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De samenwerking tussen musea is volop in
ontwikkeling. De tijd is er rijp voor, de uitdagingen zijn talrijk en meer handen grijpen ook
beter kansen. Na Proeven van Partnerschap,
dat een overzicht geeft van de vele samenwerkingsvormen in museumland, is door de commissie Putters in Musea voor Mensen gewezen
op het belang van het kiezen van profiel.
Want samenwerken betekent niet: allemaal
hetzelfde doen, en met gelijksoortigen samenwerken. Minstens zo belangrijk is aanknopingspunten vinden voor samenwerking met bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen en zo nieuwe
wegen inslaan.
Het succes van de golf aan heropeningen
straalt af op de museumbranche. Maar we
mogen niet de ogen sluiten voor het feit dat
er musea zijn die het minder goed doen en het
zwaar hebben. Putters wijst er ook op.
Met name de middelgrote musea die afhankelijk zijn van middelgrote gemeenten staan voor
lastige opgaven.

Deze koers kon de vereniging alleen inslaan na
een stevige ingreep in de organisatie van het
bureau. Naast een op te lossen structureel
tekort moest er een organisatie komen die
zich, zowel in mensen als middelen, meer op de
collectieve belangen kan richten en de andere
taken daar aan laat bijdragen. De ingreep deed
pijn, die bestuur, directie maar ook de leden
voelden. Het vergde moed van de leden om die
stap te steunen.
Dit jaarverslag eindigt met een vooruitblik.
Die geeft aan dat we bezig zijn met de nieuwe
koers en dat die vrucht begint te vormen, en
binnenkort af zal werpen.
Irene Asscher-Vonk, voorzitter
April 2015

© Rogier Chang

Voorwoord

De leden van de Museumvereniging hebben in 2014
laten zien dat ze een eenheid vormen. Of het nu is in
hun onderling toenemende samenwerking, of in het
bundelen van hun kracht binnen de vereniging.
Musea stonden meer dan ooit zij aan zij.

De Museumvereniging koos daarom in 2014, in
het eerste jaar na de fusie van de Nederlandse
Museumvereniging en de Vereniging van Rijksmusea, om de belangenbehartiging voorop te
stellen in het nieuwe beleidsplan. Zo goed gaat
het niet overal en bovendien is het succes van
nu geen garantie voor de toekomst. Het draagvlak voor musea in de politiek en publieke
opinie moet sterker. En de musea moeten zich
klaar maken voor de toekomst.
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Om dit te realiseren onderhoudt de vereniging
contacten met partijen op maatschappelijk,
politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau.
De vereniging is spreekbuis richting pers en
politiek. De vereniging neemt deel aan kansrijke overlegstructuren binnen de cultuur
sector, het toerisme, het midden- en klein
bedrijf en in Europees en internationaal
verband.

© Fred Ernst

Behartigen van de belangen van de musea in
Nederland is de kerntaak van de Museumvereniging.
Voor musea is een positief oordeel in de publieke
opinie en de politieke arena van het grootste belang.

Voor 2014 is een public affairs agenda
opgesteld. Er is gekozen voor de speerpunten
samenwerken, cultuureducatie en collectie
mobiliteit. Rode draad door de agenda is de
vraag: ‘Hoe kunnen we samen het museum
bestel verbeteren?’.
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Rapport ‘Musea voor Mensen’ commissie Putters
In oktober 2014 verscheen het rapport Musea voor
Mensen van de commissie Putters.

De commissie onderzocht in opdracht van de
Museumvereniging actuele voorbeelden van
innovatie en nieuwe vormen van partnerschappen uit de museale praktijk.
De commissie adviseert musea:
- zelf initiatief te nemen tot een systeem van
kwaliteitsbeoordeling en prestatieafspraken
dat recht doet aan de variëteit en maatschappelijke waarde van musea.
- een duidelijke focus in de collectie te kiezen
en het profiel van het museum hierop toe te
spitsen.
- scholen te zien als stakeholders en vooral
aansluiting te zoeken bij de doelen en
inhoud van curricula en de behoeften van
scholen zelf.
- aansluiting bij hun lokale en regionale
omgeving, waar met name kansen liggen
voor middelgrote stads- en streekmusea,
die de ondergrens door bezuinigingen
bereikt hebben.
Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel
Planbureau) overhandigde het rapport op het
Museumcongres aan Marjan Hammersma,
directeur-generaal Cultuur en Media van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en aan Irene Asscher-Vonk, voorzitter
van het bestuur van de Museumvereniging.
De adviezen van de commissie Putters worden
door de Museumvereniging overgenomen en
tot uitvoering gebracht.
De commissie bestond verder uit Pieter
Geelen (medeoprichter TomTom en oprichter
Turing Foundation), Manfred Sellink (directeur
Musea Brugge) en Claartje Bunnik (Bunnik
Beleid en Advies) als secretaris.
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Rapport ‘Uitlenen is
een kans’ over
bruikleenverkeer
In december 2014
publiceerde de
Museumvereniging het
rapport Uitlenen is een
kans, een onderzoek
naar museaal bruikleenverkeer in Nederland.

