
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jaarplan 2010 
 

 

 

oktober 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                     Jaarplan 2010 

 

Pagina 1 

Inhoud      pagina 

 

 

 Samenvatting     2  
 

1)  Belangen behartigen    3 
Lobby 
Agenda 2026 
Visie musea en maatschappij 
Nota Duurzaamheid 
Museale verwervingen sinds 1933 
Collectiemobiliteit / Niet-Verzekeren 

 
2)   Diensten verlenen    4 

Kwaliteitszorg 
Ledenservice 
Werkgeverschap 
Branche-informatie 
 

3) Forum bieden     5 
Secties 
Evenementen 
Communicatie 

 
4)    Imago versterken    6 

Museumkaart 
Collectieve promotie 
Experimenten museumbezoek t/m 12 jaar 
 

5)   Internationale projecten   8 
 Nota Internationaal beleid 

MATRA 
 

6)    Vereniging en bureau   8 
Ledenwerving 
Vereniging en stichting 
Bureau 
Financiën 
Faciliteiten 

 

7) Partners     10 



                                     Jaarplan 2010 

 

Pagina 2 

Samenvatting 
 
De Nederlandse Museumvereniging is de landelijke vereniging voor de gehele 
museumbranche. Zij waakt over de positie van musea in de maatschappij, behartigt de 
collectieve belangen van de ruim 400 aangesloten musea, bevordert de professionaliteit en 
deskundigheid van de aansloten musea en museummedewerkers en helpt musea met het 
bereiken van een zo groot en divers mogelijke publieke belangstelling. 
  
Om dit te bereiken oefent de Museumvereniging de volgende taken uit: 
1) Belangen behartigen: Zorgen voor de collectieve belangen van de Nederlandse musea 
2) Diensten verlenen: Bijdragen aan de ontwikkeling van de branche naar betere 

professionaliteit en kwaliteit. 
3) Forum bieden: Zorgen voor een sterk netwerk tussen museumprofessionals 

waarbinnen kennis zich snel verspreidt en nieuwe inzichten ontstaan. 
4) Imago versterken: werken aan positief museumimago en aan een grotere en meer 

diverse publieke belangstelling voor musea. 
 
Mede dankzij vele ideeënuitwisselingen tussen leden en medewerkers bruist de 
Nederlandse Museumvereniging van de plannen en ambities. We zetten hier op een rij wat 
leden in 2010 van ons zullen merken: 
 
Belangen behartigen 
 
• Publicatie Agenda 2026 

Een onderzoek naar ontwikkelingen in de maatschappij en binnen de musea. Regeren is immers 
vooruitzien. 

• Visie op musea en maatschappij 
Hoe kijkt de vereniging naar de maatschappelijke betekenis van musea? De visie wordt 
georganiseerd, opgesteld en dient als leidraad in de relatie tussen musea en overheden. 

• Nota internationaal beleid 
De rol van de vereniging op internationaal terrein is tot nu toe beperkt gebleven tot enkele 
MATRA projecten. Onderzoek moet die rol opnieuw definiëren, vanuit het belang van de branche. 

• Nota duurzaamheid 
Hoe verhouden musea zich tot het duurzaamheids streven, dat hoog op de maatschappelijke 
agenda staat? Onderzoek moet die verhouding verkennen en nagaan welke rol er voor de 
branche ligt. 

 
Diensten verlenen 
 
• Nieuw versterkt Museumregister 

Een vernieuwd Museumregister ziet in 2010 het licht. Het register krijgt een centrale positie als 
het nationale keurmerk voor museale kwaliteit, waarbij niet alleen de beheer- en behoudfunctie 
wordt getoetst, maar het gehele museumbedrijf.  

• Musea als werkgever 
In 2010 onderzoekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handboek voor 
functieprofielen voor de gehele branche, en een daaraan gekoppelde benchmark voor honorering. 

• Musea in cijfers  
In 2010 verschijnt de eerste jaarlijkse publicatie van Nederlandse Museumvereniging met een 
overzicht van branchegegevens uit verschillende bronnen. 

 
Forum bieden 
 
• Nieuw! Beter! Museumvereniging.nl  

In 2010 wordt de grotendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behoud van stijl en 
met vele nieuwe functionaliteiten. 
 

