werken in de Zilversmederij in het 
museum. Bezoekers kunnen hierdoor zien hoe de 
kunst in de praktijk werkt, kunnen ontwerpen laten 
maken en vragen stellen. 

“Mensen staan letterlijk met hun neus op de 
vingers van de smeden te kijken. Het ambacht 
komt zo tot leven”, vertelt Chantal Lening, 
medewerker bij het Zilvermuseum over de 
Zilversmederij. “In de afgelopen jaren hebben net 
afgestudeerde vakschoolstudenten hun eigen 
onderneming gestart in de Zilversmederij van het 
museum. Daar hebben zij hun eigen werkplek. Ze 
kunnen van daaruit een collectie en een klanten-
bestand opbouwen. Voor het museum is het een 
extra toevoeging aan de beleving bij een bezoek 
aan het Zilvermuseum. De smeden leren zo ook 
communiceren met potentiële klanten.”

Open communicatie, elkaars raakvlakken zoeken 
en elkaar ondersteunen waar nodig, zijn be-
langrijke onderdelen voor deze samenwerking 
volgens Lening. De zakelijke kant mag hierbij 
niet in het geding komen. “Een vriendschappe-
lijke samenwerking kan heel goed werken, maar 
het is belangrijk om in de gaten te houden dat 
ook een vriendschappelijke samenwerking een 
zakelijke kant heeft. Zorg voor een goede over-
eenkomst en leg afspraken vast. Op die manier 
zijn wij tot een fijne samenwerking gekomen en 
zijn de smeden in de Zilversmederij een grote 
troef voor het museum.”

MUIDERSLOT IN MUIDEN  
 TOPKASTELEN
Samenwerking: Kastelen in Nederland (tegen-
woordig ook in België) bundelen hun krachten 
voor de juiste promotie. Samen beheren ze de 
website Topkastelen en zorgen ze voor folders. Eén 
van de aangesloten kastelen is het Muiderslot. 

Topkastelen begon met zeven grote kastelen 
in Nederland, inmiddels is dit aantal gestegen 
naar vijftien, inclusief drie kastelen in België. 
Twee keer per jaar spreken ze met elkaar af en 
wordt de vorm van promotie besproken. “De 
samenwerking heeft ons zichtbaar gemaakt”, 
vertelt Zuidema. “We maken jaarlijks een folder 
met daaraan gekoppeld een website. De folders 
liggen bij alle topkastelen. Tevens hebben we 
meerdere acties gezamenlijk gedaan met de 
Postcode Loterij en de Lidl.”
 
“Zorg dat de buitenwereld ziet dat je samen-
werkt”, dat is het advies van Carmen Zuidema, 
werkzaam bij het Muiderslot. “De publiciteit die 
je met andere musea, in ons geval kastelen, wil 
genereren moet wel werkzaam zijn. Samen moet 
je dus een duidelijk gemeenschappelijk doel voor 
ogen hebben.” 

Topkastelen heeft de kastelen sterker gemaakt 
volgens Zuidema. “We kennen elkaar en weten 
elkaar te vinden als het nodig is. Afgelopen tijd 
zijn er geen nieuwe kastelen bijgekomen, maar 
het is goed mogelijk dat dat in de toekomst wel 
gaat gebeuren.”

Myrthe Derickx
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2. HOUD IEDERS BELANGEN IN HET OOG
Zonder belangen komt geen samenwerking 
tot stand. Publiek gefinancierde instellingen, 
zoals veel musea, zijn er niet voor zichzelf. Ze 
dienen een algemeen belang, dat soms niet 
strookt met het organisatiebelang (althans 
op het eerste gezicht). Het komt dan op lei-
derschap aan om de publieke aanspraken 
die op het museum gedaan worden af te 
wegen tegen de organisatiebelangen, en een 
gewaagde keuze niet uit de weg te gaan.

Misschien wel de lastigste opgave is oog te 
houden voor het belang van je samenwer-
kingspartner en die belangen ook daadwerke-
lijk mee te wegen in de ontwikkeling van de sa-
menwerking. Dat is onmisbaar voor een open 
gesprek waarin het onderlinge vertrouwen kan 
groeien, en dat gericht is op het vinden van 
win-win oplossingen. Waar potentiële partners 
geen oog hebben voor elkaars belangen, 
lopen verkenningen van een samenwerking 
het gevaar uit te draaien op meningsverschil-
len. Bedenk dat er niet alleen organisatorische 
belangen en louter rationele overwegingen 

Goed samenwerken is een kunst  
en een kunde
Vier vuistregels voor succesvolle samenwerking
De zegeningen van samenwerking worden breed uitgedragen, maar moeizame en mislukte samenwerkingen 
zijn talrijk en die kunnen een museum kostbaar tijdverlies en frustratie opleveren. Goed samenwerken is 
een kunst waarvoor geen universeel recept bestaat, maar uit onderzoek en uit de praktijk zijn wel degelijk 
succesfactoren bekend. 

Wat zijn de handvatten voor het 
tot stand brengen van een inten-
sieve en langdurige samenwer-

king tussen organisaties? Samenwerking die 
verder gaat dan een eenmalige transactie, 
maar die geen fusie of overname inhoudt. 
De vaardigheden om zulke samenwerkingen 
tot stand te brengen zijn van groot belang 
voor medewerkers van musea. Zij hebben te 
maken met een snel veranderende omgeving, 
met veranderende eisen van hun publiek, 
van de samenleving en van opdrachtgevers. 
Musea transformeren zich in hoog tempo 
tot netwerkmusea, die op nieuwe manieren 
verbonden zijn met mensen en publieke en 
private maatschappelijke organisaties.

1. STEEK VEEL ENERGIE IN HET VINDEN VAN 
HET GEMEENSCHAPPELIJKE DOEL
Samenwerkingen beginnen vaak bij intuïtie. 
Iemand ontmoet een inspirerende collega bij 
een symposium of een bespreking, iemand 
leest over een andere organisatie in een 
nieuwsbericht en denkt iets als ‘daar kunnen 
we wat mee’. Die klik is belangrijk, maar onvol-
doende om een succesvolle samenwerking 
mee op te bouwen. 

In een goede samenwerking hebben alle 
partners elkaar nodig om een doel te bereiken 

Wat is je gemeenschappelijke doel? Groeneveld adviseerde 
Museum het Prinsenhof in Delft. (foto: Frits de Jong)

Wat willen we? Groeneveld hielp het Nationaal Ereveld in 
Loenen. (foto: Bert Knottenbeld)

“Samenwerking ontstaat als mensen elkaar nodig hebben 
om een doel te bereiken”

waarin ze alleen niet, of veel langzamer, of 
tegen veel hogere kosten, zouden slagen.  
Het succes van de samenwerking hangt af van 
de mate waarin alle partners het eens zijn over 
dat gemeenschappelijke doel. Daarom loont 
het om te investeren in het vinden van dat 
doel. In die zoektocht leg je de doelstellingen 
en de strategische prioriteiten van je museum 
naast die van de andere betrokken organisa-
ties, waarbij de kunst is om niet alleen een ge-
zamenlijke ‘stip op de horizon’ te vinden, maar 
ook een concreet en vooral haalbaar doel te 
formuleren. Bestuur en management moeten 
daarbij nauw betrokken zijn, om het vastge-
stelde doel krachtig uit te dragen. Inspirerend 
leiderschap is nodig als de samenwerking 
even niet zo vlot van de grond komt – en die 
momenten zijn er gegarandeerd. 

EEN PRAKTIJKVOORBEELD:  
HET STADSMUSEUM ZOETERMEER 
Het Stadsmuseum Zoetermeer was al 
jaren op zoek naar een gebouw op een 
locatie waar het een groter publiek zou 
kunnen bereiken. Toen diende zich de 
mogelijkheid aan om samen met de 
openbare bibliotheek – een publiekstrek-
ker van jewelste – een nieuw gebouw 
te realiseren op een fantastische plek in 
de stad. Intensieve gesprekken leverden 
echter geen overtuigende gezamen-
lijke inhoudelijke visie op, waardoor het 
gebouw niet meer dreigde te worden 
dan een omhulsel voor twee culturele 
functies. Het hielp ook niet dat een aantal 
betrokkenen zich bedreigd zagen in hun 
posities. Doordat de plannen overtui-
gingskracht misten werden ze niet gerea-
liseerd, hoewel er voor beide organisaties 
grote belangen mee speelden. 
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in het spel zijn, maar dat ook persoonlijke 
belangen en drijfveren meespelen, zoals da-
dendrang of de persoonlijke behoefte om 
buiten de gebaande paden te gaan.

EEN PRAKTIJKVOORBEELD:  
HET VRIJHEIDSMUSEUM 
In november 2014 sneuvelde het plan 
om in Nijmegen het Vrijheidsmuseum 
WO2 te realiseren. Het was een initia-
tief van het Oorlogsmuseum Overloon, 
het Nationaal Bevrijdingsmuseum 
1944-1945 in Groesbeek en het Airborne 
Museum in Oosterbeek. Met dit ambi-
tieuze plan stegen zij aanvankelijk uit 
boven de belangen van hun eigen or-
ganisaties, waarvan op voorhand niet 
duidelijk was hoe die een plek zouden 
krijgen in het nieuwe geheel. Financieel 
waren de plannen wankel, het nieuwe 
museum werd door culturele partners in 
Nijmegen als concurrent gezien en ook 
landelijk hadden de plannen geen grote 
achterban. Het plan maakte echt slagzij 
toen intern duidelijk werd dat de drie di-
recteuren van de initiatiefnemers zouden 
moeten wijken. Zo viel de coalitie van de 
drie initiatiefnemers uiteen en verloor 
het plan zijn geloofwaardigheid. 

HET ZIJN GEEN PROCESSEN, MAAR MENSEN 
DIE EEN SAMENWERKING MAKEN
Waar twee of meer organisaties samenko-
men, gelden geen bekende regels. In de 
eigen organisatie weet men wie verantwoor-
delijk is en de beslissingen neemt: de hiërar-
chie is duidelijk. Men weet hoe de leiding 
functioneert. In een samenwerkingsverband 
(zeker in de beginfase) zijn de leiding en het 
proces complex en veranderlijk; lang niet 
iedereen voelt zich daar meteen prettig bij.  

Bij samenwerken komt het op mensen aan. 
Partijen zijn per definitie afhankelijk van 
de ander en weinig mensen vinden het 
prettig een deel van hun autonomie op te 
geven. Daarvoor is vertrouwen in de ander 
nodig, veel zelfvertrouwen en vertrouwen 
in de eigen organisatie. Wie daaraan gaat 
twijfelen, staat onvoldoende open voor de 
mogelijkheden, wat het samenwerkings-
proces bewust of onbewust zal aantasten. 
Maar met mensen die vanuit eigen kracht 
en met voldoende mandaat van het thuis-
front bijdragen aan de samenwerking, kan 
een groep zich gaandeweg ontwikkelen tot 
een team waarin vertrouwen en gedeelde 
denkbeelden worden opgebouwd. Om 
zulke samenwerkingsteams te smeden en 
er resultaten mee te behalen zijn leiders 
nodig met het vermogen om mensen en 
belangen samen te brengen, die soepel 
kunnen schakelen tussen strategie en prak-
tische organisatie.

Een gemeenschappelijk en ambitieus doel 
is een vereiste om aan een samenwerking 
te beginnen, maar een quick win kan een 
samenwerking vleugels geven. Aarzel dus 
niet als de mogelijkheid zich voordoet om 
op korte termijn iets samen te realiseren, 
ook al past dat niet 100 procent in het beeld 
dat men van de uiteindelijke samenwerking 
heeft. Door samen te doen leer je elkaar 
beter kennen en te waarderen dan door welk 
mooi plan ook.

EEN PRAKTIJKVOORBEELD:  
HET BIJBELS MUSEUM 
Het Bijbels Museum in Amsterdam 
wil zijn publiek op een actieve manier 
aan het museum verbinden door de 
collectie ook buiten de muren van 
het museum te tonen. Er werd een 
heel efficiënte formule ontwikkeld 
voor de programmering in het land. 
De expertise en de collecties van het 
museum werden gecombineerd met 
de organisatiecapaciteit en de facili-
teiten waarover de doelgroepen en de 
achterban van het museum beschikten, 
en die dus als samenwerkingspartners 
de programmering mede mogelijk 
maakten. Het project Bijbels Museum 
in het Land moest uitmonden in een 
breed programma met debatten, taxa-
tiedagen, dagexcursies en theatervoor-
stellingen. Maar toen bleek dat het 
project al levensvatbaar was met een 
beperkter programma van lezingen 
en presentaties met objecten uit de 
collectie, kleine reizende tentoonstel-
lingen en workshops voor kinderen. 
Het museum heeft daarom meteen een 
projectcoördinator met een bescheiden 
deeltijdaanstelling gezocht. Die aanpak 
zorgde voor energie bij alle betrokken 
partners en van daaruit breidt de sa-
menwerking zich nu gestaag uit.

 
Ten slotte, ik denk dat samenwerking nodig is 
om de vele uitdagingen tegemoet te kunnen 
treden waarvoor musea staan. Wie daarvan 
ook overtuigd is, doet er goed aan zich verder 
te verdiepen in de kunst en de kunde van 
het samenwerken. Laat deze vier vuistregels 
daarvoor een inspirerende start zijn.

Chris Groeneveld

Goed samenwerken is een kunst  
en een kunde
Vier vuistregels voor succesvolle samenwerking

Chris Groeneveld
Chris Groeneveld is directeur 

van Cultuurmaatschappij, en 
als kwartiermaker gespeci-

aliseerd in publieksbereik en 
museale samenwerkingen

EEN PRAKTIJKVOORBEELD:  
KAREL VAN MANDER INSTITUUT 
Het Karel van Mander Instituut moest een 
nieuw topinstituut voor kunsthistorisch 
onderzoek worden met internationale 
allure. De locatie zou Amsterdam worden, 
bij het restauratieatelier en de restaura-
tieopleiding van het Rijksmuseum. De in-
houdelijke kern was de documentatie- en 
de beeldcollectie van het RKD-Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis. Het 
was bedacht als een soort vangnet 
voor de musea die in 2012 juist gekort 
waren op hun budgetten voor weten-
schappelijk onderzoek. Het ministe-
rie stond achter het nieuwe instituut, 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) en de 
Raad voor Cultuur adviseerden positief 
en het RKD-Nederlands Instituut voor 
Kunstgeschiedenis schreef er hoopvol 
over. Zelfs de vorm - een consortium 
van het RKD en het Rijksmuseum - was 
al bedacht. Maar het was een gecon-
strueerd plan, zonder de bezieling van 
de mensen die het handen en voeten 
moesten geven. Dat het ministerie er zelf 
geen extra geld voor over had, maakte het 
er niet beter op. De verkenningen tussen 
het RKD en het Rijksmuseum liepen uit op 
een teleurstelling en het plan stierf een 
zachte dood.  

ORGANISEER HET RESULTAAT
Samenwerkingsprocessen starten soms 
gepland, maar vaak ook spontaan en onvoor-
spelbaar. Voor de motivatie van de betrok-
kenen is het van belang om zo snel mogelijk 
een houvast te creëren, zonder de deelne-
mende partijen in een procedure op te sluiten. 
Inhoud en bouwen aan vertrouwen moeten 
voldoende ruimte krijgen in een helder 
gefaseerd proces. Maak hiervoor voldoende 
tijd en middelen vrij en zorg voor een goed 
gestructureerde communicatie. Bedenk dat 
alle deelnemers persoonlijk moeten inves-
teren in een samenwerking. Een goed geor-
ganiseerd samenwerkingsproces is ook een 
vorm van waardering voor hun inspanningen. 
Anderzijds is het goed dat iedereen zich rea-
liseert dat samenwerkingen niet volgens een 
spoorboekje ontstaan. 

Maand van de Geschiedenis: Gemeenschappelijke belang 
is basis van succes
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Welkom in mijn museum!
Samenwerking tussen musea en 
vluchtelingen(organisaties)

In Europa hebben de laatste jaren enkele 
erfgoedorganisaties zich op dit thema 
gestort1. Opvallend zijn de talrijke initiatie-

ven in Groot-Brittannië. Enkele organisaties 
daar, zoals het National Archives, het British 
Museum, het Manchester Museum en vele 
anderen, hebben al langer een samenwerking 
met vluchtelingen(organisaties). Maar hoe zit 
het in Vlaanderen? Welke initiatieven lopen er? 
En wat kunnen we leren van hun inspannin-
gen? Ik som enkele mogelijkheden op.

DE HISTORISCHE CONTEXT VAN VLUCHTEN
Vluchten is van alle tijden. Daarvan getuigen 
verschillende cultureel-erfgoedobjecten. Ze 
wachten als stille getuigen in hun museum 
of archief tot hun verhaal wordt ontrafeld. 
Ze geven de mogelijkheid om het thema 
vanuit een correcte historische context te 
belichten. De Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Antwerpen tellen enkele 
waardevolle prenten over de Spaanse terreur 
en de vlucht van de Antwerpenaren aan het 
einde van de zestiende eeuw. In een promo-
tiefilmpje voor Wereldvluchtelingendag werd 

middeleeuwen, een kind op de vlucht tijdens 
de Spaanse Burgeroorlog, het verhaal van 
Marie Minne die tijdens beide wereldoorlo-
gen op de vlucht was, tot meer hedendaagse 
levensverhalen van Chileense, Hongaarse of 
Syrische vluchtelingen. 

ERFGOED VAN VLUCHTELINGEN VERZAMELEN
Naast collectiestukken die een verhaal vertellen 
en al in de collectie zitten, is er ook de rijkdom 
aan verhalen en gekoesterde objecten die 
vluchtelingen zelf meebrengen. Eén van de 
meest opvallende projecten in de lage landen 
waarbij naast het verzamelen van verhalen, ook 
competenties van vluchtelingen werden aange-
boord, was het meerjarige initiatief Ongekend 
Bijzonder uit Nederland. Het was een project 
van de Stichting Bevordering Maatschappelijke 
Participatie (BMP) in samenwerking met steden 
en culturele instellingen. Voor dit project ver-
zamelden 24 ervaringsdeskundigen (‘veldwer-
kers’) 248 videoverhalen. Bij de start van elk 
interview informeerden deze veldwerkers naar 
een bijzonder object dat werd gekoesterd. 
Ze trokken tenslotte ook nog eens een aantal 
creatieve projecten op gang in Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Musea in deze 
steden werkten mee als toonplekken. In het 
Centraal Museum in Utrecht bekeek je zo de 
objecten die voor vluchtelingen van bijzondere 
betekenis waren. In het Museum Rotterdam 
vertelden vijf voormalige vluchtelingen over 
hun nieuwe thuis in de expo VerRotterdamst. 

