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Een sterke museumsector, voor iedereen, midden in de samenleving,  
dat is waar de Nederlandse Museumvereniging naar streeft. 
 
Dit is onze missie.  
 
Wij willen dit bereiken door musea die lid zijn te ondersteunen in hun streven naar kwaliteit, bereik 
en financiering. Wij doen dit door de collectieve belangen van de leden te behartigen, musea een 
forum te bieden, diensten te verlenen die musea helpen in hun werkzaamheden en door het 
collectieve imago van musea te versterken.  
 
Daarbij hanteren we de volgende principes.  
 
De vereniging stelt het belang van de sector centraal. Zij kent haar leden en weet wat er speelt. Zij 
vormt een hecht netwerk met alle belanghebbenden in en om de sector, in binnen en buitenland. 
Zij is altijd aanspreekbaar voor de leden, de pers en de politiek.  
 
 
Van missie naar beleid 
 
De missie zegt waar we voor staan, het beleid zegt wat we doen. Om tot het beleidsplan te komen 
hebben we ons afgevraagd voor welke uitdagingen de museumbranche in de toekomst komt te 
staan. We hebben ver vooruit gekeken, naar 2026 en zien zes trends af waar de museumbranche 
rekening mee heeft te houden: Babyboom met pensioen, groei internationaal cultuurtoerisme, 
minder subsidie, ontwikkeling Randstadmetropool, gedigitaliseerde samenleving en meer Europese 
invloed. Meer hierover is de lezen in de Agenda 2026. 
 
De komende drie jaar zijn deze trends al merkbaar, de ene meer dan de ander. Concreet achten 
wij drie maatschappelijke ontwikkelingen als meest relevant voor de kracht van de sector, het 
bereik van musea en de positie van musea in de samenleving: 
 

1. Minder financiën:  
De kans op bezuinigingen op subsidies voor musea is reëel en de meest omvangrijke 
ontwikkeling, die musea kan stevig raken. De recessie kan dit in 2011 nog verergeren. Ook een 
mogelijke marginalisering van de BankGiro Loterij bedreigt de koopkracht van musea. In de 
programma’s van musea zal gesneden moeten worden. De noodzaak om efficiënter te werken 
neemt toe.  

2. Meer actieve ouderen:  
De vergrijzing biedt kans op groei van bezoek en inkomsten. Nieuwe generaties ouderen zijn 
welvarender, gezonder en hoger opgeleid. Zij zijn kritisch, leergierig, reislustig, waardoor 
inkomend toerisme toeneemt. Het doet een beroep op het serviceniveau van musea. 
Onbedoeld kan het verdringingseffect hebben op andere publieksgroepen.  

3. Legitimiteit onder politieke druk:  
Het huidige politieke klimaat kan - in combinatie met de bezuinigingen - de legitimatie van 
subsidies voor musea onder druk zetten en nuances doen verdwijnen. Musea moeten zich 
wapenen met voldoende weerwoord en begrijpen wat dit betekent voor hun functioneren. 

 
 
Wij zien het als onze taak om op deze ontwikkelingen te reageren en waar mogelijk te anticiperen. 
Onze invloed is beperkt, maar wordt sterker naarmate we selectiever zijn in wat we doen. Daarom 
presenteren we in dit plan de kern van ons beleid in de komende tijd.  
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In drie speerpunten, drie ontwikkelingsgebieden en drie vaste waarden. 
 
 
Drie speerpunten  
 
De museumbranche staat voor de uitdaging zijn waarde te bewijzen in de maatschappij en in de 
politieke arena. Zij kan dit waar maken door haar betekenis in eigentijdse woorden te vangen, uit 
te dragen en met feiten te onderbouwen. Vandaar de volgende drie speerpunten: 
 
1) Maatschappelijke betekenis van musea uitdragen 
Musea zijn het geheugen én de spiegel van de maatschappij. Met de teruggang van 
overheidssubsidies staat de maatschappelijke betekenis van musea onder druk. Om dit inzichtelijk 
te maken startte de vereniging in 2010 een onderzoek naar de maatschappelijke functies van 
musea.  
Aanleiding is de alom gevoelde noodzaak het draagvlak voor musea in de maatschappij te 
versterken. Doel is een eigentijdse formulering van de maatschappelijke betekenis van musea. 
Enerzijds om die vanuit de vereniging actief uit te dragen, anderzijds om musea argumenten te 
geven hun eigen specifieke betekenis te duiden en uit te dragen. 
Na publicatie van het onderzoek in 2011 onderzoekt de vereniging hoe zij zinvol kan bijdragen aan 
het uitdragen van de maatschappelijke betekenis van musea en hoe zij de leden hierin kan 
ondersteunen. Om het onderwerp verder te verdiepen zal een leerstoel Musea en Maatschappij 
worden ingesteld. 
 