Imago versterken 
 
• Experimenten museumbezoek kinderen t/m 12 jaar 

In 2010 voert de Museumvereniging een 7-tal experimenten uit om te onderzoeken hoe het 
bezoek van kinderen aan musea kan worden bevorderd.  

• Meer nut van Museumkaart 
Om de Museumkaart nog nuttiger te maken voor musea introduceert de Museumvereniging een 
nieuw kassasysteem, zodat betaling en bezoekinformatie sneller beschikbaar komen. Ook zal het 
relatiebeheer met musea intensiever zijn.  
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1) Belangen behartigen  
 
Lobby 

Goed museumbeleid van de overheid is nodig om de museumbranche gezond te houden. 
Musea hebben echter ook last van overheidsbeleid dat niet op musea gericht is, maar hen 
wel het werken lastig maakt. Of het nu gaat om BTW, auteursrechten, bouwbesluit, 
horecawet, Arbo-wet of bagatelregeling, de musea hebben er mee te maken. De 
Nederlandse Museumvereniging bewaakt het belang van de leden, door te participeren in 
MKB Nederland, het Platform Toerisme en Recreatie, en door contacten te onderhouden 
met departementen, Tweede Kamer, provincies en gemeenten. Leden kunnen relevante 
wet- en regelgeving vinden op onze website, waar ook informatie staat over onze lobby-
inspanningen. 
 
Agenda 2026 

Regeren is vooruitzien. Dat geldt niet alleen voor de overheid, ook de branche regeert over 
zijn lot door vooruit te blikken. Onderzoek naar de ontwikkelingen in de maatschappij en 
binnen de musea in de komende decennia kan aantonen wat de belangrijkste trends 
zouden kunnen zijn en hoe die nu kunnen worden geïnitieerd, bevorderd of voorkomen. 
Hieruit volgt de strategische agenda voor de branche en de branchevereniging. Leden 
worden bij het onderzoek actief betrokken. 
 
Visie musea en maatschappij 

In de komende jaren zal de druk op de overheidsfinanciën ertoe kunnen leiden dat 
subsidies aan musea vaker worden heroverwogen. Zeker nu er drie verkiezingen op elkaar 
volgen. Daarom neemt de vereniging het initiatief voor een nota die de maatschappelijke 
rol van musea verkend en beschrijft.  
 
Nota duurzaamheid 

Hoe duurzaam zijn musea? Ze bewaren het erfgoed voor toekomstige generaties, maar op 
een energie-intensieve manier. Hoe schadelijk is het klimaat in het depot voor het klimaat 
erbuiten? En wat kunnen musea bijdragen aan de behoefte naar duurzaamheid, behalve 
zelf wat duurzamer te zijn? In 2010 onderzoekt de vereniging hoe de museumbranche zich 
verhoudt tot het duurzaamheidsstreven, en wat nodig is om die verhouding te bevorderen. 
 
Museale verwervingen sinds 1933 

De internationale aandacht in de jaren ‘90 voor de van joden gestolen kunstvoorwerpen 
bracht in Nederland het herkomstonderzoek en de restitutie op gang. De 
Museumvereniging coördineerde in 1999-2000 een herkomstonderzoek dat de leden 
uitvoerden naar verwervingen in de periode 1940-1948. Inmiddels is het inzicht dat ook 
vóór 1940, toen in Duitsland de Jodenvervolging begon, van joden gestolen 
kunstvoorwerpen door Nederlandse musea op de internationale kunsthandel kunnen zijn 
verworven, al dan niet bewust. De Museumvereniging meent dat het goed is deze 
vermoedens te onderzoeken en duidelijkheid te verschaffen over de status van de 
collecties in de Nederlandse musea.  
 