Uitlenen
is een
kans
Museaal bruikleenverkeer in Nederland
dr J.P. Sigmond
en dr E.M. Jacobs

Het doel was om een helder beeld te krijgen
van het bruikleenverkeer in Nederland en
mogelijkheden voor verbeteringen in kaart te
brengen waardoor museale collecties zichtbaarder kunnen worden. Meer publiek voor de
schatten van Nederland.

vindbaar”, en “vraag aandacht en lobby voor
digitalisering van collecties”.
De Museumvereniging stimuleert leden,
overheden en betrokken partijen om de
aanbevelingen uit het rapport in praktijk te
brengen.

Het rapport is positief over het bruikleenverkeer, dat nieuwe waarden geeft aan objecten.
Het verrijkt de collectie van de bruikleengever,
verhoogt de kwaliteit van de expositie van de
bruikleennemer en verdiept de kennis en het
onderlinge vertrouwen van de museummedewerkers die bij de uitwisseling betrokken zijn.
Bruikleenverkeer van kunstvoorwerpen ondervindt echter belemmeringen. Het rapport doet
daartoe acht aanbevelingen, waaronder “maak
bruikleenvoorwaarden helder en makkelijk

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. J. P.
Sigmond (voormalig directeur Collecties Rijksmuseum Amsterdam) en dr. E.M. Jacobs
(consultant Els Jacobs Advies & Onderzoek).
De Museumvereniging heeft dit onderzoek
mede met financiering van het Mondriaan
Fonds uit laten voeren.
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Maatschappelijke waarde
In 2011 publiceerde de Museumvereniging Meer
dan waard, over de vijf maatschappelijke waarden
van musea: de collectie-, verbindende-, educatieve-,
belevings- en economische waarde.
Sindsdien droeg de vereniging de boodschap
actief uit en zijn de vijf waarden inmiddels
gemeengoed, zo bleek uit evaluatie in 2014.

Tweede Kamerlid Jacques Monasch op stage in het Scheepvaartmuseum

Erfgoedwet
De Erfgoedwet wordt een nieuwe wet die vanaf 2016
de huidige erfgoedwetten samen zal brengen.
De Erfgoedwet zal gevolgen hebben voor een
groot gedeelte van de culturele erfgoedsector,
zo ook voor musea. De Museumvereniging is
vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling
van de wet, vanwege twee onderwerpen:
- Bescherming van collecties: Voordat het
Rijk, een provincie of gemeente mag overgaan tot het vervreemden van een cultuurgoed dat onvervangbaar en onmisbaar is
voor het Nederlands cultuurbezit, dient
deze een deskundigenadvies in te winnen.
Dit is in lijn met de nieuwe opzet van de
Leidraad Afstoting Museale Objecten
(LAMO) van de Museumvereniging.
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- Structurele bekostiging van huisvesting van
rijksmusea en van het beheer en behoud van
de rijkscollectie: Sinds het rapport Musea
voor morgen pleit de vereniging voor structurele bekostiging, in plaats van de vierjaarlijkse cultuurnotasystematiek. Ook het
beheer van de huisvesting komt in handen
van de rijksmusea. De Museumvereniging is
actief betrokken bij de uitvoering.
Museumvereniging riep in juli musea op te
reageren op de internetconsultatie en stuurde
zelf een uitgebreide reactie in. Verder is contact gehouden met alle betrokken partijen,
waaronder de Tweede Kamer.

In vervolg op Meer dan waard organiseerde de
vereniging in mei voor derde keer een lobbytraining voor directeuren en op het Museumcongres een masterclass lobbyen door Wim
Pijbes, hoofddirecteur van het Rijksmuseum
Amsterdam. Daarnaast biedt de vereniging
politici een dagje stage in een museum aan.
Vijf van de elf zittende Tweede Kamerleden uit
de Commissie Cultuur, deden een stage in een
museum. Jacques Monasch (PvdA) bezocht
het Scheepvaartmuseum, Arno Rutte (VVD)
ging aan de slag in het Drents Museum, Vera
Bergkamp (D66) zat achter de kassa in het
Van Gogh Museum, Roelof Bisschop (SGP)
ging naar het Openluchtmuseum en Norbert

Klein (50plus) schoffelde in de tuinen van het
Loo. De reacties waren enthousiast en men
was onder de indruk van de enorme diversiteit
van het museale bedrijf. In 2015 volgen er meer
stages. Ze zijn een effectief informeel lobby-
instrument.
Meer dan waard was ook inspiratie voor
minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, bij het opstellen van de
Nationale kennisagenda voor het museale
veld. De kennisagenda beoogt een verbreding
van het onderzoek naar meer dan alleen de
collectiewaarde door en voor musea. Dat is
goed voor musea die zich steeds sterker
verhouden tot de samenleving.