2) Agenda zetten, zichtbare en actieve lobby voeren 
In tijden van bestuurlijke en politieke verandering, waarin het belang van musea met gemak onder 
druk kan komen te staan, is het zaak actief en zichtbaar te lobbyen voor musea, in Nederland en in 
Europa.  
Een goede lobby is een van de kerntaken van de vereniging. Zij neemt kansen en bedreigingen 
tijdig waar en zorgt dat de belangen van de sector bevorderd worden en zo min mogelijk geschaad. 
Dit vergt een snel reactievermogen en veel kennis van de sector en de politiek. Maar het gaat om 
meer dan reageren alleen. De vereniging werkt vanuit een eigen agenda, gebaseerd op de 
maatschappelijke betekenis van musea.  
Onderdeel van een goede lobby is het organiseren van een sectordiscussie. ‘Wat zijn de kenmerken 
van een gezonde en sterke sector? Hoe omvangrijk, divers en compleet moet de sector zijn? Welke 
veranderingen zijn noodzakelijk?’ De vereniging zal de discussie organiseren en de uitkomsten 
uitdragen. 
Een effectieve lobby vindt plaats achter de schermen als het kan, maar voor de bühne als het 
moet. Het laatste is de komende jaren waarschijnlijker dan het eerste. Hoe dan ook, als de lobby 
tot zichtbare resultaten leidt zal de vereniging beter zichtbaar zijn. 
 
 
3) Gebruik van branche informatie en benchmarking bevorderen 
Meten is weten. Musea gebruiken in toenemende mate getalsmatige informatie over hun 
bedrijfsvoering en marketing. Rationalisering van bedrijfsprocessen en professionalisering van het 
cultureel ondernemerschap vereisen cijfermatig inzicht. Om het gebruik van kengetallen verder te 
bevorderen en onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken zorgt de vereniging voor: 
Benchmark bedrijfsinformatie dat musea in staat stelt kengetallen uit exploitatie-, input- en 
outputgegevens met elkaar te vergelijken (in samenwerking met Museana).  
Museumkaart marketinganalyse, waarmee de 400 deelnemende musea hun bereik onder de 
700.000 Museumkaarthouders kunnen analyseren een de hand van de Museumkaartdatabase. 
Branchemonitor: een jaarlijkse publicatie van relevante branchestatistieken, zoals de CBS en SCP-
statistieken, de Museumkaartdatabase, het Museum Analyse Systeem en de TNS/NIPO 
Museummonitor. 
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Drie strategische ontwikkelgebieden 
 
Personeelsbeleid, kinderbezoek en inkomend cultuurtoerisme zijn onderwerpen die voor de 
museumbranche van toenemend strategisch belang zijn. Voor de vereniging zijn het onderwerpen 
waar het zelf een ontwikkeling in heeft te maken, in samenwerking met partijen die er verder in 
zijn. 
 
1) Werkgeverschap bevorderen 
Personeel is het ware kapitaal van het museum, en ook de hoogste kostenpost, of het nu om 
werknemers of vrijwilligers gaat. De uitdaging is met het personeel zoveel mogelijk te bereiken. Dit 
vereist goed werkgeverschap. De vereniging kan musea hierbij helpen.  
In 2011 ontwikkelt de vereniging een pakket diensten om musea te ondersteunen in hun rol als 
werkgever. Daarin is het advies van de projectgroep Arbeidsvoorwaarden (2009) leidend: stel 
functiebeschrijvingen beschikbaar, geef inzicht in de relevante beloningen en stel een model 
arbeidsvoorwaardenreglement beschikbaar. Hierbij zal de vereniging samenwerking zoeken met de 
Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM), om goed werkgeverschap in de hele branche te 
ondersteunen. Maar ook zal gekeken worden naar werkgeversverenigingen in aanpalende sectoren, 
zoals horeca en recreatie. 
 
2) Resultaten experimenten museumbezoek t/m 12 jaar uitdragen en uitvoeren 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hoewel de groeiende groep actieve ouderen zorgt voor 
meer museumbezoek blijft investeren in kinderbezoek van groot belang, omdat het bijdraagt aan 
de ontwikkeling van kinderen en de kiem legt voor toekomstig museumbezoek.  
Gratis kinderbezoek is een wens die in de politiek om de zoveel jaar klinkt, de laatste keer in 2007. 
Het kwam bijna zo ver. Bezuinigingen vanwege de crisis doorkruisten echter het voornemen van 
het Rijk musea gratis toegankelijk te maken voor kinderen tot en met 12 jaar.  
Omdat er tevens twijfel bestaat over de effectiviteit van gratis toegang, coördineert de 
Museumvereniging sinds 2010 een zevental experimenten die moeten uitwijzen wat kinderbezoek 
het beste bevordert: gratis toegang, gratis busvervoer, coördinatie van schoolbezoek, een 
kindermuseumweek, museumpromotie op kinderwebsites of een Museumkaart voor meester of juf. 
Ook worden goede voorbeelden van bestaande projecten verzameld en ter lering verspreid. 
Op basis van de resultaten in 2011 besluit de vereniging of specifiek landelijk beleid ter 
bevordering van kinderbezoek zinvol is en hoe dit het beste uit te voeren en financieren.  
 
