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Voorwoord  
Met veel plezier bieden wij je het onderzoekrapport Ondernemende musea: cultureel ondernemerschap 

geconcretiseerd aan. In november 2015 is het Centraal Museum begonnen met een onderzoek naar het 

concretiseren van cultureel ondernemerschap, met uiteindelijk dit werkzame startdocument voor kleine en 

middelgrote musea als resultaat.  

We grijpen hier graag de kans aan het Vanderkruijs Cultuurfonds te bedanken. Zonder hun geloof en steun zou 

dit onderzoek niet van de grond gekomen zijn.  

Verder danken we alle deelnemers aan de interviews en enquête. De grote respons op de enquête gaf ons 

vertrouwen in de noodzaak van dit onderzoeksrapport. Zonder de input van de musea die geparticipeerd hebben 

aan dit onderzoek, hadden we dit startdocument nooit kunnen realiseren.  

Wij hebben de totstandkoming van dit rapport aan vele personen en instellingen te danken. Veel mensen hebben 

meegedacht, meegepraat en meegelezen om ons te ondersteunen. Graag nemen we een moment om de 

betrokkenen te bedanken.  
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Rick Spaan Conny Janssen Danst www.connyjanssendanst.nl  
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Sjoerd Staal VSBfonds www.vsbfonds.nl  

Sophie Heijkoop De Museumpodcast www.museumpodcast.nl  

Stan van Zadelhof Museum Speelklok www.museumspeelklok.nl 

Suk Jin de Wolf CitySense www.citysense-utrecht.nl  
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Introductie 
Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel gesproken en geschreven over dit onderwerp. 
Terwijl de een het ziet als een manier culturele organisaties te dwingen hun maatschappelijke 
relevantie aan te tonen, ziet de ander het als een reden om cultuursubsidies te verminderen. De 
term cultureel ondernemerschap wordt vrijelijk gebruikt, zowel door politiek als door wetenschap. 
Wat dat ondernemerschap inhoudt en hoe het in de praktijk vormgegeven moet worden, is vaak 
onduidelijk.  

De aanleiding voor dit onderzoek vindt haar oorsprong in het Centraal Museum. Binnen het museum 
bestond een duidelijke behoefte aan de doorlichting van de term cultureel ondernemerschap. Na 
rondvraag bij collega musea bleek de behoefte naar concretisering van cultureel ondernemerschap 
breder aanwezig te zijn. Dit heeft geleid tot de opstart van het onderzoek. De resultaten hiervan 
zullen bijdragen aan het debat rondom de term en kunnen van betekenis zijn voor de inhoud van 
werkzaamheden binnen musea. Het onderzoek is, door de samenwerking met en inspraak van 
andere musea, diep geworteld in de huidige realiteit van de museale sector. Het is door musea voor 
musea ontwikkeld. Wij geloven dat dat de enige manier is om een onderzoek als deze succesvol te 
maken: verandering komt van binnenuit.  

In november 2015 startte het Centraal Museum daarom met een onderzoek naar het cultureel ondernemerschap 

bij kleine en middelgrote musea in Nederland. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Vanderkruijs 

Cultuurfonds. Dit fonds stimuleert en ondersteunt het vergaren van kennis, het ontwikkelen van competenties 

en het verrichten van toegepast of wetenschappelijk onderzoek naar onder andere cultureel ondernemerschap. 

De speerpunten van het fonds komen overeen met die van dit onderzoek. Er is een duidelijke keuze gemaakt 

voor kleine en middelgrote musea omdat zij het hardst getroffen worden door de bezuinigingen. Het blijkt voor 

middelgrote musea het moeilijkst om alternatieve verdienmodellen te realiseren (Maatjens 2015). Ruim vier op 

de tien Nederlandse musea behaalden in 2015 een negatief bedrijfsresultaat, waarbij juist de middelgrote musea 

de slechte resultaten behaalden: van de middelgrote musea sloot ongeveer twee derde het jaar af in de rode cijfers 

(Muller 2016).  

Dit onderzoek komt met concretisering van cultureel ondernemerschap. Wij zien het ondernemende museum 

daarbij als een museum dat waarde weet te halen uit elk onderdeel van de organisatie. Meer over deze visie kun je 

lezen in het hoofdstuk Insteek. Het onderzoek is gerealiseerd door te kijken welke kernwaarden er in eerder 

onderzoek en artikelen gegeven werden aan cultureel ondernemerschap (zie bijlage 1) en te inventariseren welke 

concrete acties en modellen kleine en middelgrote musea momenteel toepassen om waarde voor hun museum te 

creëren. Door middel van 10 kwalitatieve interviews en een enquête hebben we de data verzameld waarmee dit 

onderzoek geschreven is.  

Geschiedenis  

Dit onderzoek richt zich op het hier en nu, maar dat betekent niet dat er geen rekening gehouden wordt met de 

rijke geschiedenis van het Nederlandse museum. Het museum werd sinds het einde van de achttiende eeuw 

gebruikt als een kennisinstituut. Met de opkomst van de nieuwe arbeidersklasse en de groei van steden 

veranderden de sociale regels. Instituten waren nodig om sociale regels te bepalen en ze op te leggen.  
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Onder andere musea, van origine gesticht als plek voor erfgoedbehoud en het tentoonstellen van (private) 

collecties, werden hiervoor ingezet (Benett 1995). De vormgeving van het museum werd in de achttiende en 

negentiende eeuw grotendeels bepaald door de kennisfunctie die het museum moest invullen. Musea en 

galerieën werden gezien als onderwijsinstellingen en gaven het volk de kans om zichzelf te onderrichten 

(Hooper-Greenhill 1991).  

Ook in de twintigste eeuw werd het museum als onderwijsinstelling gebruikt. De invulling van educatie 

veranderde wel: het museum moest geen reflectie zijn van elitaire voorkeuren en deskundige kennis, maar moest 

toegankelijk zijn voor bezoekers uit alle bevolkingslagen. (Grondman et al. 2010; Hooper-Greenhill 1991). 

Het museum is geboren in een tijd waarin er een duidelijk onderscheid was tussen de bevolkingsklassen en 

veranderingen in de maatschappij nog niet zo snel gingen. Nu is die context veranderd. Mede door de opkomst 

van digitale technologieën is communicatie, en daarbij behorende communicatie tussen een instituut en de 

bezoekers of klanten, drastisch veranderd en het blijft in rap tempo veranderen. Dit heeft direct invloed op hoe 

mensen hun dagen indelen, in werk, vrije tijd, maar ook op verwachtingspatronen en behoeftes (Grondman et al. 

2010; Henning 2006; Wallsten 2015). In deze omgeving proberen musea een nieuwe functie vinden, waarin meer 

aansluiting met (wensen en behoeftes) van het publiek gezocht wordt. 

De museale sector zit in een overgangsfase. Tentoonstellingen en producten zijn vaak nog politiek, ideologisch of 

esthetisch van aard (Stevens 2009). De bezoeker keert zich echter steeds verder af van disciplinerende instituten. 

Wij geloven dat het museum zich aan deze verandering moet aanpassen door vraaggericht te worden in plaats 

van aanbodgericht. Het hedendaagse museum is een centrum voor publiek debat, een plek met vele waarheden 

en vele schoonheden. Hierin zijn bezoekers niet slechts klanten, maar participanten: zij zijn onderdeel van het 

museum (Grondman et al. 2010; Wallace 1995).  

Ook overheidsbeleid draait steeds meer rond het concept van maatschappelijke relevantie, waarin de bezoeker 

een steeds prominentere rol inneemt. In 2011 besloot de minister van OCW deze verandering met een 

dwingende hand te versnellen. Door grote cultuurbezuinigingen door te voeren, wilde hij de banden tussen 

culturele instelling met publiek en maatschappij versterken en de “kloof tussen de culturele sector en potentiële 

financiers verkleinen” (Zijlstra 2011: 21, 12). Een interessante uitspraak, gezien die potentiële financiers iets heel 

anders zijn dan bezoekers of de maatschappij an sich.  

Zijlstra schaarde de veranderingen die hij in de cultuursector wilde zien onder de noemer “cultureel 

ondernemerschap”. Dit begrip bestaat dit jaar al 25 jaar. De term werd voor het eerst gebruikt door Giep Hagoort 

in 1992. In zijn leerboek over zakelijk handelen binnen de kunsten gaf hij de volgende definitie: “Cultureel 

Ondernemerschap is het leiden van een culturele organisatie vanuit drie kenmerken: 1.  

Het formuleren van een richtinggevende culturele missie, 2. Het balanceren en handelen tussen culturele en 

economische waarden, 3. De zorg hebben voor een culturele infrastructuur” (Hagoort 1992).  
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In 1999 kreeg de term nationale faam doordat toenmalig staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg het in 

de cultuurnota Cultuur als Confrontatie gebruikte. Hij gaf de volgende definitie: “een open, actieve, 

publieksgerichte en ondernemende houding: cultureel ondernemerschap. […] Dat vereist een bepaalde 

mentaliteit: een duidelijke oriëntatie op succes met een toegankelijke en wervende opstelling voor jongeren en 

ouderen, met een multiculturele aantrekkingskracht, een inhoudelijk veelzijdig aanbod, een outgoing-houding 

tegenover de buitenwereld en een effectief en actief gebruik van alle in aanmerking komende kanalen van 

communicatie en publiciteit.” (Van der Ploeg 1999: 17)  

Waar Van der Ploeg de discussie rondom ondernemerschap in en verzakelijking van de culturele sector startte, 

leek Zijlstra het ondernemerschap per direct op te leggen. Toch bestond er zowel weerstand tegen als 

onzekerheid over het begrip. Hoewel veel culturele instellingen het ondernemerschap omarmd lijken te hebben, 

blijkt in de realiteit nog steeds veel onzekerheid over welke concrete acties genomen moeten worden om een 

goede cultureel ondernemer te zijn. De noodzaak voor meer eigen inkomsten stijgt echter, aangezien de 

cultuursubsidie waarschijnlijk nog kleiner zal worden in de toekomst, als ook bij gemeentes bezuinigd zal 

worden op kunst en cultuur (Vinkenburg 2015).  

Context 

Het is ondertussen al 7 jaar geleden: in 2010 presenteerde toenmalig staatssecretaris van OCW Halbe Zijlstra zijn 

cultuurbeleid. Hij wilde de verandering naar een publieksgerichter culturele sector versnellen. Volgens hem trad 

de overheid te veel op als financier en was er bij het verlenen van subsidies te weinig aandacht voor publiek en 

ondernemerschap (Zijlstra 2010: 2). De veilige haven van subsidies zorgden dat er geen aansluiting met het 

publiek gezocht werd. Om meer publieksgerichtheid te stimuleren, trok de overheid zich onder Zijlstra’s leiding 

terug. Subsidies vielen voor een groot deel weg, waardoor het cultuurbeleid de sector verplichtte ondernemender 

te worden en meer eigen inkomsten te genereren. De inkortingen van subsidie werden in 2013 doorgevoerd. Het 

was musea op dat moment nog zeer onduidelijk wat cultureel ondernemerschap was en welke acties een museum 

succesvol maken op ondernemend vlak. 

De onduidelijkheid rondom de term cultureel ondernemerschap is tot op heden niet wegenomen en nog 

belangrijker: de invulling is tevens nog steeds niet concreet ingevuld. Het met goed gevolg vinden van nieuwe 

inkomstenbronnen gaat niet zo snel als Zijlstra pretendeerde dat het zou gaan. Of de bezuinigingen positieve 

invloed hebben gehad op de snelheid van verandering in de museale sector is niet wetenschappelijk aan te tonen, 

maar het lijkt alsof de mate van effectief ondernemerschap bij kleine en middelgrote musea niet explosief 

gegroeid is sinds de bezuinigingen. Vooral als in ogenschouw wordt genomen dat musea al reeds voor de 

bezuinigingen enige tijd op zoek waren naar de invulling van een nieuwe functie in een veranderende omgeving.  
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Met dit onderzoek hopen we een praktisch startdocument aan te bieden waarin musea vandaag nog de stap 

kunnen zetten naar het ‘ondernemende museum’. Niet door een wetenschappelijk betoog aan te bieden en ook 

niet door tal van voorbeelden aan te dragen, maar door praktische handvaten te bieden. We hopen kleine en 

middelgrote musea met deze handvaten te inspireren en motiveren om hun museum te bekijken als een bron van 

waarde, waarvoor waardering gevraagd mag worden.  

Waar kwam in 2015 het geld van musea vandaan? 

 

Bron: Muller 2016 
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Insteek  

Vanaf de start van het onderzoek was het einddoel duidelijk: een praktisch toepasbaar rapport 
maken dat als startdocument kan gelden voor ieder museum dat het eigen ondernemerschap 
kritisch wil bekijken of meer ondernemend wil worden. Met de financiële noodzaak die heerst, was 
een eerste vraag wat musea remt in het verder uitwerken en uitbouwen van hun ondernemerschap 
en publieksgerichtheid: zowel intern als extern. Om deze vraag adequaat te kunnen beantwoorden, 
biedt een SWOT-analyse een goede eerste opstap. In dit model kan in een oogopslag gezien 
worden welke stappen Nederlandse kleine en middelgrote musea al geïnternaliseerd hebben, wat er 
in-tern ontbreekt, maar ook welke externe invloeden positieve of negatieve effecten hebben. De 
SWOT is ingevuld aan de hand van data uit kwalitatieve interviews met 10 middelgrote Nederlandse 
musea. De punten die herhaaldelijk terugkwamen in de verschillende gesprekken zijn opgenomen in 
de SWOT.  

Figuur 1: SWOT Nederlandse musea 

STRENGHTS WEAKNESSES 

Ervaring in onderzoek 
Sterke wetenschappelijke competenties 
Creatief  
Samenwerking op vlak van gereedschappen en 
bronnen  
Non-profit organisatie (en voordelen die daarbij 
behoren) 
Passievol personeel  
Impact op korte en lange termijn  
 
 

Aanbod sluit niet (altijd) aan op behoeftes publiek 
Gebrek aan geldmiddelen   
Gebrek aan personeel  
Intern verzet tegen verandering  
Onbewust van gebrek aan publieksgerichtheid  
Niet sterk in het neerzetten van een merk  
Gebrek aan zelfkennis vanuit commerciële invalshoek 
Bescheiden  
Niet innovatief / laat in aanpassen  
Gebrek aan praktische ervaring  
Taalproblemen  

OPPORTUNITIES THREATS 

Vergroten van digitale aanwezigheid  
Uniek aanbod  
Relevante kennis voor derde partijen  
Sympathieke organisatie  
Vergroten van deelname aan externe evenementen  
Afwisselende programma’s, multi-tickets, flexibele 
prijzen  
Leren van professionals over o.a. marketing en 
bedrijfsvoering  
Vaak meer krachten en contacten dan beseft  

Bron: gebaseerd op interviews (2016) 

Samen geschaard met andere culturele instellingen  
Gebrek aan kennis en competentie in ICT en digitale 
technologie  
Snelle ontwikkelingen in communicatiemiddelen en 
technologie  
Snelle veranderingen in zwaartepunten van landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk cultuurbeleid  
Conditie en beheer van collectie en huishouding  
Afhankelijkheid van vrijwilligers  
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Voor het gros van de zwaktes die in de SWOT naar boven komen, lijkt ondernemerschap een oplossing te zijn. 

Ook in de literatuur wordt cultureel ondernemerschap keer op keer aangedragen als een mogelijkheid om 

zwaktes in het culturele veld om te draaien naar een kans. Het goed kunnen uitvoeren van ondernemerschap 

wordt echter in de weg gezeten door gebrek aan kennis en zelfkennis, gebrek aan praktische ervaring en door de 

bescheidenheid van de museale sector. Het gebrek aan zelfkennis is vervolgens weer te wijten aan het gebrek aan 

commerciële kennis en ervaring, waardoor men niet de inzichten heeft om zichzelf adequaat te kunnen plaatsen 

in het grotere veld van vrijetijdsbestedingen, maar zichzelf alleen kan inschatten ten opzichte van andere spelers 

binnen het culturele veld, of zelfs slechts binnen het museale veld. Het zorgt tevens voor minder begrip en 

minder draagvlak intern. Intern draagvlak is essentieel voor het slagen van cultureel ondernemerschap, zowel op 

het vlak van kostenbesparing als het diversifiëren van de inkomstenstroom (De Vries 2009; Eldering 2013). Dit 

zagen we ook terug toen we de zelfkritische klanken uit de interviews naast de zelfbeoordeling uit de enquête 

legden. Terwijl de musea in de interviews veel verbeterpunten voor hun eigen musea op tafel legden, waren de 

zelfreflecties in de enquête bijzonder positief (Interviews 2016; Enquête 2016).  

Als kennis en ervaring de ontbrekende schakel zijn in het succesvol uitvoeren van cultureel ondernemerschap, 

dan zou onderzoek en training de oplossing moeten zijn. Veel van de beschikbare literatuur over cultureel 

ondernemerschap brengt echter niet de praktische invalshoeken met zich mee die de museale sector zoekt. Het 

ondernemerschap wordt bijvoorbeeld voor de gehele culturele sector behandeld, terwijl het een sector is met vele 

verschillende subgenres, instellingen, uitgangspunten en problemen. De zaken die een musea aan het hart gaan, 

zoals beheer en behoud van huishouding en collectie, zijn geen probleem voor een theatergroep of 

dansgezelschap. Een andere veel geziene benadering van onderzoek is de presentatie van ondernemerschap als 

een aanvulling op de huidige werkwijze en organisatievorm, of als een model om over een organisatie heen te 

leggen. In de bredere literatuur naar alternatieve inkomstenbronnen, zoals onderzoek rondom ´fundraising´ 

(fondsenwerving, sponsoring, ambassadeurs werven en behouden), wordt echter steevast benoemd dat het 

realiseren en behouden van een relatie met de omgeving gedragen moet worden door de hele organisaties. 

Cultureel ondernemerschap moet minder gezien worden als een sausje dat over een organisatie gegoten kan 

worden en meer als de basis waaruit alle acties van de organisatie bepaald worden.  

Het gebrek aan internalisering van ondernemerschap is reden waardoor trainingen en cursussen met mate 

effectief zijn. Bij dergelijke initiatieven wordt een organisatie voor een bepaalde tijd gesteund door iemand met 

de praktische kennis en ervaring die de organisatie mist en wordt de instelling bijgestaan in het oplossen van een 

ondernemerschap-gerelateerd probleem, zoals het opzetten of beter uitvoeren van een businessclub, het 

aantrekken van sponsoring of het verbinden van ambassadeurs. Musea proberen ondernemerschap vaak te 

realiseren in dit soort korte termijn opzetten waarbij quick wins het doel lijken te zijn. Gezien de snelheid 

waarmee overheidsbeleid is overgestapt op cultureel ondernemerschap als voorwaarde voor het ontvangen van 

subsidie is deze invulling van de term begrijpelijk, maar door het gebrek van beleid of een overkoepelende visie is 

een dergelijke projectmatige aanpak op lange termijn gedoemd om te mislukken. 
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Als ondernemerschap meegenomen moet worden in de kern van een klein of middelgroot museum, moet eerst 

worden bepaald waar die kern nog meer uit bestaat. Musea zijn van oudsher grote instituten waarin veel factoren 

samen komen en meespelen. Die factoren zijn in dit onderzoek in drie categorieën onderverdeeld. De 

categorieën bepalen tevens het de indeling van de rest van dit verslag. Per onderdeel wordt gekeken hoe 

ondernemerschap tot zijn recht kan komen in de categorie en welke waardemodellen aan de categorie gehangen 

kan worden. 

1. Artistiek product  

2. Maatschappelijke positie  

3. Organisatie  

Organisatie plaatsen we bewust op de derde plek, maar hoort eigenlijk ook voor het artistieke product benoemd 

te worden. Immers wordt het artistieke product en de maatschappelijke positie vormgegeven door de organisatie. 

Daarom beginnen we het onderzoek met het hoofdstuk Voorwaarden, waarin de bedrijfsvoering, de vormgeving 

van de missie, de organisatie en de vermarkting van het museum als basis neer worden gezet. Als de organisatie 

niet in de basis klaar is voor ondernemerschap, heeft het uitwerken van waardemodellen geen zin.  

Cultureel ondernemerschap wordt door (delen van) de museale sector gezien als een vercommercialisering en als 

een dreiging voor de artistieke identiteit. Deze angst staat het goed uitwerken van dat ondernemerschap in de 

weg. In de loop van de volgende hoofdstukken wordt de stelling onderzocht dat ondernemerschap incorporeren 

in de basis van de organisatie de artistieke identiteit juist sterker kan maken, zonder de culturele waarde aan te 

tasten. Dat betekent dat ondernemerschap de kerntaken en doelstellingen van het museum niet zal veranderen, 

maar juist middelen zijn die helpen de doelen te behalen. 

 

“Je moet als eerste voor elkaar hebben, of je het nou hebt over cultureel ondernemerschap 
of iets anders, dat het intern geaccepteerd wordt.” 

Interview (2016)   

 

Voor we verder gaan met het aanbieden van praktische modellen voor het ondernemende museum is het goed 

om onze eigen visie op of definitie van ondernemerschap te geven. In het behandelen van ondernemerschap 

hebben wij het over waarde. De culturele waarde van het museum zelf: de missie, visie, identiteit, kerntaken en 

doelstellingen van het museum. Dit is wat het museum heeft aan collectie en doet om die collectie te beheren, 

behouden en naar buiten te brengen. Deze culturele waarde zet het museum om naar waardering.  
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De waardering wordt getoond door bezoeken, door positieve bezoekerservaring en door de relaties die het 
museum heeft met alle stakeholders, waaronder onderwijsinstituten, overheid en bedrijven. Het ondernemende 
museum vindt manieren om die waardering om te zetten naar waarde vóór het museum. We benoemen hier 
bewust waarde en niet inkomsten of verdienmodellen. Waarde komt namelijk in vele vormen: in inkomsten, in 
zichtbaarheid, in het bereiken van nieuwe doelgroepen, in marketing- of pr-waarde, in besparing op kosten of 
door effectiever te worden in het uitvoeren van kerntaken en behalen van doelstellingen. Daarnaast zijn 
inkomsten niet altijd gelijk aan waarde: een museum kan wellicht veel inkomsten genereren door matrassen te 
verkopen, maar dit heeft geen enkele waarde voor het museum. Sterker nog: het zal de culturele waarde van het 
museum eerder aantasten en past daarom niet binnen onze visie van ondernemerschap.  

 

Het ondernemende museum zet culturele waarde om naar waardering en zoekt 
vervolgens continu naar betere en/of vernieuwende manieren om waardering om te 

buigen naar waarde vóór het museum. 
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Onderzoeksmethode 
Ten einde cultureel ondernemerschap doordacht te kunnen concretiseren, is het onderzoek 
opgesteld aan de hand van een combinatie van onderzoeksmethodes. In de voorbereiding is 
gekozen voor secundair onderzoek door deskresearch, waarbij zowel wetenschappelijke literatuur 
als artikelen uit kranten en tijdschriften bestudeerd is. Door middel van de analysetechniek van 
Fairclough (1993, 2003) hebben we een discoursanalyse gedaan van de literatuur rondom cultureel 
ondernemerschap1. De onderdelen die veelvoudig overlappen binnen de verschillende teksten zijn 
volgens de analysetheorie van Fairclough adequaat om de onderwerpen binnen het discours mee 
vast te leggen (zie bijlage 1). Binnen dit discursieve kader zijn interviewvragen opgesteld. De vragen 
zijn tijdens gesprekken aan kleine en middelgrote musea voorgelegd.  

Voor de kwalitatieve interviews zijn vijftien kleinere en middelgrote musea benaderd. Een aantal factoren speelde 

mee bij de keuze voor de selectie. Daaronder vallen de omvang van de organisatie, waaronder de jaarlijkse 

begroting en het aantal werknemers, of het museum wel of geen subsidie ontvangt, wat voor type collectie het 

museum beheert en behoudt en waar het museum geografisch gezien gelegen is. Bij het selecteren van de musea 

is gezocht naar een brede representatie in alle bovengenoemde factoren. Het terugbrengen van musea naar 

vijftien stuks is gedaan door te kijken naar de banden die vanuit het Centraal Museum al bestonden met musea, 

om zo een interviewsituatie te scheppen waarin de geïnterviewde zich op zijn gemak voelt in het gesprek. Om die 

reden is gekozen voor een informele interviewsituatie waarin de vragen op non-chronologische, organische wijze 

aan het bod kwamen in een combinatie van open en gesloten vragen, detailvragen en veronderstellingen 

(Donkers et al. 2010). Om verdere openheid binnen het gesprek te waarborgen werd anonimiteit beloofd. De 

transcripten van de interviews zijn daarom niet te raadplegen. Van de vijftien benaderde musea waren twaalf 

musea beschikbaar en bereid om mee te werken aan het onderzoek. Wegens verschillende omstandigheden 

vielen twee musea af voor het interview plaats kon vinden, waardoor met tien collega-musea interviews zijn 

afgenomen. Dit is het minimum dat we wilden gebruiken. In bijlage 2 hebben we een overzicht gegeven van de 

activiteiten die musea benoemden toen we hen vroegen wat zij aan cultureel ondernemerschap deden.   

Dit overzicht en een verdere analyse van de gesprekken is, in combinatie met het kader dat in de eerdere 

discoursanalyse is opgesteld, gebruikt om een enquête op te stellen voor kwantitatief onderzoek (zie bijlage 3). 

De enquête is verspreid onder 150 kleine en middelgrote musea.  

 

                                                                    

1 Fairclough ziet taal als een onherleidbaar gedeelte van sociale interactie, waarbij taal en de manier waarop er gesproken wordt over bepaalde onderwerpen, 

invloed heeft en beinvloed wordt door andere elemengten uit het sociale leven. Door de focus te leggen op taal, door middel van discoursanalyse, kan op 

productieve wijze een sociaal onderzoek gedaan worden. Een manier van discoursanalyse is door analyse van teksten, waarbij de “particular view of language” en 

de “relatively durable structuring and networking of social practices” signaal geeft van de sociale opvatting over het onderwerp (Fairclough 2003). Hoe vaker een 

specifiek gebruik of een specifieke visie op taal te herkennen is, hoe sterker het discours over het onderwerp vast te pinnen is (Fairclough 1993).  
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Voor deze selectie zijn we begonnen bij het Museumregister en hebben met behulp van online middelen, zoals 

website en social media, een lijst samengesteld met daarin musea die actief en relevant voor dit onderzoek in het 

museale landschap staan. Hier kwam een lijst van circa 250 musea uit. Voor een bruikbare enquête met een 

betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 5% was de grootte van de steekproef circa 150. Door 

middel van willekeurige selectie hebben we de lijst van musea teruggebracht naar 150. De enquête is vervolgens 

via mail uitgezet onder de geselecteerde musea. 61 van de benaderde musea hebben de enquête ingevuld. 