Kring rijksmusea
De rijksmusea vormen binnen de Museumvereniging
een kring.
Zij bespreken daarbinnen hun specifieke
belangen. In 2014 was vooral aan de orde de
overdracht van het beheer van de huisvesting
van het rijk aan zeventien rijksmusea.
Een omvangrijk en complex project waar de

 useumvereniging actief aan deelneemt via
M
betrokkenheid bij de Erfgoedwet. Het is gelukt
om alle partijen in 2014 op één lijn te krijgen.
Afronding van dit project wordt in 2015 verwacht,
zodat overdracht per 2016 kan plaatsvinden.
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Onze collectieve promotie zetten we in om het
verdienvermogen te vergroten, opdat musea
een grotere financiële zelfstandigheid krijgen.
Deze collectieve promotie draagt bij aan de
kwaliteit en het imago van de museumbranche.
De vereniging bedrijft collectieve promotie via
de Stichting Museumkaart. Naast de Museumkaart zetten we ook in op andere manieren om
mensen, musea en media te verbinden.
Thuis en onderweg is museumkaart.nl de bron.
Met programma’s op de publieke, commerciële
en regionale omroep zijn we aanwezig op de
televisie, als ook met agendatips online en in
de landelijke dagbladen.

© Fred Ernst
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De Museumvereniging wil de publieke belangstelling
voor musea vergroten en meer inkomsten voor musea
realiseren.
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Het succes van de Museumkaart zet onverminderd door. Op 31 december 2014 stond de
teller op 1,1 miljoen actieve Museumkaarten
waarmee 7,5 miljoen bezoeken zijn afgelegd.
De verkoop van het aantal Museumkaarten is
10% gestegen ten opzichte van 2013.
Het gemiddelde gebruik per kaart lag op 6,6
bezoeken, de gemiddelde (gewogen) entreeprijs van de aangesloten musea lag in 2014 op
€ 10,35 inclusief btw. Uiteindelijk is hierdoor
een bedrag van maar liefst € 44,1 miljoen
uitgekeerd aan bezoekvergoeding door de
Stichting Museumkaart over 2014.
De Museumkaart is goed voor gemiddeld 25%
van de entreegelden van musea. De Museumkaart zorgt niet alleen voor meer entreegelden,
maar ook voor meer bezoeken en meer inkomsten uit horeca en winkel.

Verkoopprijs en bezoekvergoeding
Om de musea voldoende te kunnen blijven
vergoeden moet de prijs van de Museumkaart
meebewegen met de entreeprijzen van de
musea waar de bezoeken zijn afgelegd.
Mede door alle schitterende heropende musea
zien wij de publieke belangstelling voor de
musea jaarlijks stijgen. Omdat dit ook vaak
de duurdere musea zijn, stijgt de gemiddelde
entreeprijs ook. Wij streven er naar om minimaal 60% van de gewogen entreeprijs uit te
betalen per bezoek.
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Museumkaart
De Museumkaart wordt al 34 jaar uitgegeven door
de Stichting Museumkaart, een ongesubsidieerde
instelling zonder winstoogmerk. De stichting is verbonden aan de Museumvereniging. De Museumkaart
is persoonsgebonden en biedt een jaar lang onbeperkt
toegang tot 400 musea in Nederland. Voor elk bezoek
met de Museumkaart ontvangt het museum een
vergoeding gebaseerd op de eigen toegangsprijs.

Een prijsverhoging van de Museumkaart kan
echter vergaande gevolgen hebben, zoals
kaarthouders die afhaken of de kaart juist veel
vaker gaan gebruiken. Mede op grond van de
uitkomsten van een jaarlijks herhaald prijs
onderzoek is besloten tot een prijsverhoging.
Sinds 1 juli 2014 kost de kaart aan de kassa van
het museum of online € 59,90 voor volwassenen
en € 32,45 voor jongeren tot en met 18 jaar.
Abonnementhouders betalen € 4,95 minder.
De musea verzorgden in 2014 bijna een kwart
van de eerste verkopen. Zij krijgen hiervoor
een provisie van € 3,50 per verkochte kaart.
Ongeveer twee derde van de kaarthouders
hebben een doorlopend abonnement.
Musea ontvangen maandelijks een voorschot
van 50% van de gemiddelde entreeprijs,
dit wordt maandelijks automatisch uitgekeerd
aan de musea. Vervolgens wordt aan het einde
van het jaar bekeken welk bedrag er nog
beschikbaar is, op basis hiervan berekenen
wij de definitieve hoogte van de vergoeding.