In Gent initieerde de stedelijke integratiedienst 
het project Bestemd voor Gent. Dat resul-
teerde in het boekje Regendruppels zijn hier 
veel kleiner: verhalen Van Gentse Nieuwkomers,  
uitgegeven door het AMSAB. Het brengt 
verhalen en objecten van mensen met een  
migratieachtergrond samen. Zowel de per- 

Al eeuwenlang bepalen ook in België en Nederland vluchtelingenstromen de samenleving. Ze waren 
afhankelijk van politieke, sociale, economische en zelfs culturele factoren wel of niet gewenst. Hoe kunnen 
musea het thema vluchten ter harte nemen? Welke methoden kunnen ze inzetten om de beeldvorming te 
duiden en te nuanceren, om erfgoed in verband met vluchten te verzamelen en te tonen of om competenties 
van vluchtelingen te stimuleren?1

1 Voor een uitgebreide beschrijving van enkele projecten in Europa zie ook FARO | Tijdschrift  
 over Cultureel Erfgoed, jaargang 9 (2016) nummer 2. De overige voetnoten bij dit artikel  
 staan op de website van Museumpeil.

Het Berlijnse project Multaka zet vluchtelingen in als 
museumgids ( foto: A.R.Laub)

een van de prenten de ster. Conservator Tom 
Deneire besprak de oude prent samen met 
Namur Corral, een vluchteling die de ver-
schrikking van de dictatuur van Pinochet in 
Chili meemaakte. Samen benadrukten ze dat 
vluchten niet ophield in de zestiende eeuw, 
maar nog steeds doorgaat. 

Een ander voorbeeld is het project van Amsab-
Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB) 
‘Aan de slag over het kanaal', over de Belgische 
vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Intensief onderzoek, in-
terviews en documentatie zullen in een virtuele 
tentoonstelling een beeld geven van het 
gemengde onthaal ten aanzien van de vluchte-
lingen. De tentoonstelling zal zeker haar actuele 
waarde met betrekking tot de beeldvorming 
over vluchtelingen vandaag bewijzen.

In het kader van de tentoonstelling zal ook een 
bordspel gelanceerd worden, dat verschillen-
de erfgoedcollecties in verband met vluchten 
samenbrengt. Spelers vanaf tien jaar kruipen 
in de huid van een van de twaalf verschillende 
personages, waarvoor materiaal werd geput 
uit diverse erfgoedcollecties. Gaande van een 
vluchteling uit Gent naar Engeland tijdens de 
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Welkom in mijn museum!
Samenwerking tussen musea en 
vluchtelingen(organisaties) sonen die de getuigenissen verzamelden als 

de getuigen zelf hadden vaak een migratie-
achtergrond of vluchtervaring.

In september 2016 presenteerden enkele al-
leenstaande minderjarige asielzoekers uit de 
opvang van JOBA (een dienst voor begeleid 
zelfstandig wonen voor alleenstaande bui-
tenlandse minderjarigen) op een creatieve en 
persoonlijke wijze hun eigen levensverhaal 
in het Red Star Line Museum in Antwerpen. 
Een nuttige opstap voor een langdurige en 
duurzame relatie tussen het museum en JOBA. 
Voor het museum paste het project binnen 
het bredere kader van diverse acties omtrent 
vluchten zoals de expo Ali’s Boat.

IN INTERACTIE MET DE COLLECTIE
De eigen collectie onderzoeken op relaties 
met het vluchtthema is een eerste stap. 
Cultureel erfgoed van vluchtelingen verza-
melen een volgende. Nog actiever is de in-
teractie met asielzoekers en vluchtelingen. 
Dat deed het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (S.M.A.K.) in Gent. Het museum organi-
seerde in 2016 tekenworkshops voor vluch-
telingen in enkele opvangcentra. Bewoners 
konden, zonder enige hindernis van taal, 
hun dromen kwijt in hun tekeningen. De te-
keningen werden daarna gebundeld in het 
boek Van hier tot daar - D’ici jusque là-bas. 
Tijdens Wereldvluchtelingendag werd het 
boek gepresenteerd en vluchtelingen kregen 
een rondleiding in het museum, zelfs in 
het Arabisch en Dari. Meer dan vijfhonderd 
mensen, waarvan veel bewoners uit de op-
vangcentra, bezochten die dag het museum. 

Wat zijn de succesfactoren om in de opvang-
centra te kunnen werken? Of om een talrijk 
en gemengd publiek over de vloer te krijgen? 
Samenwerken en gebruikmaken van kapstok-
ken zijn cruciaal. Voor het S.M.A.K. betekende 
dit een samenwerking met partners die 
instaan voor de opvang van vluchtelingen en 
net als de Universiteit Antwerpen inzetten op 
Wereldvluchtelingendag als communicatief 
vehikel. De acties krijgen bovendien geloof-
waardigheid door het duurzame engagement. 
Zo organiseert het S.M.A.K. ook artistieke activi-
teiten voor vluchtelingen.

WELZIJN EN COMPETENTIES VAN VLUCHTELIN
GEN EN ASIELZOEKERS VERSTERKEN
Dat vluchtelingen ook psychisch baat 
hebben bij een museumbezoek, ondervond 

M - Museum Leuven. Het museum nodigde 
regelmatig jongeren van een opvangcen-
trum voor alleenstaande minderjarige asiel-
zoekers uit. Ze gingen creatief aan de slag in 
het museum onder de begeleiding van een 
publiekswerker. Met hun eerste woorden 
Nederlands en in hun eigen taal beschreven 
ze hun lichaam, beelden en schilderijen uit 
het museum. Vervolgens experimenteerden 
ze zelf met materialen en technieken om hun 
eigen dromen, wensen, verhalen of talenten 
die bij (een deel van) hun lichaam horen, 
vorm te geven. “Het was fijn om te zien hoe 
de jongeren na 2,5 uur een stuk opgeluchter, 
meer ontspannen en enthousiast het museum 
verlieten’, vertelt Sofie Vermeiren van M - 
Museum Leuven. “Door hen uit de context van 
het opvangcentrum te halen, konden ze even 
ontsnappen aan hun zorgen. Ook ontdekten 
ze nieuwe vaardigheden door te experimen-
teren met nieuwe materialen en technieken. 
De jongeren voelden zich helemaal op hun 
gemak doordat alles in een gemoedelijke en 
veilige sfeer verliep.”

ERFGOED ZORGT VOOR ONTMOETING
In de provincie West-Vlaanderen werd erfgoed 
ingezet als bemiddelaar bij het versterken van 
de sociale cohesie in de buurt. Erfgoedcel TERF 
ging er graag in op de uitdaging om leerlingen 
en hun ouders van een basisschool in Staden 
dichter bij de inwoners en buren te brengen. 
Opvallend was dat veel schoolkinderen vanuit 
het naburige opvangcentrum in Poelkapelle 
kwamen. Maar ook dat de goede relatie met 
de buurt wat zoek was. Met het project Time 
Zone tijdens Erfgoeddag brachten gemengde 
groepen van omwonenden én de asielzoe-
kers met hun kinderen gezamenlijk rituelen in 
beeld aan de hand van graffiti en dans. 
Ontmoeting stond ook centraal op de 
Wereldvluchtelingendag 2016 in enkele 
beiaarden in Vlaanderen. In de toren van 
Veurne maakten een tiental vluchtelingen 
kennis met de beiaard, de beiaardier en Willem 
Vermandere die zijn lied Bange blanke man 
uitleende voor de actie. In Leuven speelden 
de leerlingen van een OKAN-klas (onthaal-
onderwijs voor anderstalige nieuwkomers) 
en het opvangcentrum van Lubbeek samen 
met beiaardier Luc Rombouts. De deelnemers 
voelden zich vereerd om een stukje eigenheid 
van hun stad te leren kennen en erg trots toen 
de beiaardier ook enkele liedjes uit hun moe-
derland speelde. 

VLUCHTELINGEN ALS GIDSEN
Opvallend is dat in Vlaanderen nog geen 
musea vluchtelingen engageren als gidsen of 
bemiddelaars. Het Berlijnse museumproject 
Multaka en het Victoria and Albert Museum 
experimenteerden hier al wel mee. Toch is 
in Vlaanderen ook een en ander in voorbe-
reiding. Voor het expoproject BE.Land van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zullen enkele 

vluchtelingen als ervaringsdeskundigen 
worden gecoacht. Niet om op te treden als 
gids, maar wel als persoonlijke bemiddelaar. 
Bovendien verwerven ze zo ook competenties 
om verhalen te leren vertellen.

TAALVERWERVING
Net als in de buurlanden is de formule van 
taalverwerving een van de meest populaire 
methodes om nieuwkomers in contact te 
brengen met museummedewerkers en collec-
ties. Via een samenwerking met opleidingen 
Nederlands Tweede Taal of OKAN kan enerzijds 
worden ingezet op oefenkansen Nederlands 
en anderzijds op het verwerven van inzicht in 
de samenleving aan de hand van erfgoed. Vele 
musea hebben reeds een dergelijk aanbod.

LOGISTIEKE EN FINANCIËLE ENGAGEMENTEN
Toen eind 2015 in België een ongeziene solida-
riteitsactie voor asielzoekers en vluchtelingen 
losbarstte, lieten vele culturele organisaties 
zich niet onbetuigd. Het In Flanders Fields 
Museum in Ieper was een van de eerste om 
niet enkel een filmpje te delen met parallellen 
van vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog 
en nu, maar ook om een eigen hulpactie op 
touw te zetten en zo hulpgoederen te verza-
melen. Andere musea boden dan weer gratis 
rondleidingen of bezoeken aan.

Katrijn D’hamers

Vluchtelingen spelen met beiaardier Luc Rombouts op de 
Leuvense beiaard (foto: Kevin Van Den Panhuyzen)

Katrijn D’hamers
Medewerkster participatie 
en diversiteit FARO, Vlaams 
steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw

OOK ZIN OM AAN DE SLAG TE GAAN?  
HIER WAT GOUDEN REGELS: 
1. Zoek naar aanknopingspunten in je 

eigen collectie.
2. Verzamel verhalen van vluchtelingen  

en hun gekoesterde objecten.
3. Zoek partners en sla de handen in 

elkaar.
4. Erken en stimuleer de talenten van 

vluchtelingen.
5. Surf mee op de communicatie 

van grote acties zoals Wereld-
vluchtelingendag of Erfgoeddag.
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Annette Gaalman heeft haar werkkamer 
in het centrum van Den Bosch, in de 
schaduw van het Noordbrabants 

Museum. Ze is adviseur bij Erfgoed Brabant 
en sinds 2011 voorzitter van de stichting 
Landelijk Contact van Museumconsulenten 
(LCM), het netwerk van provinciale muse-
umconsulenten, dat al meer dan dertig jaar 
bestaat. Het museumconsulentschap staat 
na moeilijker jaren, vanwege bezuinigingen 
in sommige provincies, nu weer volop in de 
belangstelling. Juist museumconsulenten 
hebben veel expertise op het gebied van sa-
menwerken in netwerken. 

De museumwereld lijkt een beetje in de knel 
te zitten. We praten over het matteüs-effect, 
met de grote musea gaat het steeds beter en 
met de kleine musea slechter. Merken jullie 
als museumconsulenten daar iets van?
“Ja, maar dan moeten we wel eerst beter 
benoemen wat de kleine musea zijn. De 
echte kleine musea, denk aan musea zonder 
betaalde kracht, of met maar één betaalde 
kracht en heel veel vrijwilligers, die musea 
doen het niet zoveel slechter dan tien jaar 
geleden, omdat ze nooit veel subsidie hebben 
gekregen. Het zijn vaak heel inventieve clubs, 
die goede banden hebben met de plek waar 
ze gevestigd zijn, die allerlei diensten van de 
omgeving in natura krijgen. De musea die het 
moeilijker hebben, dat zijn de middelgrote 
musea in de steden. Dat zijn meestal musea 
die twintig tot dertig jaar geleden betaalde 
krachten konden aantrekken en hun museum 
konden professionaliseren, maar sinds de 
crisis door grote bezuinigingen getroffen zijn. 
De politiek heeft vaak hoge verwachtingen 
van ze, vergelijkt ze met de grote succesvolle 
kunstmusea. Maar we moeten onder ogen 
zien dat historische collecties presenteren 
een heel ander verhaal is dan topkunst tonen.”

Wat is het verschil tussen historische collecties 
en kunst?
“Bij een historische collectie moet je veel 
meer aan interpretatie, aan verhalen en 
context bieden om mensen enthousiast te 
maken voor de collectie. Het is moeilijker om 
hiervoor interesse te kweken bij een groot 
publiek. Je kunt dit niet vergelijken met musea 
die blockbusters maken met schilderijen van 

Rembrandt en Van Gogh. Historische musea 
moeten een veel grotere inspanning doen 
om hetzelfde effect te creëren. Bovendien: is 
het voor een stedelijk museum niet minstens 
zo zinvol om te focussen op het bereiken 
van de inwoners van de stad zelf? Om het 
museum tot een ontmoetingsplek te maken 
van heden en verleden, met en voor de stad-
genoten? Dat levert misschien geen massa’s 
bezoekers op, maar wel een grote betekenis 
voor de stad zelf.”

Samenwerking is het nieuwe toverwoord
“Het is geen toverwoord, maar samenwer-
ken is wel belangrijk. Die nadruk op samen-
werken gaat iets goeds teweegbrengen. We 
zijn eraan toe om over de grenzen van onze 
eigen instellingen heen te kijken. Om meer 
aandacht te hebben voor wat we gezamen-
lijk willen bereiken. Om te delen. Dat is niet 
nieuw, ook twintig jaar geleden probeer-
den we dit al, maar nu gaat het echt lukken. 
Musea staan er nu meer voor open om in 
gezamenlijkheid verder te gaan. Juist ook als 
het gaat om afstemming en delen van col-
lecties en expertise. Bottom-up samenwer-
king is de toekomst.”

Wat is de rol van de 
museumconsulenten daarbij?
“Wij als regionale museumconsulenten fa-
ciliteren die samenwerking. We hebben nu 
in Brabant een florerend netwerk van streek-
musea. We dachten eerst dat onze rol was 
om de musea op gang te helpen en ons 
dan terug te trekken. Maar de musea willen 
juist dat wij als Erfgoed Brabant dat netwerk 
blijven faciliteren. Dat is een nieuwe rol. Voor 
musea is het moeilijk om naast hun eigen 
werk ook nog stevig in te zetten om dat ge-
zamenlijk netwerk te faciliteren.
Daarnaast dragen we gezamenlijk als LCM 
bij aan verdergaande samenwerking, door 
in ons netwerk van museumconsulenten 
ervaringen te delen, zoals over de succes-
volle coöperatie van erfgoedinstellingen in 
Gelderland. En in landelijke overleggen, denk 
aan het Netwerk Digitaal Erfgoed, hebben  
we de rol om bruggen te slaan tussen de  
hele grote organisaties en de hele kleine.  
Want ook die allerkleinsten - die vaak voor  
de lokale geschiedenis een echt waardevolle 

INTERVIEW

Samenwerken verandert 
museumlandschap
Interview met Annette Gaalman

rol vervullen - kennen wij als museumcon- 
sulenten goed.”

Heb je nog tips voor samenwerking?
“Ten eerste moeten we wat meer loskomen 
van het solistisch acteren. Musea moeten veel 
meer kijken naar de plek die ze hebben. Je 
zult als museum je plek moeten vinden in het 
grotere geheel van de gemeente of regio. In 
het streeknetwerk Landstad de Baronie werken 
de musea daar nu samen aan.
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Annette Gaalman 
werkt als projectleider bij Erfgoed Brabant. Sinds 2011 is ze voorzitter van de stichting Landelijk 
Contact van Museumconsulenten (LCM). Ze is ook adviseur van de Raad voor Cultuur en voorzitter 
van de stuurgroep van het werkprogramma Bruikbaarheid binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. 

Ten tweede: koester je vrijwilligers. In Noor-
wegen hebben ze het concept ‘moeder-
museum’ ingevoerd: een museum met een 
betaalde staf die alle kleine musea in de 
streek onder zijn hoede heeft. Het resultaat 
is dat de vrijwilligers in de kleine musea 
afhaken. Ze voelen zich niet meer betrokken. 
Ze hebben het gevoel dat ergens ver weg 
iemand bepaalt wat zij moeten doen.

Ten derde: het LCM heeft nu ook de  ‘digitale 
museumconsulent’: 
www.museumconsulenten.nl: hier vind je 
voor veel museale taken praktische handrei-
kingen in allerlei vorm.”

Franklin van der Pols 
Redacteur

Netwerkbijeenkomst van streekmusea bij de 
Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther. 
Beide foto’s: Mees van den Ekart

Inspiratiebezoek van musea uit De Baronie van Breda aan 
het nieuwe Biesboschmuseum in Werkendam
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Met meer dan honderd hele diverse 
musea is Brussel een rijke museum-
stad. Samen ontvangen de Brusselse 

musea jaarlijks meer dan 3 miljoen bezoekers. 
Op toeristisch en economisch vlak zijn zij dus 
een partner om rekening mee te houden. 
Om nog meer gewicht in de ‘culturele’ 
schaal te kunnen leggen, werd de Brusselse 
Museumraad (BMR) opgericht: een tweeta-
lige federatie die al deze musea verenigt en 
vertegenwoordigt. Inmiddels is de raad uit-
gegroeid is tot een onmisbare pijler in het 
Brusselse culturele landschap. 