Aangezien het onderzoek zich richt op verbetermogelijkheden en dus vooruitkijkt, hadden we geen 

minimumpercentage aan respondenten ingesteld. Daarbij geldt wel dat meer respons beter is. Met 61 

respondenten komt het responspercentage uit op een ruime 40%. Een gemiddeld responspercentage is 20%, dus 

zijn de antwoorden uit deze enquête zijn zeer bruikbaar voor het onderzoek en mogen zeker als representatief 

benoemd worden (Nardi 2015).  

De subcategorieën die in het vorige hoofdstuk bepaald zijn, worden in dit onderzoek verkend door middel van 

een continue combinatie van theorieën en aanbevelingen uit de literatuur, resultaten uit de kwalitatieve 

onderzoeken en resultaten uit de kwantitatieve onderzoeken. Daarnaast hebben we gedurende de loop van het 

onderzoek toenadering gezocht bij (niet-museale) instellingen uit de culturele sector, alsmede bij experts op 

verschillende gebieden en in verschillende sectoren. Door deze brede aanpak, die direct verbonden is met 

Nederlandse musea, streven we een zo breed en doch compleet mogelijk antwoord te formuleren op de vraag hoe 

cultureel ondernemerschap succesvol geconcretiseerd kan worden in kleine en middelgrote musea. Daarbij 

hebben wij gepoogd altijd een positieve insteek te houden, rekening houdend met problemen en bezwaren die 

wij in de praktijk of tijdens de interviews zijn tegen gekomen.  

Soorten en maten  

Eerder in dit onderzoek merkten we op dat cultureel ondernemerschap een te brede term is om goed te kunnen 

concretiseren, omdat het culturele landschap uit veel verschillende disciplines bestaat met verschillende sterke en 

minder sterke eigenschappen. In afgezwakte mate kan hetzelfde gezegd worden over het museale veld. Hoewel er 

overeenkomsten zijn, maken dat verschillende soorten musea met verschillende zaken rekening moeten houden. 

De museumvereniging verdeelt het museale landschap onder in vijf categorieën: kunst, geschiedenis, 

natuurhistorie, volkenkunde en in de laatste categorie worden bedrijf, wetenschap en techniek samengevoegd 

(Goudriaan et al. 2015: 12). Hoewel het zwaartepunt per type museum kan verschillen, komen veel van de 

uitgave- en inkomstenposten voor alle musea in meer of mindere mate overeen. Zo hebben alle musea een 

collectie om te onderhouden en uit te breiden, een gebouw dat gebruikt en beheerd wordt en een verhaal om te 

vertellen. Terwijl een kunstmuseum veel geld uitgeeft aan beheer, behoud en aanschaf van kunst, heeft een 

natuurhistorisch museum vaak hogere kosten aan de manier waarop het verhaal verteld wordt, maar alle musea 

delen deze drie belangrijke hoofdtaken en kosten. Alle andere uitgaven, waaronder personeel, marketing, 

tentoonstellingskosten, leenkosten, transportkosten, technische kosten, beveiligings- en verzekeringskosten, 

etcetera, dragen bij en staan in het teken van de drie hoofdposten.  
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Hoewel we in dit onderzoek zeker rekening houden met de onderlinge verschillen tussen de soorten musea en 

deze verschillen blijven benoemen, hebben we dit onderzoek ingestoken op de museale sector in de gehele 

breedte. Daarbij moet wel benoemd worden dat we ons richten op kleine tot middelgrote musea, waarbij we 

rekening houden met de verschillen tussen kleine en middelgrote musea. Zo zijn er kleine musea die werken met 

overwegend of zelfs alleen maar vrijwilligers en het museum goed draaiende houden op deze onbetaalde 

mankracht. Bij een middelgroot museum liggen de personeelskosten veel hoger en hoewel er in veel gevallen nog 

wat te winnen valt op personeelskosten, zullen deze nooit zo laag kunnen komen als bij een klein museum 

zonder enorm in te moeten leveren op kwaliteit. Wederom komen bij zowel kleine als middelgrote musea de 

achterliggende kernpunten overeen, waardoor ons onderzoek zich wederom op de gehele breedte ligt, maar 

zullen we regelmatig de verschillen tussen kleine en middelgrote musea benoemen.  
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Voorwaarden 
Naast de context voor het onderzoek, is het ook belangrijk om de context voor de organisatie te 
benoemen. We omschrijven de voorwaarden die nodig zijn om de waardemodellen succesvol te 
realiseren. Denk daarbij aan commitment van personeel, maar ook zorgen dat de organisatie klaar is 
om nieuwe vormen van ondernemerschap aan te gaan. Dit onderzoek wil zorgen dat de 
waardemodellen die we uiteen hebben gezet, op duurzame wijze toegepast worden. Uit literatuur 
en interviews hebben we een aantal randvoorwaarden opgezet die in ons inzien noodzakelijk zijn om 
duurzaam ondernemer te worden.  

Bedrijfsvoering 

Cultureel ondernemerschap wordt soms omschreven als het bedrijfsvoerend vermogen van een organisatie 

(Beltman 2015; Stroeker et al. 2014: 5). Juist op dat vlak lijkt er nog winst te halen: in de literatuur wordt gebrek 

aan ondernemerschap voornamelijk verweten aan het gebrek aan planvorming door missende kennis, taal en 

tools (Arnoldus 2012: 12; Eldering 2013: 59; Langeveld 2013: 57-58; Stroeker et al. 2014: 7). Daarbij moet gezegd 

worden dat zelfstandige musea (die los van gemeente functioneren) al hoger scoren in ondernemerschap 

(Stroeker et al. 2014: 11). Creativiteit, netwerken en vernieuwing is echter breed aanwezig in de museale sector. 

Dit is meestal vindbaar in de vorm, niet in de propositie. Om waardemodellen goed uit te kunnen werken, is het 

belangrijk om ook creatief te zijn in de bedrijfsvoering, zodat musea in kunnen spelen en om kunnen gaan met 

het veranderende werkterrein. Digitalisering, de overheid als een onzekere partner en de veranderende relatie 

met de omgeving, maar ook het feit dat de organisatie verandert op het moment dat nieuwe geldstromen 

geïntroduceerd worden, vraagt om een flexibel businessmodel (Streefkerk 2012: 18; Timmermans & Vinkenborg 

2011: 4).  

Een businessmodel helpt de complexiteit van de bedrijfsvoering te structureren en in een strategisch kader te 

plaatsen. Zo wordt de organisatie, onafhankelijk van de samenstelling van de financieringsmix, op een duurzame 

manier vormgegeven. Meer over het businessmodel bespreken we onder het kopje organisatie in dit hoofdstuk.  

Uit zowel literatuur als de interviews haalden we een aantal randvoorwaarden voor cultureel ondernemerschap: 

een duidelijk artistiek product en/of heldere missie, een betrouwbare organisatie, intern draagvlak en interne 

bereidheid om (werk)processen, diensten en producten te veranderen, en gevoel voor de omgeving (Interviews 

2016; Schramme & Kauwen 2012: 8; Stroeker et al. 2014: 6; De Vries 2009: 14, 32). Deze voorwaarden en wat er 

gedaan moet worden om te zorgen dat deze voorwaarden behaald worden binnen het museum, bespreken we in 

dit hoofdstuk.  

Missie als product 

Zoals we al eerder benoemd hebben, is artistiek onderscheidend vermogen de eerste en voornaamste pijler van 

cultureel ondernemerschap (Houben 2014: 16). Uit deskresearch kwam de claim dat musea nog niet hun volle 

potentie in ondernemerschap behaald hebben door gebrek aan kennis.  
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Die uitspraak mag best genuanceerd worden, want je kunt “cursussen volgen over cultureel ondernemerschap, 

marketing, financiën en social media wat je wilt, uiteindelijk gaat het over het product wat je levert” (Hendrix 

2014). 

Waarom we bestaan 

In 2009 gaf Simon Sinek een TED Talk over hoe goed leiderschap tot actie inspireert. In deze presentatie 

introduceerde Sinek de nu infame ‘start with why’-aanpak, waarbij hij stelt dat iedere succesvolle onderneming 

begint met waarom het bestaat, niet wat het doet. Deze visie wordt ondertussen gezien als hét vertrekpunt voor 

marketeers, fondsenwervers en entrepreneurs. Ook voor musea is het ‘waarom’ een goed vertrekpunt voor iedere 

actie en dus ook iedere vorm van cultureel ondernemerschap. Hoe scherper de focus, hoe makkelijker aansluiting 

gevonden kan worden bij een specifiek publiek (Maatjens 2015: 22). Mensen hebben namelijk voorkeur voor een 

organisatie met een duidelijk merk (Cashman 2007: 72). De ‘waarom’ bevindt zich eigenlijk nog een stap boven 

of voor het aanbod: de collectie en/of tentoonstellingen vertellen namelijk het waarom en staan er in dienst van. 

Het ‘waarom’ wordt veelal vertaald naar de missie of tagline van een organisatie. Het ‘waarom’ van een museum 

heeft een lang verleden en gaat een lange toekomst tegemoet. Het vertelt het bestaansrecht, de identiteit en de 

waarden van de instelling. Het ‘waarom’ is in principe tijdloos, maar dat betekent niet dat je er niet meer naar om 

hoeft te kijken.  

Veel instellingen, vooral in de culturele sector, hebben hun ‘waarom’ nog niet duidelijk vertaald naar de 

buitenwereld. Hoewel het voor de eigen organisatie vanzelfsprekend is, is de focus voor een buitenstaander lang 

niet altijd evident. Het museum geeft op twee manieren signalen af aan de buitenwereld. Dat zijn de ‘expression 

given’: de manier waarop we ons voorstellen of onze narratieve identiteit en de ‘expression given off: de non-

verbale signalen, dus in het geval van een museum: het gebouw, de tentoonstelling en de overige visuele 

manieren van presenteren (Goffman 1971: 14-23). Een kloof tussen deze twee kan zorgen voor een 

ongemakkelijke ervaring voor de bezoeker, waarin het museum zichzelf publieksgericht en open vindt, terwijl de 

bezoeker niet die indruk krijgt binnen de presentatie en zich daarom onbegrepen of teleurgesteld voelt. De band 

tussen museum en bezoeker, maar ook tussen museum en mogelijke partner of subsidiënt kan in zo’n situatie 

moeilijker opgebouwd worden.  

In de interviews spraken wij verschillende musea die op de vooravond stonden van, begonnen zijn met of net 

klaar zijn met een herprofilering, waarin een coherente identiteit vaststellen en uitdragen wellicht het 

belangrijkste doel is. De medewerkers van deze musea gaven aan dat er inderdaad een dissonantie plaatsvond 

tussen hoe het museum gezien wilde worden en hoe het gezien werd (interviews 2016). Door kritisch te kijken 

naar de eigen instelling, de krachten en zwaktes en de missie en visie aan de huidige realiteit te spiegelen, 

proberen die musea hun signalen parallel te krijgen. Met een duidelijke visie, die zowel narratief als non-verbaal 

duidelijk overgebracht wordt, kan de merkbeleving, naamsbekendheid en onderscheidenheid vervolgens positief 

beïnvloed worden. Het meenemen van de medewerkers in de herprofilering helpt mee aan het dragen en 

uitdragen van de identiteit. Iedere werknemer die op een of andere manier aan het museum verbonden is, hoort 

te kunnen vertellen waarom het museum bestaat en moet bestaan.  
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Door de gehele organisatie mee te nemen in het vaststellen van de visie, wordt draagvlak al vroeg in het project 

geschept. Medewerkers of een gedeelte van de medewerkers vragen om mee te kijken en te denken, vooral als 

deze medewerkers veel te maken hebben met de bezoekers en weten hoe het museum momenteel gezien en 

ontvangen wordt, kan daarnaast behulpzame inzichten geven.  

 

Museum als product 

In bovenstaande paragraaf vertelden we hoe de missie en identiteit van een organisatie tot de kern kan komen: 

door jezelf de vraag te stellen waarom je bestaat. Wat is je onderscheidende vermogen? Wat maakt je uniek? Wat 

maakt je interessant voor je omgeving? En waarom moet je blijven bestaan? Het antwoord op die vragen maakt 

de kern van de identiteit van je museum en vat ook meteen je missie samen.  

We spreken in de rest van dit onderzoek over ‘product’. Onder product verstaan we de core business van een 

museum: alle diensten en al het aanbod dat een museum levert, maar ook het beheren en behouden van collectie. 

Het product stellen we gelijk aan de waarom van het museum: het zijn alle activiteiten die het museum 

onderneemt om de identiteit te laten zien en de missie tot uiting te brengen. We zien dus eigenlijk het museum 

als één artistiek product, met daaraan vastgekoppeld vele diensten en vormen van aanbod die het product 

invullen.  

 

“Operationaliseer je targets en maak concreet beleid en harde keuzes.” 

Interview (2016) 

 

Organisatie  

De wijze waarop de organisatie omgaat met een veranderend werkterrein is een van de grootste invloedhebbers 

op het succesvol diversifiëren van de financieringsmix. Als ondernemerschap niet ingebed is in de instelling, 

zorgt dat voor een grote hinderpaal (Schramme & Kauwen 2012: 8). Zorgen dat ondernemerschap een rode 

draad vormt door alle activiteiten van het museum kan gebeuren door een flexibel businessmodel te 

introduceren. Het businessmodel, ook wel businessplan genoemd, (her)formuleert de missie en visie, stelt 

concrete doelen vast en benoemt de strategie waarmee de doelen bereikt gaan worden (Beltman 2015; Langeveld 

2013: 58; Timmermans & Vinkenborg 2011: 5; Vinkenburg & Booij 2014: 28). Een dergelijk plan telt tevens als 

strategisch model, omdat alle activiteiten die een museum organiseert of wilt organiseren in dit model moeten 

passen. De twee meest gebruikte strategische modellen voor de culturele sector zijn de balanced scorecard en het 

Business Model Canvas (Langeveld 2013: 58; Z.a. 2013).  
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Business Model Canvas  

Het Business Model Canvas is een strategisch model waarmee de organisatie in negen overzichtelijke 

bedrijfsonderdelen verdeeld wordt. Het model is opgesteld door Alexander Osterwalder, die samen met Yves 

Peigner het boek Business Model Generation opstelde met de uitleg van het model en vele voorbeelden 

(Osterwalder & Peigner 2010). In deze paragraaf introduceren we het Business Model Canvas kort.  

Figuur 2 Business Model Canvas 

 

Bron: gebaseerd op Strategyzer AG 

Het Business Model Canvas is een raamwerk dat of logica die een organisatie hanteert voor het creëren van 

maatschappelijke en economische waarde (Mulder 2015; Timmermans & Vinkenborg 2011). Via dit model 

wordt het ordenen van (ideeën voor en over) organisatieonderdelen en waardemodellen makkelijker. We lopen 

de negen bouwstenen in het model na aan de hand van een fictief museum.  

1. Waardepropositie: begin bij de bouwsteen die gecentreerd in het model staat. Dit onderdeel omvat de kern 

van het bestaansrecht van een onderneming: het voorziet in een behoefte. Daarnaast toont de 

waardepropositie de onderscheidende factor van de organisatie aan. Onderscheidendheid kan zowel op 

kwalitatief niveau (status, klanttevredenheid, merkbeleving) als op kwantitatief niveau (prijs, grootte van 

aanbod) zitten.  

Voorbeeld: het museum voorziet in de behoefte van bezoekers om meer te weten te komen over de stad 

waarin het museum gehuisvest is en is de enige plek in de stad die in die vraag kan voldoen.  

 

2. Klant: de klant staat centraal in een businessmodel, want zonder klanten zijn er ook geen inkomsten. Het is 

het beste de klanten te segmenteren in klantgroepen, waarbij er bewuste keuzes gemaakt worden over de 

inzet van mensen en activiteiten om de propositie succesvol uit te voeren.  

Partners Activiteiten Waardepropositie Klantrelatie Klant

KanalenResources

Kosten Opbrengsten
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Hou er rekening mee dat iedere stakeholder als klant in het businessmodel benoemd wordt: dus ook andere 

belanghebbenden als de gemeente of sponsors.  

Voorbeeld: het museum vertelt het verhaal van de stad en organiseert daarom activiteiten met en voor 

mensen uit de stad. Ook zorgt het museum dat het mensen aanneemt die een duidelijke band met de stad 

hebben, omdat zij het verhaal van het museum het beste over kunnen brengen.  

3. Klantrelatie: contact met de klant is essentieel. Hierboven gaven we al aan dat het goed is om klanten te 

segmenteren in groepen. Ieder segment heeft zijn eigen wensen, behoeftes en verwachtingen. Door hier op in 

te spelen, investeert het museum duurzaam in de relatie met een breed scala aan klanten en is het museum 

servicegericht.  

Voorbeeld: het museum merkt dat een groot gedeelte van de klanten ouder is en minder affiniteit heeft met 

online communicatie. Het museum speelt daarop in door te investeren in een persoonlijke klantrelatie door 

inhoudelijk en hospitality getrainde suppoosten en gastheren en –vrouwen in het museum te zetten.  

4. Kanalen: naar aanleiding van de wensen, behoeftes en verwachtingen van de klant(segment)en, bepaalt het 

museum niet alleen de kanalen en middelen die het inzet om te communiceren met de klanten, maar ook de 

plaats van aanbod en presentatie van product en dienst.  

Voorbeeld: veel van de bezoekers die het verhaal van de stad willen weten, zijn buitenlandse toeristen. Het is 

daarom belangrijk om zowel online als offline informatie en activiteiten ook in andere talen aan te bieden.  

5. Opbrengsten: de combinatie van propositie, klanten, klantrelatie en kanalen bepalen wat verschillende 

belanghebbenden bereid zijn om te betalen.  

Voorbeeld: De inkomstenstroom is divers, en naast inkomsten vanuit kaartverkoop kunnen ook andere 

opbrengsten en waardemodellen in het model verwerkt worden.  

6. Activiteiten: activiteiten zijn nodig om de propositie uit te voeren. Die activiteiten zijn voor musea vaak in 

de vorm van tentoonstellingen, maar veel musea werken ook met randprogrammering.  

Voorbeeld: naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van de stad, organiseert het museum ook 

tijdelijke tentoonstellingen met daarin actuele ontwikkelingen in de stad waarbij het lezingen aanbiedt.  

7. Resources: dit zijn de bedrijfsmiddelen die de organisatie inzet om de propositie te realiseren. De activiteiten 

kunnen van concept tot verkoop zelf uitgevoerd worden, maar kunnen ook bij partners neergelegd worden 

of ingekocht worden. Hierbij horen ook het gebouw, personeel en andere activa.  

Voorbeeld: het museum laat innovatieve bedrijven uit de stad meedenken en meewerken aan de tijdelijke 

tentoonstellingen en laat sprekers uit die bedrijven lezingen verzorgen. 

8. Kosten: deze zijn voornamelijk een combinatie van de activiteiten, resources en kosten van inkoop. 

Kostenstructuur kijkt echter ook naar schaalvoordelen, constante en variabele kostenposten en 

winstmogelijkheden bij iedere bouwsteen uit het businessmodel.  

9. Als blijkt dat de investeringen de inkomsten ruim overschrijden, moet het businessmodel aangepast worden. 

Het museum kan ook kijken of nieuwe inkomsten mogelijk zijn, of er moet aanpassingen doen in of aan de 

bedrijfsmiddelen.  
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Balanced Scorecard 

De Balanced Scorecard is een populair model om de prestaties van een organisatie overzichtelijk te krijgen. Het is 

opgesteld door Robert Kaplan en David Norton, die het model in de Harvard Business Review introduceerden. 

Terwijl het Business Model Canvas nog niet zo oud is, stamt de Balanced Scorecard uit 1992. De balanced 

scorecard bestaat uit vier onderdelen, die samen de realisatie van de missie en visie van een organisatie moeten 

bewerkstelligen (Franssen et al. 2009; Kaplan & Norton 1992; Ten Have et al. 2007; Van der Zee 2011; Z.a. 2013). 

In deze paragraaf introduceren we de Balanced Scorecard kort.  

Figuur 3 Balanced Scorecard 

 

 

Bron: gebaseerd op Kaplan & Norton 1992; Van der Zee 2011;Ten Have et al. 2007  

Wederom zullen we de bouwstenen die de balanced scorecard opmaken een voor een doorlopen en voorbeelden 

verzorgen.  

1. Visie en strategie: Gebruik hiervoor de ‘waarom’-techniek die we eerder besproken, of de visie en strategie 

kan bepaald en uitgewerkt worden met behulp van de Business Model Canvas.  

Voorbeeld: het missie van het museum is om het verhaal van de stad te vertellen. De strategie is dat te doen 

door een vaste tentoonstelling over het verhaal van de stad, maar ook door actuele ontwikkelingen een plek 

te bieden in tijdelijke tentoonstellingen.  

2. Interne processen: hierbij kijkt de organisatie hoe het interne processen moet vormgeven om de missie en 

visie waar te kunnen maken en relaties met klanten en andere belanghebbenden te behouden.  
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Voorbeeld: Daarbij kijkt het museum naar het artistiek proces, het planningsproces, de ondersteunende 

processen en het management- en besturingsproces. Dit gaat dus over bedrijfsvoering, maar ook cultuur en 

medewerkers.  

3. Leren en groeien: in kaart brengen in en op welke gebieden de organisatie moet leren en groeien om de visie 

te realiseren en hierin investeren. Hierbij zijn er in een museum een viertal vlakken waar het museum in kan 

verbeteren: artistiek, technologisch, maatschappelijk en in personeel.   

Voorbeeld: het museum stelt vast dat het op technologisch vlak te weinig kennis heeft in en over online 

marketing. Het kan verschillende acties ondernemen om te investeren hierin: door een online marketeer aan 

te trekken, door een bureau of freelancer in te schakelen of door huidig personeel op te leiden in online 

marketing. Aangezien het museum vooral inzet op een persoonlijke klantrelatie en een vrij minimalistische 

website bezit, trekt het een freelance online marketeer aan die een bepaald aantal uur per week op kantoor 

komt om te werken aan de verbetering van de online marketing. Het museum probeert daarnaast uren vrij te 

maken bij de eigen marketing en communicatiemedewerkers, om zo de online marketingtechnieken 

doorvlochten te maken in de eigen werkwijzen.  

4. Klant perspectief: hierbij bepaalt het museum wie de stakeholders zijn en hoe de stakeholders het museum 

zien. Bezoekers maken een grote groep stakeholders, en het valt aan te raden om de bezoekers in 

klantsegmenten of doelgroepen op te delen. Andere belanghebbenden, zoals gemeente, sponsoren, collega-

musea en partijen die iets afnemen van het museum, zijn ook klanten.  

Voorbeeld: het museum zet in op een persoonlijke relatie met de bezoekers door te investeren in suppoosten 

en gastheren en -vrouwen. Daarnaast werkt het regelmatig samen met commerciële partijen uit de stad om 

innovatie binnen het gebied ook binnen het museum aan te tonen. Deze twee partijen zijn een bron van 

informatie bij het inkaderen van de merkbeleving en kunnen ingezet worden om een customer journey op te 

stellen.  

5. Financieel perspectief: hierbij kijkt het museum welke inkomsten en uitgaven het heeft. Ook de 

ontwikkeling van financiën wordt weergeven. De financiële middelen moeten behouden en vergroot worden 

voor het realiseren van de missie. Het financieel perspectief kijkt naar iedere bron van inkomsten en 

uitgaven en zet deze naast elkaar. Onderdelen bij het financieel perspectief zijn planning, control, 

verdienpotentieel en inkomstenbronnen of waardemodellen (zoals entreegelden, subsidies, sponsoring, 

particuliere financiering, verkoop of verhuur van tentoonstellingen, copyrights, fondsen, etc.). Er zijn drie 

doelen in het financiële perspectief: overleving, succes en bloei.  

Voorbeeld: door verminderde subsidies en verhoogde eisen in prestatie-indicatoren, verandert het financiële 

perspectief. Hierdoor is de financiële status van succes naar overleving teruggezet, en is de eerste stap die het 

museum neemt kritisch kijken naar de cash flow en kostenbeheersing. 
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Verandertraject  

Met bovenstaande paragrafen hebben we twee strategische modellen geïntroduceerd waarmee een museum de 

bedrijfsvoering opnieuw kan inrichten. Echter struikelen veranderingen doorgaans niet over verandering van 

processen en structuren, maar juist over attitudes en het (oude) gedrag van medewerkers (De Witte & Jonker 

2013a). Intern draagvlak is erg belangrijk voor ondernemerschap, aangezien iedereen een ambassadeur is. Intern 

draagvlak komt zelfs nog voor extern draagvlak: zorg dus dat verandering eerst intern gedragen wordt, voor je 

het extern profileert (De Vries 2009: 14). Daarnaast bleek uit het discoursonderzoek dat de juiste competenties 

en kennis binnen de organisatie het meest besproken onderdeel van cultureel ondernemerschap was, maar het 

praktisch omgaan met een personeelsbestand komt nauwelijks aan bod. 

We zullen hier de essentie van verandermanagement en manieren om met verandering om te gaan introduceren. 

De kern van succesvol veranderen is door gezamenlijk betekenis te geven aan het veranderproces. Het kan een 

moeilijke stap lijken om in een grote en complexe organisatie een verandertraject in te gaan. Daarom geven we 

hier de kernvragen van verandering weer, in Figuur 4.  

Figuur 4 Vierballenmodel 

 
Bron: gebaseerd op De Witte & Jonker 2013a 

Wie moet er veranderen? Dit antwoord begint simpel: met ik. Vervolgens komen andere betrokkenen erbij. 

Door jezelf middenin het antwoord te plaatsen, voorkom je dat het verandertraject ‘vanaf de tribune’ ingevuld 

wordt.  

Waarom moet het anders? In het beantwoorden van deze vraag komen de actoren en factoren voorbij die de 

aanleiding vormen van het verandertraject. Vervolgens doe je een belofte met je antwoord, want welke ambitie 

heb je? Kijk daarvoor naar je businessmodel: wat is je propositie? Wat beloof je de bezoeker? Dat moet je 

waarmaken. Als dat niet kan, is het tijd voor verandering.  
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Wat ontbreekt er in de huidige organisatie (as is) en wat moet er komen om de belofte waar te maken (to be)? 

Kijk bij het beantwoorden van deze vraag naar de volgende pijlers: structuur, technologie, personeel en 

bedrijfscultuur. Structuur en technologie zijn daarbij ‘harde’ elementen, personeel en cultuur ‘zachte’ elementen 

(De Witte & Jonker 2013a).  