Marketingrapportages Museumkaartbezoek
Door de barcode op de Museumkaart kunnen
we marketinginformatie verzamelen en ter
beschikking stellen aan deelnemende musea.
Deze gestandaardiseerde gegevens bieden
musea inzicht in het gedrag van hun bezoekers
met de Museumkaart. Musea worden in staat
gesteld om zelf een dashboardanalyse te
maken en die te vergelijken met die van andere
musea. Door het gebruikte kaartnummer te
matchen met de persoonsgegevens in onze
personen database kunnen wij laten zien waar
de Museumkaartbezoeker vandaan komt,
welke musea hij nog meer bezocht en een
aantal kenmerken zoals bijvoorbeeld man/
vrouw en leeftijd. Deze gegevens worden
vanwege privacy wetgeving nooit tot één
persoon herleidbaar getoond. Wilt u hier
meer over weten bekijk dan het filmpje op:
www.museumvereniging.nl/Museumkaart/
Marketingdashboard.
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Museum.nl en
Museumkaart.nl

© Roy Beusker

De site museum.nl presenteert geregistreerde
musea met hun vaste collecties, bezoek
informatie, tentoonstellingen en kortdurende
activiteiten. Het doel is potentiële museum
bezoekers te informeren en te inspireren.
Museumkaart.nl is een servicesite voor de
kaarthouders. Beide sites versterken elkaar.
In 2014 kreeg museum.nl 167.719 bezoeken van
127.692 bezoekers en museumkaart.nl
2.789.615 bezoeken van 1.834.495 bezoekers.

NEMO Science Centre uitgeroepen tot Kidsproof Museum 2014

Museumkids.nl en
Museuminspecteurs
Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij

BankGiro Loterij
Sinds 2000 is de Museumvereniging
beneficiënt van de BankGiro Loterij.
Eind 2012 heeft de loterij toegezegd tot en met
2017 jaarlijks € 500.000 bij te dragen aan de
versterking van de collectieve promotie van
musea.
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Het online platform Museumkids.nl wil bij
kinderen interesse voor musea en cultureel
erfgoed opwekken en het bezoek aan musea
faciliteren.
Museuminspecteurs waarbij kinderen hun
mening geven over hun museumbezoek en dat
deel is van Museumkids.nl boekte succes in
2014.
Afgelopen jaar stuurden een recordaantal van
2474 inspecteurs, 4672 rapporten in waarop
kinderen 19820 stemmen hebben uitgebracht.
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De vereniging zorgt voor toenemende professionalisering in de branche door diensten en activiteiten aan de
leden aan te bieden. Dit gebeurt rond de drie pijlers:
werkgeverschap, kwaliteitszorg en inspiratie.
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Werkgeverschap
Musea zijn arbeidsintensieve organisaties.
De medewerkers zijn van grote waarde voor de musea.
Dat vraagt van de musea goed werkgeverschap.
De Museumvereniging bevordert dit met het tot stand
komen van de Museum cao, het aanbieden van kennis
en instrumenten, het bijeen brengen van de musea in
de kring Werkgeverschap en de met personeelszaken
belaste medewerkers in de commissie P&O.
Belangrijkste resultaten in 2014:
Herziening handboek
referentiefuncties
Het bestaande functiehandboek uit 2005 is
grondig herzien. Het functieraster is aangepast
en uitgebreid met commerciële functies en alle
functies zijn opnieuw beschreven met specifieke aandacht voor loopbaanpaden.
Ook zijn competenties toegevoegd. In de loop
van 2014 zijn de functiebeschrijvingen en de
inschalingen afgestemd met de Algemene
Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)
en aangepast aan de ORBA PM-methode.
Begin 2015 is het mogelijk om het vernieuwde
handboek te bestellen tegen een aantrekkelijk
tarief voor musea.