EEN GEZAMENLIJKE STRATEGIE VOOR DE 
BRUSSELSE MUSEA
Brussel is als museumstad sterk gefragmen-
teerd. Sommige musea hangen af van de 
federale overheid; andere van een van de 
negentien Brusselse gemeenten; een tiental 
van universiteiten en een grote meerderheid 
zijn privémusea. Precies deze fragmentatie 
leidde tot gemiste kansen en een gebrek aan 
synergie. Een gemeenschappelijke strategie 
op politiek of administratief vlak leek een 
quasi-onmogelijke opdracht. In die context 
kwamen in 1994 een aantal gelijkgestemde 
museumdirecteuren tot de conclusie dat 
sommige problemen sneller opgelost konden 
worden door samen te werken. Dit resulteer-
de in 1995 in de oprichting van een overkoe-
pelende vereniging zonder winstoogmerk 
(vzw): de Brusselse Museumraad. Het doel 
was om al die verschillende musea (federaal, 
gemeentelijk en privé) met elkaar in contact 
te brengen en op het veld nauwer te laten 
samenwerken. Het uiteindelijke doel was 
om het gevarieerde museumaanbod beter 
bekend te maken bij het brede publiek. Bij de 
eerste algemene vergadering waren 47 muse-
umdirecteuren en –medewerkers aanwezig. 
Nu, ruim twintig jaar later, zijn bijna alle 110 
Brusselse musea lid van de vereniging. Vanaf 

het begin heeft de raad expliciet gekozen voor 
een tweetalige structuur. Inmiddels werken 
er acht mensen bij de vereniging, waaronder 
Frans- en Nederlandstaligen. De raad van 
bestuur is niet alleen evenwichtig samenge-
steld per type museum, maar ook in het aantal 
voertalen. Dankzij deze evenwichtsoefening 
kan de Brusselse Museumraad echt alle musea 
overkoepelen en kan ze naast de financiële 
steun van de Nationale Bank van België, de 
Koning Boudewijnstichting en de Nationale 
Loterij van België ook rekenen op financiering 
vanuit de diverse overheden (met name de 
Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie, 

Brussel heeft meer dan honderd musea, ze werken succesvol samen 
in de Brusselse Museumraad. Voorzitter Kristien Opstaele benoemt de 
successen en analyseert twee wat minder geslaagde projecten. Over 
zichtbaarheid, samenwerking en de groeipijnen van succes.

Jongeren nemen het BELvue museum  
over tijdens Museum Night Fever

Foto Daniel Gonzales

Samen sterk? 
100 musea onder 1 koepel:  
de Brusselse Museumraad 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Vlaamse overheid, de Franse gemeenschap en 
de stad Brussel).

WAT MAAKT DAT EEN SAMENWERKINGS 
PROJECT SLAAGT?
Het belangrijkste doel van de projecten die 
de Brusselse Museumraad organiseert is de 
zichtbaarheid en promotie van de musea 
in Brussel te verbeteren. Daarbij wil de raad 
ook inspelen op lacunes in het aanbod en 
de musea ertoe aanzetten om verder te 
professionaliseren. In die zin is de raad vaak 
een initiator: via tijdelijke projecten wil hij 
nieuwe methodieken uitproberen in de 
hoop dat deze, bij succes, door de musea 
worden geïntegreerd in hun eigen werking. 
Een goed voorbeeld hiervan was het project 
Tom & Charlotte, waarbij een spelparcours 
voor kinderen werd ontwikkeld. Inmiddels 
is het project afgelopen, maar dergelijke  
instrumenten zijn inmiddels gemeengoed 
bij veel musea. Tot de meest succesvolle 
projecten van de Brusselse Museumraad 
behoren zonder twijfel de Museum Night 
Fever, de Nocturnes en de Brussels Card.  
Al deze projecten werden uitgewerkt in 
nauwe samenwerking met de musea en 
spelen in op concrete nood bij de musea, 
namelijk: jongeren bereiken (Museum 
Night Fever), een grote gemeenschappe-
lijke communicatiecampagne en avondlijke 
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openingsuren (Nocturnes) of meer toeristen 
aantrekken (Brussels Card). Deze projecten 
spelen bovendien niet alleen in op concrete 
doelstellingen van de musea, maar houden 
ook rekening met de beleidsobjectieven van 
de verschillende overheden, zoals de focus 
op jongeren of de uitstraling van de stad. Op 
die manier komen zowel de stad, de musea 
en de politici positief in de pers.

WAAROM GAAT HET OOK WEL EENS MIS?
De ervaring heeft geleerd dat een project pas 
succesvol kan zijn wanneer het aan verschil-
lende parameters voldoet: het project moet 
inspelen op een concrete nood bij de musea, 
gebaseerd zijn op een sterk concept, beant-
woorden aan beleidsdoelstellingen zodat er 
financiële steun mogelijk is en last but not 
least moeten de musea voldoende gehoord 
worden. Hoe waardevol een project ook is, 
wanneer het niet aan al deze voorwaarden 
voldoet, kan het geen onverdeeld succes 
worden. Twee voorbeelden hiervan zijn het 
project van een gemeenschappelijk depot 
voor de Brusselse musea en meer recent, het 
erg mooie project 100 Masters. 
 

EEN GEMEENSCHAPPELIJK DEPOT VOOR DE 
BRUSSELSE MUSEA?
Het idee om een gemeenschappelijk depot 
te creëren voor de Brusselse musea vond 
zijn oorsprong toen twee musea ophielden 
te bestaan, waardoor de collecties verweesd 
achterbleven. Hoewel het idee zeer lovens-
waardig is en wellicht tegemoetkomt aan 
een reële nood, kwam het depot tot op 
heden niet van de grond. Enerzijds omdat er 
onvoldoende draagvlak was voor het project 
bij de musea zelf en anderzijds omdat we 
(wellicht door een gebrek aan draagvlak?) 
de overheden en privé-investeerders niet 
konden overtuigen om voldoende fi-
nanciële steun aan het project te geven.  
Dankzij onderhandelingen van de Brusselse 
Museumraad vonden de twee betrokken col-
lecties evenwel onderdak bij andere musea.

EEN GEZAMENLIJKE PROMOTIECAMPAGNE 
VOOR DE PERMANENTE COLLECTIES?
Een ander voorbeeld waaruit lessen te 
trekken zijn, is het recente project 100 
Masters. Dit project had als doel de perma-
nente collectie van de musea meer onder 
de aandacht te brengen. Honderd dagen 
lang stonden honderd topstukken in de 
spotlights, via een grote promotiecampagne 

en een gevarieerde activiteiten-
kalender in 41 geselecteerde 
musea. Het was de eerste keer 
dat op dergelijke schaal de top-
stukken van een stad werden 
gebundeld en gepromoot. 
Voor de deelnemende musea 
en het Brussels Gewest had 
de campagne zeker positieve 
effecten. Het gaf de musea 
een mooie invalshoek om te 
experimenteren met nieuwe 
formats: er werden aperitief-
rondleidingen georganiseerd, 

maar ook ludieke speurtochten en 
familieparcoursen, een Ridderdag 
voor families, de allereerste 
Smurfendag in het Stripmuseum 
tot speeddates. Maar een aantal 

leden was ontevreden omdat slechts 41 
musea mochten deelnemen. Bovendien was 
het een dusdanig groots opgevat project 
waardoor er onvoldoende belang werd 
gehecht aan het noodzakelijke overleg met 
de musea. De grote lijnen die in overleg tot 
stand gekomen waren liepen goed, maar net 
bij een aantal bijkomende activiteiten, zoals 
de publicatie van een stadsgids, waarbij de 
raad zonder overleg eigen initiatieven nam, 
liep het fout. 

ELK PROJECT IS EEN EVENWICHTSOEFENING
Elk project is een voorzichtige evenwichtsoe-
fening om te komen tot een resultaat waar 
ieder museum, groot of klein, zich in kan 
vinden. De kracht van de BMR wordt versterkt 

door het feit dat de grote musea voldoende 
sociaal engagement en liefde voor het vak 
hebben zodat zij bereid zijn om ook de kleine 
musea te laten meegenieten van hun uitstra-
ling. De laatste jaren merken we echter bij 
deze grote (federale) musea meer en meer 
de impact van de recente drastische bespa-
ringsrondes. Voor grote evenementen als 
Museum Night Fever zijn het vooral deze 
grote musea die steeds meer op de rem gaan 
staan wegens onvoldoende middelen om al 
het personeel te betalen (duur tijdens avond-
openingen), inkrimpende museumequipes 
en de steeds hogere werkdruk waardoor 
het moeilijk wordt om nog meer projecten 
buiten het museum erbij te nemen.

ALTIJD MEER, ALTIJD BETER?
Wanneer de musea als één blok naar buiten 
komen, staan ze sterker naar andere partners 
toe, bijvoorbeeld ten aanzien van het toerisme. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Brussels 
Card. De meeste grote steden hebben een 
gelijksoortige kaart die het openbaar vervoer 
en de toegang tot musea combineert. 
Brussel is echter een uitzondering omdat de 
kaart niet het initiatief was van de toeristi-
sche sector, maar van een museumfederatie. 
Hierdoor is onze kaart voordeliger voor de 
musea, bijvoorbeeld op het gebied van te-
rugbetalingsmodaliteiten. Mede dankzij dit 
soort initiatieven wordt de BMR ondertussen 
algemeen erkend als een belangrijke partner 
in het Brusselse culturele en toeristische veld. 
Steeds vaker neemt de raad de rol op zich om 
standpunten over problematieken die (deels) 
de Brusselse musea aangaan, over te brengen 
naar overheden. Soms ook in samenspraak 
met andere culturele partners. Opleidingen 
en studiedagen worden georganiseerd in sa-
menwerking met andere partners, zoals FARO 
Vlaams steunpunt cultureel erfgoed vzw, de 
International Council of Museums (ICOM) of 
de Erfgoedcel. De BMR wordt steeds vaker 
betrokken bij discussies over de plaats van 
cultuur binnen Brussel, over de link tussen 
cultuur en andere beleidsdomeinen en over 
concrete acties zoals signalisatie en meer-
taligheid. De keerzijde van de medaille is 
echter dat een vereniging die snel groeit ook 
groeipijnen kent. De les die we uit het project 
100 Masters geleerd hebben, is dat ook de 
structuur van de organisatie te volgen moet 
zijn en dat je de focus niet mag verliezen op 
wat de core business van je organisatie is.

Brussels Museum Card, een succesvol initiatief van de 
museumfederaties

Kristien Opstaele 
Voorzitter Brusselse 

Museumraad

en een gevarieerde activiteiten
kalender in 41 geselecteerde 
musea. Het was de eerste keer 
dat op dergelijke schaal de top

maar ook ludieke speurtochten en 
familieparcoursen, een Ridderdag 

museumfederaties
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Ruim zes jaar geleden besloot ik het hoge 
noorden te verruilen voor Ermelo, een 
prachtig dorp op de Veluwe. Hier werd 

Het Pakhuis gebouwd, een nieuw centrum voor 
erfgoed, natuur en milieu. Begin 2010 werd ik 
de ‘jongste museumdirecteur’ van Nederland. 
Inmiddels ben ik niet meer de jongste muse-
umdirecteur, maar nog wel altijd op zoek naar 
de verbindende factor tussen Het Pakhuis en 
externe partijen. Hoe we dat doen? Met vallen 
en opstaan, maar altijd met een open houding 
en wederzijds respect.

VERTROUWEN OPBOUWEN KOST TIJD
In een klein museum als Het Pakhuis is het 
altijd zoeken naar de balans tussen wens 
en realiteit. Vaak wordt de realiteit bepaald 
door de aanwezigheid van financiën, tijd 
en mankracht.  Aan alle factoren is vaak een 
tekort. Hoe bereik je dan wensen, doelstellin-
gen en punten aan de horizon? Het antwoord 
is samenwerken!

VERBLIJFPLAATS VAN DE GOEDHEILIGMAN
In 2011 begonnen we met een van onze suc-
cesvolste samenwerkingsprojecten: Om het 
imago van Het Pakhuis een boost te geven, 
besloten we het museum gedurende drie 
weken om te dopen tot de verblijfplaats van 
de goedheiligman. Aangezien de budgetten 
voor dat jaar al verdeeld waren, moest dit 
festijn met gesloten beurs opgezet worden. 
Lokale ondernemers werden benaderd of ze 
ons wilden ondersteunen met geld, middelen 
of mankracht. Wij boden daartegenover een 
bruisend hart in het dorp, zodat alle ouders 
hun 5 decemberaankopen niet in het aan-
grenzende dorp gingen doen. Het werd een 
daverend succes: dat jaar bezochten 2500 
kinderen het woon- en werkverblijf van de 
Sint en zijn Pieten. Supermarkten sponsor-
den de pepernoten en lokale bouwbedrijven 
bouwden spellen of leverden materialen om 
het museum mee aan te kleden. Andere on-
dernemers en partners sponsorden lunches 
voor alle vrijwilligers. Nog nooit was er zoveel 
traffic in het dorp dan tijdens deze periode. 
Dit smaakte naar meer!

Inmiddels is Het Pakjeshuis uitgegroeid tot 
een enorm programma van drie weken in en 
rond het museum. Er is een tentoonstelling 
over de tradities en er worden middagen ge-
organiseerd voor ouderen en minderbedeel-
den. Al deze activiteiten zijn gratis of tegen 
een onkostenvergoeding. Gemiddeld leveren 
veertig bedrijven materialen in natura. De on-
dernemers hebben we dus binnen, maar hoe 
houden we ze nou gedurende het hele jaar 
als sponsor of samenwerkingspartner binnen 
het museum?

EEN GROTE ROL INPAKPAPIER
Het begint bij de vraag: wat is onze kracht? 
Kennis, creativiteit en een gebouw waar per 
jaar 15.000 bezoekers en zo dus potentiële 
klanten komen. We bieden bedrijven exclusi-
viteit en een plek om gasten te ontvangen. 
Alleen door ook het belang van de ander in 
het oog te houden creëer je een vertrou-
wensband en samenwerking voor langere 
duur. Vaak zijn ondernemers ‘de klos’ bij een 
eenmalige donatie. Probeer een ondernemer 
of instelling waarmee je wil samenwerken 

Aimée Streefland werd in 2010 directeur van Museum Het Pakhuis in Ermelo. Ze was toen vijfentwintig jaar 
oud. Ze weet inmiddels als geen ander hoe het reilt en zeilt in een klein museum. Een verhaal over vallen en 
opstaan, over vertrouwen en samenwerken.

It takes two to tango  
Samenwerking op lokaal niveau  

Museum Het Pakhuis in Ermelo.

Om te kunnen samenwerken is vertrouwen 
essentieel. Vertrouwen opbouwen kost tijd 
en juist daar gaat het vaak mis. Om effectief 
samen te werken, dient een museum een 
lange termijnplanning aan te houden. Snel 
resultaat is fijn, maar biedt weinig garantie 
voor de toekomst. Alleen langdurige sa-
menwerking geeft een organisatie, maar 
ook de andere participant, meerwaarde en 
duurzaamheid.  

Ons museum heeft slechts drie medewer-
kers en veel vrijwilligers, dus tijd is kostbaar. 
Toch maak ik de keuze in onze organisatie 
om niet te bezuinigen op netwerkgesprek-
ken, informatiebijeenkomsten en deelname 
aan activiteiten waar onze (potentiële) sa-
menwerkingspartners ook aanwezig zijn. Zo 
verstevigen we onze positie in het sociale 
domein en werken we aan langdurige sta-
biliteit met onze sponsoren, partners en 
gelieerde instellingen.
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te vinden in zijn kracht en niet in zijn of haar 
portemonnee. 

Een simpel voorbeeld hiervan is de grote rol 
inpakpapier die we tijdens Het Pakjeshuis van 
de lokale speelgoedwinkel krijgen. Hiermee 
pakken wij de grote vitrines in. De winkel-
naam is hierbij goed zichtbaar. De rol papier 
kost de ondernemer niet veel, maar hij krijgt er 
wel veel naamsbekendheid en zichtbaarheid 
voor terug. Daarnaast sponsort hij speelgoed 
voor de minderbedeelden die via welzijnsor-
ganisaties naar ons toe komen. Doordat deze 
winkelier speelgoed schenkt, kunnen wij een 
mooie middag organiseren. De meerwaarde 
voor ons als museum is dat we hierdoor nu 
samenwerken met maatschappelijke orga-
nisaties zoals de voedselbank, GGZ, GGD en 
de woningcorporatie in Ermelo. Hierdoor 
bereiken we nieuwe doelgroepen en kunnen 
we gebruik maken van nieuwe mediakana-
len. De woningcorporatie informeert nu al 
haar huurders over ons museum via een wel-
komstpakket en het ledenblad. 

Het project Het Pakjeshuis is een blijvend 
succes en geeft ons toegang tot bedrijven. 
Onbekend maakt onbemind, maar door Het 
Pakjeshuis kennen ze ons nu. Contact leggen 
wordt hierdoor makkelijker: we hebben nu 
direct de juiste persoon aan de telefoon, we 
verdwijnen niet langer in die grote algemene 
mailbox met aanvragen.

LEEFTIJDSGENOTEN VOOR LEEFTIJDSGENOTEN
We zijn ook een samenwerking aangegaan 
met de grootste scholengemeenschap in 
onze omgeving. Jaarlijks hebben wij nu 
minimaal 35 stagiaires die bij ons hand-  en 
spandiensten uitvoeren. Ze helpen ons 
tijdens grote evenementen en festivals en bij 
het maken van digitale speurtochten. Deze 
jongeren weten als geen ander wat er speelt 
onder hun leeftijdsgenoten. Een betere 
ontwikkelaar kunnen we voor deze lastige 
doelgroep dus niet hebben. De leerling 
staat hierbij in zijn kracht en wij als museum 
worden ondersteund. Een win-win situatie 
waar beide partijen profijt van hebben. 

Ik ben ervan overtuigd dat alleen door deze 
win-win situatie een succesvolle samenwer-
king mogelijk is. Dat lukt niet altijd, soms blijft 
het bij een eenmalige samenwerking of spon-
soring. Dat is dan jammer, want in verhou-
ding kost het dan te veel tijd en energie. Het 
is de afgelopen jaren een paar keer gebeurd. 
Achteraf bleek dan vaak dat de wensen vooraf 
niet bij beide partijen helder waren.