Collectiemobiliteit / niet-verzekeren 

Het bevorderen van collectiemobiliteit is een speerpunt van de Museumvereniging. Het is 
geen doel, maar een middel om te bereiken dat de collecties in beheer bij musea zo 
gespreid worden dat ze de op de best denkbare plek verblijven, voor een tentoonstelling, 
vaste opstelling of voor onderzoek. Een belemmering in het bruikleenverkeer vormen de 
kosten die bruikleengevers aan bruikleennemers doorberekenen: vervoer, eventuele 
restauratie, verzekering en diverse vergoedingen. Niet al deze kosten zijn noodzakelijk 
(vooral het verzekeren) en er ontbreekt duidelijkheid over wie welke kosten zou moeten 
dragen.  
In 2010 stelt de Museumvereniging een leidraad op voor beheersing van kosten van 
bruikleenverkeer. Daarnaast zal een lobby gestart worden om overheden te bewegen de 
verzekeringskosten te reduceren, door over te gaan op onverzekerd bruikleen geven. 
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2) Diensten verlenen 
 
De branche heeft belang bij een permanente hoge kwaliteit en bepaalt daarom zelf de 
normen die het daarbij nastreeft. Musea vormen zo als het ware een gilde, een 
beroepsgroep die elkaar onderling aan die normen houdt. Dit schept ook vertrouwen bij 
partijen in de omgeving van musea zoals overheden, inspecties en bij maatschappelijke 
partijen zoals scholen en bij het publiek. Met producten en diensten hoopt de 
Museumvereniging de leden te steunen in het verbeteren en behouden van hun 
professionele kwaliteit.  
 
Kwaliteitszorg  

• Museumregister: Het register krijgt een centrale positie als het nationale keurmerk 
voor museale kwaliteit, dat musea op verschillende wijze kunnen verkrijgen. Dit advies 
gaf de Projectgroep Museumregister in januari 2008 aan de Stichting Museumregister 
en de Museumvereniging. In de nieuwe systematiek wordt niet alleen de beheer- en 
behoudfunctie getoetst, maar het gehele museumbedrijf. Een onafhankelijke 
commissie stelt de standaarden, daarbij bestaande standaarden uit andere sectoren 
zoveel mogelijk incorporerend. Registratie wordt een voorwaarde voor lidmaatschap. 
o In 2010 rondt de Museumvereniging in opdracht van de Stichting Nederlands 

Museumregister en in samenwerking met het Landelijk Contactorgaan 

Museumconsulenten de noodzakelijke vernieuwing van de registratievoorwaarden 

en –systematiek. Mede mogelijk dankzij een bijdrage van de Rijksoverheid.  

• Ethische Code Commissie: De ethische code geldt als norm voor ethisch handelen in 
de sector en wordt bewaakt door de Ethische Code Commissie. De Museumvereniging 
stelt naleving van de code als voorwaarde voor lidmaatschap.  
o In 2010 zal meer ruchtbaarheid gegeven worden aan het werk van de commissie. 

 
Ledenservice 

• Museumcollege: Kennisoverdracht en vaardigheidstraining bieden over relevante 
vakinhoudelijke onderwerpen, zowel binnen de vereniging als met deskundigheid van 
buiten. De Museumvereniging coördineert een programma aan relevante cursussen en 
trainingen, zorgt voor een betaalbaar aanbod en besteedt de uitvoering zoveel 
mogelijk uit. 
o Leer de musea kennen: Steeds meer directies en stafmedewerkers zijn afkomstig 

van buiten de museumbranche en hebben lang niet altijd een museale opleiding 

genoten. Daarom organiseert de vereniging in 2010 een spoedcursus over alles 

wat een ‘buitenstaander’ over musea moet weten.  

• Museumaanbod: Leden kunnen het schaalvoordeel van de vereniging benutten door 
collectief inkopen te doen, middels exclusieve toegang tot inkooporganisatie Value to 
Source. De vereniging stopt met zelf overeenkomsten aangaan met diverse aanbieders 
van diensten en producten.  

• Modellen en raamovereenkomsten: Voor praktische zaken als 
bruikleenovereenkomsten heeft de vereniging modellen die alleen voor leden 
beschikbaar zijn. Ook is relevante wet- en regelgeving op de site te raadplegen. 
o In 2010 komt een Handreiking Vrijwilligers beschikbaar. 
 

Werkgeverschap  

De Museumvereniging biedt musea ondersteuning in hun rol als werkgever. 
• Handboek Arbeidsvoorwaarden: Dit bevat een model arbeidsvoorwaarden toegespitst 

op musea en afgeleid van de CAO voor Rijksmusea. Nuttig voor musea zonder eigen 
CAO.  

• Match!: De vacaturesite Match! maakt het mogelijk personeel te werven. Zo’n 150 
vacatures worden jaarlijks geplaatst. 