3) Internationaal museumtoerisme bevorderen 
Musea vormen een van de belangrijkste bestemmingen voor internationale toeristen. Daarmee 
dragen ze bij aan de groeiende gastvrijheidindustrie en geven ons land een positieve identiteit. Ze 
vormen ook een belangrijk argument voor bedrijven die overwegen zich in Nederland te vestigen. 
Het internationale toerisme neemt sinds enige jaren toe. De verwachting is dat die groei doorzet, 
nu in de hele westerse wereld de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Onder hen is een 
groeiend deel dat zich speciaal voor cultuur en erfgoed interesseert. Ook de steeds welvarender 
bevolking van de opkomende economieën brengt nieuwe bezoekers naar ons land. De concurrentie 
op de toeristenmarkt tussen landen neemt toe. Daarom is het belangrijk dat een goed 
cultuurtoeristisch beleid gevoerd wordt, dat de gehele gastvrijheidsector gezamenlijk de kans op 
deze markt grijpt en dat musea zich equiperen om deze groep bezoekers goed te accommoderen.  
De vereniging draagt hier aan bij door te participeren in het project Art District van NBTC en het 
Nederlands Uitburo. 
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Drie vaste waarden 
 
Naast de speerpunten en strategische ontwikkelgebieden biedt de vereniging de leden de komende 
periode veel vertrouwde diensten, waarvan er drie prominent als vaste waarde worden gezien: 
 
1) Museumkaart als bron van ontdekking 
De Museumkaart is sinds 1981 een passe-partout voor museumbezoek en biedt vrije toegang tot 
meer dan 400 musea. In opdracht van de Stichting Museumkaart exploiteert de Museumvereniging 
de Museumkaart. Voor musea is de Museumkaart van belang, omdat het (herhalings)bezoek aan 
musea bevordert en de affiniteit tussen bezoekers en musea versterkt. Meer dan 700.000 mensen 
zijn in bezit van een Museumkaart en hun aantal groeit al jaren gestaag. Daarmee groeit het 
belang van de kaart als stabiele bron van inkomsten voor musea. De kunst is om verdere groei 
mogelijk te maken en de uitkering aan de musea op peil te houden. Dit is de komende jaren een 
extra uitdaging, als meerdere musea heropenen na verbouwing, waaronder enkele grote musea 
(Stedelijk Museum, Rijksmuseum. Nederlands Scheepvaartmuseum). Ook zal de waarde van de 
Museumkaart als bron van marketinginformatie verder beschikbaar komen voor musea. 
 
2) Museumcongres als bron van inspiratie 
Op de donderdag en vrijdag in de eerste week van oktober vindt het tweedaags Museumcongres 
plaats, waar alle voor musea relevante partijen uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven aanwezig 
zijn om met musea te discussiëren, inspiratie op te doen, te leren en zaken in gang te zetten. De 
ieder jaar wisselende locatie wordt geselecteerd op de mogelijkheid te confereren, ontspannen en 
te netwerken. Naast belangrijke sprekers zijn er vele workshops. Er is een beursvloer met voor 
musea relevante bedrijven. Het feest maakt de tongen en de voeten los. 
Met 700 deelnemers is het Museumcongres een bepalend moment in de agenda van museaal 
Nederland. De ambitie is om dit nog beter te benutten om onderwerpen op de agenda te zetten en 
uit te nodigen om daarover te debatteren. Daarmee dient het congres niet alleen de vakmatige 
ontwikkeling van professionals maar ook de meningsvorming binnen en belangenbehartiging van 
de branche. 
 