DE GROOTSTE VALKUIL VOOR SAMENWERKEN
De grootste valkuil voor samenwerking 
ligt bijna altijd op het menselijk vlak. 
Samenwerking is vaak gebaseerd op 

persoonlijke contacten.  Als de contactper-
soon van functie wisselt of langdurig ziek 
wordt, stagneert de samenwerking vaak. Dit 
is bijna niet te ondervangen. Als museum 
proberen we wel als team te opereren zodat 
niet maar één persoon een relatie heeft met 
een partner. Toch blijft het aan de kant van de 
samenwerkingspartner vaak een persoonlijk 
contact. Dit is een van de lastigste en kwets-
baarste elementen van samenwerking. 

Ten slotte, samenwerken is een werkwoord. 
Voor een succesvolle en duurzame relatie 
wordt veel gevraagd van de deelnemende 
partijen. Durf en lef, tijd en aandacht, weder-
zijds vertrouwen en zichtbaarheid zijn es-
sentieel en dragen bij aan het succes van de 
samenwerking. Durf en lef om over de eigen 
grenzen heen te kijken en de eerste stap te 
zetten. Tijd en aandacht om het contact te 
intensiveren. Wederzijds vertrouwen om in de 
samenwerking tot succes te komen. Dit proces 

wordt vergemakkelijkt door je als museum 
open op te stellen en zichtbaar te zijn.

Het Pakhuis heeft het woord samenwerking 
al in zijn bloed zitten. Het is een centrum 
voor zowel erfgoed als natuur en milieu. Het 
zijn verschillende disciplines die aanzetten 
tot grensoverschrijdend beleid en handelen. 
Voor ons vormt samenwerking de basis om 
als museum een sterke positie te verkrijgen in 
de maatschappij: ‘It takes two to tango’.

Aimée Streefland

It takes two to tango  
Samenwerking op lokaal niveau  

Samenwerken is een werkwoord.

TIPS VOOR EEN GOEDE SAMENWERKING: 

• Vind je samenwerkingspartner/
sponsor in zijn of haar kracht 

• Verwacht niet meteen resultaat en 
een één-op-één tegenprestatie

• Vertrouwen is essentieel bij samen-
werking; speel open kaart over je 
belangen

• Investeer tijd en kopjes koffie aan 
het opbouwen van een duurzame 
samenwerking

• Een open houding is cruciaal: 
wees zichtbaar voor je (potenti-
ele) partners, ook als er geen direct 
belang is bij samenwerking op dat 
moment.

Aimée Streefland 
werd in 1984 geboren in Rhenen.  Ze behaalde de propedeuse 
van de  lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool 
in Utrecht, gevolgd door een bachelor Geschiedenis en een 
Maatschappelijke Master Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Tenslotte volgde ze een master Cultureel Erfgoed, 
Beheer en Behoud aan de Universiteit Utrecht. 
Streefland begon als promotor bij de Stichting Martinikerk 
Groningen, sinds 2010 is ze directeur van Museum Het Pakhuis 
Ermelo, centrum voor erfgoed, natuur en milieu. 
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Opdrachtgeven is  
een hele opdracht

Ik zie mezelf nog zitten op die vroege 
zondagochtend in dat verlaten atelier 
voor een gesprek met een externe ten-

toonstellingsontwerpster. Ze had een paar 
dagen eerder een ontwerp ingeleverd voor 
de inrichting van een grote expositie in ons 
museum. Het ontwerp voldeed niet aan de 
criteria die we eerder hadden afgesproken. 
Omdat er flinke tijdsdruk op het project zat, 
zocht ik haar op dit ongebruikelijke tijdstip 
op. Het overleg was heel snel voorbij, want 

bij nader inzien bleek de ontwerpster precies 
gedaan te hebben wat ‘wij’ van haar hadden 
gevraagd. Maar in het museum waren we 
vergeten elkaar te informeren over het 
besluit om af te wijken van onze eerdere 
uitgangspunten.

Als het museum gaat samenwerken met 
externe partners wordt het proces en de 
communicatie ineens een stuk complexer. 
Vooral als het gaat om bijstellingen, 

herinrichtingen en (ver)bouwprojecten lijkt 
het vaak lastig om grip te houden op het 
proces.

ZIJN MUSEA ZICH BEWUST VAN HUN ROL ALS 
OPDRACHTGEVER?
Externe opdrachtnemers brengen vaak 
nieuwe ervaringen en nieuwe manieren 
van werken het museum binnen. Toch zie 
ik de samenwerking tussen musea en inge-
huurde vormgevers, conceptontwikkelaars, 

Samenwerken met externe partners bij een tentoonstelling of bij een herinrichting is voor musea vaak lastig. 
Hoe werk je goed samen in een tijdelijk project? Taco Pauka kent beide kanten: hij werkte binnen musea 
als projectleider en directeur en is nu tentoonstellingsmaker en adviseur in opdracht van musea. Tijdens 
de Museum Vakdagen organiseerde hij gesprekken met directeuren en medewerkers van musea over hun 
samenwerking met externe partijen. Op verzoek van Museumpeil beschrijft hij de valkuilen en kansen van 
het opdrachtgeverschap.

De inrichting van veiligheidsmuseum 
PIT, Almere. Selecteer je opdracht-
nemers op hun betrokkenheid.  
Op weg naar het Veiligheids-
museum PIT in Almere
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Opdrachtgeven is  
een hele opdracht

gastcuratoren en projectleiders bij nieuwe 
tentoonstellingen of bouwprojecten nogal 
eens stroef verlopen. Soms met verstrekken-
de gevolgen.

Ik was benieuwd of vakgenoten die ervaring 
delen. In het voorjaar van 2016 organiseerde 
ik daarom gesprekken over dit onderwerp 
tijdens de Museum Vakdagen. Ik vroeg me-
dewerkers, bestuurders en directeuren van 
kleine en middelgrote musea naar hun visie 
op hun eigen rol. Daarbij viel het me op dat 
in die gesprekken het woord ‘opdrachtgever’ 
zelden viel. Het lijkt erop dat veel musea zich 
nauwelijks bewust zijn van hun eigen rol: hoe 
zet je als museum je opdrachtgeverschap 
doelmatig in?

HEEFT HET PROJECT EEN BEGIN?
Vaak heeft een project geen duidelijke start. 
Het museum ‘rolt’ dan min of meer geleidelijk 
in het project. Iemand schrijft een eerste plan 
of maakt een eerste schets. Het is dan vaak 
nog helemaal niet duidelijk of de plannen wel 
doorgaan. Als het proces daarna stapje voor 
stapje vordert, kun je gaandeweg spreken 
van een project en van een opdrachtge-
ver: het museum. Maar omdat het proces 
al een tijd loopt, verzuimt het museum om 
het proces alsnog als project in te richten. 
Vaak nodigen musea ontwerpers of andere 
(potentiële) opdrachtnemers in een vroeg 
stadium uit om mee te denken. Dat is heel 
nuttig, maar musea verwachten vaak al een 
compleet uitgewerkt plan, als ze zelf nog 
geen idee hebben wat hun vraag precies is.

De kiem van veel narigheid wordt dus vaak 
in het begin gelegd. En niemand heeft dat 
in de gaten, want de narigheid openbaart 
zich pas veel later, in veel gevallen zelfs pas 
na de oplevering van het project. Zodra je 
merkt dat iets een project is of wordt, is het 
daarom belangrijk om uitgebreid aandacht te 
besteden aan het inrichten van je project. Ik 
raad aan om hier veel tijd voor uit te trekken. 
Het betaalt zich later dubbel en dwars terug.

Uit de gesprekken met de musea kon ik zeven 
tips over opdrachtgeverschap afleiden:

1. Denk na over wat je van opdracht- 
nemers verwacht

 In elke fase van je project kun je externe hulp 
inschakelen, dus ook al direct in het begin. 
Het formuleren van plannen is ook een vaar-
digheid, zelfs als het jouw eigen plannen zijn. 
Maar laat je niet verblinden door ‘sexy’ teke-
ningen of mooie woorden. Voorkom dat op-
drachtnemers, met de beste bedoelingen, 
aan de haal gaan met jouw museum. Richt 
je gelijktijdig op de zakelijke en logistieke be-
drijfsvoering én op de inhoud. Blijf focussen 
op de missie van je museum en op waarom 
dit project belangrijk is.

2. Maak een basisdocument
 Een goed basisdocument is je houvast in 

de samenwerking met opdrachtnemers. 
Geen wollig stuk met grote vergezich-
ten, maar een concrete beschrijving van 
waarom jouw museum dingen doet, wat 
je doet, voor wie je het doet en welke 
concrete doelen je met je nieuwe project 
wil bereiken.

 Zo’n basisdocument is nog geen bestek. 
Het basisdocument ligt ‘onder’ het concrete 
uitvoeringsplan. Een goed basisdocument 
is een stuk dat je tijdens je project regelma-
tig raadpleegt. Omschrijf in dit document 
concreet wat je return on investment moet 
zijn. Natuurlijk in euro’s en bezoekerscijfers, 
maar vooral ook inhoudelijk.

 Stel de kritische vraag of het middel dat je 
voor ogen hebt (de ingrijpende verbouwing, 
de nieuwste techniek, etc.) je doel dient. Welk 
probleem ga je oplossen met dit project?

 Het is erg nuttig om de kunst af te kijken 
bij collega-musea. Kijk waar het goed is 
gegaan, maar laat je vooral ook inspireren 
door wat er bij collega’s fout ging. Vraag 
collega-musea naar hun basisdocumenten 
en plannen. Vraag ze ook hoe ze achteraf 
over hun eigen plannen denken en laat ze 
kritisch meelezen in jouw plannen.

3. Betrek je eigen mensen
 Zorg dat je niet alleen extern, maar ook 

intern zorgt voor draagvlak voor het ba-
sisdocument. Betrokkenheid van eigen 
mensen is niet alleen goed voor de 
motivatie, maar ook voor het eindresultaat. 
Wat opdrachtnemers bedenken en maken 
werkt vaak alleen dankzij de inzet van de 
eigen museummedewerkers. Spreek je 
verwachtingen uit over het eindresultaat, 

over je eigen rol in het geheel en die van 
je collega’s. Hoe meer mensen inzicht 
hebben in de uitgangspunten van je 
project, hoe beter je daarna intern en 
extern samenwerkt. Begin daar zo vroeg 
mogelijk mee. Alleen dan kun je nog ‘met 
de benen op tafel’ uitzoeken hoe je het wilt 
hebben. Als alles straks alleen nog maar 
om deadlines lijkt te draaien is daar geen 
ruimte meer voor.

4. Maak een bestek en een werkplan
 Met het basisdocument heb je een bruik-

baar uitgangspunt om een bestek te maken 
van het eindresultaat en om het project 
te faseren. Omschrijf concreet wat het 
eindresultaat van elke fase moet zijn. Het 
werkplan kun je tijdens het project bijstel-
len, want dingen kunnen anders uitpakken 
dan je had voorspeld. Zorg er dan wel voor 
dat iedereen - intern en extern - steeds bij 
die wijzigingen betrokken blijft.

5. Wees een goede opdrachtgever
 Ik gaf al aan dat het vaak goed is om (poten-

tiële) externe partners in een vroeg stadium 
in je plannen te betrekken. Maar helaas kan 
dat niet altijd. Aanbestedingsregels maken 
dat bijvoorbeeld vaak onmogelijk. Zorg er in 
ieder geval voor dat je externe partijen goed 
invoert in je basisdocument. En toets ver-
volgens hun voorstellen en uitvoering aan 
dat basisdocument. Voldoet het daaraan? 
Vraag je dan serieus af of je moet ingrijpen, 
alleen omdat jij toevallig een andere smaak 
hebt. Stel dus heldere eisen, maar neem ook 
het vakmanschap van je opdrachtnemer 
serieus. Voor een optimaal resultaat van de 
samenwerking met je opdrachtnemer is het 
belangrijk om helder voor ogen te houden 

Veiligheidsmuseum PIT, Almere

M
us

eu
m

pe
il 

46

21

1016_Opmaak Brochure NR46_v04b.indd   21 7/11/16   16:52



Geef je ogen en oren de kost bij collega-musea.

wat je aanvankelijk met de opdrachtnemer 
had afgesproken. Wederzijdse flexibiliteit is 
belangrijk, maar opdrachtnemers vinden 
vaak dat musea de oorspronkelijke opdracht 
wel erg makkelijk oprekken.

6. Selecteer opdrachtnemers op hun 
betrokkenheid

 Ook de opdrachtnemer heeft een ver-
antwoordelijkheid. Het samenwerkings-
verband Coöperatie MuseumMakers 
waarvoor ik werk, is ontstaan omdat we 
vinden dat we als opdrachtnemer niet 
kunnen volstaan met onze individuele 
specialisaties, maar daarnaast de dagelijkse 
museumpraktijk goed moeten kennen. 
Selecteer opdrachtnemers met wie je 
goed in gesprek kunt gaan over je eigen 
museumpraktijk.

7. Vermijd de vlucht in stenen
 Ik gaf al aan dat een slechte voorbereiding 

zich vaak pas aan het eind van een project 
wreekt. De voorbeelden liggen voor het 
oprapen: pas rond de oplevering blijkt hoe 
slecht de techniek werkt of dat vitrines 
en verlichting onbereikbaar zijn voor 
onderhoud en schoonmaak.

 
 Natuurlijk kun je niet alle problemen vooraf 

voorzien. Maar uit de gesprekken die ik 
voerde komt wel een trend naar voren: 
veel musea hebben weinig ervaring in 
het organiseren van grotere projecten, 
een veel voorkomende reflex is dan ‘de 
vlucht in stenen’. Het onvermogen om 
heldere vragen te formuleren wordt door 
musea vaak ‘opgelost’ door zich eenzijdig 
te concentreren op de hardware: de ten-
toonstelling, de techniek, het gebouw. De 
hardware is vaak makkelijker te managen 
dan de bedrijfsvoering eromheen: voor 
wie maak ik de tentoonstelling, wat wil ik 
in mijn verbouwde museum dat ik nu niet 
kan en waarom?

 
 Talrijk zijn de verhalen over musea die 

volledig gefocust waren op schetsen, 
bouwtekeningen en investeringsbegro-
tingen, terwijl er vrijwel geen aandacht 
was voor de dagelijkse bedrijfsvoering 

na de oplevering. Grote verbouwingen 
en complete herinrichtingen om meer 
bezoekers te trekken, zonder dat daarbij 
ook maar het begin van een strategie is 
bepaald. De gevolgen daarvan zijn vaak 
dramatisch. Iedereen kent voorbeelden 
van musea die vrijwel onmiddellijk na een 
omvangrijk project in grote problemen 
kwamen: sterk tegenvallende bezoekers-
cijfers, een lage waardering van bezoekers, 
directeuren en bestuurders die het veld 
moeten ruimen.

Tenslotte, met een goede organisatie van 
de samenwerking bescherm je je ook tegen 
jezelf. Zo leverde een ontwerper ooit tekenin-
gen die ik erg lelijk vond. Omdat over smaak 
niet te twisten valt, deed ik mijn best om 
aan te tonen dat het voorstel niet voldeed 
aan de eisen die vooraf, onder mijn leiding, 
waren opgesteld. Ik had geen schijn van kans. 
Het criterium dat ik het mooi moest vinden 
kwam in de lijst natuurlijk niet voor. Het plan 
voldeed aan alle punten. En dus werd het 
plan, zeer tegen mijn zin, uitgevoerd. Het 
resultaat: grote belangstelling en waardering 
van bezoekers. Gelukkig had mijn afwijkende 
smaak geen roet in het eten gegooid.

Taco Pauka

TIPS VAN TACO: 

• Neem een kijkje in de wereld van  
de opdrachtnemer

• De website van de Beroepsorga-
nisatie Nederlandse Ontwerpers 
(www.bno.nl) is bedoeld voor op-
drachtnemers, maar geven ook jou 
als opdrachtgever veel inzicht in de 
samenwerking. Je vindt hier onder 
andere het ‘Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Pitchen’ waarin je leest 
hoe je een procedure netjes kunt 
inrichten.

• Kijk de kunst af
 Geef je ogen en oren de kost bij col-

lega-musea. Leer van hun successen 
en fouten. Vraag hen alles wat in 
je opkomt. Ongepaste of domme 
vragen bestaan niet. In museumland 
vinden collega’s het bijna altijd leuk 
om hun ervaringen met jou te delen.

• Kijk af bij de grotere musea
 Juist grotere musea hebben veel 

ervaring en expertise met ingewik-
kelde projecten. Kleine en mid-
delgrote musea kunnen daar veel 
aan hebben. Maak gebruik van hun 
ervaring en contacten. Ze helpen je 
vast graag verder.

• Project inrichten 
Han Meeter was tijdens zijn jaren-
lange docentschap aan de Reinwardt 
Academie de trekker van het ’Project-
model Tentoonstellingen’. De online-
tool op www.platformexhibitions.org 
is een heel praktisch instrument.

Taco Pauka 
studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Hij was onder meer museummedewerker in het Tropenmuseum, 
hoofd van de publieksafdeling en projectleider tentoonstellingen 
in Ecomare op Texel, directeur van het Nederlands Politiemuseum 
en producent bij de realisatie van het Veiligheidsmuseum PIT in 
Almere. Sinds 2013 verzorgt hij met zijn eigen bedrijf concepten, 
adviezen en projectleiding in opdracht van musea. 
Zijn favoriete musea zijn het Museum Hilversum en het Whitney 
Museum of American Art in New York.
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B egin jaren 1970 toen ik aan de univer-
siteit werd opgeleid als kunsthistoricus 
was je blij als je tijdens een korte sta-

geperiode in een welwillend museum over 
de schouder mee mocht kijken. Echte samen-
werking tussen musea en universiteiten bij 
het maken van tentoonstellingen was lange 
tijd niet vanzelfsprekend. 
“Inderdaad, in die tijd lag meestal de persoon-
lijke relatie met een prof of assistent aan de 
universiteit aan de basis. Meestal ging het 
initiatief uit van het museum als vragende 
partij. De universiteit leverde dan de content, 
schreef de artikelen en werkte soms mee aan 
het concept. De relatie van de universiteit met 
het stedelijk museum Vander Kelen-Mertens 
in Leuven (nu M – Museum Leuven) begon 
in 1959 met de tentoonstelling over paus 
Adrianus VI. Die samenwerking vervolgde 
in de jaren 1960 met de grote expositie Ars 
sacra antiqua, waarvoor de professoren de 
catalogus schreven en wetenschappelijke 
content aanleverden. Een keerpunt was de 
tentoonstelling over het pre-Eyckiaanse 
realisme in 1993. Het was de spin-off van 
een wetenschappelijk onderzoeksproject van 
professor Smeyers, de specialist op dit terrein. 
De universiteit legde het thema aan het stads-
museum voor en was zeer betrokken bij de 
realisatie en leverde de oude-stijl catalogus. 
Daarna volgde de Dirk Bouts-tentoonstelling 
in 1999 en werd in datzelfde jaar de basis 
gelegd voor het tentoonstellingsthema 
Meesterlijk Middeleeuwen, miniaturen van 
Karel de Grote tot Karel de Stoute. Door het 
overlijden van professor Smeyers kon de ten-
toonstelling onder curatorschap van wijlen 
professor Bert Cardon en mijzelf pas in 2002 
doorgaan.