• Functieprofielen en richtlijn honorering: Uit onderzoek in 2009 blijkt dat musea 
behoefte hebben aan goed toepasbare functiebeschrijvingen en aan enig houvast bij 
het bepalen van de honorering.  
o In 2010 onderzoekt de Museumvereniging de haalbaarheid van een handboek voor 

functieprofielen voor de gehele branche, en een daaraan gekoppelde benchmark 

voor honorering. 
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Branche-informatie  

• Museumkaart marketinganalyse: Musea die de Museumkaart accepteren kunnen een 
analyse ontvangen over de Museumkaarthouders onder hun bezoekers: waar komen 
ze vandaan, hoe vaak komt men, samenstelling jong/oud, welke musea bezoeken ze 
nog meer, etc. Met meer dan 600.000 Museumkaarthouders is dit voor elk museum 
waardevolle informatie. 

• Museummonitor: De door de Museumvereniging ontwikkelde Museummonitor is voor 
musea bij uitstek het instrument voor publieksonderzoek en wordt door zo’n 40 musea 
gebruikt. TNS NIPO is eigenaar van de Museummonitor en voert deze uit in 
afstemming met de Museumvereniging. 

• Museum Analyse Systeem (Benchmark): Musea kunnen hun bedrijfsprestaties 
verbeteren door die onderling te vergelijken. Het door Stichting Museana ontwikkelde 
Museum Analyse Systeem is daarvoor een nuttig instrument. De Museumvereniging 
participeert in Museana en streeft naar een snelle verspreiding, opdat zoveel mogelijk 
musea er baat bij hebben en een representatief overzicht ontstaat van economische 
grootheden van de branche. 

• Musea in cijfers:  Naast bovengenoemde informatiebronnen zijn er nog vele andere. 
Om zicht te hebben op de vele gegevens over de museumbranche, ontwikkelt de 
Museumvereniging een jaarlijkse publicatie met de belangrijkste gegevensbronnen en 
analyses. 
o In 2010 verschijnt de eerste publicatie met het overzicht van branchegegevens. 

 
 

3) Forum bieden 
 
De diversiteit aan musea in Nederland is enorm. ‘Het museum’ bestaat niet, geen museum 
lijkt op een ander. Daarom vormen musea onder elkaar vele netwerken, op zoek naar 
(h)erkenning en gedeelde ervaringen. Het aantal informele en formele verbanden in de 
sector is groot en draagt bij aan de binding in de sector, maar ook aan versnippering van 
kennis, kunde en kracht. Het is de taak van de Museumvereniging de vele netwerken een 
forum te bieden en zo onderling met elkaar te verbinden. Dat versterkt de identiteit van de 
sector, de binding tussen musea en de vereniging en de kracht om naar buiten toe te 
treden, zowel voor promotie als belangenbehartiging. 
 

Secties  

Musea en de vakmensen die er werken worden op vakinhoudelijk gebied bijeengebracht in 
secties. Elke medewerker van een museum dat lid is van de Museumvereniging, kan 
participeren in maximaal 3 secties. De secties vormen 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 de secties. In 2010 zijn de volgende secties actief: 
• Collecties 
• Culturen 
• Historische musea 
• Kastelen en landhuizen 
• Kunstmusea 
• PR en marketing 
• Publiek en presentatie 
• SIMIN (informatieverzorging) 
• Veiligheidszorg en facilitymanagement 
 
Evenementen 

Om de ontmoeting tussen leden te bevorderen organiseert de Museumvereniging enkele 
evenementen.  
• Nieuwjaarsreceptie: Feestelijke opening op de eerste werkdag van het jaar, op steeds 

wisselende locaties. In 2010 is dit maandag 4 januari in het Rijksmuseum voor 
Oudheden in Leiden. 
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• Algemene ledenvergaderingen: Voor het vaststellen van het beleid, de financiën en de 
bestuurssamenstelling vinden jaarlijks twee ledenvergaderingen plaats. In 2010 is dit 
op 31 mei en 22 november.  

• Museumcongres: Op 7 en 8 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 locatie wordt bewust buiten de Randstad gezocht, zodat er de tijd is om te 
ontspannen en te netwerken. Naast belangrijke sprekers zijn er kleine bijeenkomsten 
en is er een beursvloer. Het feest maakt de tongen en de voeten los. 
o In 2010 onderzoekt de vereniging de mogelijkheid voor een zeer kleinschalige 

voorzomerversie van het congres. 