Hoe gaat het veranderproces in werking gesteld worden? Verschillende organisaties kijken op verschillende 

manieren naar verandering binnen de organisatie. Er zijn grofwerk vijf manieren van verandermanagement te 

onderscheiden, die door De Caluwe & Vermaak als kleuren weergeven zijn, zoals weergeven in Figuur 5 (De 

Caluwe & Vermaak 2002). 

Figuur 5 Verandering via het vijfkleurenschema 

Kleur Opvatting Type interne organisatie Verandering realiseren door 

Geel Verandering gaat door 

coalitievorming en het 

scheppen van draagvlak 

Verschillende medewerkers  

Complexe doelen  

Cultuur: politiek en macht  

Coalitievorming  

Scheppen van draagvlak  

Belangen samenbrengen  

Oplossen van conflicten en 

tegenstrijdigheden 

Blauw Verandering kan door 

rationeel ontwerp en 

implementering 

Doel en route naar het doel 

zijn helder 

Nadruk op planning, 

ontwerp en controle 

Zoeken naar de beste oplossing 

Uitleg geven en inspelen op 

ratio 

Rood Verandering kan door 

mensen in hun kracht te 

zetten en talenten en 

competenties voorop te 

plaatsen 

Zwaartepunt ligt op Human 

Relations 

Persoonlijke groei en 

ontwikkeling is belangrijk 

Mensen te prikkelen 

Verandering en groei te belonen  

Groen Verandering gaat door het 

motiveren van personeel 

Leersituaties scheppen 

Mensen met ideeën de 

ruimte geven om te groeien 

en te ontwikkelen 

Mensen tools aan te bieden om 

te ontwikkelen 

Bewustmaken van eigen 

tekortkomingen 
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Wit Verandering is een 
permanent proces en kan 
vanaf buitenaf nauwelijks 
beïnvloed worden 

Stabiliteit is een 
uitzondering 
Zelforganisatie  

Proberen ruimte te 
scheppen voor verandering 
door het wegnemen van 
blokkades en optimaliseren 
van conflicten 
Uitgaan van de wil om te 
veranderen van mensen  

Bron: gebaseerd op De Caluwe & Vermaak 2002. 

Kies een strategie die aansluit bij het museum, maar daarbij ook zorgt dat de competenties van het 

personeelsbestand aansluiten op de projecten die de organisatie aanneemt en evenwicht vindt tussen diverse 

functies, interne werking en publiekswerking (Schramme & Schrauwen 2012). Met de kernvragen van het 

verandertraject beantwoord en een insteek van verandering gekozen, is het museum klaar om de verandering 

door te zetten. Volgens John Kotter zijn er acht stappen in een veranderproces (Kotter 1996; Ten Have et al. 

2003).  

Figuur 6 Kotters acht stappen van verandering 

 
Bron: gebaseerd op Kotter 1996; Ten Have et al. 2003  

1. Schep een gevoel van urgentie: onderzoek de markt, analyseer de competitie en identificeer actoren en 

factoren.  

2. Creëer een coalitie: verzamel invloedrijke mensen om je heen die de verandering kunnen leiden, zoals het 

managementteam. Zorg dat deze groep mensen zich ook echt een team voelt.  

3. Ontwikkel een heldere visie: schep een visie en doel om naar toe te werken en kies logische strategieën om 

het doel te bereiken.  

4. Deel deze visie: gebruik ieder mogelijk middel om de visie mee te verkondigen. Gebruik de coalitie als 

voorbeelden voor je visie.  

5. Stel mensen in staat om obstakels te verwijderen: pas structuren en systemen aan die verandering in de 

weg staan. Moedig risico’s nemen aan en deel goede voorbeelden breed. Investeer in het ontwikkelen en 

realiseren van nieuwe ideeën, activiteiten en acties.  

6. Ga voor quick wins: toon de kracht van de visie aan door direct resultaten te boeken. Maak de resultaten 

groots en breed bekend en erken en beloon zichtbaar de mensen die de quick wins hebben behaald.  

7. Versterk en zet door: verander gaandeweg alle systemen en structuren die niet in de nieuwe visie passen. 

Laat succesvolle veranderaars promoveren, biedt ruimte aan verandering en ontwikkeling en zorg dat 

nieuwe werknemers binnen de dynamische visie passen. Blijf de visie nieuw leven in blazen door nieuwe 

projecten, thema’s en veranderonderdelen.  
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8. Leg het vast: laat rust komen in de structuren en blijf inzetten op effectief management en leiderschap.  

 

“Start met quick wins. Zo kun je laten zien: dit zijn de initiatieven die we hebben 

genomen. Het is inhoudelijk succesvol, er komen mensen op af en het heeft niet veel 

gekost. Zo zet je in op langdurige productontwikkeling en verandering.”  

 
Interview (2016) 

 

Vermarkting  

Nederlandse musea hebben doorgaans een collectie, en het is hun core business om deze collectie te preserveren 

voor de toekomst en open te stellen voor de omgeving. Daarin is het de kunst om een weg te vinden tussen 

artistieke ambities, verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren (Beltman 2015). Gezien de 

artistieke profilering van oudsher de voornaamste identiteit van een museum uitmaakt, kan het soms een 

uitdaging zijn die te vermarkten. Verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren komen namelijk 

lang niet altijd overeen met de artistieke doelen van het museum. Om de balans te vinden, zetten musea steeds 

vaker in op marketing. Marketing wordt omgeschreven als het behalen van bedrijfsdoelen door beter de 

behoeften van de klant tegemoet te komen en te overtreffen dan de concurrentie (Fahy & Jobber 2012). Er zijn 

twee manieren van vermarkten: product georiënteerd en marketing georiënteerd. 

Figuur 7 Product geörienteerde vermarkting 

 

Bron: gebaseerd op Fahy & Jobber 2012 

 

Figuur 8 Marketing geörienteerde vermarkting 

 

Bron: gebaseerd op Fahy & Jobber 2012 
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Gezien de meeste musea product georiënteerd zijn, is het lastiger om het product te legitimeren: het komt 

immers niet vanuit een vraag. Reputatie en legitimering zijn organisatorische factoren die conceptueel aan elkaar 

gekoppeld zijn (Bhansing 2013: 85-86).  

Dat betekent dat musea extra hard moeten vechten om een reputatie op te zetten die aantrekkelijk is voor een 

breed publiek. In de literatuur wordt wel vaker de claim gemaakt dat musea nog een slag kunnen maken in de 

positionering van het vrijetijdsveld en kan leren van commerciële entertainmentbedrijven als het gaat om 

publieksbeleving (Houben & Heinsius 2012: 5; Langeveld 2013: 57). Wellicht dat deze claim gemaakt wordt 

omdat dergelijke bedrijven veelal marketing georiënteerd zijn. Door eerdergenoemde businessmodellen te 

gebruiken, zorgt het museum echter al voor een bepaalde mate van stakeholder management. Het houdt dan 

namelijk integraal en strategisch rekening met alle belanghebbenden om zo duurzame bedrijfsvoering tot stand 

te brengen. We hebben ook al benoemd, en blijven benoemen, dat het artistieke product in een museum core 

business is en dus altijd het vertrekpunt zal blijven. Dat betekent niet dat er geen rekening gehouden kan worden 

met vermarkting (verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksverwachting).  

Wellicht dat het beste model voor vermarkten voor musea dan zal zijn:  

Figuur 9 Vermarkting van museaal product 

 

Dit model leggen we graag kort verder uit. De bovenste pijlen tonen de klassieke wijze van productontwikkeling 

van een museum aan. Het museum begint bij de collectie, kijkt welke tentoonstellingen of andere activiteiten met 

de collectie als startpunt passen, kijkt op welke manieren die activiteiten aansluiten bij marktkansen en kijkt hoe 

ze het kunnen vermarkten en proberen daar klanten (bezoekers, samenwerkingspartners, fondsen, sponsoren, 

etc.) bij te zoeken. Wij raden met dit model aan alle bevindingen op iedere stap in kaart te brengen en deze 

bevindingen terug te laten vloeien: wat waren de klantervaringen en behoeften en kan het museum bij 

vermarkting van een volgend product daar beter op inspelen? Op welke marktkansen kan de ontwikkeling van 

het product beter afgestemd worden? En zelfs tussen productontwikkeling en productiemogelijkheden hebben 

we een wederzijdse pijl gezet, want: hoe kunnen de productiemogelijkheden beter aansluiten op de 

productontwikkeling? Oftewel: als het museum de collectie uit wil breiden, welke werken kan het dan aankopen 

om de vertaalslag zowel naar identiteit als naar klanten en partners het beste te maken? Deze paragraaf is vrij 

theoretisch, maar uiteindelijk draait het om de vertaalslag in de praktijk: wat kunnen we morgen anders of beter 

doen om onze visie te realiseren. Een start voor die vertaalslag bespreken we onder het volgende kopje 

Marketing.  
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“Elke afdeling heeft zijn eigen marketing-communicatiedoelstellingen.” 

Interview (2016) 

 

Strategie voor marketing  

Met de visie duidelijk op papier, is de volgende stap om deze visie duidelijk maken aan de buitenwereld. Het 

bestaansrecht van musea is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De taak ligt bij musea zelf om de pertinentie 

van het bestaan duidelijk te maken aan de omgeving. Dit gebeurt door altijd duidelijk te zijn in de identiteit en 

bij alles wat het museum doet de identiteit als uitgangpunt te nemen, maar ook door het merk zichtbaar te 

maken. Dat gebeurt, zoals we hierboven al aangaven, door marketing. Marketing succesvol tot uitvoering 

brengen, gebeurt onder het dak van een strategisch plan, dat de doelen van de organisatie als uitgangpunt heeft. 

Strategisch Marketingplan 

Vertrekken vanuit artistieke visie zorgt ervoor dat een museum niet per definitie aansluit op een vraag. Het 

startpunt is immers artistiek, met doelen die niet altijd voortkomen uit de behoefte van een markt. Dat kan soms 

een uitdaging blijken bij het opstellen van een strategisch marketingplan. Een markt is een verzameling van 

personen die belang heeft bij het in contact komen met of betrokken worden bij de organisatie (Cashman 2007: 

44). Die belangen moeten bij het strategisch marketingplan van een museum nog duidelijker inzichtelijk gemaakt 

worden: houd doelgroepen in het opzetten van de strategie zo veel mogelijk voor ogen. Hoewel musea veelal 

doelgroepen zoeken bij het aanbod, in plaats van aanbod maken voor een markt, mogen de verwachtingen en 

wensen van de doelgroep zeker meegenomen worden. Er zijn musea die de keuze maken om aanbod wel (mede) 

te laten maken door hun marketingteam, waarbij het aanbod gemaakt wordt voor een markt (interviews 2016). 

Deze manier van programma maken zorgt voor een directe groei in bezoekers (quick win), maar kan op lange 

termijn alleen behulpzaam zijn voor het museum als het naadloos aansluit op de identiteit. Wanneer de identiteit 

artistieke innovatie en vernieuwing omhelst, is het aanbod aanpassen op een vraag veel moeilijker. De identiteit 

leunt namelijk op het aanbieden van nieuwe kunstvormen: een ‘product’ of ‘dienst’ waar de markt nog geen weet 

van heeft. Bepalen welke activiteiten door wie op welke manieren worden vormgegeven, worden ook opgenomen 

in de strategie. Het strategisch marketingplan kan opgedeeld worden in vier fases: strategische doelstelling, 

strategische analyse, ontwerpen en selecteren van strategieën en de strategische actie.  

Fase 1: strategische doelstellingen 

Zoals we al eerder benoemden, hangt de corporate identiteit (en het ‘merk’) van het museum nauw samen met de 

marketingstrategie. Vanuit deze identiteit benoemt het museum de strategische doelstellingen, die een concrete 

richting geven aan missie en visie en dienen als sturing voor de organisatiepraktijk. De doelstellingen zorgen 

voor focus in de marketing (Cashman 2007: 19).  
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De strategische doelstellingen staan ook benoemd in het business model, maar kunnen in het strategische 

marketingplan verder toegespitst worden op marketing. Beantwoord tijdens het formuleren van de strategische 

doelstellingen de volgende vragen:  

• Wat is de visie van de directie? 

• Wat wil de organisatie bereiken? 

• Wat is de bestaansreden van de organisatie? 

• Wat is de waarde van de organisatie?  

• Wat zijn de algemene doelen?  

• Welke dagelijkse activiteiten zijn nodig om de visie naar buiten te brengen en de doelen te behalen?  

Fase 2: strategische analyse  

Interne analyse 

Voordat strategie en tactiek verder ingevuld worden, is een interne analyse aan te raden. De interne analyse heeft 

betrekking op de huidige en vroegere stand van zaken en bepaalt welke interne factoren invloed hebben gehad op 

de prestaties van de organisatie binnen een bepaalde periode (Cashman 2007: 26). Breng voor de interne analyse 

de volgende zaken in beeld: 

Figuur 10 Interne analyse 
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Bron: gebaseerd op Cashman 2007: 28 
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Externe analyse 

In de interne analyse wordt een beeld geschetst van alle krachten binnen een organisatie die invloed uitoefenen 

en beïnvloed worden door marketing. Het is daarnaast belangrijk om een externe analyse te doen, om te weten 

wie de concurrentie is en daarmee waar de sterke en zwakke kanten van de organisatie ten opzichte van de 

concurrentie zitten. We raden aan om concurrentie breed op te vatten: kijk niet alleen naar andere musea binnen 

de radius van bezoekers, maar naar de hele vrijetijdsindustrie en de ontwikkelingen daarbinnen.  

Concurrentie is immers “alles wat een organisatie belemmert of ervan weerhoudt om haar doelen te 

verwezenlijken” (Cashman 2007: 31). De externe analyse maak je door middel van Porters vijfkrachtenmodel 

overzichtelijk (Grundy 2006; Porter 2008).  

Figuur 11 Porters Vijfkrachtenmodel 

 
Bron: gebaseerd op Fahy 2006: 215; Porter 2008: 27.   

1. Dreiging van nieuwe toetreders: In welke mate is het mogelijk voor nieuwe toetreders om de vrijetijdssector 

te betreden? Houd rekening met invloed hebbende factoren als kapitaal (hoge kosten die gepaard gaan bij 

een museum inrichten), gevestigde merken, wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn de opkomst van nieuwe 

particuliere musea, maar ook kunst in de openbare ruimte.  

2. Onderhandelingskracht van markt: wat is de onderhandelingspositie van de klant, bezoeker of 

belanghebbende? Prijsstelling, kwaliteit, continuïteit van een organisatie hebben hier invloed op, net als 

hoeveel keuze een klant heeft.  
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Musea zijn een wijze van vrijetijdsbesteding, dus vraag je af wat de bezoeker nog meer met zijn of haar tijd 

zou kunnen doen en of het duidelijk is waarom de tijd aan het museum besteed moet worden. 

3. Dreiging van substituten: welke ontwikkelingen zijn er in het veld? Substituten zijn vooral een dreiging als 

deze een voordeligere prijs-prestatieverhouding met zich mee brengen. 

4. Onderhandelingskracht van leveranciers: ook musea hebben te maken met leveranciers. Enerzijds kunnen 

dat partijen zijn waar een bruikleen van verwacht wordt, anderzijds zijn er tal van leveranciers die bijdragen 

in het maken van tentoonstellingen. Welke macht hebben de leveranciers? Kijk daarbij bij het aantal 

leveranciers op de markt, de invloed die de leveranciers op de bedrijfstak hebben, de kosten die verbonden 

zijn aan overstappen naar andere leveranciers, de mate van standaardisering in de af te nemen producten en 

de vraag of het mogelijk is om het af te nemen product zelf te produceren. Daarbij is er in de museale sector 

sprake van wisselwerking: musea van wie een bruikleen wordt gevraagd, hebben bijvoorbeeld veel macht in 

de onderhandeling, gezien zij de enige zijn die het ‘product’ aan kunnen bieden. Echter is dit voor ieder 

museum het geval, waardoor het good governance is om die positie niet te misbruiken. Meer over bruiklenen 

bespreken we in het hoofdstuk Artistiek Product. 

5. Concurrentiekracht: wie zijn de bestaande concurrenten op de markt en hoe hevig is de concurrentie 

hiertussen? 

Analyseren van concurrentie, zowel bij bestaande concurrenten als de dreiging van nieuwe toetreders, kun je 

doen met behulp van de STEP- of PEST-analyse (Cashman 2007; Grundy 2006). We geven hier een gedeeltelijk 

ingevulde PEST-analyse weer, die per museum verder ingevuld en aangevuld kan worden. 

Figuur 12 PEST-analyse 

 

Bron: gebaseerd op Cashman 2007; Grundy 2006.  
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Bij de Balanced Scorecard legden we al uit dat het aan te raden valt om de klanten op te delen in klantsegmenten. 

De makkelijkste manier van doelgroepen bepalen is door het huidige klantbestand als uitgangpunt te nemen. De 

eerste vraag is wie de verschillende stakeholders zijn. Ter verduidelijking noemen we een aantal gebruikelijke 

stakeholders op in figuur 13.  

Figuur 13 Stakeholders 

 

Bezoekers zijn de grootste groep stakeholders voor een museum en de directe gebruiker van het aanbod. Naar 

aanleiding van deze groep kun je andere stakeholders tevreden houden of naar je toe halen (zoals 

samenwerkingen, gemeente, sponsors).  

Vermarkten en marketing is in eerste instantie voornamelijk voor de groep bezoekers. Het valt aan te raden deze 

groep duidelijker in beeld te krijgen door doelgroepen of klantsegmenten te maken. Er zijn bureaus die 

gespecialiseerd zijn in het maken van doelgroepen. Veelgebruikt zijn de Mentality-milieus van Motivaction. Het 

is mogelijk om, bijvoorbeeld samen met een bureau, te kijken naar de bezoekersgroep en te kijken welke milieus 

momenteel in het museum aanwezig zijn en welke milieus potentiële bezoekers zijn. Een museum kan ook 

kiezen om zelf doelgroepen of persona’s uit te werken. Kijk hiervoor voornamelijk naar de psychografische 

kenmerken van de bezoekers en hang pas daarna demografische kenmerken eraan. Onder psychografische 

kenmerken verstaan we persoonlijkheid, houding, waarden, interesses, hobby’s, levensstijl en gedrag. Richt je 

hierbij voornamelijk op de kenmerken in het vrijetijdsgedeelte van de bezoekers: dat is immers het gebied waarin 

het museum ze wil aantrekken. Probeer overeenkomsten te zoeken en een aantal doelgroepen samen te stellen 

met eenzelfde basis. Dat kan in de vorm van een persona, waarbij een doelgroep gerepresenteerd wordt door één 

fictief personage. Kijk vervolgens naar demografische karaktereigenschappen: leeftijd, woonplaats, 

familieomstandigheden, opleiding e.d.  
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Figuur 14 Persona invullen 

 

Alle informatie die tijdens de interne en externe analyse naar boven is gekomen, kan wederom overzichtelijk in 

één model geplaatst worden: de SWOT. De SWOT is een van de meest gebruikte modellen. Toch presenteren we 

de SWOT hier graag op een ietwat ongebruikelijke manier, waarbij de SWOT verweven is met een strategische 

matrix (Chang & Huang 2006).  

Figuur 15 Strategische SWOT 

 

 Bron: gebaseerd op Chang & Huang 2006 
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In dit model kijkt het museum niet alleen naar sterktes, zwaktes, kansen en dreigingen, maar ook naar factoren 

die tussen de twee ontstaan. Kijk in de matrix in Figuur 15 voor de factoren tussen de SWOT-kernwoorden in. 

Daarnaast benoemen we nog even kort de SWOT zelf: 

1. Strengths: waar is het museum heel goed in? Komen mensen (gedeeltelijk) voor het merk of de reputatie?  

2. Weaknesses: waar is de concurrentie goed in en kan het museum nog van leren? Welke interne processen of 

diensten zijn nog niet optimaal?  

3. Opportunities: zijn er ontwikkelingen (politiek, economisch, sociaal-cultureel of technologisch) die van 

positieve invloed kunnen zijn op het aanbod of de diensten van het museum of die kunnen resulteren in 

nuttige samenwerkingen?  

4. Threats: mogelijkheden kunnen ook een dreiging zijn, als concurrenten beter op de mogelijkheden in 

kunnen spelen dan het museum. Bedreigingen kunnen, net als mogelijkheden, op politiek, economisch, 

sociaal-cultureel of technologisch vlak voorkomen (Ten Have et. al. 2003). 

Fase 3: Ontwerpen en selecteren van strategieën  

De strategische doelstellingen, zoals die in het businessplan staan of bij fase 1 vastgelegd zijn, kunnen 

ondertussen wellicht nog iets scherper op papier gezet worden met alle informatie die bij stap 2 vergaard is. Om 

de doelstellingen te behalen, moeten strategieën gekozen worden. Bepaal per doelstelling of probleemstelling een 

strategie. Een marketingstrategie beantwoordt in het kort de volgende vraag: wat verkopen we om de doelstelling 

te behalen aan wie, waar en hoe? Hou bij het opstellen ook de SWOT bij de hand, die vaak goede ingangen geeft 

in een strategie. Om een strategie te kiezen of de houdbaarheid ervan testen, kun je gebruik maken van de 

Ansoff-matrix.  

Figuur 16 Ansoff-matrix 

  PRODUCT à 

  Huidig Nieuw 

 ß
 M

A
RK

T H
ui

di
g 

Marktpenetratie Productontwikkeling 

N
ie

uw
 Marktontwikkeling Diversificatie 

Bron: gebaseerd op Ten Have et al. 2003  
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Op de twee assen staan markt en product: 

1. Markt: op welke markt richt de strategie zich? Wordt die markt al bediend door het museum, of is het een 

nieuwe markt?  

2. Product: welk aanbod biedt de strategie aan? Wordt dat aanbod al geleverd, of is het nieuw aanbod?  

Vervolgens is er de matrix zelf, waarbinnen vier soorten groeistrategieën verwerkt zijn: 

1. Marktpenetratie: dit is de strategie waarbinnen de minste groei is. Het is namelijk een bestaand aanbod 

leveren aan een bestaande markt. Vaak wordt deze strategie overschat en vallen resultaten tegen. Deze 

strategie werkt het best bij een groeiende markt of voor een nieuwe speler op de markt. In de 

marketingmiddelen zijn weinig aanpassingen bij deze strategie; meestal gaat het om kleine veranderingen of 

vergrootte toepassingen.  

2. Productontwikkeling: de markt blijft hetzelfde, maar het aanbod wordt aangepast. Vaak wordt er een hoge 

groei verwacht, dit valt soms tegen. Deze strategie kan het best worden gebruikt om het aanbod aan te passen 

aan veranderende verwachtingen of behoeften van de markt. Nadeel is dat het een tijds- en kosten-intensieve 

strategie is.  

3. Marktontwikkeling: het aanbod blijft hetzelfde, maar er wordt een nieuwe markt gezocht. Die markt kan 

nieuw zijn voor het museum, of een geheel nieuwe markt betreffen. Een nieuwe markt kan op basis van 

doelgroepen, maar ook op basis van locatie (bijvoorbeeld door een tentoonstelling op een andere plek of zelfs 

ander land neer te zetten). Nadelen zijn hoog risico omdat het bedrijf de markt nog niet kent, veel 

communicatiekosten om het product in de markt te zetten en mogelijk hoge investering in personeel om met 

de nieuwe markt om te kunnen gaan.  

4. Diversificatie: hier ontwikkelt het museum nieuw aanbod voor een nieuwe markt. Alles verandert en dat 

brengt het museum in een onzekere positie. Daarnaast plaatst het veel druk op de organisatie, omdat andere 

competenties en werkwijzen verwacht worden. Kosten zullen ook hoog liggen bij deze strategie.  

De Ansoff-matrix is sinds de jaren ’60 een populair model, mede door de makkelijke wijze van toepassen. Bij het 

vaststellen van een strategie kan een museum eerst inventariseren wat de bestaande markten en producten zijn 

en wat gewenste markten en producten zijn (de assen van de Ansoff-matrix). Vervolgens kijkt de organisatie of 

het met de huidige producten en markten de doelstellingen kan behalen. Als het antwoord ja is, kan het kiezen 

voor de penetratiestrategie. Is het antwoord nee, moet gekeken worden naar een ontwikkelingsstrategie. Bij het 

kiezen van een ontwikkelingsstrategie is het aan te raden om vast te stellen wat de groei is die de ontwikkeling 

met zich mee brengt. 

Vaak ontwikkelt een organisatie een aantal strategieën per doelstelling om vervolgens daaruit te kiezen. De keuze 

kan gemaakt worden volgens het FOETSJE model (Knoot 2014).  
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Met behulp van zeven doelstellingen toetst het FOETSJE model de haalbaarheid van de potentiële strategie. 

1. Financieel: heeft het museum de financiële middelen om het plan uit te voeren?  

2. Organisatorisch: kan de organisatie het plan uitvoeren? 

3. Economisch: is het plan passend binnen de economische doelstellingen? 

4. Technologisch: heeft de organisatie de juiste technieken in huis? 

5. Sociaal: is het plan passend binnen de sociale doelstellingen? 

6. Juridisch: is het plan juridisch uitvoerbaar? 

7. Ethisch: past het plan binnen de maatschappelijke functie van het museum?  

Vervolgens waardeer je de strategie per doelstelling op een schaal van 1 tot 5. De zeven waarderingen worden 

vervolgens tot één gemiddelde gereduceerd en aan de hand van de gemiddeldes kijkt het museum welke strategie 

het best uit de bus komt. Plaats de beoordeling in een schema als Figuur 17.  

Figuur 17 FOETSJE model 
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Bron: gebaseerd op Knoot 2014 

Fase 4: Strategische actie 

De strategie is gekozen en nu gaat het museum over tot actie. De eerste actie is het laden van het merk: het 

visualisering van de identiteit en het scheppen van een merkpropositie. Vervolgens wordt de marketingmix 

opgebouwd. De laatste stap is het implementeren van de strategische actie door het kiezen van kanalen en 

middelen en het rapporteren en evalueren van de gekozen strategie.  

Merk  

De basis van het merk is het antwoord op de waarom-vraag. Dat omvat de visie. Vanuit deze visie wordt een 

merk verder opgebouwd. Voor een product vermarkt wordt, is het goed om te kijken wat de huidige merkwaarde 

is en wat de beoogde merkwaarde is. De onderdelen die een merk maken, zijn onder te verdelen in functionele 

eigenschappen, symbolische waarden, persoonlijkheid, beleving en positionering (Cashman 2007).  
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1. Functionele eigenschappen vind je in het aanbod: wat doet het museum en hoe werkt het museum. Denk 

daarbij aan aanbod, klantenservice, prijs, maar ook de visuele presentatie: naam, slogan, logo en huisstijl.  

2. Symbolische waarden betreffen de status en kwaliteit van de organisatie.  

3. Het gevoel van toegankelijkheid, formaliteit, betrouwbaarheid en creativiteit vormen de persoonlijkheid van 

het museum. 