Daarna kwam alles in een stroomversnelling?
Klopt. We zijn met het museum en de stad 
gaan samenzitten rond de vraag: wat kunnen 
we samen realiseren? Het initiatief kwam toen 

van de stad, in de persoon van toenmalig 
hoofdconservator Veronique Vandekerchove 
die helaas veel te vroeg overleed. De stichting 
Artes Leuven werd opgericht op vraag van 
de universiteit, waarin naast de stad en de 
KU Leuven aanvankelijk ook de provincie 
Vlaams-Brabant participeerde. Doel was door 
de organisatie van grootschalige tentoonstel-
lingsprojecten op de Leuvense Museumsite 
de culturele uitstraling van Leuven te be-
vorderen én wetenschappelijk onderzoek 
toegankelijk te maken voor breed publiek. 
Kort daarop werd de nieuwbouw van het 
museum aangevat. Met de Artes-leden  
werd afgesproken wat de toekomstige pro-
grammatie zou worden. Daaruit is de idee 
voor de openingstentoonstelling Rogier van 
der Weyden voortgekomen. De kostprijs 
van deze onderneming werd berekend op 
4 miljoen euro. Om dergelijke budgetten te 

beheren moest een structuur bestaan, met 
name bij Artes Leuven. In 2010 is de vereni-
ging omgebouwd tot KU(N)ST Leuven vzw en 
voortaan een samenwerkingsinitiatief van de 
stad en de KU Leuven. De organisatie zet elke 
twee jaar een stadsbreed project op rond een 
specifiek thema, met als hoogtepunt steeds 
een internationale bruikleententoonstelling 
in M – Museum Leuven. Gelijklopend met de 
tentoonstelling werkt KU(N)ST Leuven samen 
met andere spelers uit het culturele, weten-
schappelijke en toeristische veld een breed 
programma uit dat het thema vanuit verschil-
lende invalshoeken en disciplines benadert. 
Utopia is hiervan het recentste product. 

Wat was en is uw rol binnen deze 
samenwerking?
“Bij de Van der Weyden-tentoonstelling was 
KU Leuven de initiatiefnemer en conceptbe-
paler. De betrokkenheid en het engagement 
binnen zo’n samenwerkingsinitiatief hangt 
af van persoon tot persoon. Ik heb toen veel 
op mij genomen; ik heb er gedurende zeven 
jaar bijna al mijn (vrije) tijd ingestoken. De sa-
menwerking met de hoofdconservator was 
optimaal. Bijvoorbeeld bij het verwerven van 
de bruiklenen is een bepaalde strategie nodig. 
De bruikleen van het Sacramentsaltaar uit het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA) was daarin belangrijk. 
We hebben toen de middelen gezocht om 
dit absolute topstuk te laten restaureren, wat 
ook gelukt is. Men mag trouwens ook niet 
vergeten dat bij de voorbereiding het nieuwe 
museum nog een bouwput was. De interna-
tionale bruikleengevers vragen steeds: ‘Wat is 
jullie trackrecord als museale infrastructuur en 
tentoonstellingsmaker?’  We hadden een ten-
toonstellingsdossier op voorhand gemaakt, 
iets wat sindsdien traditie is geworden, ten 
behoeve van bruikleengevers, sponsors 
en subsidiënten. Het museum moest nog 
afgewerkt en opgeleverd worden, het vergde 

In het M - Museum Leuven loopt tot 17 januari 2017 de tentoonstelling 'Op zoek naar Utopia'. Curator is 
professor Jan Van der Stock. Hij is als hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen 
van KU Leuven en verantwoordelijke voor Illuminare, het studiecentrum voor middeleeuwse kunst. Leon 
Smets zelf opgeleid als kunsthistoricus blikt in een gesprek met Jan Van der Stock terug en vooruit. Een 
gesprek over samenwerking tussen universiteiten en musea. 

Voordelen van een joint venture  
Structureel partnerschap tussen de stad  
Leuven, het museum en de universiteit 
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dus heel wat kunst- en vliegwerk. De tentoon-
stelling werd een groot succes. Ook financi-
eel: voor elke euro die erin geïnvesteerd was, 
genereerden we 2 euro return. Dat heeft het 
onderzoek van een gespecialiseerd studie-
bureau duidelijk gemaakt, ook de opbrengst 
voor de horeca werd hierin gemeten. De 
winst was voor de stad. Daardoor manifes-
teerde een dergelijk samenwerkingsinitiatief 
zich niet als een geldverslindende machine, 
maar als iets wat iets kan opbrengen voor 
de stad. Deze aanzienlijke verhoging van de 
inkomsten werd geheel geïnvesteerd in toe-
komstige projecten.” 

“De hechte betrokkenheid van de universi-
teit met het museum biedt ook kansen op 
andere terreinen, bijvoorbeeld de extra finan-
ciering voor onderzoeks- en tentoonstellings-
projecten die een universiteit kan aantrek-

ken van zowel de Vlaamse Gemeenschap 
als Toerisme Vlaanderen. Dikwijls zijn ook 
sponsors te interesseren voor een universitair 
onderzoeksproject dat zijn neerslag vindt in 
een spraakmakende tentoonstelling en een 

wetenschappelijke catalogus. Door zelf met 
een project ‘de boer op te gaan’ kan men een 
behoorlijk budget bijeenharken. Maar dit 
gaat dan wel ten koste van héél veel vrije tijd, 
buiten de academische opdrachten.”

M - Museum Leuven is een kunst- en his-
torisch museum. Betekent dit dat meestal 
dezelfde universitaire partner(s) aan zet zijn 
voor tentoonstellingsinitiatieven? 
“Er zijn wel andere spelers, zoals bij de ten-
toonstelling hedendaagse kunst over relatie 
kunst en wetenschap, of de tentoonstelling 
Vesalius. De opzet van KU(N)ST Leuven is  
om elke twee of drie jaar iets groot te 
brengen. Curator van de tentoonstelling 
Vesalius - Het lichaam in beeld van 2014  
over de wereldberoemde Leuvense anatoom 
was wetenschapshistoricus prof. Geert 
Vanpaemel van de KU Leuven. Daarnaast zijn 

er samenwerkingen van het museum buiten 
de vereniging met andere partners, zoals met 
de Universiteit van Gent voor de tentoon-
stelling Michiel Coxcie, of de tentoonstelling 
Ravage - Kunst en Cultuur in tijden van conflict 

met professor Jo Tollebeek van de KU Leuven 
als curator. De museumverantwoordelijken 
weten natuurlijk ook wel welke mensen met 
welke onderzoeksthema’s bezig zijn.”

Ziet de universiteit in haar onderzoeks- en 
onderwijsopdracht nog andere mogelijk-
heden in partnerschap met het museale 
beroepsveld?  
“De universitaire partner was van bij de 
aanvang betrokken bij de plannen voor de 
bouw van het nieuwe stedelijk museum. 
Aanvankelijk waren er plannen en afspraken 
om op een steenworp van de universi-
teit in het museum een seminarielokaal te 
voorzien waar we konden experimenteren, 
bijvoorbeeld voor de cursus curatorship die 
ik nu geef, waarin ook kleinschalige projecten 
zouden kunnen georganiseerd worden 
door studenten, in samenwerking met mu-
seumpersoneel, zoals experimenteren met 
presentatiemogelijkheden, met kleinscha-
lige concepten, wetenschappelijk onderzoek, 
kortom er waren echt wel mogelijkheden  
maar omstandigheden en interne verschui-
vingen, o.a. aan de top van het museum, 
hebben naar een herbestemming van de 
bedoelde lokalen – en dus van de intenties –  
geleid. Als je het Europees bekijkt is de 

Koningin Mathilde rondgeleid op de tentoonstelling 'Op zoek naar Utopia' in M - museum Leuven. (Foto: Rudi Van Beek)

“Een tentoonstellingsproject is als een locomotief.”
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situatie in Leuven wel uniek, een unique 
selling position, een samenwerking tussen 
stad en universiteit. Voor zover ik weet komt 
zoiets niet veel voor. Er zijn natuurlijk uni-
versiteiten die zelf een museum hebben, 
hiervan zijn er voorbeelden genoeg.  Die 
unieke positie biedt mogelijkheden die 
ik graag zou willen benutten, misschien 
moeten we die mogelijkheid opnieuw eens 
onder de loep nemen.”

Wat zie je als voordelen voor beide partijen, 
wat is de wederkerigheid?
‘Dat is nogal duidelijk. Aan de huidige ten-
toonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ werd door 
meer dan 20 studenten meegewerkt over 
de loop van jaren. Er werden en worden ba-
chelorscripties, masterpapers en twee docto-
raten geschreven over aspecten van de ten-
toonstelling.  Over Van der Weyden ontstond 
er trouwens een doctoraat.  Meestal zijn het 
de beste bachelor-, master- en doctoraatstu-
denten, die goed worden gecoacht, maar die 
daardoor de kans hebben gekregen samen 
te publiceren met deskundigen op wereld-
niveau inzake het tentoonstellingsthema. 
Zoiets is wel uniek. Niet alleen publiceren, 
maar ook samen nadenken over het project. 
Uiteraard zijn de omvangrijkste bijdragen 

geschreven door de deskundigen met de 
meeste renommé in hun vakgebied en door 
onze doctorandi. Studenten hebben vooral 
entries bij tentoongestelde stukken kunnen 

schrijven. Ze werden niet alleen betrokken 
bij de redactie van de catalogus, maar ook bij 
het verdere proces en bij de opbouw van de 
tentoonstelling.  Daarnaast zijn er de stagiairs 
die bij Illuminare werken en degenen die bij 
museum M stagelopen. Anderzijds is er het 
museum zelf. De meeste musea hebben niet 
de bestaffing om dergelijke grote projecten 
helemaal zelf te dragen. ‘Utopia’ vergde zeven 
jaar voorbereiding, Van der Weyden eveneens 
zeven jaar,  Hiëronimus Cock vijf jaar en De 
Bijbel van Anjou drie jaar.

Een tentoonstellingsproject is als een loco-
motief. Het kan financieringen genereren 
van de overheid en uit privé.  Momenteel zijn 
er drie leerstoelen aan Iluminare verbonden 
binnen de KU Leuven1, omdat we kunnen 
garanderen dat er een return komt. Daarnaast 

1 Paul en Dora Janssen-leerstoel, voor de Van der Weyden-tentoonstelling; Veronique  
 Vandekerchove-leerstoel voor Utopia, en de leerstoel laatmiddeleeuwse beeldhouwkunst  
 van de Nederlanden van een Stichting uit Nederland

is er het Illuminare-fonds dat eveneens gefi-
nancierd wordt door privé-sponsoring. Dat 
zijn vier bronnen waaruit ik de middelen put 
om de bij de projecten betrokken onderzoe-
kers te betalen.  Het feit dat ik zeven jaar met 
studenten en met de continuïteit van een 
aantal medewerkers zo’n project kan voorbe-
reiden en een stuk van het wetenschappelijk 
onderzoek zelf financier vanuit de leerstoelen 
en vormen van sponsoring, geeft het museum 
een kwaliteit die het met de eigen mogelijk-
heden nooit kan bereiken.  De relatie van het 
museum met de universiteit tilt het museum 
uit boven de werking en het potentieel van 
het doorsnee museum uit de middelgrote 
provinciestad, gegeven ook het feit dat de mu-
seumcollectie binnen eigen huis nu eenmaal 
niet de envergure heeft van een topmuseum. 
De museumstaf én de KU Leuven hebben 
beide voordeel bij een joint venture.’

Wat raad je de musea – ook de kleinere - aan 
om de interesse en het potentieel van de  
academische wereld aan te spreken en tot  
samenwerking te bewegen?
‘Stagemogelijkheid is de grote sector. De be-
langrijkste vraag die we stellen aan de stage-
instelling is dat de student in een professio-
nele context terecht zal komen, waar mensen 
ook fysiek aanwezig zijn. De student moet 
betrokken worden bij overlegvergaderingen, 
meedraaien in het bedrijf en een inhoudelijke 
job krijgen, geen twee maanden fotokopies 
maken. Liefst een inhoudelijk kunsthistorisch 
gerelateerd project, in de meest ruime zin 
van het woord, zoals een tentoonstelling mee 
opbouwen, mee prospectie doen, inventa-
riseren, liefst afwisselend, maar altijd onder 
begeleiding. Soms nodig  ik curatoren, die ik 
interessant vind, uit om een exposé te komen 
geven, iemand met een eigen profiel kan de 
studenten wel twee uur lang boeien. Of we 
gaan met de studenten naar een tentoonstel-
ling en vragen de curator om een meta-rond-
leiding, niet de gewone gidsbeurt, maar een 
over het hoe en waarom van bepaalde keuzes. 
Over het algemeen zijn de musea zeer open 
voor dergelijke samenwerking, en benaderen 
ze het conceptueel-museologisch, praten 
over de moeilijkheden, keuzes, heel praktische 
zaken. En dat kan in principe in elk museum, 
op voorwaarde dat ze een interessant aanbod 
hebben: een nieuw museum, een nieuwe in-
richting. Ik vraag ook mensen die met heden-
daagse kunst bezig zijn, iets waar ik zelf niet in 
thuis ben, bijvoorbeeld over de samenwerking 
met kunstenaars. Het gesprek met de curator is 
een subjectief verhaal natuurlijk.’

Leon Smets
redacteur

Jan Van den Stock: “De hechte betrokkenheid van universiteit met het museum biedt veel kansen.”

“Voor elke euro die erin 
geïnvesteerd was, genereerden 
we 2 euro return.”

25

M
us

eu
m

pe
il 

46

1016_Opmaak Brochure NR46_v04b.indd   25 7/11/16   16:52



Als organisatieadviseur help ik musea 
interne leervragen aan te pakken. 
Meestal kloppen zij bij me aan met 

een concreet idee: ze zijn op zoek naar  
een cursus, ze willen een internationale 
expert ontmoeten of ze hebben enthousiaste 
plannen om een brainstorm te organiseren.

In de meeste gevallen moedig ik hen aan om 
hun vraag te verbreden en er andere musea 
bij te betrekken. Leren is volgens mij namelijk 
in wezen een sociaal proces. Er zijn anderen 
nodig om feedback te geven, uit te dagen, 
expertise in te brengen of adviezen te geven. 
Ik ben er bovendien van overtuigd dat zo’n 
extern perspectief niet altijd van een speci-
alist hoeft te komen. Er is immers heel wat 
praktische wijsheid in de sector zelf aanwezig 
en het delen daarvan heeft een grote meer-
waarde. Niet alleen omdat het zonde zou zijn 
om zelf het warm water uit te vinden, maar 
ook omdat de kritische blik van vakgenoten 
vaak méér ziet dan een heel leger professoren. 

Nu zou je kunnen zeggen:  ‘Prima, dan nodigen 
we andere musea uit op de vormingsdag’. 
Geen slecht plan, maar met deze bijdrage 
wil ik nog een stapje verder gaan. Samen een 
vorming ontwerpen is namelijk op zich al een 
krachtig leerproces. Juist omdat je samen on-
derzoekt waar de relevantie en de meerwaar-
de van een vorming kan zitten. En dat zorgt 
vaak voor een hele sterke dynamiek.

Dat heb ik tenminste mogen ondervinden 
tijdens drie concrete ontwerptrajecten waar ik 
aan mee mocht werken. Telkens namen we een 
inhoudelijke vraag (over armoede, participatie 
en onthaal) als vertrekpunt voor een gezamen-
lijk denkproces. In dit artikel laat ik zien welke 
vijf vragen we daarbij stelden en tot welke 
conclusies dit heeft geleid. In het besluit geef ik 
nog een aantal voorwaarden mee om van zo’n 
gedeeld ontwerpproces een succes te maken.

Jacqueline van Leeuwen helpt als organisatieadviseur musea met interne leervragen. Voor Museumpeil 
zette ze de vijf stappen voor een succesvol leerproces op een rij. Samen leren begint met een gezamenlijke 
vraag, maar ook met een gedeelde visie op het resultaat.

Jacqueline van Leeuwen: “Je moet 
je interne keuken willen delen.” 
(foto: Jonathan Sommereyns)

Samen leer je meer  
In vijf stappen leertrajecten ontwerpen 

1  Deze vragen zijn een mix van twee modellen. Enerzijds liet ik me inspireren door de methodiek 
van de 2X2 vragen: KEMP VAN GINKEL, 2x2 vragen: de methodiek ontrafeld. Kessels & Smit, 
The Learning Company, 2009. Anderzijds is ook het acht velden model van Joseph Kessels een 
handig kader om vormingsvragen te onderzoeken: JOSEPH KESSELS, Succesvol ontwerpen. 
Curriculumconsistentie in opleidingen. Deventer, 1996

1. WAAROM IS DIT BELANGRIJK?
Bij gezamenlijke ontwerptrajecten begin ik 
bij de basis: waarom verdient een bepaald 
topic een plaats op de vormingsagenda? 
Wat maakt dit thema nu relevant? Waarom 
is het dringend om dit aan te kaarten? Ik stel 
deze vragen omdat mensen vooral leren als 
ze het gevoel hebben dat het ertoe doet; als 
ze merken dat er echt iets op het spel staat. 
Vragen naar het belang helpt dan om die 
focus scherp te stellen. 