• Leer de leden kennen: Minstens zes keer per jaar brengen de bureaumedewerkers 
gedurende een dag drie tot vier werkbezoeken aan leden in een bepaalde regio. 

 
Communicatie 

De leden worden geïnformeerd via verschillende eigen media. Een communicatieplan wordt 
jaarlijks opgesteld om de verschillende media, boodschappen en ontvangers goed aan 
elkaar te verbinden. De huisstijl schept een herkenbaar kader en wordt daarom strikt 
nageleefd. 
• Museumvereniging.nl: De website van de Museumvereniging, met actualiteiten, de 

agenda voor vakinhoudelijke evenementen, vacaturebank Match!, archief van 
Museumberichten en veel achtergrondinformatie. 
o In 2010 wordt de grotendeels vernieuwde verenigingssite gelanceerd. Met behoud 

van stijl en met vele nieuwe functionaliteiten. 
• Museumberichten: De digitale maandelijkse nieuwsbrief van de Museumvereniging, 

met het laatste nieuws de activiteiten van Museumvereniging. Oplage 2250. 
• Museumvisie: Het onafhankelijke journalistieke vakblad voor de museumbranche, met 

achtergronden en overzichten. Komt vier keer per jaar uit, oplage bedraagt 2400. 
• Persvoorlichting: Musea komen veel in het nieuws. De pers vindt bij nieuws steeds 

beter de weg naar de vereniging voor informatie en achtergrond. Investeren in de 
persrelaties bevordert deze rol als eerste aanspreekpunt voor de branche. 

 

 
4) Imago versterken 
 
Musea horen bij de belangrijkste publiekstrekkers in de cultuur- en vrijetijdssector. Het 
aantal bezoeken schommelt al jaren tussen rond de 20 en 22 miljoen, net achter het 
filmbezoek en voor het bezoek aan de podiumkunsten. Een hele prestatie gezien de 
stevige concurrentie shoppingmalls, thuiscinema en internet.  Musea moeten beschikken 
over goede marketing en promotie. Het is de taak van de Museumvereniging dit aan te 
vullen met collectieve promotie zoals het Museumweekend en www.museum.nl.  Doel 
daarbij is mensen tot museumbezoek te verleiden door een sterk imago uit te dragen en 
de drempel te verlagen.  
 
Museumkaart 

De Museumkaart is hét marketinginstrument van de Nederlandse musea. De 
Museumvereniging wil het succes van de kaart (ruim 600.000 kaarthouders medio 2009!) 
vasthouden en verbreden.  
• Marketingbeleid: Met 600.000 houders zijn er mogelijkheden de marketing meer toe te 

snijden op doelgroepen, om zo het gebruik van de kaart goed in de hand te houden. 
Verrijking met extra waarden en voordelen houden de kaart interessant. 
Communiceren dat de kaart een goed doel is helpt de loyaliteit. De Museumkaart kan 
zo de komende jaren groeien tot 800.000 kaarthouders. 
o In 2010 onderzoekt de vereniging hoe de kaart te verrijken en als goed doel kan 

positioneren.  

• Relatiebeheer: De relatie tussen de kaartaccepterende musea en de organisatie van de 
Museumkaart is van belang. De nadruk ligt daarbij op de waarde van de Museumkaart 
als (collectief) marketinginstrument. Deelnemers krijgen jaarlijks een informatiemap 
en krijgen regelmatig bezoek van bureaumedewerkers. 
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• Bedrijfskaarten: In 2010 wordt de markt voor bedrijfskaarten actief bewerkt. De 
Museumkaart is een aantrekkelijk premium voor bedrijven om hun medewerkers te 
bieden en levert de Museumkaart aanwas onder nieuw publiek.  

• Vernieuwing kassaregistratiesystemen: De apparatuur voor registratie van 
Museumkaartbezoek is gemiddeld 10 jaar oud en aan vervanging toe. Een nieuw 
systeem, dat sinds 2009 in voorbereiding is, voorziet in een snellere registratie van 
bezoek, en daarmee uitbetaling.   
o Invoering nieuwe kassaregistratie systematiek vindt in 2010 plaats. 