4. De beleving gaat over de ervaring van het publiek en de wijze waarop de gebruiker het aanbod waardeert. De 

beleving wordt beïnvloed door eerdere ervaringen van publiek met het museum.  

5. De positionering is een opvolging van het Portermodel en de SWOT en geeft de positie van het museum ten 

opzichte van andere merken weer. Waar onderscheidt het museum zich in en op welke vlakken zijn andere 

merken sterker? Onderscheiding kan op het vlak van prijs, innovatie, kwaliteit of service. Houd daarbij 

rekening dat positionering gaat over de perceptie van de klant en niet over de realiteit (Cashman 2007). Om 

de positionering helder te krijgen, is het dus slim om een publieksonderzoek uit te (laten) voeren. 

 

“Als je hier binnen komt, moet er een eenduidig verhaal zijn.” 

Interview (2016) 

 

Marketingmix 

De marketingmix wordt ook vaak benoemd als de vier P’s: product, prijs, plaats en promotie (Ten Have et al. 

2003). Om de marketingmix beter passend te maken op niet alleen fysieke producten, maar ook andere diensten, 

zijn de vier P’s in de loop der jaren uitgebreid naar zeven P’s (Ivy 2008; Rafiq & Ahmed 1995). Gezien het 

museale product vaak bestaat uit diensten of ervaringen, houden we de zeven P’s aan. Deze staan weergeven in 

Figuur 18.  
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Figuur 18 7P's Marketingmix 

 

Bron: gebaseerd op Ivy 2008; Rafiq & Ahmed 1995 

1. Product: wat verkocht of aangeboden wordt. Het product gaat verder dan een set tastbare eigenschappen; 

het is het complete plaatje dat in een behoefte voorziet .  

2. Prijs: de prijs bij musea wordt gedomineerd door de kosten die de bezoeker betaalt om het museum in te 

kunnen. Prijs heeft niet alleen invloed op de inkomsten die het museum krijgt, maar ook op de perceptie van 

kwaliteit en toegankelijkheid voor de bezoeker. Bij het uitwerken van de strategische actie kan er nagedacht 

worden over een toeslag of juist korting om de strategie te laten slagen.  

3. Plaats: de methode en locatie van distributie: voor een museum is dit meestal het museale gebouw. In het 

uitwerken van de strategische actie hoeft de organisatie zich natuurlijk niet te beperken tot binnen de 

museummuren, maar kan het museum er ook vanuit de in fase 3 bepaalde strategie voor kiezen om een 

museaal product op een andere plek aan te bieden, bijvoorbeeld in samenwerking met partners.  

4. Promotie: alle middelen en kanalen die het museum gebruikt om het aanbod te communiceren naar de 

markt, zoals advertenties, publiciteit, PR en sales. Verschillende middelen en kanalen worden bij 

verschillende doelgroepen gebruikt, dus ook hier kijk je naar de markt die in fase 3 is bepaald en kies je daar 

passende promotiemiddelen bij.  

5. Participatie: participatie wordt ook wel eens vervangen door ‘people’. Het gaat hier om alle mensen die het 

aanbod aan de markt aanbieden. In een museum omvat dit iedereen - van de personen die op social media 

met volgers omgaan tot de persoon die het kaartje verkoopt, en van de persoon die de telefoon oppakt tot de 

rondleider of suppoost op zaal. Kijk of alle mensen die deel uitmaken van de museale dienst, geschikt zijn 

om het beoogde aanbod te representeren of de beoogde markt te bedienen.  
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6. Physical evidence: de fysieke component (niet vertaald wegens het gebrek aan een Nederlands equivalent dat 

met een P begint) is precies dat: de tastbare elementen van de dienst die geleverd worden. In een museum 

gaat dat van het gebouw, tot de uitgeprinte kaartjes, tot de inrichting van de tentoonstelling, tot de werken en 

objecten die tentoongesteld worden.  

7. Processen: de processen gaan over de niet-tastbare elementen van het aanbod. Dit zijn alle administratieve 

en bureaucratische gedeeltes die in het museum plaatsvinden in het vertalen van concept naar realiteit.  

Iedere P bestaat uit een aantal factoren, waarbij sommige factoren elkaar overlappen. Ter verduidelijk hiervan 

geven we de P’s en hun onderdelen weer in onderstaand figuur.  

Figuur 19  Onderdelen van de 7P’s  
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Bron: gebaseerd op Rafiq & Ahmed 1995: 3 

Middelen 

Bij de zeven P’s is promotie het onderdeel dat het aanbod en de merkpropositie daadwerkelijk naar de markt 

toebrengt om daaruit klanten te vergaren. We werpen in deze paragraaf graag een blik op een aantal 

marketingmiddelen in combinatie met marketingdoelstellingen en doelgroepen. Hierbij plaatsen we wel de 

vanzelfsprekende opmerking dat dit geen compleet overzicht is, maar een startdocument vanuit waar andere 

middelen en kanalen bedacht kunnen worden. Offline marketinginstrumenten worden in Figuur 20 besproken, 

online instrumenten in Figuur 21. 
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Figuur 20 Offline marketingmiddelen 

 Doelstelling Doelgroep Voor Tegen 

PR, print, radio en TV     
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publicity 
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storytelling 
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Flyers en brochures  Reach en sales Bestaande en 

nieuwe markt 

Creatief medium Distributie; hoge 

kosten 

Narrowcasting Branding Bestaande markt 

en nieuwe markt 

Interesse opwekken Distributie 

Direct mail Reach en 

branding 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Komt direct aan bij 

target 

Hoge kosten; 

onzeker 

Boeken Branding Bestaande markt Loyaliteit 

opbouwen; 

storytelling 

Grote investering in 

tijd en kosten 

Commercials Branding en 

reach 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik; 

creatief medium 

Hoge kosten; vaak 

is een partner nodig 

Infomercials Branding en 

reach 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik Hoge kosten; vaak 

is een partner nodig 

Merchandising Branding Bestaande markt  Creatief medium; 

mond-tot-mond 

waarde 

Onzeker 
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Out of Home 

Billboards en posters Branding en 

reach 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik; 

creatief medium 

Hoge kosten; vaak 

is een partner nodig 

Voertuigen Branding en 

reach 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik; 

creatief medium 

Hoge kosten; vaak 

is een partner nodig 

Banieren Branding en 

reach 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik; 

creatief medium 

Hoge kosten; vaak 

is een partner nodig 

Persoonlijke verkoop     

Beurzen Branding en 

sales 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik Moeilijk om 

specifiek doelgroep 

aan te speken 

Evenementen Branding en 

reach 

Bestaande markt Groot bereik Moeilijk om 

specifiek doelgroep 

aan te speken 

Incentives  Sales  Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik Kosten en inleveren 

op inkomsten 

Telemarketing Sales Nieuwe markt Groot bereik Niet passend bij 

museum 

Straatverkoop Sales Nieuwe markt  Groot bereik Niet passend bij 

museum 

Bron: gebaseerd op De Groot 2012; Johnston 2010 

 

Figuur 21 Online marketingmiddelen 
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SEO Sales en 

traffic 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Lage kosten, groot 

bereik en specifieke 

doelgroep 

Veel veranderingen, 

behoeft constante 

aandacht 

Online PR     

Webcare Branding Bestaande markt Relatie opbouwen Behoeft constante 

aandacht 

Influencer marketing Traffic Bestaande en 

nieuwe markt 

Specifieke 

doelgroepen 

bereiken 

Onzeker 

Video  Branding Bestaande markt Relatie opbouwen Hoge investering 

Social media Branding en 

traffic 

Bestaande markt Relatie opbouwen Behoeft constante 

aandacht 

Online partners     

Affiliate marketing Traffic Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik Onzekere conversie 

     

Online advertisement     

Social media Traffic en 

branding 

Bestaande en 

nieuwe markt 

Groot bereik, 

specifieke 

doelgroepen 

Onzekere conversie 

Websites  Traffic en 

branding 
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nieuwe markt 

Groot bereik Onzekere conversie 

     

E-mailmarketing Sales Bestaande markt Lage kosten Privacy regelgeving, 
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 45 

Content marketing     

Web – tekst  Branding Bestaande markt Lage kosten, 

storytelling 

Behoeft regelmatige 

aandacht 

Web – beeld  Branding Bestaande markt Lage kosten, 

storytelling 

Behoeft regelmatige 

aandacht 

Web - video Branding Bestaande markt Lage kosten, 

storytelling 

Behoeft regelmatige 

aandacht 

Social media  Branding Bestaande markt Lage kosten, 

storytelling 

Behoeft regelmatige 

aandacht 

Bron: gebaseerd op De Groot 2012; Johnston 2010 

Het is van belang dat alle gekozen marketingmiddelen geëvalueerd worden. Bij online marketingmiddelen is het 

maken van rapportages en het bijhouden en bijsturen van succesvolle content makkelijker door de open ingang 

naar data. Bij offline media is dat lastiger meten. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van publieksonderzoek.  

Van managen naar ondernemen  

Deze paragraaf bieden we aan in het hoofdstuk Voorwaarden, en dat is niet zonder reden. Door de onderdelen in 

dit hoofdstuk te incorporeren in het museum, is het namelijk nog niet ondernemend. Dit hoofdstuk ging over 

bedrijfsvoering, management en het meekrijgen van personeel. Zoals Klamer en Langeveld in 2011 al schreven:  

 

“Ondernemerschap is dus iets anders dan management. Bij management gaat het om het 

organiseren, om het structureren, het plannen en budgetten. Goed management zorgt 

voor geoliede organisaties. Een efficiënte, professionele organisatie is nodig, maar 

wanneer grote veranderingen noodzakelijk zijn – wanneer, zoals nu, een belangrijke 

bron van inkomsten wegvalt – is ondernemerschap gevraagd. Juist als het moeilijk wordt, 

staan ondernemers op.”  

(Klamer & Langeveld 2011: 23) 
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Concluderend, kunnen we de voorwaarden in grofweg drie categorieën opdelen:  

1. Artistiek product: 

Waarom bestaat het museum? Wat maakt het uniek? Wat is het doel? Wat is de visie? Welk aanbod en welke 

diensten hoort daar bij?   

2. Maatschappelijke positie:  

Wie, wat en hoe groot is de markt? Welke marktkansen zijn er? Welke relaties bestaan er tussen 

aanbod/diensten en markt en vice versa?  

3. Organisatie:  

Wat is de bedrijfsvoering? Wie werken er voor de organisatie? Zijn de juiste competenties en kennis op de 

juiste plekken? Welk beleid wordt gehanteerd?  

Deze drie categorieën sluiten aan bij de hoofdstukverdeling zoals we die eerder benoemd hebben. In de komende 

hoofdstukken ontdekken we de mogelijkheden voor ondernemerschap bij de drie categorieën, voornamelijk in 

de vorm van waardemodellen.  

Punten om rekening mee te houden  

Als aanvulling op en uitbreiding van de SWOT die we in het hoofdstuk Insteek hebben bedoemd, geven we graag 

nog een kort overzicht van uitdagingen en kansen die we tijdens de kwalitatieve interviews, de enquête en het 

deskresearch tegen zijn gekomen. 

Uitdagingen 

 

Geen echte onderneming 

Een museum zal nooit een volledige onderneming of voluit ondernemer kunnen worden. Renée Steenbergen 

geeft in haar boek De Nieuwe Mecenas een sprekend voorbeeld: “Terwijl het verzilveren van topstukken uit 

ondernemersoogpunt een goed idee is in een periode van hoge veilingprijzen, heeft een museum die vrijheid niet. 

De collectie is veelal eigendom van een overheid en bovendien weegt het financiële voordeel van een lucratieve 

verkoop doorgaans niet op tegen het verlies van een uniek en onvervangbaar kunstwerk.” (Steenbergen 2008: 21-

22) Andere voorbeelden zijn dat een museum niet kan en mag bezuinigen op bedrijfsonderdelen die het beheer 

en behoud van de collectie realiseren, zoals restauratiekosten, behuizing, verzekeringskosten en klimatisering. Dit 

is een uitdaging waar musea creatief omheen moeten werken, en op die manier dus nóg ondernemender moeten 

zijn dan een commercieel ondernemer. Ook is het goed om zowel bij overheden als bij bedrijven bewustzijn te 

blijven creëren op dit vlak.  
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“Je moet natuurlijk uitkijken dat je niet concurreert met bedrijven die geen subsidie 

krijgen.” 

Interview (2016) 

 

Beperkte middelen  

Iedere vorm van ondernemerschap, of het nu gaat om waardemodellen, aangepaste bedrijfsvoering, 

samenwerkingen of kostenbesparing, kost tijd. Niet alleen in het opzetten, maar ook in onderhoud en bijsturing, 

blijven alle concrete vormen tijd en aandacht vragen. Als het museum die investering niet kan doen, wees dan 

niet bang om een waardemodel niet te incorporeren in de organisatie. Een klein aantal inkomstenbronnen goed 

in de vingers hebben, loont vaak meer dan een groter aantal op matige wijze uitvoeren.  

Winst kan verlies betekenen 

Door vaste kosten ter beheer en behoud van de collectie en het feit dat een museum nooit vrijuit kan 

ondernemen, ontvangen veel musea subsidie. De afgelopen jaren is er in subsidie gekort en wordt vergrootte 

ondernemerschap gestimuleerd. Toch zijn er voorbeelden te noemen waarin musea extra tekorten op subsidie 

kregen, omdat ze op andere manieren meer inkomsten genereerden (Interviews 2016).  

Duidelijk omlijnde collectie 

Het hebben van een duidelijk omlijnde collectie heeft betere kansen om aan te sluiten bij een specifiek publiek; 

niet alleen als het gaat om bezoekers, maar ook bij andere belanghebbenden, samenwerkingspartners of 

sponsorgelden. Veel middelgrote musea, vooral stedelijke en gemeentelijke musea, blijken moeite te hebben 

gelden uit private bronnen te halen (Interviews 2016; Maatjens 2015). Een mogelijkheid om deze uitdaging te 

overwinnen, is door een scherpe identiteit neer te zetten door niet bang te zijn om de ‘why’-vraag, die we eerder 

behandelden, redelijk exclusief te beantwoorden. Dit zorgt voor een sterker en duidelijker merk. Het nadeel is dat 

niet ieder onderdeel van de collectie daarin volledig tot zijn recht komt, gezien veel van die stedelijke en 

gemeentelijke musea een zeer uitgebreide collectie hebben die niet van nature duidelijk omlijnd is.   

Personele inzet  

Uit zowel deskresearch als de interviews kwam personele inzet als uitdaging op veel manieren naar voren: het 

gebrek aan personeel, het gebrek aan de juiste kennis bij het personeel, het gebrek aan de juiste competenties op 

de juiste plaatsen, het gebrek aan praktische ervaring en intern verzet tegen verandering (Euro Innovanet 2008; 

Interviews 2016).  
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Technieken en verwachtingen  

De maatschappij verandert in rap tempo. Sociale ontwikkelingen, maar vooral technologische ontwikkelingen, 

hebben verregaande invloeden op werkwijzen en verwachtingen van de markt (Euro Innovanet 2008; Henning 

2006; Wallsten 2015). De museale sector heeft te maken met zowel personeel als bezoekers met zeer 

uiteenlopende wensen. Hoewel het ene museum, exempli gratia digitale of wetenschappelijke musea, technologie 

en technologische innovaties per definitie in zich heeft, zijn daar ook duidelijke verwachtingen. Andere musea, 

zoals kunstmusea, bereiken vaker een mix van jonger en ouder publiek, waarbij de ene bezoeker alles digitaal 

beschikbaar wil hebben en de ander niets. Ook in personeelsbestand is niet iedereen even comfortabel met de 

groeiende incorporatie van technieken en digitale middelen. Dit is een trend die echter nog lang niet lijkt te 

minderen en musea zullen op de een of andere manier met deze uitdaging om moeten gaan. Let wel: een 

museum kan er voor kiezen om digitale media bewust te ontlopen, omdat het in de identiteit juist inzet op 

analoog of authentiek aanbod. Het andere museum kan dat wellicht inherent in zich hebben, maar kiest er toch 

voor om meer op beleving te zitten en daarvoor juist digitale media in te zetten. Een voorbeeld: een museum 

gericht op geschiedenis dat door gebruik van virtual reality de bezoeker midden in het verleden plaatst.  

Kansen 

 

Kleiner museum, grotere impact 

Momenteel is het zo dat de grote musea de meeste bezoekers, subsidies en sponsors aan trekken (Steenbergen 

2008; Van der Werff & Koopmans 2013). Toch zit er een kans voor kleine en middelgrote musea om meer giften 

uit de commerciële en particuliere markt aan te trekken. Gevers willen doorgaans verschil kunnen maken met 

hun gift en geven liever aan kleine of middelgrote organisaties (Peerdeman & Boogaard 2015). Om dit te 

realiseren, mag de basis van fondsenwerving niet vergeten worden: zorg voor een goede geefvraag waarin de 

urgentie en pertinentie van zowel het museum als de gift voelbaar wordt en breng beoogde gevers goed in kaart 

(Bekkers et al. 2015a; Verstegen 2009). Door profielen op te stellen van bezoekers en gevers, weet je hoe en 

wanneer de gever benaderd kan worden. 

Data zijn goud  

Hoewel de commerciële wereld al jaren actief data verzamelt, is dat bij kleine en middelgrote musea nog niet zo 

vanzelfsprekend. Toch ligt hier een kans. Door data te verzamelen over bezoekers – zowel bezoekers in het 

museum, als bezoekers van de online kanalen – kan database management geoptimaliseerd worden. Profielen 

van klantsegmenten of doelgroepen kunnen verrijkt worden waardoor marketing en publieksbegeleiding passend 

gemaakt wordt. Een complete customer journey of donor journey opstellen, wordt vergemakkelijkt door 

database management, waardoor musea ook meer in kunnen gaan zetten op aftersales (Jansen et al. 2001). 

Database management kan voor een klein museum al door middel van goede Excel bestanden gedaan worden, 

maar voor een groter museum is het aan te raden om een goed CRM-systeem te introduceren waarin data vanuit 

verschillende bronnen (bijvoorbeeld analytics, social media, publieksonderzoeken) makkelijk geïmporteerd 

worden.  
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Innovatie en creativiteit 

Musea hebben een geschiedenis van innovatie en creativiteit op het vlak van aanbod. In het uitvoeren van de 

artistieke visie lopen musea vaak voorop. Dat is soms een uitdaging bij het vermarkten, omdat aanbod voor de 

vraag komt, maar is tevens een kans. Ondernemerschap is geen grote uitdaging als musea deze sterke 

eigenschappen om weten te buigen en in gaan zetten op het vlak van bedrijfsvoering en financiering.  

Aanbod zonder vraag 

Musea bieden diensten en aanbod vaak aan vanuit hun collecties, niet vanuit een behoefte vanuit de markt. Dit 

zorgt ervoor dat vermarkten en marketing een intensievere taak is dan bij commerciële producten (Fahy & 

Jobber 2012; Cashman 2007). Dat terwijl de ontwikkelingen op deze vlakken razendsnel gaan en het voor kleine 

en middelgrote musea, met beperkte financiële ruimte, niet mogelijk is om veel te investeren in deze middelen. 

Wij zien twee manieren waarop deze uitdaging aangegaan kan worden: het eerste is door te investeren in 

vakbekwame marketeers (eventueel vanuit een bureau of als freelancer) die op specialistische wijze het museum 

kunnen helpen, het tweede is door marketeers vanaf meets af aan mee te laten denken en bepalen op aanbod en 

diensten om zo aanbod en diensten beter aan te laten sluiten op marktwensen en behoeftes. 

Non-profit korting  

Musea zijn non-profits, met een belang dat groter is dan zoveel mogelijk kaartjes verkopen of bezoekers trekken. 

Verschillende IT-bedrijven erkennen het belang van non-profits en hun maatschappelijke waarde door 

donatieprogramma’s op te zetten. Met een non-profit licentie kan een museum grote kortingen krijgen op 

bijvoorbeeld Microsoft-office pakketten, of op een Adobe-abonnement. Daarnaast heeft Google de Google Ad 

Grant opgericht voor de non-profitsector, waarmee ze non-profits een groot AdWords-advertentietegoed 

schenken (tienduizend dollar per maand). Daarmee kunnen non-profits adverteren bij Google.  

Vanzelfsprekend zitten er wat haken en ogen aan deze gift (het mag bijvoorbeeld niet voor commerciële 

doeleinden gebruikt worden), maar kan desondanks van grote impact zijn op de advertentiespreiding van het 

museum.  

Cultuurleningen 

Een museum met een goed idee voor een waardemodel, maar geen middelen om erin te investeren, kan een 

cultuurlening overwegen. Dit is bedoeld voor ideeën met een duidelijk verdienmodel, dus waarbij het museum 

binnen redelijke tijd verwacht de investering terug te kunnen verdienen. Verschillende banken hebben 

cultuurleningen beschikbaar tegen zeer gunstige voorwaarden, maar deze leningen worden tot op heden nog niet 

veel gebruikt.   
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Artistiek product 
Iedere vorm van ondernemen staat in het teken van het product. Ook in de museale branche begint 
ondernemerschap bij het artistieke product: de collectie en de wijze waarop deze collectie 
tentoongesteld wordt. Heinsius en Houben stellen dat cultureel ondernemerschap bestaat uit 
artistiek onderscheidend vermogen, maatschappelijk draagvlak, verdienmodellen en bedrijfsvoering. 
Artistiek onderscheidend vermogen wordt niet zonder reden eerst benoemd, want “dat is de kunst: 
een verfijnde balans ontwikkelen tussen artistiek onderscheidend zijn, maatschappelijk relevant, 
werkende verdienmodellen en professionele bedrijfsvoering” (Houben & Heinsius 2012: 4-5). Ook 
Arjo Klamer, vooraanstaande professor in het wetenschappelijke onderzoek naar ‘de culturele 
economie’, schrijft: “The artistic content is […] passion and commitment; everything else, including 
the economics, is subsidiary.” (Klamer 2011: 155)  

De keuze om tevens in dit onderzoek eerst het artistieke product te benoemen en te behandelen, is niet toevallig. 

Ondernemen staat in dienst van het product en versterkt het product altijd, niet andersom. Er zijn vlakken 

waarop het museale product en de huidige wijze van het product aanbieden al direct aansluiten op 

ondernemerschap. Zo is er veel creativiteit en passie in de Nederlandse museale sector. Musea weten over het 

algemeen veel en goed te vertellen over hun aanbod. Ook weten Nederlandse musea zich goed te positioneren in 

het culturele veld (Langeveld 2013: 57). Er is echter ruimte voor verbetering.  

Uit de desk research bleek dat literatuur een aantal punten proponeerde waar nog kansen lagen voor 

ondernemerschap binnen het artistieke product. Vooral positionering en onderscheidenheid werden veel 

benoemd (Houben & Heinsius 2012; Maatjens 2015; Stroeker et al. 2014; Thusa 2014; Timmermans & 

Vinkenborg 2011). Tijdens de kwalitatieve interviews is gekeken of de deelnemende musea dit ook als 

verbeterpunten zagen. Daarbij werd niet direct naar deze eigenschappen gevraagd, maar werd gekeken of de 

geïnterviewde deze punten zelf benoemde. Zestig procent van de ondervraagden gaf aan van mening te zijn dat 

er op vlak van artistiek product nog winst te halen was. 

 

“Voor de grote hap gaat het om veel mensen bereiken. Cultuur en wetenschap goed 
promoten – en wijsheid, cultuurbesef.” 

Interview (2016) 
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Het vergelden van de artistieke identiteit  

Nederlandse musea hebben veel te bieden: kennis, geschiedenis, inzichten, verrijking, belevenissen en heel veel 

mooie verhalen en ervaringen. Dat aanbod is het waard om iets voor terug te krijgen. In de gesprekken en door 

de enquête zagen we een heel aantal waardemodellen die vrij gebruikelijk zijn voor Nederlandse musea en direct 

(kunnen) voortvloeien uit het aanbod van de musea. In onderstaande tabel hebben we een weergave gemaakt van 

de meest voorkomende waardemodellen die gekoppeld zijn aan het artistieke product van musea.  

Figuur 22 Gebruikelijke waardemodellen artistiek product 

Waardemodel  Interviews (10) Enquête (61)  

Entreegelden  90% 98.3% 

Winkel  90% 91.8% 

Horeca 90% 91.8% 

Fondsen en projectgebonden sponsoring 90% 77% 

Museumactiviteiten  90% 63.9% 

Verhuren/verkopen van tentoonstellingen 40% 22.9% 

Verhuren van collectiestukken 10% 18% 

Bron: interviews en enquête 2016 

Entreegelden 

Het meest gebruikte waardemodel is het rekenen van entree aan de bezoekers. Het overgrote merendeel van de 

benaderde musea rekent entree. Hoewel het bedrag dat binnenkomt aan entree niet te onderschatten is, kan 

entree vaak niet de complete begroting dekken. Entreegelden zijn een gebruikelijke bron van inkomsten voor 

musea, maar wat is het gebruikelijke beleid rondom dit model? En welke factoren hebben invloed op het beleid?  

Het volgende stappenplan is een hulp om beleid op te zetten. Wees niet bang om bij de invulling van deze 

stappen te kijken bij collega’s binnen en buiten de museale branche. Houd altijd rekening met de twee 

belangrijkste onderdelen bij het maken van beleid: je visie en je doelgroep. Schrijf het beleid op deze visie en op je 

doelgroep. Hoewel kennis en aanpak van collega’s gebruiken een heel handig middel is, zorg je wel dat je die 

kennis toepast op de unieke situatie in je eigen museum. Ter verduidelijking van de handleiding nemen we de 

stappen hier een voor een door.  
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Stap 1: vrij of betaald bezoek 

Het grootste gedeelte van de musea die we benaderd hebben, vraagt entreegelden: maar liefs 98.3% van de 61 

musea die participeerden in de enquête. Het vragen van een vergoeding voor bezoek is logisch, ook als er 

gekeken wordt naar de vrijetijdsector. Betaald bezoek past binnen de gewoontes en gebruiken. Toch zijn er 

enkele musea die geen kosten rekenen. Om de keuze voor betaald of vrij bezoek te maken, kan het museum 

kijken naar de ‘why’ van de organisatie. Als gratis toegang bijdraagt aan het uiten van de visie en het behalen van 

de doelen, zonder noodzakelijk te zijn voor de bedrijfsvoering, is de juiste keuze gemaakt en stopt het beleid 

rondom entreegelden bij stap 1.  