Sectorplan Cultuur
Op initiatief van de Federatie Cultuur (FC),
de koepel van brancheverenigingen in de
cultuursector, is voor de Asscher-gelden een
aanvraag voor een sectorplan voor de cultuursector ingediend. Samen met enkele leden van
de kring Werkgeverszaken heeft de vereniging
een deelplan voor musea opgesteld. Inzet was
om leidinggevenden te trainen in het voeren
van gesprekken met hun medewerkers over
levensfasebewust personeelsbeleid.
Eerder onderzoek in 2014 had uitgewezen dat
dit tot nu toe niet of nauwelijks gebeurt. In de
loop van 2014 werd duidelijk dat een eigen
aanvraag op dit moment nog niet kan rekenen
op v
 oldoende draagvlak binnen de bij de cao
aangesloten musea. Onderzocht wordt of de
Museumvereniging kan aansluiten bij één van
de andere deelnemende FC-leden.

Kwaliteitszorg
Professionele kwaliteit is onderdeel van het succes
van musea. De Museumvereniging hanteert standaarden die musea gebruiken om de kwaliteit te bewaken
en te bevorderen.

Visitatie, registratie en ethiek

Museumcijfers

De Museumvereniging draagt bij aan de
kwaliteit van de branche door opname in het
Museumregister als lidmaatschapsvoorwaarde
te stellen. Het Museumregister is een onafhankelijke stichting die toetst aan de norm voor
musea. De norm wordt bepaald door de
Museumvereniging samen met het Landelijk
Contactorgaan Museumconsulenten.
In 2014 is vereenvoudiging van de museumnorm in gang gezet, na evaluatie van de in
2011 vernieuwde norm. In 2015 zal de vereenvoudiging afgerond worden. Nieuw is dat de
Ethische Code voor Musea expliciet onderdeel
is van de norm.

Inzicht in de omvang van de museumbranche
draagt ook bij aan de kwaliteit van de bedrijfsvoering van musea. In 2014 publiceerde de
Museumvereniging Museumcijfers 2013.
Het bevat de belangrijkste cijfers van musea
over het afgelopen jaar. 2013 was een markant
jaar met spectaculaire (her)openingen en
aansprekende tentoonstellingen. Musea ontvingen in totaal 23,2 miljoen bezoeken, een
toename van 13%. Ook de eigen inkomsten
stegen met 13% naar € 360 miljoen.
De bron is het benchmarksysteem Museana,
dat tentoonstellings- en bezoekersgegevens
en informatie omtrent personeel en financiën
verzamelt onder bijna 260 musea. Museana is
sinds 2007 een waardevolle gegevensbank
voor de sector.

Verder werkt de vereniging aan het herin
voeren van het visitatiesysteem dat de
rijksmusea tot 2013 gebruikten. De ervaringen
waren goed. Ook de commissie Putters adviseert dit systeem in het rapport Musea voor
Mensen. In 2014 is opnieuw gekeken naar een
model voor de zelfevaluatie waarbij aansluiting
is gezocht met de eisen vanuit het Museum
register. In overleg met het ministerie van
OCW wordt onderzocht hoe dit model onderdeel van de subsidierelatie met de rijksmusea
kan worden.
De Ethische Code Commissie voor Musea is
in 2014 geen advies gevraagd, noch heeft zij
advies gegeven. Voorzitter Niek van Lingen is
na twee termijnen, tijdelijk vervangen door
vice-voorzitter René Klomp.
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Museumvisie
Het vaktijdschrift Museumvisie biedt verdieping, belicht museale kwesties in binnen- en
buitenland, en besteedt aandacht aan spraakmakers, ideeën en meningen. Museumvisie
heeft een onafhankelijke hoofdredacteur, die in
opdracht van de Museumvereniging werkt,
met een redactieadviesraad van museum
directeuren en andere professionals. Het blad
verschijnt elk kwartaal. Leden ontvangen gratis
een aantal exemplaren (maximaal vijf, afhankelijk van hun contributie). Ook is er een groep
trouwe abonnees die € 45 per jaar betalen.

Secties
Museumcongres
Het 8e Museumcongres vond op 9 en 10
oktober plaats in een gastvrij Leeuwarden.
Het thema was ‘Collectie Boppe!’ Boppe is
Fries voor vanuit je hart, bovenaan en ook
letterlijk boven, op zolder. Het congres bood
een gevarieerd palet aan sprekers en werkgroepen. Aan de hand van een vraaggesprek
onder leiding van Max Meijer, deelde Wim
Pijbes, hoofddirecteur van het Rijksmuseum
Amsterdam in een drukbezochte Masterclass
zijn successen en valkuilen van lobbyen. Op
de beursvloer stonden 27 bedrijven. Met 550
deelnemers is het Museumcongres goed
bezocht.
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Inspiratie
Kennis maken kan goed bij de Museumvereniging.
We bieden musea meerdere mogelijkheden om elkaar
te ontmoeten, kennis uit te wisselen en kennis te
maken met denkers en sprekers van binnen en buiten
de museumwereld. Van directeur tot medewerker,
van educatie tot beveiliging en van publiek tot politiek,
in alles komt de volle breedte van het museumwerk
aan bod.