• Museumkaartmagazine: Met een oplage van 325.000 is het Museumkaartmagazine 
een grootschalig medium voor de promotie van tentoonstellingen. Het komt 4 keer per 
jaar uit en zorgt voor extra toeloop op de aangekondigde tentoonstellingen. Daarnaast 
is er 7 keer per jaar een elektronische versie – het E-magazine - voor de 230.000 
kaarthouders die zich daarvoor hebben opgeven.  

 
Collectieve promotie 

• Museum.nl: De site biedt gegevens over tentoonstellingen van veel musea (leden en 
geen leden) en trekt 1,6 miljoen bezoeken per jaar. De techniek achter de site is in 
2008 vernieuwd en functioneert goed.  
o Voor kleine musea die nog niet over een eigen website beschikken, ontwikkelt 

Museum.nl in 2010 een stramien dat eenvoudig centraal te beheren is.  

• Museumweekend: Met evenementen (openingen, festivals, lezingen, museumnacht) 
trekken musea meer aandacht en publiek. Dit fenomeen is de laatste jaren sterk in 
ontwikkeling en heeft nog steeds veel potentie.  De Museumvereniging vult dit sinds 
jaren aan met het Museumweekend. Dit evenement trekt jaarlijks één miljoen 
bezoekers. Doel is om een positief gevoel rondom musea teweeg te brengen. Het 
jaarlijks wisselende thema geeft musea de mogelijkheid iets extra’s te organiseren en 
zo extra bezoek te trekken. In 2010 vindt op 10 en 11 april de 29e editie van het 
Museumweekend plaats. 

• Imago musea: Doel van de collectieve promotie is het bevorderen van het imago van 
de museumsector. Om te weten hoe het met dit imago is gesteld deed de 
Museumvereniging in 2008 hier onderzoek naar. Hieruit blijkt dat musea als uniek, 
leerzaam, waardevol en betrouwbaar worden gezien, maar minder als plezierig en 
spannend.  

o In 2010 worden activiteiten ontwikkeld om deze zwakke kant van het imago 

wat te versterken.  
• AVRO Cultuurshake/Opium TV: De AVRO is in 2008 samenwerking met de 

Museumvereniging en het Nederlands Uitburo aangegaan om tot een magazineachtig 
televisieprogramma te komen dat mensen aanzet tot cultuurparticipatie. De eerste 
versie, Cultuurshake, is na een eerste serie gewijzigd in Opium-TV. Doel is om middels 
een website die aan het televisieprogramma gelieerd is, de kijker wegwijs te maken in 
het overweldigende cultuuraanbod.  
o Of de site werkt zal in de loop van 2010 blijken en geëvalueerd worden. 

Afhankelijk van de uitkomsten wordt de samenwerking voortgezet. 

• Sponsorplan: De collectieve promotie leent zich goed voor het verbinden met grote 
sponsoren. Sinds lang is de Bankgiroloterij hoofdsponsor, in het verleden samen met 
de Rabobank en de Nederlandse Spoorwegen. De Bankgiroloterij draagt vanaf 2009 5 
jaar lang € 500.000,- bij aan de Museumkaart.  
o Vanaf 2010 gaat de Museumvereniging op zoek naar nieuwe hoofdsponsors voor 

de collectieve promotie. Afgelopen jaar is een sponsorplan opgesteld en dit zal in 

samenwerking met professionele sponsorwervingbureaus verder worden 

uitgevoerd.  

 
Experimenten museumbezoek kinderen tot en met 12 jaar 

Bezuinigingen vanwege de crisis doorkruisten het voornemen van het Rijk om musea 
gratis toegankelijk te maken voor kinderen tot en met 12 jaar. Omdat er tevens twijfel 
bestaat over de effectiviteit van gratis toegang, is de Museumvereniging gevraagd enkele 
experimenten te organiseren, die moeten uitwijzen wat het beste kinderbezoek bevordert: 
gratis toegang, gratis busvervoer of specifieke communicatie. Het Rijk stelt eenmalig 5 
miljoen euro beschikbaar.  
o Eind 2009 dient de Museumvereniging een plan in voor een 7-tal experimenten die in 

2010 plaats zullen vinden. In 2011 worden de experimenten geëvalueerd.  
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5) Internationale projecten 
 
Musea zijn in vele opzichten onderdeel van het internationale verkeer. Zowel door de 
mobiliteit van collecties (internationaal bruikleenverkeer) als dat van het publiek (20% van 
de bezoeken zijn van buitenlandse toeristen). Ter bevordering van dit internationale 
verkeer opereert de Museumvereniging in internationale netwerken (zie hierboven) en 
onderneemt de nodige activiteiten. 
 