Soms is het antwoord heel snel gevonden. 
Zo kregen een aantal Vlaamse musea de 
opdracht een visie over een nieuw stads-
museum te ontwikkelen. Er leefden heel  
wat vragen over hoe een dergelijk museum 
eruit zou kunnen zien en welke plaats par-
ticipatie daarin zou kunnen innemen. Het 
antwoord was dringend, want de gemeen-
tebesturen wachtten op een visienota.  De 
urgentie was duidelijk en herkenbaar voor 
meerdere musea. 

Soms moet je dieper graven. Zo was er 
een vraag om samen na te denken over de 
link tussen musea en mensen in armoede. 
De maatschappelijke noodzaak hiervan 
stond buiten kijf, maar hoe urgent vonden 
musea dit eigenlijk zelf? Wat was nu echt 

de hefboom om met dit thema aan de slag 
te gaan? Geen evidente vraag, maar wel be-
langrijk om scherp te stellen. Door dat samen 
te doen ontstond er een sterk gevoel van 
gedeeld belang, die energie losmaakte om 
de leervraag samen aan te pakken.

2. HOE MOET HET RESULTAAT ERUITZIEN?
Nu we beseffen hoe belangrijk het thema 
is, moeten we weten naar welk resultaat we 
toewerken. Als we elkaar over een jaar zouden 

Negatieve kritiek helpt  
niemand vooruit.
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spreken, wat zou er dan veranderd moeten 
zijn? Wanneer zijn we tevreden? Wat doen mu-
seummedewerkers anders na deze vorming?

Deze vragen peilen naar de ideale eindsitu-
atie. Ze brengen het doel van de vorming 
in kaart, zonder al uitspraken te doen over 
de weg ernaartoe. Ik waak erover dat het 
einddoel zo concreet mogelijk wordt. Bij de 
vraag over armoede kan het antwoord zijn: 
‘We willen meer contacten met welzijnsor-
ganisaties’, wat iets totaal anders is dan ‘We 
willen co-creatief een tentoonstelling maken 

met mensen in armoede’. Hoe scherper het 
resultaat, hoe duidelijker het wordt welke 
weg de vorming moet inslaan. Als musea 
hetzelfde resultaat beogen, is een verdere sa-
menwerking geschikt. 

In andere gevallen is het resultaat lastiger te 
benoemen. Zo leefde er in Vlaanderen al lang 
een gebrek aan vorming voor receptionisten. 
De ontvangst is immers een cruciale schakel 
in de publiekswerking. Dus klopte men bij mij 
aan voor een stevige cursus klantvriendelijk-
heid. Het belang onderzoeken was niet zo 
moeilijk, maar het resultaat benoemen bleek 
nog heel lastig. Verder dan ‘Een betere ont-
haalervaring voor alle bezoekers’ kwamen we 
aanvankelijk niet. En dus ging ik over naar de 
volgende vraag.

3. IN WELKE CONCRETE SITUATIES MERK JE 
DAT JE VAARDIGHEDEN MIST?
Ik bracht een aantal musea samen en vroeg 
hen concrete situaties te bedenken waarin het 
onthaal faalde of juist schitterde. De deelne-
mers moesten zo concreet mogelijk opschrij-
ven wat er gebeurde, als in een film. Nadien 
onderzochten we wat precies de oorzaken 
waren van dit goede of minder optimale 
gedrag. Wat bleek? In de meeste gevallen 
was het niet klantvriendelijkheid waar het 
schoentje knelde. Receptionisten komen in 
de problemen als de communicatie met de 
backoffice hapert. Bijvoorbeeld omdat ze 
niet zijn ingelicht dat er een workshop in het 
gebouw plaatsvindt, of omdat ze de nieuwste 
regels voor kortingstarieven niet kennen. Op 
basis van deze analyse beslisten we dus om 
geen cursus klantvriendelijkheid op te zetten, 
maar wel om een gezamenlijk leertraject over 
de relatie tussen frontoffice en backoffice te 
ontwerpen.

Ook voor de andere leervragen is een analyse 
van de concrete situaties verhelderend. Zo 
vroegen we door waar stadsmusea precies 
tegenaan liepen bij het ontwikkelen van een 
visie. Welk gebrek aan kennis en vaardighe-

den stelden ze vast? Omgekeerd kan ook een 
positieve insteek een interessant vooronder-
zoek opleveren. Mijn collega’s en ik verzamel-
den bijvoorbeeld concrete voorbeelden over 
waar de samenwerking tussen musea en de 
armoedesector goed verliep, om vervolgens 
de succesfactoren te bekijken. 

Door zo’n onderzoek samen te doen, creëer 
je meteen een sterk leermoment. Musea 
herkennen dingen bij elkaar, wat een grote 

opluchting kan zijn (‘Ik ben niet de enige’). 
Bovendien pikken ze in deze fase al heel wat 
ideeën van elkaar op.

4. WIE KAN HELPEN OM HET RESULTAAT TE 
BEREIKEN?
Als we weten welk resultaat je beoogt en 
in welke situaties je vaardigheden mist, 
dan hebben we een goed zoekplaatje om 
het antwoord te vinden. De vraag is nu wie 
daarbij kan ondersteunen. Deze vraag is na-
tuurlijk bij uitstek een samenwerkingsvraag.

In het armoedetraject kwamen we tot de 
conclusie dat we in gesprek wilden gaan met 
mensen uit de armoedesector, bijvoorbeeld 
met een ervaringsdeskundige of met een 
straathoekwerker. De stadsmusea in ontwik-
keling keken uit naar een ontmoeting met 
toonaangevende voorbeelden uit Nederland 
en wilden graag experts over immaterieel 
erfgoed aan het woord horen.

Bij het ontvangsttraject was het oorspronke-
lijke plan een expert klantvriendelijkheid in te 
huren. Maar na een analyse van de leervraag 
bleek dat we de relatie tussen frontoffice en 
backoffice moesten verbeteren. Die relatie is 
zodanig specifiek, dat we misschien beter van 
elkaar konden leren. Bijvoorbeeld omdat een 
ander museum een handig instrument heeft 
om informatie door te geven. Maar evengoed 
zou het interessant zijn om elkaars werking 
eens grondig te bekijken, de blik van een bui-
tenstaander is vaak heel verrijkend.

Maar de vraag gaat ook verder: wie kan het 
leerproces ondersteunen en mensen samen-
brengen? Wie moet u overtuigen om deel te 
nemen aan dit leerproces? Wie moeten we 
zeker op de hoogte brengen? 

5. WELKE CONCRETE LEERSITUATIE GAAN WE 
ONTWERPEN?
Bij het organiseren van vorming voor profes-
sionals vind ik het heel erg belangrijk om de 
keuze voor een bepaalde methodiek zo lang 
mogelijk uit te stellen. Het is belangrijk eerst 
de vormingsvraag goed te onderzoeken, 
zodat het leertraject praktijkgericht zal zijn. 
Vervolgens is het van belang op zoek te gaan 
naar mensen die je kunnen helpen daadwer-
kelijk veranderingen te realiseren én die je 
aanzetten om jouw eigen praktijken grondig 
in vraag te stellen. Op basis daarvan kun je 
vervolgens de methodiek bepalen. 

Volgens mij zijn er drie basisvormen om 
samen met andere musea een leertraject 
te ontwerpen. De eerste is een training: een 
vorming door een expert in een klaslokaal. 
Dit kan ideaal zijn om praktische vaardighe-
den over te dragen, bijvoorbeeld om mensen 
te leren werken met een registratiesysteem. 
Verschillende musea kunnen dit samen 

Wie kan het leerproces 
ondersteunen en mensen 
samenbrengen?
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organiseren. De tweede vorm is coaching. 
Hier loop je een individueel traject waarbij 
je advies krijgt van een expert of een collega 
uit een ander museum. Bij elkaar rondkijken 
en samen bespreken wat je hebt gezien, is 
een heel rijke leerervaring. De derde moge-
lijkheid is intervisie: samen met vakgenoten 
een leervraag analyseren en bediscussiëren, 
met ondersteuning van een procesbegelei-
der. Ook een mix van deze drie basisvormen 
is mogelijk.

Voor de visieontwikkeling van de nieuwe 
stadsmusea kozen mijn collega’s en ik resoluut 
voor de intervisie. In een reeks van vijf bijeen-
komsten waren we telkens te gast bij een 
ander museum dat tijdens de intervisie een 
probleemstelling formuleerde. De andere 
deelnemers hadden vaak veel suggesties 
vanuit hun eigen praktijk. De groep gaf veel 
vertrouwen aan elkaar en kon daardoor diep-
gaande kennis uitwisselen.

Bij de leervraag over armoede kozen we voor 
de formule van een collegagroep, waarbij 
we externe experts ontvingen. Zij gaven niet 
zozeer een hele praktische training, maar 
lieten ons wel nadenken over hoe mensen in 
armoede musea zien. Na elk bezoek volgde 
dan ook een discussie met de collegagroep.

In het leertraject voor receptionisten brach- 
ten we zes musea samen op een intervisie-
moment. Hier deelden zij hun zorgen en tips 
voor een goed onthaal met elkaar. De tweede 
fase van dit traject wordt een vorm van 
coaching. Mijn collega Hildegarde en ik gaan 
bij de musea langs om samen te bekijken 
waar er verbetering mogelijk is. Dat moet 

resulteren in een advies op maat. Tijdens een 
afsluitende bijeenkomst is het de bedoeling 
dat de musea hun ervaringen in dit traject 
delen en zo opnieuw van elkaar leren.

MAAK VAN SAMEN LEREN EEN SUCCES
In dit artikel heb ik willen laten zien hoe je 
samen met andere musea een leertraject 
kunt ontwerpen. Hoe je elkaar kunt vinden 
in een gedeelde leervraag en hoe je elkaar 
kunt helpen om daar een antwoord op te 
vinden. Dat klinkt allemaal prachtig, maar 
er zijn natuurlijk ook een paar belangrijke 
succesfactoren.

Een gedeelde leervraag en een gedeelde 
visie op het resultaat is een belangrijk vertrek-
punt voor ieder ontwerp. Ga daar dus niet te 
snel overheen. Zorg dat het duidelijk is wat je 
wil, en waarom. Daarnaast berust het samen 
leren op openheid en vertrouwen. Je moet 
je interne keuken willen delen, je kwetsbaar 
willen opstellen en gouden tips willen delen 
met anderen. Bovendien moet je dat willen 
doen zonder kosten en baten al te veel op 
een weegschaaltje te zetten. Commitment 
van de directie om deel te nemen aan der-
gelijke vormen van sociaal leren is dan ook 
fundamenteel. Een positieve benadering van 
de collega’s als bronnen van kennis en wijsheid 
is een derde voorwaarde. Het is belangrijk 
om tijdens dergelijke leertrajecten op gelijke 
voet te staan en het waardevolle bij elkaar te 
ontdekken. Negatieve kritiek helpt niemand 
vooruit. Tot slot zou ik ook een goede pro-
cesbegeleiding willen aanraden. Eén van de 

partners kan die rol expliciet op zich nemen, 
of je kunt een beroep doen op een externe. Als 
maar duidelijk is wie het ontwerpproces trekt 
en de vijf vragen in de gaten houdt.

En hoe is het afgelopen met onze trajecten? 
De stadsmusea hebben hun intervisie 
afgerond. Ze deden heel wat inspiratie op en 
weten elkaar voortaan te vinden. Niet al hun 
vragen zijn opgelost, maar het bleek een hele 
steun om te weten dat ze er niet alleen voor-
stonden. De collegagroep armoede ontdekte 
vele mogelijke verbindingen met mensen in 
armoede. Samen ontwikkelen de deelnemers 

nu regionale vormingssessies rond dit thema. 
Het ontvangsttraject loopt nog tijdens het 
schrijven van deze bijdrage. De deelnemers 
zijn enthousiast en hebben al veel concrete 
tips van elkaar op gestoken. Wij kijken nu uit 
naar het volgende intervisiemoment.

Bij elkaar rondkijken en samen bespreken wat je hebt gezien is een rijke leerervaring.

Vorming door een expert in een klaslokaal of coaching en 
intervisie? (foto: Jonathan Sommereyns)
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Rijksmuseum, Rijksmuseum van 
Oudheden, Rijkswaterstaat, Royal 
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Spinozahuis, Spoorwegmuseum, 
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Museum Vianen, Stichting Amelander 
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Stellingen Den Helder / Fort Kijkduin, 
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Streekmuseum ‘t Land van Peel en 
Maas, Streek- en landbouwmuseum 
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Terra Maris, museum voor natuur en 
landschap, Theatergroep Vis à Vis, 
Tinker Imagineers, Tropenmuseum, 
Tropenmuseum Junior, Universitair 
Medisch Centrum, Universiteitsmuseum 
Utrecht, Universiteit van Amsterdam, 
Van Gogh Museum, Vereniging De 
Zaansche Molen, Victoria & Albert 
Museum Londen, VPRO, VSC-
Netwerk van Wetenschapsmusea en 
Science Centra, Waterliniemuseum, 
Wegwerpmuseum, Westlands Museum 
Honselersdijk, YACHT, Zeeman de Regt 
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Veel musea hebben geworsteld of wor-
stelen nog steeds met hun publicatie-
beleid. Tonnen papier in de vorm van 

weinig populaire collectiecatalogi en onver-
kochte tentoonstellingscatalogi zijn in menig 
magazijn of kelder terug te vinden.

In 2015 besloot een groep van museum-
winkels en museumbibliotheken uit de stad 
Antwerpen op initiatief van het Koninklijk 
Museum Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) 
het stockprobleem samen het hoofd te 
bieden.  Elk museum had in het verleden reeds 
met wisselend succes haar eigen stockver-
koop georganiseerd. Een gezamenlijke stock-
verkoop biedt echter tal van voordelen: een 
groter en diverser aanbod, het delen van de 
organisatiekosten en een gezamenlijke inzet 
van personeel en communicatiemiddelen. De 
Cultuurmarkt, die jaarlijks in Antwerpen wordt 
georganiseerd, vormde het perfecte decor om 
de stockverkoop te organiseren. De gezamen-
lijke aanpak bleek een succes: meer dan 1.000 
bezoekers vonden die dag de weg naar de 
stockverkoop. 

VIRTUELE VERKOOPOMGEVING
Dit initiatief is een mooi voorbeeld van een 
eerder commerciële samenwerking tussen 
musea, zij het wel op zeer lokale schaal en 
in tijdsduur erg beperkt. Wat als de kern van 
deze samenwerking wordt uitgebreid naar het 
domein van een virtuele verkoopomgeving? 
Tot op heden beschikt namelijk geen enkel 
museum in Vlaanderen over een volwaardige 
webshop. 

Toch biedt de virtuele verkoopomgeving heel 
wat potentieel voor de Vlaamse musea. De 
recente e-commercecijfers zijn bemoedigend: 
81 procent van de Belgen zit op het internet 
en 61 procent van die Belgen koopt ook 
online. Het aantal onlineklanten neemt nog 
steeds toe, zo kwamen er vorig jaar 330.000 

klanten bij. Het op twee na meest verkochte 
artikel is boeken en juist daar kunnen musea 
op inspringen door een degelijk aanbod te 
creëren. Ook creëren ze zo zelf een extra afzet-
kanaal. Online verkoop maakt het bovendien 
mogelijk om contactgegevens van klanten te 
registreren en deze gegevens te gebruiken 
voor verdere marketingdoeleinden.

Het grote verschil tussen de fysieke en de 
online museumwinkel zit hem in de afwezig-
heid van de impuls aangedreven aankopen. 
Dit soort aankopen naar aanleiding van een 
museumbezoek vormen het merendeel van 
de aankopen in de fysieke museumwinkel. Een 
webshop kan hier maar moeilijk op inspelen 
en vraagt dus om een andere benadering. In 

de eerste plaats moet de museumwebsite een 
zo groot mogelijk bereik hebben om zoveel 
mogelijk websitebezoekers af te leiden naar 
de webshop. 

Om de uitstraling van de webshop te vergroten 
moeten de krachten gebundeld worden en 
de unieke troeven van elk museum maximaal 
worden uitgespeeld om tot een bijzonder 
interessant geheel te kunnen komen. Het ge-
bundelde aanbod van een aantal musea kan 
op die manier een veel groter publiek aan-
trekken. Stel je eens voor: het aanbod van de 
kunstenaars Rubens, Ensor en Wouters én het 
rijke culturele erfgoed van zilversmeedkunst 
tot Gallo-Romeinse restanten op één locatie 
en binnen het bereik van een paar muisklikken.

Samenwerking rond collecties, tentoonstellingen of onderzoek behoort vaak tot de platgetreden paden van 
museale samenwerking. Er zijn echter nog heel wat onontgonnen paden waar samenwerking de uitkomst kan 
bieden voor de uitdagingen waar musea nu voor staan, zoals een gezamenlijke webshop als oplossing voor 
het stockprobleem van musea.

Van stockverkoop tot webshop  
Mogelijkheden voor commerciële 
samenwerking in Vlaanderen

1  Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen (Vlaamse Overheid), Uitgeverij Bai 
(commerciële partner en concessiehouder MAS-shop), Musea en Erfgoed Antwerpen en de 
provinciale musea Diamant- en Zilvermuseum en het FotoMuseum Anwerpen.

Museumwinkels hebben een stockprobleem. 
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BOUTIQUES DES MUSÉES
Een mooi voorbeeld van deze vorm van inter-
museale samenwerking op dat vlak werd gere-
aliseerd door het Franse Réunion des Musées 
Nationaux. Dit bedrijf beheert de webshops 
van verschillende Franse musea, zoals die 
van het Louvre en Musée d’Orsay onder de 
noemer Boutiques des Musées. Naast een af-
zonderlijke webshoppagina voor elk museum 
is er ook een centrale shoppagina waar je de 
producten van alle aangesloten musea op één 
gemakkelijke plek kan terugvinden.

Het bundelen van de krachten zorgt niet alleen 
voor een interessanter aanbod en voor een 
groter publiek, maar zorgt er ook voor dat de 

opstart en onderhoudskosten gedeeld kunnen 
worden. Op die manier wordt een webshop ook 
een interessant en realiseerbaar doel voor de 
kleinere musea. Diverse onderzoeken hebben 
ook nog eens aangetoond dat de kostprijs van 
het verzenden doorslaggevend is voor de klant 
van de webshop. Een winkelmandje dat onafge-
rekend wordt achtergelaten is in 68 procent van 
de gevallen toe te schrijven aan de kosten om te 
verzenden en retourneren. Om voldoende con-
currentieel te zijn, moeten musea die kostprijs 
van het transport dus kunnen drukken. Op een 
plan van een intermuseale samenwerking zal 
een aantrekkelijker voorstel van verschillende 
verzendfirma’s komen dan op de huidige, af-
zonderlijke contracten gebaseerd op het eigen 
beperkte volume.