De secties zijn onmisbaar voor de professio
nalisering van medewerkers op specifieke
museale vakgebieden. In 2014 hebben de
negen secties gezamenlijk twintig activiteiten
georganiseerd die 849 deelnemers trokken.
Ook hebben de secties zeven workshops op
het Museumcongres georganiseerd.
Sectie Collecties Studiedag, Drie depots in één
gebouw, hoe gaat dat nou?: Noordbrabants
Museum, met 33 deelnemers. Sectie Culturen
Tentoonstellingsanalyse Jimmy Nelson fotografie: Rijksmuseum Volkenkunde, met 30 deel
nemers. Sectie Historische Musea Hoe krijg je
jouw museum op tv?: Noordbrabants Museum,
met 17 deelnemers. Tentoonstellingsanalyse:
Elisabeth Weeshuis Museum, met 33 deel

nemers. Tentoonstellingsanalyse: Limburgs
Museum, met 24 deelnemers. Sectie Kunst
musea Discussiemiddag “De rol van de conservator in de 21ste eeuw”: Van Gogh Museum,
met 78 deelnemers. Sectie PR & Marketing
Marketinganalyse 02: Gemeentemuseum
Den Haag, met 32 deelnemers. Marketing
analyse: de website als inspiratiebron, Textielmuseum Tilburg, met 15 deelnemers. Heidag
Doelgroepsegmentatie en Data analyse,
Spoorwegmuseum deelname via ACMC.
Sectie Historische huizen Voorjaarsdag – 
Zin en Onzin van de museumwinkel: Kasteel
Amerongen, met 45 deelnemers. Sectie
Publiek & Presentatie Tentoonstellingsanalyse
light: De Fundatie Zwolle, met 20 deelnemers.
Studiereis: München, met 23 deelnemers.
Tentoonstellingsanalyse ‘Het geheugenpaleis’.
Tentoonstellingsanalyse: Verzetsmuseum
Junior, met 45 deelnemers. Symposium Tekst
in het museum: Rijksmuseum Amsterdam, met
259 deelnemers. Sectie Informatievoorziening
in Musea (SIMIN) Studiedag over digitale

duurzaamheid, Koninklijke Bibliotheek, met
25 deelnemers. Studiedag: Auteursrecht goed
geregeld, De Lakenhal, met 82 deelnemers.
Sectie Veiligheidszorg en Facility Management
Studiereis: Berlijn, met 26 deelnemers.
In 2014 is de herstructurering van de secties
afgerond. De Museumvereniging en de
sectieraad willen de secties versterken door
ze onder te brengen in drie domeinen: collecties, publiek en zakelijk. Een domein is een
verzamelpunt van expertises en onderwerpen
die interessant zijn voor musea en hun medewerkers. Per domein wordt elk jaar een grote
activiteit georganiseerd waarvoor de sectieraad als redactie fungeert en de vereniging de
logistiek regelt.
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Organisatie

Om haar doelen te bereiken beschikt de vereniging
over een professioneel bureau. De leiding ligt bij het
managementteam, bestaande uit de Algemeen directeur, directeur Leden en manager Collectie Promotie.
De Algemeen directeur legt verantwoording af aan
het bestuur, en het bestuur aan de ledenvergadering.
Het bestuur vormt een personele unie met het bestuur
van de stichting Museumkaart.
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De samenleving beweegt continu. Veranderingen in politiek, economie, techniek en maatschappij volgen elkaar snel op. Musea worden
geconfronteerd met toenemende complexiteit
en onvoorspelbaarheid. Dat betekent dat ook
de Museumvereniging zich moet blijven aanpassen.
Wij willen een branchevereniging zijn die veranderingen snel signaleert, musea een rol geeft
in de ontwikkelingen en musea mede in staat
stelt om nieuwe mogelijkheden tijdig te benutten. Daarom richt de Museumvereniging zich
vanaf 2014 op drie kerntaken:

- Behartiging van collectieve museumbelangen.
- Vergroting verdienvermogen van musea door
collectieve promotie.
- Professionele ontwikkeling van de branche
door werkgeverszaken, kwaliteitszorg en
inspiratie.
We verwachten niet dat de inkomsten van de
vereniging de komende jaren zullen groeien.
Bezuinigingen hebben onze leden hard geraakt
en zij staan voor kostbare uitdagingen.
Bij een gelijkblijvende contributie is deze prioriteitstelling bepalend voor de activiteiten die de
vereniging ontplooit en de inzet van mensen en
middelen die daarmee gemoeid is.
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Nieuwe samenstelling organisatie
Om zowel het nieuwe beleid mogelijk te maken,
als het oplossen van een structureel tekort,
is eind vorig jaar het bureau van de vereniging
toegespitst op de nieuwe kerntaken. Negen
functies zijn geschrapt, vier functies zijn
uitgebreid of verzwaard en er zijn vier nieuwe
functies gecreëerd. Met zeven medewerkers is
een vaststellingsovereenkomst gesloten, twee
zijn intern herplaatst en er zijn twee nieuwe
medewerkers geworven. Er is nog één functie
vacant. De actuele samenstelling van het
bureau is te vinden op de website van de
vereniging.
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Koers Museumvereniging

Ledenvergadering
In 2014 vond een drietal ledenvergaderingen plaats in
het Spoorwegmuseum in Utrecht, waarbij niet alleen
leden maar ook de gelieerde instellingen welkom waren.
De vergadering in maart stond in het teken van
het nieuw te ontwikkelen beleid voor de fusieorganisatie, de laatste stand van zaken in de
Kring rijksmusea en de Secties, de verkiezing
van de vicevoorzitter en het vaststellen van de
zittingstermijnen van de bestuursleden.
In de vergadering van mei volgde de vaststelling van de jaarrekeningen 2013 van fusiepartners de Nederlandse Museumvereniging en de
Vereniging van Rijksmusea en werd aan beide
voormalige besturen decharge verleend.
Ook stemden de leden in met het gezamenlijke
jaarverslag.

Het bestuur presenteerde in november zijn
nieuwe beleidsplan voor 2015-2016, inclusief
de begroting voor 2015. Na een bewogen vergadering stemden de leden hiermee in, waaruit
de reorganisatie van het verenigingsbureau
voortvloeide. Ook kwamen onderwerpen aan
de orde als aanvragen voor lidmaatschap en
gelieerdheid, de voorgenomen wijziging van de
museumnorm door het Museumregister en de
nieuwe opzet van de Secties.
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Op diezelfde datum traden de leden van de
besturen van de fusiepartners terug. De Museumvereniging is hen dankbaar voor hun grote
inzet die uiteindelijk leidde tot de fusie. Het
betreft:
- Saskia Bak, directeur Princessehof* (VRM)
- Willem Bijleveld, directeur Scheepvaart
Museum** (NMV)
- Carel van Eykelenburg, voorzitter (VRM)
- Hans Kamps, voorzitter (NMV)
- Lisette Pelsers, algemeen directeur
Museum Kröller Müller (NMV & VRM)
- Jouetta van der Ploeg, directeur
Stadmuseum Zoetermeer (NMV)
- Axel Rüger, algemeen directeur Van Gogh
Museum (VRM)
- Jos Schatorjé, directeur Limburgs Museum
(NMV)
- Wim Weijland, directeur Rijksmuseum voor
Oudheden (VRM)
- Diana Wind, directeur Stedelijk Museum
Schiedam (NMV)

Eén van de museumdirecteuren wordt
benoemd tot vicevoorzitter. De voorzitter en
penningmeester zijn niet werkzaam bij een
museum en maken geen deel uit van een
bestuur of raad van toezicht van een museum.
De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en
erfgoed en ervaring met belangenbehartiging.
De penningmeester heeft financiële kennis en
ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of
accountancy en affiniteit met kunst, cultuur
en erfgoed.
Bij de samenstelling wordt gestreefd naar
diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond. De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging.

- Irene Asscher-Vonk, voorzitter
Emeritus Hoogleraar Arbeidsrecht en
Sociaal Verzekeringsrecht
- Annabelle Birnie, bestuurslid
(sinds 24 november 2014)
Directeur Drents Museum
*
- Erik van Ginkel, zetel namens het
Inmiddels directeur Museum Arnhem
**
Rijksmuseum, vicevoorzitter
Inmiddels directeur Nederlands Openluchtmuseum
Zakelijk Directeur Rijksmuseum
- Ewoud Goudswaard, penningmeester
Algemeen Directeur ASN Bank
Profiel en samenstelling
- Hedwig Saam, bestuurslid
Bestuursleden worden benoemd voor een
(tot 17 september 2014)
periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot
Directeur, Museum Arnhem
verlenging met nog eens vier jaar. Het bestuur
van de Museumvereniging vormt een personele - Marjan Scharloo, zetel namens een
rijksmuseum, bestuurslid
unie met het bestuur van de Stichting
Directeur Teylers Museum
Museumkaart.
- Paul van Vlijmen, bestuurslid
Het bestuur bestaat uit maximaal zeven
Directeur Stichting Defensiemusea
personen, waarvan vijf museumdirecteuren.
- Adrie Warmenhoven, bestuurslid
Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren
Directeur/Conservator Koninklijk 
van rijksmusea, waarvan één voor de directie
Eise Eisinga Planetarium
van het Rijksmuseum in Amsterdam.
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Bestuur
Het bestuur van de Museumvereniging trad aan op
1 januari. Het was samengesteld uit bestuursleden van
de fusiepartners NMV en VRM en nieuwe leden.