Stap 2: vaststellen van de prijs  

Prijsbepaling in een museum is anders dan bij een commercieel bedrijf. In de eerste regel omdat musea niet 

uitsluitend afhankelijk zijn van inkomsten door verkoop van tickets, maar een bredere financieringsmix tot hun 

beschikking hebben (Mulder 2013). Een tweede reden heeft te maken met de complexiteit van de kostprijs van 

een museumbezoek, waar onder andere beheer en behoud van de collectie bij in zit: een kostenpost die 

onzichtbaar is voor de bezoeker en niet direct invloed heeft op het bezoek.  

De gemiddelde entreeprijs van musea in 2015 was €10,51. In het vrijetijdsveld zit dit redelijk in het 

middensegment. Een bioscoopkaartje kost gemiddeld €9,48, een kaartje voor een overdekte speeltuin is 

gemiddeld €7,05, de Nederlandse pretparken rekenen in 2015 voor een entreebewijs gemiddeld €25,00 en bij 

poppodia betaalde de bezoeker in 2014 gemiddeld €14,54.  

Hou er rekening mee dat de prijs niet alleen bepaalt welke inkomsten het museum uit bezoek haalt, maar ook 

invloed heeft op de perceptie van de bezoeker. Dit gaven we al aan bij de 7 P’s, benoemd in het vorige hoofdstuk. 

De hoogte van de prijs schept een bepaalde verwachting of indruk over de kwaliteit en de toegankelijkheid van 

het museum. 

De entreeprijs voor musea wordt echter vaak niet volledig betaald, door het bestaan van coupons, 

kortingskaarten en lidmaatschapspassen, waaronder de museumjaarkaart. In 2015 kende de kaart 1,2 miljoen 

leden: een groei van 8,5% ten opzichte van 2014. De kaart werd daarnaast vaker gebruikt, het aantal bezoeken 

met de museumjaarkaart nam toe met 11,6%. Het is lastig te bepalen tot in hoeverre de museumjaarkaart in 

opbrengsten het museum steunt. Hoewel het aannemelijk is dat de museumjaarkaart het aantal 

museumbezoeken op zeer positieve manier stimuleert, gaan de opbrengsten per bezoeker er op achteruit. De 

vergoeding die de Museumjaarkaart geeft was gezet op 63% van de gemiddelde prijs van het volbetalend bezoek, 

maar deze vergoeding ging in 2016 omlaag naar 60%.  
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In onderzoek uit 2013 werd echter geschreven dat de museumjaarkaart wel degelijk meer inkomsten opleverde 

voor musea:  

 

“Als de museumkaart [in 2012] niet had bestaan, hadden de musea geen € 29 [sic] 
miljoen aan museumkaartinkomsten maar € 15 miljoen aan entreegelden verdiend aan 

de bezoeken van de museumkaarthouders. Aan de museumwinkel en kleine horeca is 

bijna € 13 miljoen verdiend door extra bezoeken van de museumkaarthouders. Bij het 

berekenen van de extra inkomsten zijn personeelskosten door extra bezoeken door 

museumkaarthouders niet meegenomen.” 

(Van de Werff en Koopmans: ii) 

 

Daarbij moet wel gezegd worden dat de extra inkomsten vooral terecht komen bij de tien grootste musea van het 

land: maar liefst 11 miljoen van de 27 miljoen euro (Van der Werff en Koopmans: 21).  

Bij het vaststellen van de hoogte van de entreeprijs raden wij aan rekening te houden met de volgende factoren: 

• Prijzen van musea in de omgeving  

• Prijzen van andere vrijetijdsbestedingen in de omgeving  

• Gemiddelde duur besteed in het museum  

• Begroting en verwachtte inkomsten  

• Kortingen en museumjaarkaartbezoeken  

• Prijsperceptie  

Stap 3: dynamic pricing   

Werken met toeslagen of kortingen kan het museum helpen bepaalde doelen te behalen. In de wereld van e-

commerce ook wel ‘dynamic pricing’ genoemd, is het aanpassen van de prijs op basis van concurrentie, vraag en 

aanbod, locatie en gedrag of klantprofiel (Vijfhuizen 2013). In de museale sector wordt differentiatie op basis van 

vraag en aanbod en klantprofiel vaker toegepast. Zo zijn er veel musea die korting rekenen voor jonge en oudere 

bezoekers.  

De toeslag die sommige musea rekenen bij grote tentoonstellingen is vaak gebaseerd op hoge kosten voor een 

grote tentoonstelling met veel eigen techniek of veel bruiklenen, of op vraag en aanbod.  
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Op drukkere momenten worden prijzen verhoogd, op rustige momenten wordt een lagere prijs gerekend. Dit is 

een relatief simpele manier van dynamic pricing. Complexer is het aanpassen van de prijs op basis van 

klantprofielen.  

Hierbij wordt gekeken naar de gevoeligheid van de klantgroep voor de prijs: wordt de kans op bezoek groter als 

er korting gegeven wordt?  

Bepalen of een museum prijsdifferentiatie of prijsdiscriminatie toe wil passen, kan door te kijken naar de 

doelgroepen die het museum wil bereiken en of deze doelgroepen eerder naar het museum komen door met 

dynamic pricing te werken. De keuze hiervoor kan gemaakt worden of vanuit de maatschappelijke positie of 

vanuit een economische positie. Bij dat laatste: test, rapporteer en evalueer hoeveel extra bezoekers een 

gereduceerde prijs aantrekt. Gaan de totale inkomsten achteruit (door de korting en dus lagere inkomsten per 

persoon) of verbeteren de inkomsten (omdat er een veel grotere groep betalende bezoekers komt)? Stel voor 

jezelf vast of je gaat voor maximale omzet (de stijging in bezoekers compenseert de korting op de entree) of dat je 

bereid bent minder inkomsten te halen om bepaalde doelgroepen aan te trekken.  

Stap 4: evalueren en aanpassen  

Evalueer de entreeprijs jaarlijks, daarbij rekening houdende met inflatie. Het aanpassen van de prijs hoeft niet 

parallel aan de inflatie te lopen. Het is gebruikelijker binnen de vrijetijdssector om eens in de paar jaar de prijs te 

verhogen en de prijzen af te ronden. Verhoging van de prijs gebeurt vaak aan het begin van het jaar, bij voorkeur 

op 1 januari. Dit is ook het moment waarop de bezoeker een verandering in prijs het meest verwacht en de kans 

op acceptatie het grootst is (Mulder 2013). Naast kijken naar inflatie, kan er gekeken worden naar de gehanteerde 

prijzen binnen de museale of vrijetijdssector.  

Stap 5: online ticketing  

Tickets kunnen bij de entree van de winkel verkocht worden, maar ook online. Voor sommige musea is online 

ticketing een vanzelfsprekendheid, bijvoorbeeld omdat hun identiteit direct te maken heeft met technologie of 

die te maken hebben met doelgroepen die online kaartverkoop als een eis in hun bezoekreis hebben. Voor andere 

musea is online kaartverkoop een overweging, waarbij zowel voordelen als uitdagingen meetellen in de keuze. 

De mogelijkheid om online kaartjes te kopen wordt meer en meer verwacht, vooral bij klantgroepen van jongere 

en middelbare leeftijd. Online ticketing helpt om de klanttevredenheid hoog te houden (Smith et al. 2014). Met 

kaartverkoop lopend via online verkoop is er meer inzicht te verkrijgen in het bezoekgedrag van museumgasten. 

Deze data kan, met behulp van databases, managementsystemen en data-analyse, omgezet worden naar meer 

inzicht in de klantreis en de effectiviteit van marketingcampagnes (Verhoeven 2016). Ook kunnen klantprofielen 

verrijkt worden en doelgroepen beter in kaart worden gebracht, waardoor de communicatie op maat gemaakt 

kan worden. Dat verhoogt klanttevredenheid en hogere conversie (Verhoeven 2016). Bij verhoogde online 

verkoop van kaarten komt het bijbehorende voordeel dat er minder personeel in de ticketoffice nodig is (Smith et 

al. 2014). 
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Online ticketing neemt echter wel andere werkzaamheden met zich mee. Het begint met de technische uitdaging 

een goede koppeling te maken tussen een online ticketoffice en het kassasysteem in de entree van het museum. 

Ook het onderhoud van het online systeem zal kosten met zich mee brengen.  

Het is daarom aan te raden om eerst een inschatting te maken van de kosten die online ticketing met zich mee 

brengt en vervolgens van de baten die het museum eruit kan halen. Denk daarbij ook aan het feit dat data nog 

geen bruikbare informatie is: veel voordelen van online ticketing hebben ook mankracht en systemen nodig om 

data om te zetten in actie.   

Winkel  

Uit zowel de interviews als de enquête bleek dat bijna ieder Nederlands museum een winkel heeft: 91.8% van de 

61 geënquêteerde musea. Er zijn verschillende manieren om die winkel te exploiteren: in eigen beheer, uitbesteed 

aan een derde partij of beheerd door vrijwilligers, bijvoorbeeld onder leiding van een Vriendenstichting. De visie 

achter de museumwinkel verschilt ook. Het wordt gezien als een middel voor educatie, als een bron van 

inkomsten, als dienstverlening, als promotie voor het museum of als manier om bezoek te stimuleren (Interviews 

2016; Cools & Baeten [red] 2005: 10). Al deze soorten bedrijfsvoering en doelen zijn legitiem. Als educatie het 

doel is, kan de winkel wel beheerd worden door vrijwilligers met veel kennis en een groot hart voor de winkel, 

maar moeilijk door een externe partij. Is het doel een middel van inkomsten, kan het prima uit handen gegeven 

worden voor een vast bedrag: de inkomsten zijn dan duidelijk en het museum heeft er weinig tot geen omkijken 

naar. Als het gezien wordt als promotie, wordt het uitbesteden van de winkel een uitdaging en ook de winkel 

laten runnen door vrijwilligers kan dan in de weg staan van het professionele imago van het museum. De winkel 

kan eigenlijk gezien worden als een kleine organisatie binnen het museum en er komt heel wat kijken bij het 

opzetten en exploiteren van die sub-organisatie. Om de winkel een vliegende (door)start te kunnen geven, 

hebben we een handleiding opgezet. Die handleiding diepen we graag hier verder uit.  

Stap 1: de visie van de winkel 

Bij het opstarten of doorstarten van de museumwinkel, kan een museum het best beginnen bij de visie die het 

voor de winkel heeft. Net als bij het museum, begint de visie van de winkel bij de vraag waarom: waarom heeft 

het museum een winkel? Dat kan zijn als dienstverlening, als bijdrage aan de bezoekersbelevenis, als 

verdienmodel of als educatiemiddel. Deze visie werkt het beste als het aansluit op de visie van het museum, zodat 

de uitstraling van het museum naadloos aansluit op de uitstraling van het museum.  

Stap 2: uitbesteden of in eigen beheer  

Wil het museum de winkel in eigen beheer houden of uitbesteden? Daarvoor kan de balanced scorecard tevens 

gebruikt worden, waarbij gekeken wordt naar de interne processen, leren en groeien, het perspectief van de klant 

en het financiële perspectief. De balanced scorecard staat in het vorige hoofdstuk uitgelegd. Laat deze onderdelen 

meewegen in de beslissing welke bedrijfsvoering het beste past bij de winkel van het museum. Naast de visie van 

het museum, kunnen andere factoren meewegen in de keuze de winkel uit te besteden of zelf te beheren.  
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Denk aan het aantal bezoekers dat over de vloer komt, welk percentage daarvan iets koopt en wat de gemiddelde 

besteding per bezoeker is. Naar aanleiding daarvan kan gekeken worden of het loont om personeel op de winkel 

in te zetten, of dat het erbij gerund wordt door de persoon in de entree of beheerd wordt door vrijwilligers. 

Professionalisering door gespecialiseerd personeel kan voor meer opbrengsten zorgen, maar alleen als de groep 

potentiële kopers groot genoeg is. 

Er zijn vier exploitatievormen te onderscheiden in het Nederlandse museumlandschap: de winkel in eigen beheer 

en eigendom, de winkel onder beheer van een groep vrijwilligers (zoals de vrienden van het museum), de winkel 

in een eigen stichting, vzw of BV of de winkel verpachten (Cools & Baeten [red] 2005: 54). 

De winkel kan verpacht worden aan een derde partij, waarbij een huurovereenkomst wordt afgesloten en de 

winkel beheerd wordt door een partner. Het voordeel van deze vorm is dat het museum zich zo verzekerd van 

een stabiele inkomstenbron, zonder de personele inzet. Het nadeel is dat het museum in deze vorm geringe of 

zelfs geen inspraak heeft in aanbod, presentatie, prijzen en inrichting. Daarnaast heeft een huurder vaak eisen 

voor het aantal bezoekers en de gemiddelde besteding per bezoeker in de winkel, waardoor lang niet iedere 

museumwinkel te verhuren is. Toch, als het museum de winkel ziet als een verdienmodel en geen andere doelen 

voor de winkel heeft, is het verpachten aan een derde partij een prima insteek en als hiervoor gekozen wordt, 

stopt het stappenplan bij stap 2.  

De winkel in een eigen stichting, vzw of BV plaatsen of de winkel in handen geven van een Vriendenvereniging 

of andere steunstichting komt uit het verleden. Dit was een tactiek die door rijksmusea werd toegepast om te 

zorgen dat de inkomsten ten goede zouden komen van het museum. Veel van die musea zijn ondertussen 

verzelfstandigd, waardoor de winkel in of onder een eigen rechtsvorm plaatsen niet langer nodig is. Voor musea 

die nog steeds eigendom van de overheid zijn, is dit wel een goede optie om verder te onderzoeken.  

Wanneer de winkel in eigen beheer gehouden wordt, raden we aan de visie verder uit te diepen. Aangezien de 

winkel ook als promotiemiddel voor het museum dient, sluit deze visie aan op de museumvisie (Cools & Baeten 

[red] 2005). Zorg dat de visie wel naar de winkel toe geschreven wordt, inclusief de verhouding van 

productgroepen die je wilt aanbieden.  

Stap 3: vlekkenplan  

In het vlekkenplan verdeel je het assortiment grofweg over de lege ruimte. Eerst verdeel je het assortiment in 

productgroepen. Vervolgens kijk je waar in de winkel je deze groepen het beste kan verkopen. Hou daarbij 

rekening met de impact die de plaatsing van de productgroepen heeft op de uitstraling van de winkel. Met 

vlekken geef je deze plaatsen globaal aan in de plattegrond, bij iedere productgroep een korte uitleg waarom deze 

daar is geplaatst. Zorg voor een logisch vervolg in de groepen en waak voor een gefragmenteerde plattegrond. Je 

vlekkenplan dient als basis voor de inrichting. De productgroepen die het meest bijdragen aan het realiseren van 

de visie of de grootste promotionele waarde voor het museum hebben, leg je vooraan.  
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Stap 4: inkoopbeleid  

Bij een winkel wordt al snel gedacht aan verkoop, maar aan de inkoopkant is vaak meer voordeel te behalen. Zo 

is er bijvoorbeeld meer rendement te halen, niet door de verkoopprijs te verhogen, maar juist de inkoopprijs te 

verlagen. Door een sterk inkoopbeleid heeft de winkel snellopende producten en een gestructureerde voorraad. 

Een focus maken voor de inkoop zorgt ervoor dat de winkel een duidelijk aanbod heeft.  

Selecteer hierbij passende leveranciers. Bij het kiezen van leveranciers is prijs niet alles. Leveranciers zijn meer 

dan een kostenpost; zie ze ook als partners die meedenken, betrouwbaar zijn en snel reageren op wensen van de 

winkel. Bij het uitkiezen van leveranciers let je onder andere op de duurzaamheid van samenwerking, kosten, 

snelheid van leveren, bestelgroottes, bereikbaarheid en verwerking van orders (Robinson 2015). Als je een 

langdurige relatie aangaat met een leverancier, ga dan de onderhandeling aan rondom franco en bestellingen.  

Zowel bij het selecteren van leveranciers als bij het inkoopbeleid is het goed om duidelijke selecties te maken, op 

basis van productgroepen, organisatie en bestelgroottes. Kijk daarnaast naar inkoop in consignatie of inkoop met 

recht van retour, als je weet dat het product tijdelijk in de winkel ligt. Deze manier van inkopen zorgt voor veel 

minder risico en heeft de voorkeur. Anders kun je de grootte van inkoop af laten hangen van de omloopsnelheid 

van producten. Het is soms beter om meer te betalen dan om een grote voorraad te hebben.  

Stap 5: interieur en presentatie  

Een bezoek aan de museumwinkel is voor bezoekers een automatisch deel van het museumbezoek. Dat is 

enerzijds positief, want de winkel heeft op deze manier een vanzelfsprekende aanvoer van potentiele kopers waar 

de gemiddelde winkel niet op hoeft te rekenen. Anderzijds is dit ook een nadeel, omdat een rondje door de 

winkel op automatische piloot gedaan wordt. De museumwinkel moet dus, nog meer dan de gemiddelde 

commerciële winkel, de bezoeker overhalen om iets (impulsief) te kopen. Inrichting en presentatie van de winkel 

leveren hier een behoorlijke bijdrage aan (Zuidgeest 2014).  

De opbouw en inrichting van de winkel gaat door het maken van een meubelplan. Hierbij bepaal je de materialen 

en maten die de meubels moeten hebben. Zorg dat doorgangen en/of gangpaden minimaal een meter breed zijn 

en zorg voor ruimte bij de kassa om ontstoppingen te voorkomen. Ook is het aan te raden een zogenaamde 

landingsbaan te scheppen: mensen stappen een ruimte binnen en lopen zonder te kijken een paar stappen door, 

voordat ze zich daadwerkelijk in de ruimte oriënteren. Maak daarom deze eerste meters een pad zonder 

producten. Een tip om de museumwinkel als winkel op te laten vallen, is door de vloer een andere kleur te geven 

dan in omliggende gebieden (Zuidgeest 2014).  

In het meubelplan houd je rekening met zichtlijnen en routing. Zichtlijnen zijn precies wat het woord doet 

vermoeden: de lijnen van zicht die een bezoeker heeft bij binnenkomst en de stellingen en producten waar de 

zichtlijn bij uit komt. Bij binnenkomst in de winkel moet de klant zicht hebben op alle productgroepen, dus een 

compleet overzicht over de winkel hebben.  
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Let op dat stellingen en rekken niet te hoog zijn en de zichtlijnen belemmeren. Zorg ook dat je zichtlijnen 

eindigen bij highlights uit de productgroep. Zo stuur je de klant vanaf het moment dat hij binnenkomt. Die 

sturing heeft ook te maken met routing, waarmee je de looproute van de klant bepaalt. Door kasten en stellingen 

in het pad van de bezoeker te plaatsen, dwing je hem van richting te veranderen.  

Met de routing heb je ook inzicht in de plekken die het beste verkopen (de plekken die de bezoeker als eerste 

tegenkomt) en wat minder goed verkopende plekken worden. Kasten en stellages die niet in de routing liggen, 

maar waarvoor de bezoeker af moet wijken van de logische looproute, lopen het slechts.  

Dan is er het lichtplan. Met behulp van verlichting kan de aandacht getrokken worden naar bepaalde 

verkoopgroepen. De warmte van de verlichting heeft invloed op het koopgedrag van de bezoeker: warme 

belichting stimuleert relatief doordachte en rationele aankopen, terwijl koele belichting relatief automatische en 

impulsieve aankopen aanwakkert (Zuidgeest 2014).  

Naast de inrichting van de winkel, kan de presentatie van de aangeboden producten ook invloed uitoefenen op 

de verkoop. Zo zijn mensen sneller geneigd een aankoop te doen als er ‘sociaal bewijs’ is: dus als andere mensen 

voorkeur hebben voor het product, zal de koper ook sneller geneigd zijn dat te kopen. Daar kan een winkel op 

inspelen door een hoekje te maken met bestsellers of populaire producten en dat ook zo te benoemen (Zuidgeest 

2014).  

Dit is een voorbeeld uit de neuromarketing. Volg ontwikkelingen in de neuromarketing en speel hier op in. Een 

ander voorbeeld van neuromarketing verwerken in productpresentatie is door prijskaartjes slim te ontwerpen: 

verwijder het valutasymbool of het woord ‘prijs’; in het geval van ronde prijzen schrijf je de decimalen niet uit; bij 

prijzen met decimalen schrijf je de getallen achter de komma kleiner dan de prijs ervoor en probeer je een prijs te 

hanteren met zo min mogelijk lettergrepen wanneer uitgesproken (dus liever 1,15 dan 1,25 doordat vijftien 

korter is dan vijf-en-twintig); plaats prijzen aan de linkerkant van een prijskaartje in plaats van rechts (dit werkt 

alleen bij bezoekers die van links naar rechts lezen, dus niet bij Aziatische en Arabische landen); maak de naam 

van het product op het kaartje groter dan de prijs.  

Stap 6: personeel trainen  

Veel musea exploiteren de museumwinkel met bestaand personeel, bijvoorbeeld personeel dat in de ticketoffice 

aanwezig is (Cools & Baeten [red] 2005). Een groeiend aantal winkels zet vrijwilligers in als winkelpersoneel 

(Cools & Baeten [red] 2005; Interviews 2016). In het contact dat personeel heeft met bezoekers liggen nog 

kansen. Dat begint bij binnenkomst in het museum: mondelinge informatie over de museumwinkel wordt 

slechts bij 1,7% van de winkels gegeven aan de bezoeker (Cools & Baeten [red] 2005). Musea laten hier gratis 

reclame voor de winkel liggen.  

Als de bezoeker in de winkel is, is de eerste en voornaamste taak van het winkelpersoneel verkoop. Toch is er een 

groot aantal van het museumwinkelpersoneel dat niet of nauwelijks opgeleid is in sales of hospitality (Cools & 

Baeten [red] 2005).  
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Daarnaast dient het personeel in de entree en/of winkel ook als bron van inlichtingen voor het museum en mag 

informatie over het museum, de collectie en de tentoonstellingen ook worden opgenomen in de opleiding van 

winkelpersoneel. Dit is vooral belangrijk omdat de winkel en de entree vaak zowel de eerste als laatste indruk is 

van het museumbezoek.  

Zorgen dat de bezoeker een goed gevoel heeft bij de tijd besteed op deze locatie heeft vaak invloed op het gevoel 

van het gehele museumbezoek. Gedrag van het personeel en de wijze waarop het personeel met de bezoeker 

communiceert, is dus belangrijk.  

Aandachtspunten die in eerder onderzoek (Cools & Baeten [red] 2005) zijn benoemd: 

• Vriendelijkheid van het personeel en op een persoonlijke manier met de klant omgaan  

• Herkenbaarheid door middel van kleding, badges of andere zichtbare elementen  

• Zichtbaarheid, dus ook aanwezigheid van het personeel in de winkel zelf, niet slechts achter de balie  

• Aanspreekbaarheid door een open lichaamshouding en door middel van oogcontact  

• Flexibiliteit: het personeel kan omgaan met bezoekers in alle leeftijdsgroepen en ook met toeristen of andere 

niet-Nederlandssprekende gasten  

• Correctheid van spreken, ook als iets niet aangeraakt mag worden of als iemand andere regels overtreedt. 

Grotere musea kunnen overwegen een shopmanager of coördinator op de winkel te zetten. Deze manager zorgt 

voor de training en opleiding van het personeel, evalueert het aanbod en de verkoop van de winkel, houdt visie 

op de presentatie van de producten en zorgt voor prijsbeleid op producten zodat de juiste (commerciële) marges 

gehanteerd worden. Uit onderzoek blijkt dat veel musea een brutowinstmarge van 30 procent op hun 

winkelaanbod hanteren, terwijl dit in commerciële winkels vaak marges van 100 tot 200 procent bedraagt (Cools 

& Baeten [red] 2005). Professionalisering in de winkel kan dus grote invloed hebben in de opbrengsten ervan.  

Stap 7: evalueren en aanpassen 

Het evalueren van de museumwinkel gaat zowel op overkoepelend niveau als op productniveau. Op 

overkoepelend niveau gebeurt dit door de omloopsnelheid uit te rekenen. Dit is een veelgebruikte manier om de 

inkoopeffectiviteit te meten en het geeft weer hoe vaak, gemiddeld genomen, de voorraad omgezet wordt in geld 

in een bepaalde periode van tijd. De tijd kun je zelf bepalen, maar de snelheid wordt vaak per jaar berekend. De 

omloopsnelheid kun je uitrekenen door de jaarlijkse omzet (uitgedrukt in inkoopwaarde) te delen door de 

gemiddelde inkoopwaarde van de aanwezige voorraad. Een hogere omloopsnelheid betekent lagere opslagkosten 

en hogere winst. Omloopsnelheid verminderen kan door de voorraad te verkleinen (Robinson 2015).  

De omloopsnelheid kan ook per product berekend worden. Reken eerst de algemene omloopsnelheid uit. Een 

voorbeeld: de museumwinkel draait €400.000 omzet in inkoopwaarde per jaar. De inkoopwaarde van de 

aanwezige voorraad betreft gemiddeld €200.000.  
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De gemiddelde omloopsnelheid over een jaar is dan 400.000/200.00=2. Vervolgens pak je een bepaald product en 

bereken je ook hiervan de omloopsnelheid. Als de omloopsnelheid van dit specifieke product lager ligt dan 2, 

heeft dit product hogere opslagkosten en zorgt het dus voor minder winst. Heeft het product een hogere 

omloopsnelheid dan de gemiddelde snelheid, betekent het dat het een goedlopend product is.  

Ieder product evalueer je: welke verkopen goed, welke niet? Experimenteer zowel met goedlopende producten als 

met minder goedlopende producten met plaats. Zoals we bij stap 5 al aangaven, kan presentatie en plaatsing een 

grote impact hebben op de verkoop van een artikel. Producten met een lage omloopsnelheid worden in de regel 

uit het assortiment gehaald en vervangen door andere producten met een hogere omloopsnelheid. Er is echter 

een uitzondering: je kunt de keuze maken om minder goed verkopende producten in het assortiment te laten, 

omdat deze eyecatchers zijn, sfeer geven aan de winkel, of omdat ze de omloopsnelheid van andere artikelen 

positief beïnvloed. Denk aan een artikel met een hoge verkoopprijs, die zorgt dat het naastgelegen product met 

een lagere verkoopprijs vaker gekocht wordt. Let daarbij wel op een passende balans met snel verkopende 

producten.  

Aanvullend: alternatieve verkooppunten 

De fysieke museumwinkel is niet de enige plek waar het museum de producten ter verkoop aan kan bieden. Bij 

speciale artikelen die voor het museum gemaakt zijn, kun je aanvullende verkooppunten zoeken. Denk aan het 

VVV-kantoor of andere musea. Daarnaast wordt steeds vaker de webshop geïntroduceerd als alternatief 

verkooppunt. Logisch, gezien er steeds meer inkopen via online kanalen worden gedaan en een breder publiek 

bediend wordt. Kijk bij het beslissen over een webshop naar de algemene bekendheid van het museum. Er zijn 

genoeg streek-, regio- of specialistische musea die een te kleine doelgroep hebben om een lucratieve webshop te 

runnen. Er zijn echter ook musea met een specialisme of aanbod dat erg populair is in de gewone winkel. De 

kans is groot dat een dergelijk aanbod ook aan zal slaan in een webshop. Wederom kan daarbij gedacht worden 

om de webshop uit te besteden, zodat er geen werk is aan het inpakken, verzenden en eventuele retourneringen.  