HET CREËREN VAN EEN SAMENWERKING
Er bestaan verschillende scenario’s om een 
webshop als commerciële samenwerking 
tussen musea vorm te geven:  

1. E-fulfillment
Het eerste scenario bestaat uit het kiezen 
van een commerciële partner die voor een 
samenwerkingsverband van musea de 
webshop runt. Dit proces heet e-fulfillment. 
E-fulfillment kan uit volgende taken bestaan: 
opslag, logistiek, bouw en onderhoud van de 
webshop, facturatie, retournering en klan-
tenservice. Met dit scenario kan het gehele 
proces van de online verkoop tot facturatie 
worden uitbesteed.

Voordelen
De voordelen van deze aanpak zijn: het 
uitsparen van personeelskosten, het delen 

van de BackOffice en de engine (software) van 
de webshop.  Hoe meer musea deelnemen, 
hoe kleiner uiteraard de eigen investering 
wordt. Musea die naast de centrale webshop 
graag hun eigen identiteit willen uitdragen 
kunnen binnen dit scenario nog steeds 
kiezen voor een gepersonaliseerd front (dat 
levert wel extra kosten op). De maandelijkse 
kosten worden meestal bepaald op basis van 
de activiteiten en niet op basis van het per-
centage van de omzet. Wie als museum niet 
veel verkoopt, betaalt dus minder aan maan-
delijkse kosten.

Nadelen
Nadeel van dit scenario is dat de opeensta-
peling van de verschillende diensten hoog 
kan uitvallen. Denk aan de kosten voor order-
verwerking, opslag per pallet en/of binloca-
tie, rapportering, klantenservice, facturatie, 
beheer en support van de webshop. Voor 
die hoge kosten zal een behoorlijke omzet 
moeten worden gehaald. Een businessplan 
gekoppeld aan een marktstudie zijn essenti-
eel voor dit scenario.

2. Kant-en-klare oplossingen
Het tweede scenario, een kant-en-klare 
oplossing, wordt mogelijk gemaakt door 
diverse aanbieders van webwinkelsoftware.  
Momenteel is het Canadese Shopify het po-
pulairste platform dat kant-en-klare oplossin-
gen biedt.

De drempel voor dit scenario is zowel fi-
nancieel als organisatorisch heel laag. 
Afhankelijk van de functies die je kiest, 
betaal je maandelijks een minimumbe-
drag van omgerekend 25,80 euro tot een 
maximum van 266,06 euro (de meest uitge-
breide versie). Je kiest voor een template, zet 
vervolgens je producten en afbeeldingen in 
het programma en je bent gestart. Een gratis 
trial (proef ) voor een periode van veertien 
dagen en de lage opstartkost bieden ruimte 
voor experiment en evaluatie.

Verschillende apps voor betaalsystemen en 
logistiek afgestemd op de operationele regio 
zijn voorhanden. Zo is er in Vlaanderen een 
applicatie beschikbaar voor het verzenden 
van goederen met de B-postapp en voor de 
betaalmogelijkheden via Ingenio.
Nadelig aan deze aanpak is de grotere tijdsin-
vestering die de musea dan zelf moeten doen. 
Bovendien wordt een gepersonaliseerde 
aanpak dan ook te duur en wordt er meer sa-
menwerking vereist van de musea onderling.

3. Gebruik maken van bestaande   
 webshops
Tot slot kan er ook gekozen worden voor een 
combinatie van shopify met het uitbesteden 
van de logistiek en/of opslag.

Volstaat het dan niet om aanwezig te zijn op 
Bol.com en Amazon? Naast het eigen kanaal 
van de gemeenschappelijke webshop is 
aanwezigheid in het gezamenlijke aanbod 
op Bol.com en Amazon een belangrijk 
onderdeel van de potentiële commerci-
ele samenwerking. Het zijn platformen met 
een gigantisch bereik en klantenpotentieel 
die ervoor kunnen zorgen dat je producten 
heel hoog scoren in de zoekresultaten van 
Google. Het is een verhaal van eigen shop én 
van twee grote webwinkels. Deze platformen 
vragen een vast bedrag per verkocht artikel 
en ook nog percentage op de verkoop. Deze 
tarieven variëren per artikelsoort. Zo rekent 
Bol.com een vast bedrag van 0,99 euro per 
verkocht artikel en 15 procent op de verkoop 
van boeken en voor sieraden geldt hetzelfde 
vaste bedrag, maar een hoger percentage 
van 20 procent op de verkoop van sieraden.

Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden rond 
webshops, maar het kernidee blijft in elk 
scenario steeds overeind: meer rendabiliteit 
door intensievere museale samenwerking.

Frédéric Jonckheere
redacteur

Van stockverkoop tot webshop  
Mogelijkheden voor commerciële 
samenwerking in Vlaanderen

Museumwinkel of gezamenlijk een webshop?
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Wat was de aanleiding voor jullie om 
met het Museummenu te beginnen?“
Petra: “In 2014 zijn wij gestart met 

het project ‘Het museum komt naar je toe’. 
Dat is een driejarig project in samenwerking 
met de provincie Gelderland in het kader van 
het nationale Programma Gedeeld Cultureel 
Erfgoed, dat loopt van 2013 tot 2016. Met dit 
project wil de provincie verbindingen leggen 
tussen het verhaal van het verleden, musea 
en andere partijen. Deze samenwerking kan 
nieuwe producten, bedrijvigheid en publieks-
stromen en sterkere verbanden opleveren. 
Onze belangrijkste activiteit in het kader 
van dit project is het Gelders Museummenu. 
Hierbij werken musea nauw samen met res-
taurants. Op zondag 1 februari 2015 vond de 
eerste editie van het Museummenu plaats. In 
verschillende restaurants konden gasten toen 
genieten van een smakelijke lunch of diner ge-
inspireerd op een thema uit de Nederlandse 
geschiedenis. Verschillende Gelderse musea 
verzorgden toen het inhoudelijke deel van het 
programma.” 

Hoe zag die eerste editie van het  
Museummenu eruit?
Karlijn: “Het Museummenu vond plaats in 
meerdere musea. Het Achterhoeks Museum 
1940-1945 in Hengelo organiseerde bijvoor-
beeld samen met een partycentrum een 
museummenu geïnspireerd op de Tweede 
Wereldoorlog. Een uitgebreide rondleiding 
bracht de deelnemers naar bijzondere locaties, 
zoals een schuilkelder en een gelagkamer. 
Bijpassende gerechten zoals loopgraven-
soep, een heus luchtalarm en uitleg over het 
voedselbonnensysteem brachten de beleving 
van de Tweede Wereldoorlog voor even heel 
dichtbij.

In Ede bood het Stadscafé Oscar samen met 
het Historisch Centrum Ede een gevarieerd 
programma bestaande uit onder meer een 
theateroptreden, een lezing en een film over 
de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. 
In Hattem konden de deelnemers heerlijk 
eten op een prachtige locatie: het resultaat 
van de samenwerking tussen restaurant Het 
Wapen van Hattem (het voormalig woonhuis 
van Voerman) en het Voerman Museum. 
Onder het genot van een speciaal Voerman-
proeverijmenu konden gasten genieten van 
replica’s van schilderijen van Voerman.

In Nijmegen was het menu van het MuZIEum 
en de Stadstuyn een ervaring voor alle 
zintuigen. Lucas, een jongen die al sinds zijn 

vijfde blind is, leidde de bezoekers in het 
donker door zijn belevingswereld rond. Ook 
het daaropvolgende belevingsmenu deed 
recht aan alle zintuigen.” 

Wat waren de ervaringen met deze eerste 
editie van het Museummenu en hebben jullie 
naar aanleiding daarvan het concept nog 
aangepast?
Petra: “De ervaringen waren overwegend 
positief. De deelnemende musea hebben veel 
aandacht van de media gekregen en kwamen 
in aanraking met nieuwe doelgroepen, die 
anders niet zo snel een museum zouden 
bezoeken.

Wel kwamen we erachter dat de musea 
met betaalde krachten het project sneller 
oppakten dan de kleinere musea, die draaien 
vaak op vrijwilligers. Het ontbrak die musea 
voornamelijk aan tijd en ook het ontbreken 
van voorbeelden maakten dat ze niet snel de 
eerste stappen wilden zetten. Het is daarnaast 
van belang dat de musea zich niet alleen in 
hun eigen bezoekers verdiepen, maar ook in 
de gasten van de restaurants waarmee zij sa-
menwerkten. Verder moesten de deelnemen-
de musea bereid zijn om zich aan te passen 
aan de restaurants waarmee zij samenwerkten.

Wij hebben het eerste jaar geëvalueerd en op 
basis daarvan hebben wij het project op een 
aantal punten aangepast. In de eerste plaats 
hebben wij besloten om het Museummenu 
niet meer op een vaste datum te organiseren, 
maar de musea en hun horecapartners de 
vrijheid te geven gedurende het gehele jaar 
een Museummenu te organiseren. Dat komt 
ook de duurzaamheid van het project ten 
goede. Verder hebben wij als bureau op een 
andere manier tijd geïnvesteerd in het werven 
van musea voor het project en helpen wij 
musea nu met het vinden van een geschikte 
samenwerkingspartner uit de horecasector. 
Tenslotte kan elk museum en iedere samen-
werkingspartner rekenen op een bijdrage voor 
organisatie- en promotiekosten. Dat trekt ver-
schillende musea ook over de streep.”

Musea hebben veel te bieden; niet alleen een collectie, maar ook de bijbehorende verhalen. Het aanbod van 
musea krijgt meer betekenis door er activiteiten aan te koppelen, dat ook kan op locatie. Het communicatie-
bureau Prima Donna uit Deventer is daarom gestart met het project ‘Het Museummenu’. Een project waarbij 
Gelderse musea samen met plaatselijke restaurant of cateraars verassende arrangementen ontwikkelen om zo 
nieuwe doelgroepen te bereiken. Museumpeil vroeg aan Petra Visser en Karlijn Timmermans van Prima Donna 
naar de achtergronden van en ervaringen met dit project. 

Het Museummenu  
Samenwerking tussen musea en horeca

Kinderen laten zich fotograferen bij een fotobord in  
het kader van de actie kasteelpannenkoek van de  
Gelderse Kastelen.

Petra Visser 
is directeur van het communicatiebureau Prima Donna en  
‘geestelijke moeder’ van Het Museum-menu. 

Karlijn Timmermans is als communicatieadviseur werkzaam 
bij het bureau en projectleider van het project Museummenu. 
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Hoe verloopt het project tot nu toe in 2016?
Karlijn: “Er doen dit jaar veel meer musea en 
horecapartners mee aan het Museummenu 
dan vorig jaar. Zij bieden ook dit jaar weer ver-
rassende arrangementen aan. Het stadsmu-
seum Harderwijk maakte bijvoorbeeld een 
driedimensionale tijdslijn in Wellnessresort De 
Zwaluwhoeve. Ook hebben veel kastelen in de 
regio een duo-partner in de horeca gevonden, 
waarmee ze samen de Kasteelpannenkoek op 
de kaart zetten. Letterlijk en figuurlijk! Kinderen 
die een Kasteelpannenkoek komen eten, 
krijgen dan een bijzonder paspoort en kunnen 
een foto van zichzelf maken als ridder of prinses.

De Kranenburg in de Achterhoek is een plek 
met een religieuze historie. Niet zo gek dus 
dat het Museum voor Heiligenbeelden er 
gevestigd is. Het museum sloeg de handen 
ineen met de Cuypers pastorie, het Klooster 
van Kranenburg en Wijngoed Kranenburg om 
zo tot een verrassend arrangement te komen: 
het Iconenmenu.

In Hattem konden bezoekers het Woutertje 
Pieterse-arrangement boeken: een samen-
werking tussen het Anton Pieck Museum en 
restaurant ’t Spookhuys. Het arrangement 
bestond uit een diner, een stadswandeling 
en een interactieve rondleiding. Allemaal in 
de stijl van Multatuli’s Woutertje Pieterse. Dit 
smaakte naar meer: er wordt nu een nieuw 

gezamenlijk arrangement opgezet. Dit zijn 
trouwens enkel een paar voorbeelden, er zijn 
nog veel meer menu’s gemaakt of in de maak.”

Wat vonden jullie zelf een bijzonder 
Museummenu? 
Petra: “Bijzonder was het Rupsje Nooitgenoeg-
ontbijt in Ermelo voor de allerkleinsten. Museum 
Het Pakhuis had de familietentoonstelling 
Krijg de Kriebels, waarin insecten de hoofdrol 
spelen. Daarnaast trok het museum deze zomer 
met een aantal activiteiten naar buiten, zoals 
het Museummenu. Dit (groot-)ouder/ (klein)
kind evenement startte met een voorleesont-
bijt in een restaurant. Daar werd het verhaal 
van Rupsje Nooitgenoeg verteld en aten de 
kinderen, net als de rups, hun buikje rond met 
vlinderpannenkoeken, rupsen van druiven en 
een lekker drankje. Voor de volwassenen werd 
er koffie of thee geserveerd. Aansluitend was 
iedereen welkom in Museum Het Pakhuis. Daar 
waren naast de interactieve tentoonstelling 
extra activiteiten, waarbij de rups en de vlinder 
centraal stonden. Volgens Het Pakhuis en het 
restaurant had dit Museummenu voor beide 
partijen een meerwaarde. Het restaurant kreeg 
nieuwe klanten op een tijdstip dat er meestal 
weinig leven in de brouwerij was en het 
museum ontving een doelgroep (kinderen van 
2-5 jaar) die normaal het museum niet bezoekt. 
Ook deed het museum meer ervaring op met 
cultureel ondernemen.

Wat is in het algemeen de meerwaarde van het 
Museummenu?
Petra: “De meerwaarde voor musea is dat ze 
nieuwe doelgroepen over de vloer krijgen.
Ook leren zij op een andere manier onderne-
men en wordt lokale samenwerking versterkt. 
Tenslotte genereren de musea met het muse-
ummenu veel extra publiciteit en aandacht.”

Girbe Buist

Girbe Buist 
is freelancejournalist en eigenaar Buistbelevingsprojecten.
Hij won in 1997 de Publiciteitsprijs Landschap Overijssel. 

Promotiemateriaal rupsenmenu van 
museum het pakhuis in Ermelo

Kleurplaat horende bij het museummenu bij 
museum boer kip in Zutphen.

TIPS VAN PETRA VISSER VOOR  
MENSEN DIE DE FORMULE VAN HET 
MUSEUMMENU OOK WILLEN  
UITPROBEREN: 

• Denk in mogelijkheden en niet in 
problemen

• Bedenk van tevoren welke doel-
groepen je als museum meer 
wilt bereiken en zoek daarbij een 
goed concept en een goede 
samenwerkingspartner

• Laat je niet te snel uit het veld slaan

• Vergeet niet je leuke arrangement  
te promoten!
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Je werkt al dertig jaar voor musea, wat 
zijn de belangrijkste veranderingen in de 
museumwereld?

“Het meest ingrijpende is dat het museum 
niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien. 
De intrinsieke waarde van musea moet nu 
worden aangetoond, daarom moeten musea 
steeds meer activiteiten organiseren.” 

Vroeger was een museum vanzelfsprekend, 
nu moet een museum zijn bestaansrecht 
bewijzen door zo veel mogelijk bezoekers te 
trekken. Wat is daar mis mee?
“Dat is op zich logisch, maar het lijkt door 
te slaan. Neem bijvoorbeeld de archieven. 
Vroeger was een archief een instelling waar 
je de bewaarde stukken kon opzoeken. Nu 
organiseert bijna elk archief tentoonstel-
lingen en allerlei andere activiteiten. Zij 
hebben diezelfde omslag moeten maken; 
ook voor hen is hun bestaan niet meer 
vanzelfsprekend. Terwijl het toch gewoon 
hun eerste taak is om relevante stukken te 
bewaren. Dat is een wettelijke taak, daar 
moet je niet te gemakkelijk over denken. 
Dat geldt naar mijn inzien ook voor ge-
meentelijke museale collecties, al is hier dan 
geen wettelijke taak benoemd. Je kunt niet 
zeggen: ‘Als er maar mensen naar komen 
kijken, dan is het wel goed’. Je moet ook 
aandacht besteden aan taken als behoud, 
beheer en onderzoek, voor het belang 
daarvan is steeds minder begrip. 

Je moet je erfgoed, je geschiedenis, goed 
beheren. Doe je dat niet, dan krijg je van die 
afschuwelijke toestanden als in Deventer, 
waar het museum is gesloten, omdat de 
wethouder dacht met losse tentoonstellin-
gen op locatie meer bezoekers te trekken 
voor minder geld.” 

Kleine musea hebben het moeilijk, de kranten staan er vol van. Een goede aanleiding voor een gesprek met 
Jan Sparreboom. Hij werkt al meer dan dertig jaar voor kleine musea. Eerst als streekconservator, later als  
museumconsulent en nu als zelfstandig adviseur. Hoe moeilijk hebben kleinere musea het? Is samenwerking 
de oplossing? En wat zijn de belangrijkste veranderingen in het museale veld?

’Je bent juist sterk als museum,  
als je het lokale draagvlak  
voor elkaar hebt’  
Gesprek met Jan Sparreboom

Jan Sparreboom: “Musea zijn niet meer vanzelfsprekend.”
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’Je bent juist sterk als museum,  
als je het lokale draagvlak  
voor elkaar hebt’  
Gesprek met Jan Sparreboom

Het gaat goed met de grote musea, die 
trekken steeds meer bezoekers, maar kleinere 
trekken er steeds minder. Kleine musea lijken 
klem te zitten tussen de hoge eisen van de 
politiek en slinkende financiële middelen.
“Ja, bizar toch?”  Jan lacht. “Maar kleinere 
musea hebben nog steeds wel een pre: 
de korte lijntjes naar de politiek. Vaak zijn 
het hechte gemeenschappen, zoals hier 
in Noord-Holland, waar het een eer is om 
in het bestuur van lokale musea zitting 
te mogen hebben. Maar ook dit voordeel 
kalft langzaam af, omdat lokale besturen 
van musea zich overvraagd voelen door de 
politiek. Musea moeten aan steeds meer 
eisen voldoen. Vrijwilligers maken geen ten-
toonstelling meer, maar een product dat 
‘vermarkt’ moet worden. 