Nieuwjaarsreceptie 2014 in Zwolle

Governance Code Cultuur
Het bestuur heeft de Governance Code Cultuur gevolgd.
Bestuurders ontvangen ten hoogste een
onkostenvergoeding. De algemeen directeur
heeft de dagelijkse leiding over het bureau.
De algemeen directeur heeft een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd en een in
de sector passende bezoldiging, ruimschoots
binnen de Wet Normering Topinkomens.
Het bestuur heeft Dubois & Co als externe
accountant benoemd voor controle van de
jaarrekening van 2013.
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De vereniging richt zich met het nieuwe beleidsplan en
de daarop ingerichte organisatie op het verruimen van de
invloed op politieke besluitvorming en publieke opinie.
De nieuwe koers van de vereniging zal in 2015
zijn eerste vruchten afwerpen.

Taskforce Museumeducatie
Betere samenwerking tussen scholen en
musea kan educatie door musea meer
verankeren in het onderwijs. De Taskforce
brengt goede voorbeelden van samenwerking
tussen musea en scholen in het primair
onderwijs in kaart en beloont het beste
voorbeeld met een prijs (in samenwerking
met het ministerie van OCW).

Erfgoedwet en herziene LAMO
Met de komst van een wettelijke regeling voor
het afstoten van erfgoed door overheden wordt
een beoogd doel van de Museumvereniging
bereikt. De wet verwijst naar de zelfregulering in
de museumbranche die de Museumvereniging
faciliteert, met de Leidraad Afstoting Museale
Objecten. In 2015 wordt deze aangescherpt
naar de wens van de leden.

Grotere zelfstandigheid
rijksmusea
Met de kring Rijksmusea werkt de Museumvereniging eraan dat het beheer van de huisvesting in handen komt van de musea zelf.
Het zet daarmee een volgende stap op de
lange weg naar zelfstandigheid die in de jaren
negentig is ingeslagen. Ook ons pleidooi voor
de langjarige bekostiging van zowel de huisvesting als het collectiebeheer ligt binnen
handbereik.

Sterkere band met
museumoverheden
Komend jaar zoekt de Museumvereniging de
overheden met een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor musea op. Met een werkconferentie,
een symposium, werkbezoeken en museum
stages zetten we de dialoog in gang over wat
musea en overheden onderling, alsook wat die
overheden met elkaar gemeen hebben.

Vernieuwde platformfunctie
De secties van de Museumvereniging werken
in 2015 samen aan themadagen. Zo combineren ze elkaars kracht en geven de leden van de
vereniging een breed platform om vakkennis en
trends met elkaar te bespreken. Dit past goed
naast het nieuwe Museumcongres, dat een
podium biedt voor de maatschappelijke en
politieke vraagstukken en gericht is op de
beslissers in de museumbranche.

Nationale Museumweek
Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling,
om het Museumweekend uit te breiden tot een
Museumweek, waarin we landelijk aandacht
vestigen op het moois dat musea te bieden
hebben. Dankzij een ruime bijdrage van de
BankGiro Loterij gaat Nederland vanaf 18 april
een week lang getuige zijn van bijzondere en
prikkelende manifestaties, die de aandacht
vestigen op de collecties van musea: ons echte
goud.

Effectiever kwaliteitsbeleid
Musea hebben als professionele organisaties
behoefte aan een passende erkenning voor
hun kwaliteit. De basis hiervoor, het Museumregister, is toe aan een vereenvoudiging van
norm en toetsing, wil het effectief blijven. Samen
met het Landelijke Contactorgaan Museumconsulenten zet de Museumvereniging in 2015
die stap. Parallel verkent de vereniging de
mogelijkheid om visitatie te (her)introduceren,
voor die musea die daar behoefte aan hebben.

Gezonde museumbranche
De overkoepeling van de musea in ons land is
en blijft een uitdagende opdracht. De Museumvereniging bundelt de verschillende krachten
van de leden tot een sterke invloed op zowel
de politiek, de publieke opinie, het museum
publiek en op de musea zelf. Doel is en blijft
een gezonde museumbranche, dienstbaar aan
de samenleving.
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