Nota Internationaal beleid  
De internationale activiteiten van de Museumvereniging hebben zich de afgelopen jaren 
geconcentreerd op maatschappelijke betrokken projecten in Oost-Europa. Daarmee is de 
rol van de vereniging op buitenlands terrein niet begrensd. Het is hoog tijd deze rol te 
onderzoeken en te definiëren.  
o In 2010 stelt de vereniging een nota Internationaal beleid op, die als leidraad moet 

gelden voor de vereniging in de komende periode. 

   
MATRA 

Ter bevordering van professionaliteit van museummedewerkers in Oost-Europese landen 
onderneemt de Museumvereniging sinds enige jaren Maatschappelijke transformatie 
(MATRA) projecten. Deze meerjarige projecten voorzien in trainingen, werkbezoeken, 
congressen en seminars. Vanuit de Nederlandse musea worden professionals hiervoor 
gevraagd, die niet alleen hun kennis zo verspreiden, maar ook interessante ervaringen 
opdoen in het buitenland. Meerdere uitwisselingsprojecten zijn hier uit voortgekomen. De 
vereniging toont met deze projecten zijn maatschappelijke betrokkenheid met die delen 
van Europa die in transitie zijn. 
o In 2010 wordt het project in Roemenië afgerond. Een nieuwe aanvraag voor een 

project in Kroatië, Bosnië en Servië is in 2009 ingediend en zal bij toekenning in 2010 

begonnen worden. 

 
 

6) Vereniging & bureau 
 
Een sterke branchevereniging bestaat bij de gratie van een sterke binding met de leden. 
De keuze voor lidmaatschap moet weloverwogen en vrij zijn, de voorwaarden voor 
lidmaatschap moeten echter bindend zijn. Daarom zijn lidmaatschap, acceptatie van de 
Museumkaart en registratie in het Museumregister zoveel mogelijk ineen geschoven. 
Organisaties in de museale sector die geen museum zijn en waarmee de musea een 
werkrelatie hebben, kunnen zich liëren (zoals De Hermitage). 
In 2009 zijn 426 musea lid van de vereniging. Hiervan zijn 284 opgenomen in het 
Museumregister. 316 accepteren de Museumkaart. Daarnaast zijn er 40 instellingen 
gelieerd aan de vereniging, waarvan er 6 de Museumkaart mogen accepteren.  
 
Ledenwerving  
Vanaf 2010 zullen musea die de Museumkaart accepteren lid moeten zijn van de 
Museumvereniging. In 2009 is onder de 119 niet aangesloten musea geworven. De 113 
musea die geregistreerd zijn in het Museumregister, maar nog niet lid, zullen in 2010 
actief benaderd worden. Naar verwachting zal de vereniging in 2010 in ledenaantal stijgen.  
 
Vereniging en Stichting 

Onderstaand organigram geeft aan hoe de vereniging en het bureau zijn georganiseerd. 
De Algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan, waar het bestuur verantwoording 
aan aflegt over het gevoerde beleid. Het bestuur heeft een directeur aangesteld, die aan 
het bestuur zich verantwoord. De directeur bereidt het beleid voor, het bestuur stelt het 
vast. Voor de uitvoering van het beleid leidt de directeur het bureau en verwerft daarvoor 
personeel. 
Het bestuur is op tevens het bestuur van de Stichting Museumkaart. De Museumvereniging 
voert in opdracht van de stichting het beheer van de Museumkaart uit, alsmede de 
activiteiten op het gebied van collectieve promotie 
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Bureau 

In 2010 werken op het bureau 25 mensen, in totaal voor 21 fte. In totaal werkt 7,4 fte 
voor de vereniging en 13,8 fte voor de stichting. 
 