3) Secties als bronnen van kennis 
Kennis delen en vergroten in collegiaal verband is wat de negen secties van de Museumvereniging 
bieden. Het zijn subverenigingen die op vakinhoudelijk gebied of type museum professionals bijeen 
brengt en hun professionaliteit versterkt. 
Leden van de Museumvereniging kunnen hun medewerkers laten participeren in een of meerdere 
secties. De secties bieden de participanten binding met hun vak of hun functie, zij zijn een forum 
voor actuele onderwerpen op hun vakgebied en een klankbord voor de vereniging. De binding met 
het verenigingsbureau is daarom net zo belangrijk als de binding binnen de secties. Een vaste 
bureaumedewerker beheert de relaties met de secties, is secretaris van de Sectieraad en 
coördineert de activiteitenagenda van alle secties. De ambitie is om de deelname aan de secties 
verder uit te breiden. 
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En verder… 
 
Een complete branchevereniging heeft veel op de agenda staan. Zo ook de Museumvereniging. 
Naast de drie speerpunten, drie ontwikkelgebieden en drie vaste waarden gaat de vereniging 
verder met: 
 
Dienstverlening 

- Museumaanbod: Modellen, inkoopvoordelen 
- Museumvacatures 
- Museumvisie 
- Museumberichten 
- Museumvereniging.nl 

 
Kwaliteitsbeleid 

- Secretariaat Ethische Code Commissie 
- Vernieuwing Nederlands Museumregister 

 
Bijeenkomsten 

- Algemene ledenvergaderingen 
- Nieuwjaarsreceptie 

 
Collectieve Promotie 

- Museumkaart Magazine 
- Museum.nl 
- Museumweekend 
- Museumprijs (partner) 

 
Projecten 

- Museale verwervingen sinds 1933 
- Musea en duurzaamheid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nederlandse Museumvereniging  |  beleidsplan 2011-2013 
 

 

 7 

 
 
 
 
 
Waar zijn we niet (meer) van 
 
Om al deze voornemens goed en zorgvuldig te kunnen uitvoeren, heeft de Museumvereniging 
besloten ook met een aantal activiteiten te stoppen. Andere – wellicht ook interessante – 
ontwikkelingen volgen we wel, maar we gaan er niet actief mee aan de slag. 
 
De vereniging zet een punt achter: 

- MATRA: De MATRA-regeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die non-
gouvernementele organisaties in staat stelde in Oost-Europa professionaliseringsprojecten 
uit te voeren, is gestopt met projecten in de cultuursector.  

- Actieve sponsorwerving voor de Museumkaart: De financiën van de Museumkaart zijn 
gezond en vereisen geen additionele financiering. De substantiële bijdrage van de BankGiro 
Loterij maakt het mogelijk additioneel de collectieve promotie te financieren. De toezegging 
loopt tot 2013 en de vereniging behoudt die steun graag ook nadien. Vooralsnog willen we 
in een voor sponsoring slappe periode geen tijd en middelen steken in onnodige werving 
van gelden en de daartegenover te stellen wederdiensten.  

 
Wat we niet oppakken, wel volgen 

- Collectiebeheer & veiligheidszorg: alles op het gebied van het beheer en behoud van 
collecties is het primaat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De 
Museumvereniging heeft een goede relatie met RCE, is daardoor geïnformeerd en kan 
indien nodig informatie geven. In dit contact worden de sectie Collecties, de daaronder 
vallende Nederlandse Registrarsgroep en de sectie SIMIN betrokken. Zolang het Landelijk 
Contactorgaan Museumconsulenten in dit onderwerp actief is, onderhouden we ook met 
hen hierover contact. 

- Museumeducatie: dit terrein wordt geacht door Erfgoed Nederland en Cultuurnetwerk 
Nederland gedekt te zijn. Ook hier geldt dat goed contact van belang is en dat de sectie 
publiek & presentatie daarin een rol kan vervullen. 

- E-cultuur: het vraagstuk van digitalisering in musea is van groot belang. Het wordt deels 
door de grote musea ter hand genomen, al dan niet in samenwerking met elkaar (Beelden 
voor de toekomst). Erfgoed Nederland heeft het onderwerp als een van haar programma’s 
en organiseert o.a. de conferentie DISH. Digitaal Erfgoed Nederland is geheel aan het 
onderwerp gewijd, en ziet vooral toe op standaarden en aansluiting op grotere landelijke 
programma’s. Goed contact met genoemde organisaties is van belang, met DEN als eerste. 
Hierin ligt een taak voor de sectie SIMIN weggelegd. 

- Rijksmusea: de relatie tussen het rijk en haar rijksgesubsidieerde musea wordt door de 
Vereniging Rijksmusea beheerd. Dit betreft zowel het begrip basisinfrastructuur, eigen 
inkomstenmaatregel, beheerovereenkomst, erfgoedinspectie, Rijksgebouwendienst en 
accres (vraag) voor arbeidsvoorwaarden. Goed contact rond deze onderwerpen is van 
belang om na te gaan wanneer het andere grote musea raakt. Bovendien is rijksbeleid 
veelal een leidend voorbeeld voor lokaal beleid, dus is beïnvloeding ervan van groter 
belang dan alleen voor de rijksmusea. 

 
 
 
 