Horeca  

Naast winkel is een museumcafé of zelfs restaurant een zeer gangbaar waardemodel. Ook hier verschilt de 

achterliggende uitbating per museum. Waar de een het café uitbesteed aan een derde partij, runt de ander het 

intern, met betaald of met vrijwillig personeel. Hier komen de aanbeveling redelijk overeen met het verhaal bij de 

winkel. Hoewel een horecagelegenheid zeker een stukje dienstverlening en ervaring is, moet je het in combinatie 

met je bezoekersaantallen zo zien. Is het slechts dienstverlening en ervaring? Dat maakt het een geschikt 

waardemodel, maar zie het dan niet als een losstaand verdienmodel. Dat brengt ons meteen bij stap 1 van het 

opzetten of doorstarten van een horecagelegenheid. 
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Stap 1: visie  

Net als bij het museum, begin je deze mini-organisatie binnen de organisatie met de waaromvraag: waarom heeft 

het museum een horecagelegenheid? Is dat als dienstverlening, als bijdrage aan de bezoekersbelevenis, als 

verdienmodel of als combinatie van deze motieven? Met deze eerste visie in beeld, ga je keuzes maken op 

bedrijfsvoering, personeel en productaanbod.  

Stap 2: de basis  
In de basis van de horecagelegenheid ligt gelijk een breed spectrum aan keuzes. De eerste is: houd je de horeca in 
eigen beheer en waar haal je personeel vandaan? Samenhangend met personeel is de vraag of je je aanbod in 
buffetvorm aanbiedt of dat je uitserveert en ten slotte maak je keuzes over de visie op het aanbod: is dat 
wisselend, of ga je voor een (grotendeels) vaste kaart?  

Horeca in eigen beheer of uitbesteed  

1. Horeca volledig uitbesteden. Een commerciële partner exploiteert het restaurant of het café. De partner 

tekent een huurovereenkomst, waarbij een vooraf vastgesteld bedrag betaald wordt aan het museum. Het 

museum ontvangt stabiele inkomsten, zonder dat er tijd aan besteed hoeft te worden en zonder dat het 

museum risico loopt. De nadelen van deze constructie zijn de geringe inspraak die het museum heeft in het 

aanbod, de presentatie, de prijzen en de inrichting.  

2. Horeca gezamenlijk met partner exploiteren. Hierbij wordt een joint venture opgericht tussen het museum 

en een commerciële partner. De kosten voor het museum zijn variabel en hangen af van de inkomsten. 

Investeringen en risico’s worden gedeeld, maar inhuren en inzetten van het personeel ligt bij de partner. 

Omzetten vallen binnen de rechtsvorm van de joint venture, dus komen niet direct ten gunste van het 

museum.  

3. Horeca zelf exploiteren maar uitvoering door partner. Hierbij tekent het museum een contract en betaalt 

het managementkosten aan de partner, maar houdt het museum de exploitatie van de horecagelegenheid 

geheel in eigen beheer. De partner doet alleen de uitvoering. Omzet komt geheel terecht bij het museum, 

maar de risico’s en de kosten ook.  

4. Horeca in eigen beheer. Het museum runt de gehele horecagelegenheid zelf. Het kan beter meebewegen met 

veranderende tentoonstellingen en het museum kan zo zorgen voor grotere uniformiteit binnen het 

complete bezoek. Er zijn natuurlijk uitzonderingen te noemen van uitbestede cafés die ook naadloos 

aansluiten op de identiteit van het museum. Het nadeel van eigen beheer is de onzekerheid rond de 

inkomsten, die zeer wisselend kunnen zijn. Daarnaast is het runnen van een restaurant of café tijdsintensief, 

want zowel op kosten rondom inkoop en verbruik, als op personele inzet moet veel gestuurd worden. 

Uitdagingen rondom derving zullen aan de orde van de dag zijn en er zullen periodes voorkomen waarin de 

omloopsnelheid laag ligt. 
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Personeel 

Word er gekozen voor optie vier, horeca in eigen beheer, moet het museum dus ook zelf personeel voor in het 

restaurant in dienst nemen. Maar in welke constructie kan dat het beste gedaan worden?  

1. In loondienst via museum cao. Als de horecagelegenheid slechts open is gedurende de openingsuren van 

het museum zelf, zitten er veel voordelen aan het aannemen van het horecapersoneel via de museum cao. De 

medewerkers zijn direct verbonden aan het museum en daar kan betrokkenheid uit voortkomen. Daarnaast 

zijn er geen aanvullende kosten van een payrollaanbieder of uitzendbureau. Deze constructie werkt het beste 

als de horecagelegenheid het hele jaar door hetzelfde aantal medewerkers behoeft.  

2. In dienst via een payrollconstructie. Door een payrollaanbieder in te schakelen, kan het personeel in een 

andere cao aangenomen worden; bijvoorbeeld de horeca cao. Daardoor kan personeel flexibeler ingezet 

worden, zowel in aantal als in de uren die zij werken. Ook avonddiensten en weekenddiensten kunnen nu 

makkelijk ingezet worden. Een payrollconstructie resulteert vaak wel in minder betrokkenheid.  

3. Via een uitzendbureau. Als de horecagelegenheid te maken heeft met grote schommelingen in 

bezoekersaantallen, is personeel regelen door samenwerking met een uitzendbureau het meest passend. 

Soms heeft het museum veel, en soms weinig personeel nodig en een uitzendbureau kan moeiteloos in die 

veranderende vraag voorzien. Mogelijke nadelen aan personeel vanuit een uitzendbureau is het constant 

wisselen van personeel en het feit dat het horecapersoneel weinig tot geen binding met het museum heeft.  

Aanbod 

1. Buffet of bediening? Bij het zelf beheren van de horeca, heb je de keuze of je je gasten wilt bedienen, of dat je 

een buffet wilt. Deze keuze is gekoppeld aan de omzet. Wanneer het rendabel is, kun je bedienen. Dit 

moment wordt boven een bepaalde omzet bereikt. Voor het gros van de horecagelegenheden van kleine en 

middelgrote musea is een buffet aan te raden, waarbij er veel minder personeel nodig is om de bezoeker te 

bedienen. Bij de allerkleinste musea wordt de horeca soms bemand door vrijwilligers of is het samengevoegd 

met de ticketoffice. De stroom van bezoekers is hier dusdanig rustig, dat de horeca op deze manier ook 

werkt. Ook in die situaties valt bediening via een buffet aan te raden.  

Echter kan een museum er ook voor kiezen om te bedienen, omdat ze een bepaalde uitstraling willen 

hebben. Als dit beter aansluit bij de identiteit of de doelen van het museum of het museumcafé, is dit een 

passend. Er moet echter wel rekening gehouden worden met behoefte aan meer personeel en dus lagere 

marges.  

2. Vaste of wisselende menukaart? Scherpere inkoop is mogelijk door te kiezen voor een grotendeels vaste 

kaart. Doordat de bestellingen langlopend zijn, is het onderhandelen over de inkoopprijs beter mogelijk. We 

raden af om een compleet vaste kaart te hanteren, omdat gasten per seizoen andere wensen hebben. Zelfs bij 

een grotendeels vaste kaart is het strategisch wijs om ook wisselde seizoensproducten aan te bieden. 

Bijvoorbeeld ijs: hoewel ijs in de warme maanden een goedlopend product kan zijn, zal de omloopsnelheid 

in de winter drastisch verminderen.  
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Het aanbod mee veranderen met tentoonstellingen of seizoenen heeft als voordeel dat het bij kan dragen bij 

de beleving van een museumbezoek, en herhaalbezoek interessanter kan maken. Een bijkomend argument 

voor een wisselende kaart is dat het museumcafé zich zo onderscheidt van puur commerciële cafés of 

restaurants en daarom aantrekkelijker wordt voor de museumbezoeker. Daarnaast kunnen 

seizoensproducten ook goedkoper zijn, doordat ze in grotere getalen beschikbaar zijn.  

Stap 3: de menukaart  

Vanaf stap 3 hebben we het over een situatie waarin het museum veel of alle beslissingen maakt in en over de 

horeca. Het museum heeft de horeca gedeeltelijk of geheel in eigen beheer, weet waar het personeel vandaan 

komt en heeft een besluit gemaakt over de wijze van bedienen.  

De volgende stap is het invullen van de menukaart. Bij het behandelen van de museumwinkel spraken we al over 

neuromarketing. Deze psychologische wijze van inspelen op de voorkeuren van de bezoeker kan ook van 

voordeel voor de horeca zijn. Wederom noemen we hier een aantal voorbeelden die een museum kan 

incorporeren in hun menukaart voor hogere winst en blijere gasten.  

Eerst beperk je het aantal items op de menukaart. Te veel producten per productgroep zorgen voor keuzestress 

bij de gast en kan er zelfs voor zorgen dat hij geen keuze maakt. Bied niet meer dan zeven opties per 

productgroep aan (Hullinger 2016). Vervolgens zijn er gerechten die je graag wilt verkopen, bijvoorbeeld omdat 

de marge op dat gerecht hoger ligt. Er zijn plekken op de menukaart waar de blik van de gast op natuurlijke wijze 

rust, wat de kans van verkoop hoger maakt. Bij menukaarten met één kolom is die plek bovenaan de kaart, bij 

kaarten met twee of drie kolommen is het in de rechterbovenhoek (Kliever 2015). De kans van verkoop 

vergroten, kan ook door extra nadruk te leggen op een item, bijvoorbeeld door er een kader omheen te zetten of 

de tekst dikgedrukt te maken. Deze techniek werkt alleen als het niet te vaak wordt gedaan: bij maximaal één 

item per productgroep (Kliever 2015). Hetzelfde geldt voor foto’s: het toevoegen van beeld op de menukaart kan 

de verkoop van dat gerecht met dertig procent verhogen. Dit werkt echter alleen als het beeldmateriaal maar bij 

een aantal gerechten geplaatst wordt (Hullinger 2016).  

Bij het verder opmaken van de menukaart zijn er nog een aantal simpele acties die het museum kan doorvoeren 

om verkoop positief te beïnvloeden. Dat begint bij de naam van het gerecht: nostalgische benamingen zorgen 

voor een gevoel van herkenning bij de gast en vergroten de kans op verkoop (Kliever 2015). Een museum kan dat 

gevoel van herkenning ook oproepen door de naam te koppelen aan de tentoonstelling of een geliefde 

kunstenaar. Vervolgens is er de beschrijving. Een gedetailleerde omschrijving zorgt voor een stijging in verkoop 

van bijna dertig procent. Dit komt omdat lange omschrijvingen de gast het gevoel geven dat ze meer waar krijgen 

voor hun geld. Daarnaast kan een omschrijving de smaakervaring van de gast beïnvloeden. Woorden als 

‘handgemaakt’ en ‘lokaal gegroeid’ veranderen de perceptie van kwaliteit (Hullinger 2016). 

Bij het plaatsen van de prijzen zijn er ook tips. Gebruik om te beginnen geen valutateken. Door het euroteken te 

verwijderen, is de gast zich minder bewust dat hij geld uitgeeft, waardoor er makkelijker besteed wordt.  
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In het geval van afgeronde prijzen zet je geen decimalen bij de prijs: dus 12 in plaats van 12,00. Een andere optie 

is om de prijs geheel uit te schrijven: dus twaalf in plaats van 12. Daarnaast zijn er prijzen die mensen 

vriendelijker vinden ogen: 11,95 wordt als meer vriendelijk gezien dan 11,99 of zelfs 12. Door gerechten die je 

graag wilt verkopen een ,95 prijs te geven en andere gerechten een ronde prijs of een ,50 prijs te geven, verhoog je 

de kans op verkoop van het ,95 aanbod (Hullinger 2016). Zorg er daarnaast voor dat prijzen niet in een rijtje 

staan en niet op een oplopende of aflopende volgorde te plaatsen. Een alternatief is het zogenaamde ‘genest 

prijzen’, waarbij de prijs onder de beschrijving wordt gezet in plaats van ernaast (Hullinger 2016; Kliever 2015). 

Ten slotte kan er een ‘afleidingsgerecht’ gemaakt worden: door in een productgroep een bijzonder duur item te 

plaatsen, lijken andere gerechten in vergelijking goedkoper, waardoor de gast met groter gemak een ander 

gerecht bestelt (Hullinger 2016).  

Stap 4: inkoop- en verkoopbeleid  

Inkoop in een horecagelegenheid is zeer belangrijk. Hoge dervingen ondermijnen winst en gebrek aan producten 

zorgt voor een vervelende ervaring voor de bezoeker. Het regelmatig analyseren van de inkoopsituatie is daarom 

aan te raden. Verzamel alle gegevens over wat je inkoopt, in welke hoeveelheden, bij welke leveranciers, wat de 

inkoopkosten zijn en wat de voorwaarden zijn. Productgroepen houden niet alleen gerechten in, maar ook 

kleding, meubilair, personeel, schoonmaak, installaties, kookgerei en meer. Houd daarbij niet alleen rekening 

met de inkoopprijs, maar ook met levertijden, garantie en service. Bepaal vervolgens de huidige inkoopsituatie en 

de gewenste. Houd daarbij het management, het bestelling- en leverancierssysteem en contracten met 

leveranciers in gedachten en kijk op welke punten er verbetering gezocht moet worden.  

Het inkoopbeleid van de menukaart stuurt en wordt gestuurd door productkeuze, beschikbaarheid van 

ingrediënten, prijs die met de beschikbaarheid te maken heeft (seizoensproducten zijn vaak goedkoper omdat er 

meer van is) en omloopsnelheid. De omloopsnelheid kan per gerecht berekend worden, door de omzet 

(uitgedrukt in inkoopwaarde) over een bepaalde tijd te delen door de gemiddelde inkoopwaarde van de 

aanwezige voorraad over diezelfde bepaalde tijd. Kijk bijvoorbeeld hoe vaak een product in een maand tijd 

verkocht wordt en welke inkoop daar tegenover staat (Robinson 2015). Hou daarnaast bij hoeveel waste er is en 

bij welke gerechten de waste hoort. Bij lage omloopsnelheid en hoge derving, zorg je dat je minder bestelt en een 

kleinere voorraad hebt. Hou daarbij wel rekening met piekmomenten: zowel in de week, gezien veel musea in de 

weekenden meer bezoekers trekken dan doordeweeks, als in het jaar. Bij grote tentoonstellingen trekt ook het 

museumcafé vaak meer bezoekers. Speel hier op in met inkoop.   

Het is een goed idee om richtprijzen op te zetten voor verkoop, waarbij je rekening houdt met de prijzen van 

concurrenten en de bestedingsruimte van de bezoeker. Vervolgens bedenk je gerechten en bereken je de totale 

kosten per product. Het liefst is die inkoop ook inclusief bereidingskosten en serveringskosten. Bereken wat de 

marge van het product is als de gewenste verkoopprijs gehanteerd wordt en kijk of dit uit kan. Let op dat de 

marges gelijk zijn aan die van een commercieel café. Als er al gespeeld wordt met de marge en verkoopprijs, zorg 

dan dat de verkoop iets hoger is dan gemiddeld. Het museumcafé heeft een voordeel.  



 

 

 

 65 

Omdat het café direct gekoppeld is aan een museum, heeft het al een bepaalde goodwill. Extreem lage prijzen zijn 

niet nodig en staan in de weg van een goede verhouding kosten/baten. Daarnaast kunnen commerciële 

concurrenten het museumcafé beschuldigen van oneigenlijke concurrentie, als de prijzen ver beneden het 

gemiddelde gehouden worden (Interviews 2016).  

Stap 5: inrichten café 

De inrichting van de horecagelegenheid heeft grote impact op de ervaring van de bezoeker. Niet alleen qua sfeer, 

maar ook qua toegankelijkheid en perceptie van kwaliteit. De inrichting van een café met buffet is anders dan die 

met bediening. In het geval van een buffet, zorg je dat de routing bij binnenkomst de bezoeker direct naar het 

buffet toebrengt. Er moet genoeg ruimte zijn voor een rij, zonder dat opstoppingen ontstaan.  

Bij het geval van bediening heeft de bezoeker direct overzicht over de hele horeca met alle zitplekken. De keuken 

of bar bevindt zich achteraan. De bezoeker wordt door de inrichting uitgenodigd om plaats te nemen in de 

ruimte.  

Zorg dat tafels groot genoeg zijn om makkelijk borden en drankjes op te plaatsen en zorg voor voldoende ruimte 

tussen de tafeltjes zodat bezoekers in privacy kunnen genieten van de horeca. De materialen van het meubilair 

moeten makkelijk schoon te maken en te onderhouden zijn. Het wordt immers vaak en intensief gebruikt. 

Verder zorg je dat het interieur past bij het museum: strak, trendy, lounge, ouderwets: laat het aansluiten op de 

inrichting en identiteit van het museum. Ook belichting en kleurgebruik kan van groot impact zijn op het 

bezoek. Zo kan belichting impact hebben op de hoeveelheid van consumptie. Bezoekers bestellen in een donkere 

ruimte meer en ongezonder eten dan in een goed verlicht restaurant (Z.a. 2016b). Daarnaast is kleur van grote 

invloed op de sfeer. Waar geel en oranje gezien worden als fijne omgevingen voor plekken, zijn blauw en bruin 

ontspannend en traditioneel en wordt zwart opgevat als luxueus (Bluiminck 2016).  

Als het café als onderdeel van een totaalervaring gezien wordt, zorg dan ook dat dit terug te zien is in het café. 

Voer een stijl door die ook binnen tentoonstellingen te zien is. Plaats collectie of replica’s hiervan in het café. 

Denk aan themamenukaarten die aansluiten op de collectie of tentoonstellingen. Zorg ook hier weer voor 

mondelinge reclame. Stel bezoekers op de hoogte van het bestaan van het café en ga in gesprek met cafébezoekers 

over het museumbezoek.  

Stap 6: training personeel  

Personeel wat in de horeca staat kampt vaak met verplichte trainingen: sociale hygiëne en HACCP zijn verplicht 

en moeten gevolgd worden. Naast deze codes, kan gastvrij personeel een grote invloed zijn op meer verkoop en 

tevreden gasten. Vriendelijk personeel verkoopt meer en zorgt voor een prettigere bezoekerservaring. Daarnaast 

is het van belang dat het personeel kennis heeft over het aanbod. Goed personeel is bestand tegen vragen over de 

producten of aanpassingen in de servering. Kleine communicatietrucjes kunnen van groot impact zijn op het 

contact met de gast. Houd iedere vorm van communicatie respectvol: verwelkom je gasten meteen als ze binnen 
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komen, noem gasten bij eerbiedige titels als meneer en mevrouw, luister zorgvuldig naar wat de gasten te zeggen 

hebben en onderbreek ze nooit.  

Stap 7: evalueren aanbod  

Ieder gerecht op de kaart wordt geëvalueerd. Evaluatiepunten zijn de omloopsnelheid en de waste, zoals we bij 

stap 4 aangaven. Daarnaast evalueer je de gerechten op marge, bereidingstijd, hoe vaak het gerecht besteld wordt 

en de feedback die de gerechten en de menukaart krijgt. Op die manier ga je op zoek naar een samenstelling van 

de kaart die zowel past bij het publiek, bij de gewenste uitstraling van het café, de omloopsnelheid en de omzet en 

marge.  

Fondsen en projectgebonden sponsoring  

Een veelgebruikt financieringsmiddel in musea is het aanvragen van fondsen of het zoeken van projectgebonden 

sponsoring. Voor veel musea verzorgt deze inkomstenbron een aanzienlijke bijdrage aan de financieringsmix. 

Toch kost het schrijven van een fondsaanvraag veel tijd en is de kans op succes onzeker. Op jaarbasis wordt circa 

40 tot 60 procent van de aanvragen bij vermogensfondsen afgewezen (Duijts et al. 2016). De redenen van 

afwijzingen zijn legio: de doelen van de aanvraag sloten niet goed genoeg aan op de doelen van het fonds zelf, het 

fonds heeft ontoereikende middelen, maar ook veelvoorkomend is een slechte aanvraag en de laconieke houding 

van de aanvrager: “Het is niet simpelweg wat ideeën op een velletje schrijven en dan denken dat het geld 

binnenstroomt.” (Duijts et al. 2016: 25) Het schrijven van een succesvolle aanvraag is een kwestie van kennis, 

maar ook van ervaring. Een stuk kennis kunnen we hier delen, door een korte handleiding te geven voor het 

werven van vermogensfondsen en projectgebonden sponsoring.  

Stap 1: het project  

Een fondsaanvraag start met een afgebakend project waar aanvullende financiering voor nodig is. Hier schrijf je 

een projectplan bij. De basis van het projectplan is simpel: het idee achter het project. In het plan verwerk je in 

ieder geval de volgende onderwerpen.  

Figuur 23 Projectplan 

1. Titelpagina  
2. Inhoudsopgave  
3. Inleiding/samenvatting  
4. Informatie over de organisatie  
5. Aanleiding of urgentie (WAAROM)  
6. Doelstelling(en) en beoogde resultaten (WAT)  
7. Doelgroep(en) en stakeholders (WIE)  
8. De locatie van het project (WAAR)  
9. Plan van aanpak inclusief tijdsplanning (HOE)  
10. Begroting en dekkingsplan (MIDDELEN)  

Bron: Duijts et al. 2016: 34 
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Het complete projectplan bestaat uit zo’n 5 à 10 pagina’s, dus zorg dat ieder aspect bondig verwoord staat. Een 

pakkende titel grijpt direct de aandacht en heeft al een streepje voor. Volg de vormgeving die je gebruikt in 

andere uitingen en maak de aanvraag op in je huisstijl. Een visueel goed ogend plan werkt in je voordeel. Een 

mooie opmaak, werken met tussenkopjes en kernwoorden, en het gebruik van foto’s of gevisualiseerde data 

(grafieken, tabellen) dragen bij. Te veel afbeeldingen en figuren werken averechts en zorgen voor een chaotische 

presentatie.  

Formuleer de doelstellingen en de beoogde resultaten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 

tijdgebonden). Niet alleen om het fonds nu goed te kunnen overtuigen, maar ook voor de toekomst van de 

fondsaanvraag. Zo kun je namelijk in een tussentijdse rapportage of een eindverantwoording aantoonbaar 

maken in welke mate de doelstellingen behaald zijn. Overdrijf niet met de specificatie of detaillering. Hoewel 

cijfers vaak verhelderend werken, is het omgekeerde waar als er te veel gebruikt worden. 

Doelgroepen en belanghebbenden kun je tastbaar maken door inzicht te geven in je huidige draagvlak. Wie zijn 

je bezoekers, wie volgen je op social media, wie zijn je stakeholders? Hoe groot zijn deze groepen? Wat gaan ze 

zelf bijdragen? Het is goed om onderscheid te maken en te houden tussen de directe doelgroep en de 

stakeholders. Wederom geldt dat concreet zijn helpt, maar je niet te veel details moet toevoegen omdat dit het 

verhaal juist diffuser maakt.  

Het plan van aanpak geeft in principe een oplossing voor de probleemstelling die geïntroduceerd werd in de 

aanleiding of de urgentie. In het plan van aanpak geef je een aantal zaken aan. Allereerst en vanzelfsprekend hoe 

het project aangepakt gaat worden. Vervolgens beschrijf je welke activiteiten daaruit voortvloeien, met welke 

partners je gaat samenwerken en wat hun staat van dienst is, waarom er voor deze partners gekozen is, welke 

resultaten je eigen organisatie en de partner in het verleden behaald hebben en wat de beoogde resultaten zijn. In 

het plan van aanpak staat ook een tijdsplanning. Die planning kan verweven zijn door het plan, of toegevoegd 

worden in een aanvullende tabel. Let hierbij op dat fondsen in de regel niet geven aan projecten die al gestart 

zijn.  

De begroting en het dekkingsplan moeten sluitend en kloppend zijn. Bij grotere projecten, waarbij de begroting 

gaat over €100.000 of meer, is het goed een risicoanalyse uit te voeren en bij te voegen. Hierin inventariseer je 

risicovolle situaties, bepaal je de grootte van de kans op de risico’s, deel je de risico’s in effectklassen in en 

prioriteer je maatregelen (Duijts et al. 2016).  

Andere bijlages die je aan je projectplan toe kan voegen, zijn een communicatie- en publiciteitsplan, een 

evaluatieplan, een factsheet en meer cijfers en inzicht over doelgroepen of doelen.  

Stap 2: inventariseren van fondsen  

Inventariseer alle mogelijk passende fondsen. Een eerste startpunt is het jaarlijkse FondsenBoek of de 

FondsenDisk die uitgegeven wordt door FIN, een belangenvereniging van circa 300 vermogensfondsen in 

Nederland.  
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Het nadeel van dit boek is dat het een veelgebruikt medium is en de fondsen die hierin vermeld staan dus veel 

benaderd worden. Vul je lijst daarom aan met fondsen uit andere bronnen. Online databases, portals en 

regiogidsen zijn overzichtelijke manieren om je lijst aan te vullen. Kijk daarnaast in online en offline media, 

raadpleeg je netwerk en kijk op de website of in de jaarverslagen van gelijkgestemde organisaties.  

Houd rekening dat de wereld van vermogensfondsen vaak veel waarde hecht aan persoonlijke contacten en 

welonderhouden relaties. Ga beursvloeren af op zoek naar stille fondsen en investeer in een hechte relatie met 

fondsen, waarmee je de kans vergroot dat ze jou benaderen.  

Stap 3: longlist  

Uit de lijst van alle enigszins passende fondsen stel je een longlist op van fondsen die mogelijk interessant 

kunnen zijn om in te voeren in je eigen database. Deze fondsen sluiten hebben statutaire doelstellingen, 

doelgroepen of werkgebieden die overeenkomen met die van je eigen museum.  

Stap 4: shortlist en contact zoeken   

Verdiep je verder in de fondsen op de longlist. Wat zijn de algemene voorwaarden van de fondsen en voldoet je 

museum hieraan? Wat zijn de prioriteiten van het fonds? Welke criteria hanteren ze? Wat zijn de stappen en 

eisen in de aanvraagprocedure? Is er een deadline voor het indienden van een aanvraag en wanneer? Wat is het 

budget van het fonds? Aan de hand van al deze zaken en meer, haal je de vijf of tien fondsen die het beste een 

match zijn met het eigen museum uit de longlist. Dit is je shortlist.  