 
 

 

Financiën 

Met een begrotingsomvang van 23,5 miljoen is een goede financiële organisatie een 
voorwaarde. 
• Rapportage: Er wordt op kwartaalbasis gerapporteerd aan de directie. Na een halfjaar 

wordt een prognose opgesteld en aan het bestuur gerapporteerd.  
• Museumkaart: In 2010, na implementatie van het nieuwe kassaregistratiesysteem, 

wordt het mogelijk de uitkering aan musea maandelijks te uit te voeren. Per maand 
kunnen dan zowel verkoop als gebruik en uitkering worden gerapporteerd. 

• Treasury: De stichting Museumkaart beheert de vooruitontvangen Museumkaart 
gelden. Goed beheer zorgt voor een veilig rendement. 

• Planning en control: Om de organisatie te versterken wordt een handboek 
Administratieve organisatie / Interne controle opgesteld, dat alle noodzakelijke 
procedures beschrijft. 

 
Faciliteiten 

Goede bereikbaarheid staat centraal. 
• CRM/CMS: In 2010 vernieuwt de vereniging zowel het CRM systeem voor relatiebeheer 

als het CMS voor het beheer van de verschillende websites. 
• Serviceproject: Uit het Ledentevredenheids onderzoek bleek de waardering voor de 

bereikbaarheid en de service aan leden die ons bereiken beter kan. In 2010 wordt 
onderzocht hoe dit te verbeteren is. 

• Huisvesting: In 2010 verloopt het huurcontract van het kantoor aan de 
Rapenburgerstraat 123. Er zal onderhandeld worden over verlening, en tegelijk naar 
alternatieven worden gekeken. 

• Telefooncentrale: In 2010 zal de telefooncentrale vervangen worden. 

Directeur 
 
- Algemene leiding 
- Verenigingszaken 
- Lobby 

Belangen & 
Dienstverlening 

 
- Belangen behartigen 
- Diensten verlenen 
- Secties 
- Matra projecten 
 

5,6 fte 

Marketing & 
Communicatie 

 
- Communicatie 
- Evenementen 
- Museumkaart 
- Collectieve promotie 
 

7,3 fte 

Bedrijfsvoering 
 

 
- Financiën 
- Secretariaat 
- Faciliteiten 
- Personeel 
 

8,3 fte 
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7) Partners 
 
Door de samenwerking en afstemming met andere partijen in de museum-, erfgoed- en 
cultuursector hebben veel van de in dit plan beschreven activiteiten een betere kans van 
slagen. Hierbij per partij een momentopname van de samenwerking, die kan veranderen in 
de loop van de tijd. 
 
Erfgoed Nederland (EN) 
- Museumcongres: Bijdrage programmering 
 
Instituut Collectie Nederland (ICN) 
- Collectiemobiliteit: Afstemming Europees 

beleid 
 
Interprovinciaal Overleg (IPO) 
- Lobby onverzekerd bruikleenverkeer 
- Afstemmen vernieuwing Museumregister 
 
Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) 
- Deskundigheidsbevordering: Afstemmen 

rolverdeling 
- Museumregister: Bestuur en afstemming 

vernieuwing Museumregister 
- Onderzoek Museale verwervingen sinds 

1933: lid begeleidingscommissie 
 
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) 
- Ondersteuning MATRA projecten 
 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) 
- Ondersteuning Experimenten 

museumbezoek t/m 12 jaar  
- Ondersteuning onderzoek Museale 

verwervingen sinds 1933 

 
MKB Nederland 
- Belangenbehartiging: Afstemming lobby 

algemeen rijksbeleid 
- Platform Toerisme en Recreatie 
 
Network of European Museum organisations 
(NEMO) 
- Collegiaal platform, Lobby naar Europese 

Commissie 
 
Rijksdienst Kunsthistorische Documentatie 
(RKD) 
- Onderzoek Museale verwervingen sinds 

1933: lid begeleidingscommissie 
 
Stichting Nederlands Museumregister (SNMR) 
- Opdrachtgever vernieuwing 

Museumregister 
 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
- Lobby onverzekerd bruikleenverkeer 
- Afstemmen vernieuwing Museumregister 
- Onderzoek haalbaarheid 

modelovereenkomsten 
 
Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) 
- Lobby onverzekerd bruikleenverkeer

 
 
  