In de afgelopen jaren hebben we de omslag 
van idealisme naar professionalisme en 
marktdenken gehad, dat was niet eenvoudig. 
Er was veel weerstand bij vrijwilligers om 
steeds maar weer aan nieuwe eisen te 
moeten voldoen. Voor een deel is het ook de 
spanning tussen de vrijwilligers en de profes-
sionals in musea. Vrijwilligers willen graag in 
een museum werken, maar ze voelen al die 
eisen als een knellend keurslijf. Dan zit je daar 
als vrijwilliger achter de balie en dan komt er 
iemand vertellen dat je professioneel gastvrij 
moet zijn. Die persoon komt dan ook nog 
eens achter je staan als je gasten ontvangt. 
Het probleem is dat de impulsen om het 
anders of beter te doen van buiten komen en 
niet uit henzelf.” 

Ik heb het idee dat jij en vele andere mu-
seumconsulenten overvallen zijn door die 
plotselinge verandering; dat musea hun 
bestaansrecht moesten gaan bewijzen. De 
voornaamste taak van consulenten was 
om musea te helpen hun collectie goed te 
beheren, maar toen moesten ze tot hun schrik 
ineens marketingprofessionals worden.
“Klopt, maar dat is voor mij geen troost.” Jan 
grinnikt en knikt bedachtzaam.  “Wij als mu-
seumconsulenten hadden het ideaal onszelf 
overbodig te maken. We hadden het idee 
dat we de musea op gang moesten helpen; 
moesten enthousiasmeren. Wij stimuleerden 
ze om professioneler te werken, bijvoorbeeld 
door samen een thermohygrograaf aan te 
schaffen voor de collecties. Later kwam de 
nadruk op bezoekersaantallen te liggen.

Maar zeker zo belangrijk is dat de musea 
vroeger meer zelf aan de knoppen zaten. Zij 
kregen geld om mij in te huren. In de laatste 
jaren van mijn museumconsulentschap 
waren de subsidiestromen veranderd. We 
moesten steeds meer projecten aan musea 
opleggen waarvan de musea zelf vaak het 
nut niet inzagen.”

Wat is het effect geweest van je werk als mu-
seumconsulent? Zijn de kleine musea profes-
sioneler geworden?
“Zeker, er is veel waardering voor wat we 
hebben gedaan. Ik hoor geregeld dat het 
jammer is dat er geen museumconsulenten 
meer zijn. Dat is fijn, want nu kunnen we 
nadenken hoe het verder en anders moet. 
Museumconsulenten pamperden te veel. 
We namen te veel dingen uit handen, we 
gingen het voor hen regelen. Wij vroegen 
bijvoorbeeld wel die subsidie voor hen aan. 
Ik geef nog een voorbeeld: we hebben ooit 

met de musea in Noord-Holland het project 
Top van de Kop gedaan. Negentien musea 
toonden hun topstuk. Een prachtig project 
waarmee we veel publiciteit hebben gege-
nereerd. Maar toen sommige musea geen 
topstuk konden benoemen, zeiden wij ‘dan 
doen wij dat wel voor jullie’. Het eindresultaat 
was schitterend met ongelooflijk veel publi-
citeit, maar het was hun project niet meer. 
Het project was zijn doel voorbijgeschoten. 
Musea gingen denken dat zij bijeen waren 
geroepen ter meerdere eer en glorie van de 
museumconsulent.

We namen te veel uit handen. Het was te 
veel vóór hen en niet met hen. Dat is de 
grootste valkuil bij samenwerkingsprojecten, 
dat degene die het trekt ook teveel naar zich  
toe trekt.”

Hoe moet het nu verder met de kleinere 
musea? In Deventer eiste de wethouder dat 
het museum meer landelijk zichtbaar zou 
moeten zijn. Is dat de oplossing? 
“De voormalig directeur van het Deventer 
Museum noemt het grootheidswaanzin 
en dat ben ik helemaal met hem eens. Je 
bent juist sterk als museum, als je jouw 
lokale draagvlak voor elkaar hebt. Maar de 

wethouder wilde groots uitpakken, het 
museum kon dicht en men ging blockbus-
ters maken op locatie. We zijn inmiddels 
meerdere directeuren verder en men staat 
met lege handen. Er is niets gelukt.

Het getuigt ook van een soort minderwaar-
digheidscomplex, men wil landelijk in de 
picture staan. Maar dan kent men de eigen 
geschiedenis niet goed. Deventer staat 
al nationaal in de picture: het heeft een 
bijzonder interessante geschiedenis, een fan-
tastische bibliotheek en een prachtige kerk. 

Het is een genot om Deventer te bezoeken, 
zeker toen die stad nog zo’n mooi museum 
had. Dat geldt ook voor steden als Dordrecht, 
Delft of Roermond.” 

Alle cijfers duiden op een tweedeling in de 
museumwereld: de grote musea slokken al 
het geld en bezoekers op. Het middenseg-
ment valt weg, dat zijn de musea zoals in 
Deventer en Delft.
“Je hebt gelijk, veel lokale musea hebben 
het moeilijk. Maar het is ook een beetje ‘the 
survival of the fittest’. Ik vind het niet erg als 
er zo nu en dan een museum omvalt. Als je 
als lokaal of regionaal museum ‘fit’ wilt blijven, 
dan zal je het samen moeten proberen op 
te vangen. Op het eiland Ameland hebben 
ze de Stichting Amelander Musea opgericht, 
waar nu vijf lokale musea onder vallen. Ze 
hebben nog wel allemaal een eigen bestuur, 
maar ze hoeven niet meer allemaal zelfstan-
dig subsidie aan te vragen. En allerlei zaken 
omtrent beheer en bedrijfsvoering worden 
centraal geregeld. Het goede is ook dat dit 
een stichting van de musea zelf is.

In Noord-Holland hebben de musea samen 
een museumfederatie opgericht. Ik ben 
daar ook bestuurslid van. Musea delen hier 

Museum Houtstad IJlst, een prachtig samenwerkingsproject (foto: Onix-nl)
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Twin Design is een medium size bedrijf, 
opgericht in de jaren 70. We zijn een 
constructiebedrijf met een breed spectrum 
aan diensten. Wij maken decors en 
meubilair in de breedste zin van het woord, 
en daar komt vaak heel wat bij kijken. Door 
onze kleine structuur blijven we allemaal 
zeer nauw betrokken bij de uitvoering.

Wat bij ons gemaakt wordt verlaat het 
atelier pas na een proefopstelling. Zo 
verkleinen we het risico op verrassingen bij 
de montage of levering. We hechten veel 
belang aan controle en vragen tijdens het 
productieproces, en dat schept een sterke 
band met onze klanten en partners. 
We build your vision...

Problemen oplossen zit in ons DNA, en wij staan intussen bekend 
om onze hands-on mentaliteit.  Door zoveel mogelijk disciplines 
in huis te houden, zijn we erg wendbaar. Bovendien kunnen  we 
snel en accuraat werken binnen erg strakke deadlines:  
schrijnwerk, meubelmakerij, CNC – freeswerk, verwerken en 
lassen van metaal, aluminium en roestvrij staal, allerhande 
schilderwerken; alles gebeurt op dezelfde plek en wordt 
meteen op elkaar afgestemd.  

WE TAKE CARE WE GET THINGS GOING WE GET IT DONE

www.twin-design.be

Jan Sparreboom (1953) 
is ruim 30 jaar werkzaam voor musea als streekconservator, 
regionaal museumconsulent en adviseur.  De laatste vijf jaar 
als eigenaar van Jan Sparreboom Erfgoedadvies. Zijn aanpak: 
“Mijn adviezen zijn gebaseerd op luisteren en doorvragen; zijn 
oplossingen op ervaring.”
Hij was ruim tien jaar redacteur en hoofdredacteur van 
Museumpeil, hij nam onlangs afscheid.
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hun ervaringen en werken samen, ook op 
bestuurlijk niveau. Ook hier bespreken we 
wat de kleinere musea te doen staat. Je zult 
actief samen de grootste gevaren het hoofd 
moeten bieden.” 

Wat zijn die grootste gevaren?
“De grootste bedreiging is dat de huur van 
het pand waarin het museum zit verdubbeld 
wordt, zoals bij het Affichemuseum in Hoorn. 
De musea in de gemeenten Stede Broec en 
Sint-Pancras zijn opgeheven omdat men de 
verhoogde huur niet meer kon betalen.” 

Wat is jouw grootste ergernis?
“Het Calimero-gedrag van sommige musea: 
‘Ik is klein en zij zijn groot en daarom 

kunnen we niks’. Natuurlijk erken ik wel dat 
kleinere musea minder financiële mogelijk-
heden hebben, maar ga niet bij de pakken 
neerzitten.

Ik ben betrokken bij een project van musea 
in Friesland: Stichting Museum Houtstad in 
IJlst. Dit is een overkoepelende stichting, 
die is opgericht om plaats te bieden aan 
meerdere musea. De belangrijkste is Museum 
Nooitgedagt IJlst, met schaatsen, speelgoed 
en gereedschap. Verder zit er ook een hout-
zaagmolen en Stichting De Houten Bok; 
mannen die houten schuiten maken. Een 
prachtig project, er is al geld voor de bouw 
van een nieuw museum waar de collecties 
worden samengebracht.”

Beeld van de onlangs in het Dordrechts Museum gehouden tentoonstelling ‘Uit liefde voor de stad’ met topstukken uit 
Dordrecht, Leiden en Deventer

Moet je zo nu en dan vernieuwen en andere 
wegen inslaan om de collecties te behouden?
“Het lijkt wellicht dat ik terugverlang naar 
verleden, maar dat is niet zo. Je moet slim 
gebruik maken van de mogelijkheden die 
nu bestaan. Waarschijnlijk is Houtstad IJlst als 
overkoepelend thema door slimme marke-
teers bedacht. Maar het klopt, men maakte in 
IJlst boten en schaatsen en van het houtafval 
weer speelgoed. Het is geen truc, het maakt 
de collecties samen inhoudelijk juist sterker. 
Vaak kunnen kleine musea dat niet zelf, ook 
omdat men er te dicht op zit. Maar mensen met 
meer afstand wel. Volgens mij is dit de goede 
strategie, zo blaas je inhoudelijk een collectie 
nieuw leven in.”

Franklin van der Pols
redacteur
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Goede samenwerking kan mensen en organisaties 
bezielen en leidt tot wederzijdse inspiratie. Goede 
samenwerking vereist inzet van alle betrokkenen en 
levert resultaten en werkplezier op. 

Joan Meyer en Lucie Snoeker bieden trainingen op 
maat aan. Mogelijke thema’s: 
-  factoren die samenwerking bevorderen 
-  hoe maak je doelen stimulerend en realistisch
-  verschillende rollen bij samenwerken
- fit tussen rollen en personen.  

Joan Meyer is psycholoog en doceerde ‘Organiza-
tional Change’ bij de Universiteit van Amsterdam.
Lucie Snoeker is jurist en arbeids- en organisatie-
psycholoog, deed 18 jaar (zakelijk) management bij 
het Amsterdam(s Historisch) Museum en heeft nu 
haar eigen adviesbureau.

Vragen? Of meer weten? Bel of mail Lucie Snoeker. 
020 627.61.48 of  06 5115.34.24

mail@luciesnoeker.nl, www.luciesnoeker.nl

SAMENWERKEN, 
SAMEN VERNIEUWEN

INCOMPANY TRAINING OP MAAT 
VOOR ORGANISATIES EN TEAMS                            kunnen wij u zeer goed adviseren en bedienen.
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colofonBericht van de uitgever
Museumpeil wordt uitgegeven door de Stichting Museumpeil, 
een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich ten doel stelt: 
‘Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis 
op museaal terrein onder medewerkers (betaald en onbetaald) 
verbonden aan musea en soortgelijke of verwante instellingen 
en organisaties in Nederland en België.’ Het bestuur van de 
stichting bestaat uit: G.J. Daalhuisen (voorzitter), L. Smets (secre-
taris), F.T. van der Pols (penningmeester), Mr. G.A.A. Drieman en  
P. Wouters.

Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers bestaat  
sinds 1994. Het is het praktijkblad voor Vlaanderen en Nederland. 
Het blad is gericht op uitwisseling van kennis, op ‘good practices’, 
het is een waardevol instrument voor kennisdelen en kennisbe-
vordering. In Nederlandse en Vlaamse musea werken ruim 9.000 
personen in loondienst en 38.000 onbetaalde medewerkers. 

De uitgever van het blad streeft naar samenwerkingsverban-
den met musea en overkoepelende partners voor het erfgoed 
in Vlaanderen en Nederland. Museumpeil werkt samen met 
Stichting Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân, 
Huis voor de Kunsten Limburg, Landschap Erfgoed Utrecht, Nieuw 
Land Erfgoed Centrum, Vereniging van Musea in Zuid-Holland, 
Erfgoedhuis Zuid-Holland, Erfgoed Brabant, Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland en de Vereniging van Zeeuwse Musea. 

Voor meer informatie: www.museumpeil.eu of info@museumpeil.eu
Informatie over museumconsulenten in Vlaanderen: www.faronet.be
Informatie over museumconsulenten in Nederland:  
www.museumconsulenten.nl 

Errata Museumpeil 45:
De coverfoto toont het depot van het Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen. De foto is gemaakt door Jesse Willems.
Het artikel over museumcatering is geschreven door redacteur 
Frédéric Jonckheere.

Museumpeil nummer 46 - winter 2016
Museumpeil informeert museummedewerkers in Nederland en Vlaanderen over landelijke en 
regionale ontwikkelingen in de museum- en erfgoedsector vanuit een praktijkgericht perspec-
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onder medewerkers (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke instellingen 
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Wat maakt deze tentoonstelling voor 
jullie zo bijzonder?
Het is onze eerste tentoonstelling in 

Vlaanderen. Een tijdje geleden hebben we op 
advies van vrienden het Red Star Line Museum 
in Antwerpen bezocht. We kwamen heel  
enthousiast terug. Het museum inspireerde  
ons, we zagen met hoeveel liefde en inventi-
viteit alles was gemaakt. Een week later ont-
vingen we plotsklaps een uitnodiging om te 
pitchen op een tijdelijke tentoonstelling!

Wat was de opdracht?
“Het museum wilde een tentoonstelling maken 
over cruises in de jaren twintig en dertig. Het 
verhaal van de schepen, hun passagiers en 
bemanning. Men wilde de bezoeker meenemen 
in de mindset van de passagiers en bemanning. 
Waarom gingen ze aan boord, wat maakten ze 
mee, hoe zagen ze de wereld? Hun vraag aan 
ons was: hoe kun je dat invoelbaar maken? Het 
moest een intieme tentoonstelling worden, 

maar wel in een enorme hal. Randvoorwaarde 
was bovendien dat die hal ook nog gebruikt 
moest kunnen worden voor concerten en 
evenementen. 

We hebben samen met ruimtelijk vormgever 
Rogier Martens een team gevormd en over  
oplossingen nagedacht. Het museum was 

In het Red Star Line Museum in Antwerpen is tot februari 2017 
de tentoonstelling “Cruise away” te zien. Een tentoonstelling over 
cruiseschepen, hun bemanning en passagiers in de jaren twintig 
en dertig van de vorige eeuw. Frodo Terpstra en Martha Bakker van 
Duinzand museale projecten bedachten het concept. Rogier Martens 
verzorgde de vormgeving, Nils van Ipenburg tekende voor de realisatie. 
Een terugblik op een geslaagde samenwerking.

Grote gebaren en 
intieme verhalen 

Tentoonstelling: “Cruise away” in het Red Star Line Museum.

ADVERTORIAL

Meer informatie: www.duinzand.nl (concept, AV, projectleiding); 
www.rogiermartens.nl (ruimtelijke vormgeving, bouwbegeleiding); www.metnils.com (bouw)

meteen gecharmeerd van onze plannen 
Ons voorstel: bouw langs de wand een groot  
tentoonstellingsmeubel, een ‘cruiseschip’, waar 
je op kunt, met vitrines, een stijlkamer, en 
plekken waar je films en digitale fotoalbums 
kunt bekijken. Daarnaast bedachten we ten-
toonstellingselementen die verplaatsbaar zijn 
en een relatie aangaan met het grote tentoon-
stellingsmeubel: sandwichborden met histori-
sche affiches, strandstoelen, mobiele vitrines 
en een grote beamerprojectie. Zo ademt de 
hele ruimte de sfeer van de jaren twintig en 
dertig. De passagiers en bemanningsleden 
leer je kennen door middel van filmpjes met  
authentieke citaten, foto’s en unieke filmbeel-
den uit die periode. Een ambitieus voorstel, 
maar haalbaar omdat we met een heel goed 
team hebben gewerkt.

Waar ben je het meest trots op?
Op de bijzondere samenwerking. Het museum 
heeft veel value voor money gekregen. Dat is 
mogelijk geweest omdat we allemaal heel 
nauw hebben samengewerkt: het museum, 
vormgever Rogier Martens, bouwer Nils van 
Ipenburg en wijzelf als conceptontwikkelaars 
en begeleiders van het proces. We hebben 
eerder projecten met elkaar gerealiseerd en 
vullen elkaar aan. Bouwer Nils van Ipenburg 
denkt goed mee en draagt oplossingen aan, 
waardoor zaken realiseerbaar zijn en binnen 
budget hoogwaardig kunnen worden uitge-
voerd. Rogier en wij wisselen gemakkelijk 
ideeën uit: we versterken elkaar op een natuur-
lijke manier. Het resultaat: een groot ruimtelijk 
gebaar met intieme persoonlijke verhalen van 
passagiers en bemanning.
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BRENG UW 

COLLECTIE TOT LEVEN

Wereldwijd gebruiken 

meer dan 3000 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  alm.axiell.com
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