Probeer zoveel mogelijk actuele informatie over het fonds te vergaren voordat je ze benaderd. Dit kan door te 

vragen of je een conceptaanvraag in mag dienen, maar ook door het fonds te bellen en om meer informatie te 

vragen. Zo zorg je dat je zowel je plan van aanpak als de hoogte van de aanvraag past bij het fonds. Wees niet 

bang om het fonds tijdens de voorbereiding te contacteren. Een goede voorbereiding schept juist vertrouwen.  

Stap 5: indienen van de aanvraag  

Ieder fonds heeft zijn eigen aanvraagprocedure, waardoor het lastig is deze stap goed in te kunnen vullen. Zo 

hanteert het ene fonds een aanvraagformulier dat je in moet vullen en kun je bij een volgend fonds een zelf 

opgemaakte aanvraag indienen. We raden aan een blauwdruk te ontwikkelen die je als startpunt gebruikt voor 

het indienden van een projectaanvraag. Hier staat je globale projectplan in. Per fonds lever je vervolgens 

maatwerk. Aanvragen bestaan gemiddeld genomen uit het aanvraagformulier van het fonds zelf, een 

begeleidende brief, een projectplan (in het aanvraagformulier of los) en aanvullende documenten. Wees 

nauwkeurig met het toevoegen van de gevraagde bijlages (zoals KVK uittreksels, statuten, jaarverslag). 

Stap 6: reactie van het fonds  

Bij reactie van het fonds neem je altijd contact op. Er zijn gaandeweg drie reacties die je kunt ontvangen. De 

eerste is een afwijzing, de tweede is een aanvraag voor meer informatie of toelichting en de derde is een 

toekenning.  
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Bij een toekenning bedank je het fonds en kijk je of je alle informatie over verder verloop hebt. Willen ze 

tussentijdse rapportages, nieuwsbrieven, uitnodigingen, persaandacht, verdere informatie- of 

communicatievoorzieningen? Als je deze informatie niet of nog niet compleet hebt, stel je meteen de vraag welke 

verwachtingen en wensen het fonds heeft.  

Afwijzingen zijn vaak bindend van aard, maar je kunt alsnog contact opnemen met het fonds. Bedank het fonds 

voor de tijd die ze gestoken hebben in het beoordelen van je aanvraag en informeer naar de reden van afwijzing. 

Of het nu een afwijzing of toekenning betreft, onderhoud gerust de relatie met het fonds. Nodig ze uit bij een 

opening of presentatie van een tentoonstelling of andere activiteit en probeer de relatie met het fonds verder op 

te bouwen.  

Stap 7: uitbetaling  

De schenking van het fonds kan voor aanvang van het project, in delen of na afronding van het project 

overgemaakt worden. Het fonds kan ook de keuze maken om de schenking over meerdere jaren te verspreiden. 

Dit gebeurt meestal bij een meerjarig project. Zo gauw de gift ontvangen is, bevestig je de ontvangst zo snel 

mogelijk per brief. Neem in de brief altijd nogmaals de afspraken op zoals die in stap 6 gemaakt zijn.  

Stap 8: rapportage en evaluatie  

Zorg dat je gedurende de loop van het project zo vaak een rapportage instuurt als op voorhand is afgesproken. 

Houd deadlines in de gaten en zorg dat je 1 jaar na de schenking of toekenning van de schenking sowieso contact 

opneemt met het fonds voor een rapportage of evaluatiemoment. Dit soort contactmomenten kun je goed 

plannen en bijhouden in een spreadsheet.  

Bij het opstellen van een rapportage of evaluatie is het opnemen van een impactmeting een manier om duidelijk 

aan te tonen dat je geslaagd bent in je doelen. In het vaststellen van je doelen ben je SMART geweest. Hierin heb 

je kwantitatieve indicatoren opgenomen: absolute grootheden, zoals het aantal bezoekers, relatieve grootheden, 

zoals het percentage van deelnemers uit de groep bezoekers of trends: zoals de groei in het aantal bezoekers of 

bezoeken. Deze indicatoren blijf je gedurende de loop van het project meten, zodat je duidelijk kan aangeven wat 

de impact is of geweest is.  

Wanneer mogelijk bel je je contactpersoon bij het fonds na het opsturen van een evaluatie. Informeer of ze de 

evaluatie in goede orde hebben ontvangen en of je het verder toe kan komen lichten.  

Grijp dit contactmoment meteen aan om te polsen of er mogelijkheden zijn een volgende keer opnieuw een 

aanvraag bij dit fonds in te dienen.  

Educatie en publieksbegeleiding  

Educatie en publieksbegeleiding horen vaak tot de kerntaken van musea. De vorm waarop educatie en 

publieksbegeleiding vormgegeven worden, is sterk veranderend. Zo wordt er gesproken over de ‘educational 

turn’, ‘nieuwe educatie’ of ‘nieuwe museologie’ (Marstine 2006; Mörsch 2012; Rogoff 2008). In deze 
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veranderende educatie wordt vaak een van twee standpunten ingenomen: bij de ‘educational turn’ wordt het 

museum gebruikt als een ruimte waar mensen samen kunnen komen op gemeenschappelijke gronden en waarin 

nieuwe ideeën kunnen ontspruiten (Rogoff 2008). De ‘nieuwe museologie’ of ‘nieuwe educatie’ gaat meer over 

het adopteren van multi- en cross- culturele aspecten, bijvoorbeeld door gebruik van sociale technologieën. Deze 

diepgaande vorm van educatie komt slechts tot zijn recht als het als integraal deel van het museale product gezien 

wordt, waardoor de taak van educator enerzijds steeds belangrijker wordt, maar anderzijds deze taken steeds 

meer geïncorporeerd worden in het werk van conservatoren (Barker & Smithen 2006; Grondman et al. 2010).  

Doordat educatie een haast vanzelfsprekende rol heeft gekregen binnen de museummuren wordt het soms over 

het hoofd gezien bij cultureel ondernemerschap. Toch kunnen educatie en publieksbegeleiding een spilfunctie 

innemen binnen cultureel ondernemerschap. Waar vermarkting door marketing en communicatie de doelgroep 

over moet halen tot een bezoek, zorgt de educatie en publieksbegeleiding ervoor dat de bezoeker zich thuis voelt 

in het museum, het artistieke product leert begrijpen en waarderen. Educatie is zo de eerste stap naar het 

cultiveren van een relatie tussen bezoeker en museum.  

Stap 1: visie  

Visie is bij iedere vorm van ondernemerschap de eerste stap, maar het belang van de museale identiteit is bij het 

vormgeven van educatie en publieksbegeleiding wellicht nog groter dan bij andere vormen. Educatie is niet 

slechts een middel van informatieoverdracht, maar ontlokt, behoudt of verhoogt het kritisch denken, de 

autonomie of de creativiteit van de bezoeker (Dufresne-Tassé 1995). Educatie kan ook gezien worden als een 

vorm van actualisatie, waarbij de bezoeker reflecteert op het dagelijkse leven (Rogoff 2008). Het draait niet langer 

om het aanbieden van informatie of het geven van antwoorden, maar heeft juist de bezoeker als uitgangspunt, 

waarbij de bezoeker aangemoedigd wordt om zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden 

(Grondman et al. 2010). Echter zijn er ook musea die educatie nog op een klassiekere wijze hanteren: 

bijvoorbeeld musea die kinderen leren over biologie of natuurkunde. Echter zie je vaak dat juist de musea met 

zo’n duidelijke educatieve doelstelling het innovatiefst omgaan met technologie en techniek om het leerproces 

levendig en interactief te maken. Zij zien educatie als een manier om de bezoeker nieuwsgierig te maken, in 

plaats van simpelweg de antwoorden te presenteren (Steiner 2015).   

Bij de visie voor educatie kijk je eerst naar de identiteit en de doelen van het museum: hoe kan educatie hier aan 

bijdragen? Een tweede vraag is wat een veranderende wereld betekent voor het museum en wat het museum kan 

betekenen voor die veranderende wereld.  

Welke doelen heeft educatie om het museum te helpen mee te veranderen met maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen? Die pijlers sluiten direct aan op de identiteit en doelen van het museum an sich.   

Stap 2: doelgroepen  

Educatie kan bij uitstek het museum helpen omgevingsbewust te zijn en de omgeving op de juiste wijze in 

aanraking te laten komen met het artistieke product. Door het incorporeren van de juiste middelen die tijdens 
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het museumbezoek zichtbaar en voelbaar zijn, wordt er rekening gehouden met de veranderende houding en 

verwachting van de bezoeker en wordt de museumbezoeker tot participant gemaakt (Grondman et al. 2010). 

Maar wat zijn de juiste middelen? Dat ligt natuurlijk aan de doelgroep. Wie zijn de doelgroepen van het 

museum? Welke doelgroepen zijn in welke mate aanwezig? Wat zijn de verwachtingen van die doelgroepen? En 

hoe bewegen de doelgroepen zich buiten de museummuren? Om dit te beantwoorden kan het museum gebruik 

maken van persona’s of klantprofielen, die we in het hoofdstuk Voorwaarden hebben behandeld.  

Stap 3: middelen  

Passend bij de doelen en doelgroepen, kunnen de middelen vastgesteld worden. Middelen met educatieve 

doeleinden omvatten een brede scope. Educatie zit in de vormgeving van de ruimtes, in de routing, het 

kleurgebruik, de collectiepresentatie, de wijze waarop informatie wordt aangeboden, de manieren waarop de 

bezoeker zelf met of in de ruimte aan de slag kan en meer. We hebben educatiemiddelen in een aantal sub-

onderwerpen opgedeeld: 

Ruimte en inrichting De wijze waarop het museum en de 
tentoonstellingsruimte zijn ingericht. 

Ruimtes en kamers; display, 
presentatie en belichting; 
paden en routing 
 

Zendende media Primaire vormen van communicatie binnen 

het museum die geen internet nodig hebben 

om gebruikt te worden. Dit zijn allen in de 

basis ‘distance learning’ technieken: indirecte 

en eenzijdige vormen van educatie, waarbij 

de stroom van informatie niet-responsief is 

(Hooper-Greenhill 1994). 

Geschreven teksten, zoals 

informatieborden en boekjes, 

offline beeldmateriaal, zoals 

videobeelden, foto’s of ander 

beeldmateriaal en offline auditieve 

begeleiding, zoals rondleidingen, 

audiotours, muziek of geluid 

Interactiviteit Alle communicatiemiddelen die actie vragen 

van de bezoeker en educatie op een ‘face-to-

face’ wijze of door middel van ‘discovery 

learning’ overbrengen. Dat kan door 

informatie op een interactieve wijze over te 

brengen, door responsieve schermen of 

interactieve teksten of audio. Het kan ook 

door haptische technieken te plaatsen, 

waarbij de fysieke aanwezigheid van de 

bezoeker benodigd is en waarbij de 

museumervaring ook een lichamelijke 

belevenis wordt (Hugard 2007: 46).  

Responsieve beeldschermen, 

interactieve teksten, werkplaatsen, 

workshops, experimenten, visual 

reality, augmented reality, etc.  
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Stap 4: tijd van implementeren  

Zoals hierboven al kort verteld, is educatie dus iets wat in de basis van een museum zit: van de kleur van de 

muren, tot de routing door het museum en van de wijze van kunstwerken ophangen en belichten tot de 

rondleiding door de ruimte heen. Het is daarom sterk aan te raden de educatieve doelstellingen altijd aan het 

begin van een project mee te nemen.  

Daarnaast zijn er musea die apart aanbod ontwikkelen, puur en alleen om educatieve doelstellingen te halen. Dit 

gebeurt vooral in educatieprogramma’s die zich richten op een kleinere of specifieke doelgroep, die bijvoorbeeld 

(nog) geen (groot) deel uitmaken van de reguliere bezoekersgroep. Zo blijkt dat het culturele veld in groeiende 

mate cultuureducatie en –participatie opzet voor mensen met minder financiële middelen (Meeuwis & Van den 

Bulk 2016). We raden bij het ontwikkelen van apart educatief aanbod wel aan om duurzaamheid goed in het 

vizier te houden. Het aantrekken van nieuwe doelgroepen door een speciaal educatief programma kan werken, 

maar valt niet aan te raden als er veel middelen gebruikt worden om die groep slechts één keer het museum in te 

krijgen. 

Stap 5: testfase  

Innovatief en dynamisch zijn, kan een grote impact hebben op de doeltreffendheid van educatie. Echter loop je 

met vernieuwing ook meer risico. Dit risico kan verkleind worden door nieuwe middelen eerst kleinschalig in de 

museummuren aanwezig te laten zijn, of door het eerst langs een klankbordgroep of testgroep te laten gaan. De 

klankbordgroep of testgroep hoort daarbij een realistische reflectie te zijn van de doelgroep die het museum met 

de middelen wil bereiken. Kijk bij het testen hoe de doelgroep reageert op het middel, wat aanvullende wensen of 

opmerkingen zijn en of het middel optimaal benut wordt. Implementeer het pas als de resultaten in het klein 

opleveren wat in het groot verwacht wordt.  

Stap 6: implementatie en evaluatie  

Bij iedere vorm van cultureel ondernemen is het constant evalueren en zoeken naar verbetering een belangrijk 

onderdeel. Bij educatie is dat zeker niet anders. Was het museum vroeger nog een Cartiaans ingerichte ruimte, 

waarbij de indruk gewekt werd dat het een objectief kennisinstituut was, wordt er nu steeds meer nadruk gelegd 

op het museum als ruimte van subjectieve beleving, actieve participatie en plek van ontmoeting (Black 2005). Die 

verandering kon het museum alleen maken door te blijven evalueren en door ontwikkelen.  

De snelle ontwikkelingen in het technologische veld, de verschuiving van de maatschappelijke rol van het 

museale instituut en het zoeken van de balans tussen de ‘klassieke’ museumbezoeker en de ‘nieuwe’ 

museumbezoeker, stellen hoge eisen aan de evaluatie en bijsturing van educatie. Blijf in gesprek gaan met de 

doelgroep en zelf aanwezig zijn in het museum om het gebruik en de ontvangst van het programma wanneer 

nodig aan te passen.  

Museumactiviteiten 

Museumeducatie is het overkoepelende beleid dat gevoerd wordt op het betrekken van de bezoeker, bijvoorbeeld 

door de wijze van inrichten van de tentoonstelling, de plaatsing en inhoud van communicatiemiddelen en de 
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middelen die de bezoeker aanzetten tot actieve ontdekking. Hiermee bedoelen we werkwijzen en middelen die in 

het aanbod gebruikt worden om cultuureducatie en cultuurparticipatie tot uiting te brengen. Museumactiviteiten 

zijn het aanvullend aanbod: randprogramma rondom de core collectie, tentoonstelling of ander groot aanbod.  

Deze activiteiten kunnen tevens museumeducatie of –participatie ten doel hebben, maar kunnen ook vanuit een 

marketing-oogpunt ontwikkeld zijn of voor een compleet andere groep gemaakt worden, zoals vakgenoten, 

samenwerkingspartners of commerciële partijen.   

Over het algemeen organiseren veel musea activiteiten. Van rondleidingen tot workshops en van openingen tot 

theatervoorstellingen; er is nauwelijks een museum te vinden dat géén activiteiten organiseert. Echter noemen 

maar weinig musea activiteiten als ze hun verdienmodellen op een rij zetten. Dat terwijl er op 

museumactiviteiten vaak op zijn minst terug verdiend kan worden – ook als het gaat om activiteiten met een 

educatieve doelstelling.  

Middelgrote musea organiseren gemiddeld genomen veel meer activiteiten dan kleine musea. Een verklaring 

hiervoor kan gevonden worden in het feit dat kleine musea vaak een meer afgebakende collectie en minder 

opstellingsruimte hebben dan middelgrote, die veel collectiesoorten bezitten en meerdere tentoonstellingen 

tegelijk hebben, waarbij ook verschillende activiteiten bedacht worden. Hier plaatsen we graag een notitie bij. 

Onder het kopje horeca spraken we al over het beperken van keuzes van de gast om keuzestress te voorkomen. 

Hetzelfde geld voor museumactiviteiten. Door een te groot scala aan activiteiten aan te bieden, loop je het risico 

dat de bezoeker keuzestress ervaart en voor de meest bekende activiteit kiest: een museumbezoek zonder gebruik 

te maken van aanvullend aanbod.  

Voorbeelden  

Tijdens de kwalitatieve interviews met diverse Nederlandse musea benoemden deze musea een aantal succesvolle 

museumactiviteiten die ze, eventueel in samenwerking met een partner, georganiseerd hebben. Succesvol zijn 

activiteiten die hun doelen behalen, bijvoorbeeld door nieuwe doelgroepen het museum in te krijgen, meer 

bezoekers aan te trekken of winst te maken.  

Kleine en afgebakende musea  

Kleine musea, waaronder streek- en regiomusea, hebben vaak een afgebakende collectie. Zij zitten op het 

verleden van het gebied of bieden één type collectie aan (keramiek, textiel, toegepaste kunst, beeldhouwkunst, 

oude ambachten, etc.). Hoewel ze gelimiteerde middelen hebben, trekken ze wel vaak een groep gepassioneerde 

vrijwilligers aan met veel kennis en ervaring in de desbetreffende collectie. Tal van kleine musea weten deze 

kennis en toewijding om te buigen naar succesvolle activiteiten. Hetzelfde geld voor middelgrote musea met een 

zeer duidelijke focus in hun collectie.  

Denk aan streekmusea die de geschiedenis van de regio vertellen en voor scholen dagen organiseren waarop 

kinderen terug naar die tijd gaan en direct kennismaken met oude ambachten en werkwijzen. 



 

 

 

 74 

Een ander voorbeeld is een keramiekmuseum dat in de vakantie workshops geeft in het zelf werken met 

keramiek en de bezoeker zo hands-on kennis laat maken met de kunstigheid, ambacht en esthetiek van de 

collectie. 

Er zijn ook kleine musea die hun ruimte delen met ambachtslieden die een directe koppeling hebben met de 

collectie. Denk aan een zelfstandige meubelmaker die een ruimte heeft bij of naast een museum voor toegepaste 

kunst en zijn vak zichtbaar uitoefent. De koppeling tussen verleden en heden en tussen kunst en toepassing 

wordt zo direct tastbaar.  

Musea gericht op kinderen en jongeren 

Musea die kinderen en jongeren als hun voornaamste doelgroep hebben, organiseren vaak in de vakanties 

aanvullende activiteiten als extra drijfveer om een museumbezoek in de vrijetijdsbesteding op te nemen.  

Dit kunnen zelf georganiseerde activiteiten zijn, zoals knutsel- en kleurmiddagen of speurtochten voor jongere 

kinderen, waarin ze op laagdrempelige manier met het museum of de collectie kunnen kennismaken.  

Andere activiteiten waren bij musea die in de schoolvakanties een partner zochten en samen een aanbod 

schepten als verdieping of aansluiting op de tentoonstelling van dat moment en hier aanvullende entree voor 

vroegen. Zo trekt het museum de doelgroep van de muzikant of het theatergezelschap, en vice versa. 

Een ander voorbeeld was een museum dat hun collectie, niet direct of uitsluitend gericht op kinderen, toch door 

een educatief programma zeer toegankelijk had gemaakt voor kinderen. Het mooiste aan dit programma is het 

feit dat het niet alleen binnen de museummuren werkt, maar het museum ook zelf naar scholen toe kan om het 

programma uit te voeren. De doelstelling van dit educatieve programma ligt in één directe lijn met de missie van 

het museum. Een perfect voorbeeld waarin aanbod uit identiteit vloeit, de vaste doelstellingen van het museum 

helpt te behalen, nieuwe doelgroepen bereikt én het museum terugverdient op medewerkers.  Ondertussen biedt 

het museum dit educatieve programma ook aan als training voor docenten en ook voor andere musea, waardoor 

er verder terugverdient wordt op personeel en de ontwikkeling van het programma.  

Educatieve musea hebben vaak doorlopende activiteiten waarmee kinderen hands-on aan de slag kunnen met de 

collectie en informatie daarin. Denk aan natuurkundige musea die allerlei natuurkunde-proeven beschikbaar 

maken om uit te voeren. Aangezien dit doorlopende activiteiten zijn, scharen we dit eerder onder de vaste 

presentatiewijze en dus eerder onder museumeducatie.  

Middelgrote musea  

Er zijn zeker middelgrote musea te bedenken die een collectie hebben met een duidelijke focus, of de keuze 

hebben gemaakt om in hun marketing de nadruk te leggen op slechts één onderdeel uit de collectie om zo een 

heldere identiteit voor het museum te scheppen. Daartegenover staan nog meer middelgrote musea met een 

relatief brede collectie. Vaak zijn dit collecties van de gemeente die bij een museum zijn ondergebracht. Dit 

resultaat regelmatig in tevens een brede bezoekersgroep met een aantal doelgroepen erin en een heel aantal 
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activiteiten om al die bezoekers tevreden te stellen. Niet ongebruikelijk is ook het opzetten van nóg meer 

activiteiten om nieuwe doelgroepen naar het museum te krijgen.  

Dat maakt het opzetten van succesvolle activiteiten voor middelgrote musea vaak lastiger dan het geval is bij 

musea met een eenduidige collectie of doelgroep, zoals hierboven beschreven. Ondanks dat, is er geen gebrek aan 

succesvolle voorbeelden van museumactiviteiten bij middelgrote musea.  

Uit een van de interviews kwam een kunstmuseum naar voren dat een lezingenreeks op touw heeft gezet in 

verdieping op bepaalde collectieonderdelen of tentoonstellingen om een oudere doelgroep, die duidelijk altijd 

meer verdieping en kennis zoekt, te kunnen voorzien in hun wensen. De lezingen werden in samenwerking 

verzorgd en er werd een vergoeding voor deelname gevraagd. Ook conservatoren uit het eigen museum hielden 

presentaties. Zo kreeg het museum niet alleen een gerichte doelgroep naar de juiste collectiepresentaties, maar 

kreeg het museum ook aanvullende inkomsten binnen of, zo kan het ook genoemd worden, verdiende het terug 

op de personeelskosten van de conservator.  

Een andere activiteit die musea in steeds grotere getale toepassen is het aanbieden van een online tour, audiotour, 

of bij sommige musea zelfs augmented reality om bezoekers op ieder moment een activiteit aan te kunnen 

bieden. Aangezien dit structureel is, vangen we dit eerder onder museumeducatie dan museumactiviteiten.  

Fysieke rondleidingen zijn wel museumactiviteiten. Veel musea bieden op bepaalde dagen, bijvoorbeeld in het 

weekend, instaprondleidingen aan en bieden verschillende rondleidingen aan die van tevoren geboekt kunnen 

worden. Bij sommige musea zijn deze gratis, bij andere betaald. Aangezien rondleidingen vaak educatieve 

doelstellingen hebben, is het maken van winst op dergelijke activiteiten niet altijd nodig. Toch kan het museum 

een al dan niet vrijwillige bijdrage vragen aan de participanten om zo wel terug te verdienen op de rondleiders. 

Als de rondleiders vrijwilligers zijn, hoeft het museum nog steeds niet bang te zijn een bijdrage te vragen. Wat 

iets waard is, mag iets kosten. 

Ander bezoek 

Het gros van de activiteiten die musea ontwikkelen, zijn bedoeld voor de bezoeker. Er zijn echter ook activiteiten 

die bedoeld zijn voor andere groepen stakeholders: onderwijs, commerciële partners, museumcollega’s of 

samenwerkingspartners zijn een aantal voorbeelden. Zoals we in de randvoorwaarden al aangaven, moet een 

museum niet bang zijn om bepaalde waardemodellen níét uit te voeren. Je kunt je beter richten op 

onderscheiden door kwaliteit: zowel in je artistieke vermogen, als in de manieren van ondernemerschap. 

Eenmaal je kracht gevonden, kun je deze op verschillende manieren vergelden. Een museum dat op één specifiek 

vlak of onderwerp bijzonder veel kennis heeft, kan deze kennis aanbieden door middel van workshops, symposia 

of gespecialiseerde activiteiten.  

Een museum met veel buitenlandse bezoekers, vooral als deze toeristen uit een niet-Westerse cultuur komen, kan 

activiteiten zo inrichten dat er rekening gehouden wordt met de taal en gebruiken van deze groep. Door de 
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museumbeleving op maat aan te bieden, gaat de tevredenheid omhoog en is de kans voor het museum weer 

groter om meer van deze groep aan te trekken, bijvoorbeeld door samenwerkingen met touroperators.  

Wederom is het zo dat een vergoeding voor een dergelijke activiteit gevraagd mag worden, om de ontwikkeling 

en uitvoering ervan te bekostigen.  

Stap 1: identificeren van aanbod of vraag  

Als het museum een activiteit wil ontwikkelen, kan het deze probleemstelling vanuit twee kanten benaderen. De 

eerste is vanuit de inhoud: het museum heeft specifieke kennis of aanbod dat uniek is (voor musea of voor het 

relevante gebied). Het museum gelooft dat er vraag is of een markt is voor dit aanbod en ontwikkelt vanuit dit 

punt een activiteit. Een voor de hand liggend voorbeeld hiervan is de museumrondleiding: het museum heeft 

meer kennis over de werken en weet de bijzondere verhalen die ervoor zorgen dat bezoekers meer betrokken 

raken bij de collectie.  

Een tweede manier is door te kijken vanuit de behoefte van de markt (Meeuwis & Van den Bulk 2016). Dat kan 

de (potentiele) museumbezoeker zijn, maar ook andere stakeholders. Zijn er nog wensen of behoeftes van 

stakeholders waarin het museum kan voorzien? Zijn er trends in de markt waar het museum op in kan spelen? 

Hierbij bedenkt het museum, eventueel in samenwerking met een partner, een activiteit. Een voorbeeld vonden 

wij in de interviews (2016). Om te kunnen concurreren met andere vrijetijdsbestedingen, wilde een museum 

gericht op jonge bezoekers een extra beleving aan het museumbezoek toevoegen. In samenwerking met een 

kindertheatergezelschap boden ze een toneelstuk in het museum aan dat naadloos aansloot op de tentoonstelling 

en verdieping gaf hierop. Voor de voorstelling werd aanvullende entree gevraagd en deze voorstellingen waren 

constant uitverkocht. Dit leverde meer bezoekers op voor het museum, maar ook voor het theatergezelschap, en 

beide partijen maakten aanvullende winst. 

Stap 2: doel van het aanbod  

Hoe draagt de activiteit bij aan het behalen van de doelen van het museum? Zowel bij activiteiten vanuit aanbod 

als vanuit vraag raden we af activiteiten te organiseren als ze niet bijdragen aan het behalen van de doelstellingen 

of als ze niet versterkend werken voor het uitdragen van de identiteit van het museum. Een regionaal museum 

dat het verhaal van en uit het gebied vertelt in het zuiden van het land, hoeft geen activiteit te ontwikkelen voor 

commerciële bedrijven uit de randstad, zelfs niet als dit een bron van inkomsten zou kunnen betekenen.  

Op de lange termijn zal het meer lonen om uitsluitend activiteiten te organiseren die aansluiten op de identiteit 

en doelen van het museum. We maken een uitzondering voor zaalverhuur of het organiseren van een evenement 

vóór een partner, waar we dieper op in gaan in het hoofdstuk Maatschappelijke positie. Als de activiteit het 

museum helpt bij het behalen van missie, visie en/of doelstellingen, kan gekeken worden of het museum de 

middelen heeft om passend aanbod te creëren.  
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Stap 3: de doelgroep  

Breng de doelgroep in kaart. Voor wie wordt de activiteit ontwikkeld? Wat zijn hun kenmerken en waar bevindt 

deze groep zich? Hoe groot is de groep van potentiële participanten en hoeveel participanten verwacht het 

museum aan te kunnen trekken? In welke mate zorgt de activiteit voor invulling van de doelen van het museum, 

in grootte van de te bereiken doelgroep of in de kenmerken van de doelgroep?  

Stap 4: budget  

Maak een begroting voor de activiteit. Wat zijn de kosten en wat is de personele inzet die nodig is om de activiteit 

te ontwikkelen en uit te voeren? Aan de andere kant kijk je of er op de activiteit terug verdiend kan worden of dat 

er zelfs winst mogelijk is. Zoals we al eerder zeiden: wees niet bang om een bijdrage te vragen. Vooral als de 

activiteit een aanvullende ervaring betreft of de bezoeker na de activiteit iets mee naar huis kan nemen, zijn 

aanvullende kosten makkelijk te legitimeren.  

Bij activiteiten die vanuit de inhoud worden ontwikkeld, hoeft winst geen doel te zijn. Deze dragen namelijk al 

bij aan de identiteit van het museum of ondersteunen het museum in het behalen van doelstellingen. Ondanks 

dat kan er nog steeds een bijdrage gevraagd worden om een gedeelte van de kosten te kunnen dekken.  

Zet de kosten en de mogelijke inkomsten naast elkaar en kijk wat de uiteindelijke kosten of winsten voor het 

museum zijn. Als er sprake is van kosten voor het museum, zijn deze kosten dan te legitimeren? Zo’n rekensom 

kun je maken door de prijs die het museum per persoon moet betalen te berekenen en te kijken of dit een 

investering is die het museum bereid is om te maken. Hou ook rekening met duurzaamheid en de return on 

investment. Een investering nu kan waarde (symbolisch of in kapitaal) opleveren in de toekomst.  

Stap 5: de activiteit  

Met het idee, de doelgroep en het budget duidelijk, kun je de activiteit verder uit gaan werken. Kijk hiervoor of je 

zelf de kennis en krachten in huis hebt om de activiteit goed te ontwikkelen. Zo niet, zoek je 

samenwerkingspartners. Samenwerkingspartners zijn, wanneer de activiteit dat toelaat, een mogelijkheid. Zo kun 

je je doelgroep verbreden of vergroten en besparen in personeelskosten of ontwikkelingskosten.  

Wanneer mogelijk zet je een klankbordgroep op of hou je contact met een achterban om mee te laten denken 

over de activiteit. Dit zorgt voor een directe link met de doelgroep waarmee je de vormgeving van de activiteit 

direct aanpast op de wensen van de toekomstige participanten.  

Stap 6: kanalen  

Via welke kanalen ga je de activiteit in de markt zetten? Kijk hierbij naar de doelgroep en hoe deze zich oriënteert 

op dingen om te doen en de kanalen die ze gebruiken om nieuws tot zich te nemen. Zet vervolgens een campagne 

op om de doelgroep te bereiken. Voorbeelden van communicatiekanalen hebben we besproken in het hoofdstuk 

Voorwaarden. Kijk daarnaast of je de activiteiten op kan laten nemen in activiteitenagenda’s (online of offline) 

van andere platformen (UITagenda’s, Dagje uit, tips van lifestyle platformen, etc.).  



 

 

 

 78 

Stap 7: evalueer en stuur bij  

Voordat de activiteit uitgezet wordt, zet je specifieke doelen en doelstellingen en formuleer je deze SMART. Zo 

heb je directe pijlers waarmee je je voortgang kunt evalueren. Wordt de doelgroep in de juiste hoeveelheid 

bereikt? Is de conversie hoog genoeg? Is de tevredenheid hoog genoeg? Worden er genoeg gegevens van de 

doelgroep verzameld? Ieder museum kan data verzamelen en evaluaties hanteren. Naargelang de grootte van de 

activiteit en het budget van het museum, kan meer of minder data verzameld en geanalyseerd worden.  

Uit de evaluatie haal je leer- en ontwikkelingspunten. Wanneer mogelijk, stuur je de activiteit op het moment 

van uitvoering bij. Als dit geen optie is, bewaar de evaluatie dan op een makkelijk bereikbare plek en houd 

rekening met de leerpunten bij het opzetten van een volgende activiteit. Zo verzeker je continue verbetering of 

kwaliteitsbehoud in de museumactiviteiten.  

Gezamenlijke tentoonstellingen of projecten  

Het opzetten van gezamenlijke tentoonstellingen of projecten wordt gedaan omdat alle partijen er hun voordeel 

mee doen. Meer bekendheid voor de betrokken organisaties, besparing in kosten of het bereiken van 

doelgroepen kunnen allen voordelen zijn die uit een samenwerking voortvloeien. De museale sector is goed in 

samenwerken. Uit de interviews en de enquêtes bleek dat ieder museum wel op één of andere manier regelmatig 

de samenwerking aanging met partners binnen of buiten de culturele sector. Sommigen zeggen zelfs dat musea té 

goed zijn in gezamenlijke projecten en soms ‘samenwerken om te samenwerken’ (YEMPA 2016). 

Een succesvolle samenwerking heeft een doel, een duidelijk antwoord op de vraag ‘waarom?’. Hoewel het doel 

kan variëren van meer persaandacht genereren tot een succesvolle tentoonstelling neerzetten, en van besparen op 

kosten tot het optimaliseren van de bedrijfsvoering, moet het doel aan de basis liggen. In het hoofdstuk 

Organisatie gaan we dieper in op die laatste vorm van samenwerking: samenwerking ten behoeve van de 

bedrijfsvoering.  

Voorbeelden  

Er zijn genoeg musea die samenwerken op tentoonstellingsniveau. Voorbeelden zijn verschillende middelgrote 

kunstmusea die het afgelopen jaar internationale samenwerkingen aangingen om een grote tentoonstelling waar 

te kunnen maken. Op die manier heeft het museum toegang tot de werken uit niet alleen de eigen collectie, maar 

ook de collectie van de partner. Ook hebben beide musea lijntjes naar verschillende andere particuliere 

bruikleengevers en musea, om zo veel kwalitatieve en bekende werken in de tentoonstelling te kunnen laten zien.  

Er zijn daarnaast samenwerkingen te noemen waarin verschillende musea of organisaties zelf hun eigen aanbod 

maakten, maar die in breder perspectief aanboden. Denk aan het Bosch-jaar in 2016 of het Stijl-jaar in 2017. Qua 

persaandacht en grotere bezoekersgroepen aantrekken, werken dergelijke thema-samenwerkingen erg goed.  

Samenwerking is niet alleen mogelijk in tentoonstellingen, maar ook in een product ontwikkelen voor de 

museumwinkel en die tegen lage marge aanbieden aan andere musea om zo meer bekendheid te genereren. Of 

om samen een product te ontwikkelen, waardoor je de ontwikkelingsprijs deelt.  
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Stap 1: selecteer je partner(s)  

Samenwerking werkt alleen als alle partners gelijkwaardig zijn en als iedereen vanaf het eerste moment even 

betrokken is bij het project. Het is daarom van belang om gelijk vanaf het allereerste idee voor een 

tentoonstelling of project je af te vragen of een samenwerking het project kan helpen en wat de toegevoegde 

waarde van de samenwerking is voor zowel jouw museum als voor de partner.   

Mogelijke inhoudelijke partners bevinden zich vaak in de netwerken van de directie, conservatoren of 

collectiebeheer. Samenwerking werkt alleen als de twee partijen elkaar op inhoudelijke wijze kunnen verrijken. 

Dat kan door specialismes van conservatoren te combineren, maar ook doordat de collectiestukken van de 

verschillende musea elkaar inhoudelijk versterken. Stel belangrijke kernwaarden en kenmerken van je museum 

op en vergelijk die met mogelijke partners. Denk hierbij aan doelgroepen, stakeholders, bestaande relatie met de 

potentiële partner, doelstellingen, inhoudelijke overeenkomsten en/of aanvullende kennis. Op basis van deze 

criteria selecteer je mogelijke partners.  

Kijk eens buiten de landsgrenzen. Zowel kleine als middelgrote musea kunnen samenwerkingen aangaan met het 

buitenland die voor alle partijen grote kwaliteit aan de ontwikkeling van een project kunnen toevoegen. 

Buitenlandse samenwerkingen zijn bij echt grote projecten eigenlijk de enige optie, want maak je een hele grote 

tentoonstelling, dan zit je al gauw in elkaars vaarwater als je een tentoonstelling wil laten reizen. Voor kleinere 

tentoonstellingen, die bezoekers uit een minder groot bereik trekken, geldt dit natuurlijk niet.  

We maken internationale tentoonstellingen met andere musea, en daarna verhuren we de tentoonstelling.” 

Stap 2: directe samenwerking  

Zoals benoemd in stap 1 moet samenwerking moet het prille begin van het prject. Bij het gezamenlijk maken van 

een tentoonstelling, maar ook bij het samen ontwikkelen van een ander project, moeten alle belanghebbenden 

vanaf het eerste moment mee kunnen praten met de invulling ervan. Laat de hoofdverantwoordelijke van het 

project direct contact opzoeken met de beslissende partij van de partner en het idee voor de tentoonstelling of 

het project pitchen. We zeggen prille begin, maar wees voorbereid. Heb de basis van je idee klaar en zorg ook dat 

je in kaart hebt wat de beoogde tijd van uitvoering is. Die voorbereiding hoeft niet te gedetailleerd te worden, 

want de ander moet het idee krijgen dat er nog genoeg ruimte is voor zijn input.  

Stap 3: afspraken maken en vastleggen 

Is de partner geïnteresseerd in een samenwerking? Start met het vastleggen van afspraken. Bespreek praktische 

zaken als de verdeling van kosten, de wensen en beschikbaarheden van bruiklenen, verdeling van werk, 

personeelsuren en verantwoordelijkheden en de volgorde en duur van het project of de tentoonstelling. Een 

juridisch samenwerkingscontract is altijd nodig. Hierin leg je de gemaakte afspraken vast, maar noteer je ook wat 

er gebeurt als een partner zich terugtrekt. Door in stap 1 partners uit te kiezen met een vergelijkbare collectie 

en/of belangstelling, verklein je de kans op teleurstellingen in de toekomst.  
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“We maken internationale tentoonstellingen met andere musea, en daarna verhuren we 
de tentoonstelling.” 

Interview (2016) 

 

Stap 4: communicatie  

In iedere relatie is goede communicatie essentieel: een vuistregel die ook bij een inhoudelijke samenwerking 

geldt. Blijf tijd investeren in het hebben en onderhouden van contact met je partner. Niet alleen in de 

voorbereidingsfase, maar ook gedurende de uitvoering én bij de evaluatie. Geen vraag mag onbeantwoord blijven 

en partners zitten van begin tot einde op één lijn. Bereikbaarheid en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden voor 

een succesvolle samenwerking.  

Verhuur of verkoop van tentoonstellingen  

Veel Nederlandse musea maken tentoonstellingen om een wisselend en uitgebreid gedeelte van hun collectie aan 

het publiek te kunnen tonen. Deze tentoonstellingen zijn vaak bronnen van kennis, creativiteit en culturele 

schatten. Er wordt vaak veel geïnvesteerd in tentoonstellingen: in de ontwikkelings- en presentatiekosten, én in 

personeelsuren en marketingbudget. Toch worden tentoonstellingen niet vaak gebruikt als verdienmodellen of 

überhaupt als middelen om cultureel ondernemend te zijn. Als er met een ondernemend oog naar gekeken 

wordt, opteert het museum vaak voor een samenwerking.  

Musea kunnen wel terugverdienen op tentoonstellingen door ze verder te laten reizen. Het verkopen of verhuren 

van tentoonstellingen gebeurt nog niet vaak. De fee die musea rekenen, is daarnaast vaak erg klein. Ondanks dat 

zijn er ook op dit waardemodel koplopers in het veld te vinden. Een van de musea die we spraken tijdens de 

interviews gaf aan dat een tentoonstelling in hun museum alleen uitgevoerd wordt als het daarna naar een ander 

museum reist (interviews 2016).  

Het verhuren of verkopen van een tentoonstelling toont daarnaast draagvlak voor de tentoonstelling aan. Kleine 

tentoonstellingen zijn zeer geschikt om binnen Nederland rond te reizen, terwijl grote tentoonstellingen eerder 

naar het buitenland gebracht worden. Binnen Nederland zullen grote rondreizende tentoonstellingen elkaar 

kannibaliseren. Hiervoor kan gekeken worden naar de bezoekers: hoever reizen die voor een soortgelijke 

tentoonstelling? Buiten die kring kan de tentoonstelling neergezet worden. Hier gaat het ook om vertrouwen in 

de eigen artistieke kwaliteit: is de tentoonstelling belangrijk genoeg om aan een groot publiek te tonen? Dan is 

het in principe ook belangrijk genoeg om te verhuren of verkopen.  
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Stap 1: beleid  

Het waarom bij het verhuren of verkopen van een tentoonstelling spreekt eigenlijk voor zichzelf, en is dus geen 

stap. Verkoop of verhuur van een tentoonstelling dient immers om terug te verdienen op een tijds- en 

kostenintensief onderdeel van het museum, als manier om bredere bekendheid te verwerven én als een middel 

om de presentatiewijze, collectie en/of gehele tentoonstelling naar nog meer bezoekers te krijgen.  

Verkoop of verhuur van tentoonstellingen lijkt dus een optie om serieus te overwegen. Succesvol worden, vraagt 

een duidelijk beleid dat rekening houdt met alle verschillende factoren. Maak allereerst de kosten inzichtelijk die 

de verhuur of verkoop van een tentoonstelling met zich mee brengt.  

Figuur 24 Kosten verhuur/verkoop tentoonstelling 

Kosten materialen in tentoonstelling  
Geïnvesteerde uren conservator  
Geïnvesteerde uren technische dienst  
Geïnvesteerde uren in administratie  
Geïnvesteerde uren en kosten in inpakken en vervoeren tentoonstellingsonderdelen 
Out-of-pocket kosten  
Fee (in marge of bedrag)  

 

Vervolgens schrijf je beleid over het doel van de fee. In welk geval gaat de fee naar wie? In sommige musea wordt 

de keuze gemaakt om de fee gedeeltelijk of geheel ter beschikking te stellen aan het volgende project van de 

conservator in kwestie. Het kan ook ten goede komen van het hele museum, of geïnvesteerd worden in de andere 

afdelingen.  

Neem in je beleid dus de kosten op, je beoogde winst of marge en ook zeker het doel van de binnengehaalde 

inkomsten. Door deze zaken op voorhand duidelijk in een beleid te vatten, wordt je extern een betrouwbare 

leverancier en voorkom je intern teleurstellingen of mogelijke belangenverstrengelingen.  

Stap 2: vormgeven van een te verhuren/verkopen tentoonstelling  

Een tentoonstelling aanbieden voor verkoop of verhuur gebeurt vaak in twee verschillende vormen. De eerste 

vorm is om een tentoonstelling die in het eigen museum staat door te laten reizen naar andere locaties tegen een 

fee. Deze vorm van tentoonstellingen verder vergelden, is nog niet heel gebruikelijk. Als het lukt, is het wel de 

meest ‘makkelijke’ manier om terug te verdienen op de tentoonstelling. Het museum heeft sowieso de kosten 

voor de ontwikkeling van de tentoonstelling en kan de fee relatief laag houden.  

De tweede vorm is om speciaal voor een andere locatie een tentoonstelling of pakket te maken. Dit laatste 

gebeurt vaker in internationale context, waarbij een Nederlands museum een gedeelte van de collectie tegen een 

winstgevende fee naar een ander land brengt. De prijs van zo’n pakket ligt een stuk hoger, omdat alle kosten 

gedekt moeten worden en daarbovenop, wanneer mogelijk, nog een extra fee gevraagd wordt.  
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Het aanbieden van een tentoonstelling voor verhuur of verkoop heeft wat haken en ogen. Zo zijn de enige 

tentoonstellingen die goed rond kunnen reizen tentoonstellingen met uitsluitend eigen werken. Bruiklenen mee 

laten reizen, zorgt ervoor dat de fee met andere musea gedeeld moet worden.  

Aanvullend daarop moet de collectie het aan kunnen om rond te reizen en moet het aantrekkelijk genoeg zijn 

voor andere musea. Om interessant te zijn voor huur of koop, is een hoog-kwalitatieve collectie of presentatie 

nodig die bij voorkeur een of meerdere grote namen bevat. Zonder collectie die het enerzijds aan kan om rond te 

reizen en anderzijds aantrekkelijk genoeg is om interessant te zijn voor (internationale) musea, wordt het 

verkopen of verhuren van tentoonstellingen een zeer uitdagende gelegenheid. 

Stap 3: het vinden van een afnemer  

Het museum heeft aanbod: een tentoonstelling of de kennis en kunde om een tentoonstelling op maat te maken. 

Nu is het zaak een markt te vinden. Het zoeken van afnemers kan vanuit twee invalshoeken: vanuit ‘het geld’ of 

vanuit de inhoud.  

In dat eerste geval kijk je waar de grootste waarde zit in je eigen collectie. Dat betekent dat je topwerken uit de 

collectie pakt en die tot een pakket ontwikkelt. Deze publiekstrekker bied je aan een afnemer aan. Dergelijke 

pakketten, mits het museum zo’n werken in de collectie heeft, kan een manier zijn om behoorlijke inkomsten uit 

een collectie te halen. Een zeer belangrijke notitie die we hierbij willen maken, is het feit dat deze werken niet 

zichtbaar zijn voor het eigen publiek in de tijd dat ze rondreizen. Zoek een balans in het zelf vertonen van 

topstukken en het uitlenen ervan. Het feit dat een museum inkomsten kan halen uit het rond laten reizen van de 

collectie, mag niet ten koste gaan van de missie, visie of doelen van het museum.  

Een tentoonstelling ontwikkelen is ook mogelijk vanuit de inhoud. In dit scenario zijn minder grote 

publiekstrekkers ook interessant voor een afnemer. Het museum kijkt of er andere musea zijn, nationaal of 

internationaal, voor wie de collectie een inhoudelijke aanvulling of verdieping kan betekenen. Het nadeel van een 

dergelijk aanbod is dat een inhoudelijke partner vaak minder bestedingsruimte heeft en er geen ruimte is voor 

een grote fee. Een museum kan ook overwegen geen aanvullende fee te vragen, maar alleen alle kosten door te 

berekenen. Zo verdient het museum namelijk wel op personeelskosten terug en wordt de zichtbaarheid van het 

museum vergroot, waarmee het museum een ander soort waarde ontiwkkelt.  

Stap 4: het aanbod presenteren  

Het verkopen of verhuren van tentoonstellingen kan voor kleine en middelgrote musea nog een flinke uitdaging 

blijken. Grote musea hebben over het algemeen een collectie waarvoor makkelijker een markt te vinden is, terwijl 

kleine en middelgrote musea minder topstukken hebben die ze in kunnen zetten. De concurrentie op dit gebied 

is groot.  

Een manier om de eigen kansen iets te vergroten, is door de manier waarop je je aanbod presenteert. Maak er een 

duidelijke salespitch van, inclusief beeldmateriaal en een goede sfeerimpressie.  
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De kosten die in de tentoonstellingen zitten of kosten die gemaakt zullen worden alvast inzichtelijk maken, kan 

de partner ook vertrouwen geven in de betrouwbaarheid van de verhuur of verkoop. Onderhandelen over de 

prijs is altijd een optie.  

Bij verhuur van een eigen (al tentoonsgestelde) tentoonstelling, kan de fee lager zijn dan bij een tentoonstelling 

die op maat gemaakt wordt. Bij het eerste gaat het ten slotte om terugverdienen op een al gefinancierd project, 

terwijl het laatste als marketingwaarde en inkomstenbron geldt. 

Stap 5: relaties 

Een andere manier om de eigen kansen voor verkoop of verhuur te vergroten, is door het onderhouden van goed 

relatiemanagement en je contacten in een duidelijke database te plaatsen. Houd een lijst bij van potentiële 

afnemers per type tentoonstelling. Benader een relatie alleen als je zeker weet dat je aanbod past bij de afnemer. 

Er zijn vele criteria die een aanbod passend kunnen maken, waaronder collectie, doelgroepen, doelstellingen, 

visie of missie.  

Afnemers zijn niet alleen andere musea. Ook commerciële partijen kunnen potentiële afnemers zijn, mits ze 

beschikken over geklimatiseerde en veilige ruimtes. Voorbeelden zijn ziekenhuizen, banken en 

evenementenhallen.  

Het hebben en onderhouden van persoonlijke connecties bij potentiële locaties mag niet onderschat worden. Bij 

iedere mogelijke deal die je kunt sluiten, zal de gunfactor een rol spelen. Ook wie de contactpersoon is, helpt. 

Vaak willen afnemers direct contact met een inhoudelijk verantwoordelijke. Dit maakt dit waardemodel weer tot 

een relatief tijdsintensieve, omdat het museum bereid moet zijn te blijven investeren in relaties.  

Stap 6: overeenkomst  

Bij toezegging leg je de afspraken van afname vast in een juridisch contract. Hierin wordt ook vastgelegd wat er 

gebeurt als een partner zich terugtrekt. Dit is voornamelijk een belangrijke afspraak als het museum een 

tentoonstelling speciaal ontwikkelt voor een andere locatie.  

Bruiklenencontracten kunnen dus per museum verschillen, maar hebben in de regel wel dezelfde basis. NEMO, 

het Network of European Museum Organisations, biedt op zijn website kosteloos een standaard 

bruikleenovereenkomst aan dat toepasbaar is voor alle soorten en maten musea. Deze standaard 

bruikleenovereenkomst is zelfs beschikbaar in het Nederlands. Kijk op ne-mo.org voor meer informatie.  

Huur of koop van tentoonstellingen  

Een veel gegeven antwoord op de vraag wat musea nodig hadden om hun visie over ondernemerschap uit te 

voeren, was personele inzet. Het gebrek aan personeel is in veel kleine en middelgrote musea een rem die veel 

activiteiten onmogelijk maakt om uit te voeren. Wees niet bang om met regelmaat activiteiten, projecten of 

tentoonstellingen over te nemen, in plaats van zelf te ontwikkelen. Zo lang de tentoonstelling past binnen de 

eigen artistieke identiteit en de doelen van het museum kan bereiken, kan een tentoonstelling huren of kopen de 
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beste keuze zijn voor je museum. Bij een relatief klein budget of bij weinig beschikbaar personeel, kan het 

voordeliger zijn om tijdelijke tentoonstellingen via andere plekken binnen te halen – of in samenwerking te 

ontwikkelen.  

Stap 1: aanbieders en aanbiedingen  

Het museum staat in dit waardemodel in een andere positie: het is niet langer het aanbod, maar de vraag. Als deel 

van de markt, wil je bewust zijn van de aanbieders op de markt. Stel een uitgebreide lijst op met potentiële 

aanbieders. Dat zijn musea in binnen- en/of buitenland die overlap vertonen met het eigen museum. Overlap 

kan gevonden worden in collectie, doelgroepen, doelstellingen, visie of missie. Probeer per museum te 

achterhalen wat er gemiddeld gevraagd wordt aan complete fee en leg dit naast je eigen budget. Hou er rekening 

mee dat blockbusters een hoge fee hebben, maar ook meer bezoekers zullen trekken en meer inkomsten zullen 

genereren.  

Stap 2: relaties onderhouden  

Relatiemanagement is belangrijk bij aanbod, maar zeker ook aan de vraagzijde. Door tijd te investeren in contact 

en zo de relatie te cultiveren, vergroot je de kans dat een aanbieder jou benadert met goedlopend aanbod.  

Stap 3: prognose  

Stel een prognose op bij een aanbod dat interessant is voor je museum. Eerst kijk je naar de tentoonstelling zelf. 

Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van de tentoonstelling.  

Figuur 25 Factoren in huur of koop tentoonstelling 

Overall beeld van de tentoonstelling en sfeer  
Werken die in de tentoonstelling staan  
Wijze van presenteren, randprogramma, educatieve elementen  
Doelgroepen  
Locaties waar de tentoonstelling te zien is/was/zal zijn 
Duur (hoe lang de tentoonstelling in jouw museum mag staan)  
Eisen van de aanbieder  
Kosten (fee en aanvullende kosten, zoals transport, out-of-pocket, personeel)  

 

Op basis van deze factoren maak je een prognose hoeveel bezoekers je verwacht te trekken met de tentoonstelling 

en in welke mate deze tentoonstelling bijdraagt aan de missie, visie of doelstellingen van je eigen museum. Op 

basis van deze prognose, in combinatie met op hoeveel andere plekken de tentoonstelling staat (en de 

concurrentie en uniciteit die daarmee gepaard gaat), besluit je of de tentoonstelling past binnen je eigen museum. 

Houd rekening met de kosten en de baten en of de twee in verhouding staan.  
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“Binnen Nederland en voor internationale partners is onze collectie natuurlijk gratis, 
maar daarbuiten vragen we er geld voor en die bedragen lopen erg op.”  

Interview (2016) 

 

Stap 4: afspraken maken  

Ook voor de afnemer is een juridische overeenkomst handig. Beschrijf de afspraken die tussen het eigen museum 

en de aanbieder gemaakt zijn en wat er gebeurt als een van beide partijen zich terug trekt. Voor je een 

overeenkomst tekent, bespreek je de vrijheden die het eigen museum heeft bij de tentoonstelling. Je kunt als 

museum de keuze maken een relatief voordelige tentoonstelling te huren of in te kopen en vervolgens zelf de 

tentoonstelling een make-over te geven, door eigen collectiestukken toe te voegen, educatieve elementen toe te 

voegen, toevoegingen te doen die inspelen op de beleving van de bezoeker of de presentatiewijze in de eigen 

huisstijl te gieten. Zelf aanpassingen doorvoeren, kan nog steeds een grote besparing zijn op een tentoonstelling 

geheel zelf ontwikkelen.  

Bruiklenen en collectiestukken  

In de regel rekent geen enkel musea in Nederland prijzen om een collectiestuk uit te lenen aan een ander musea 

in hetzelfde land. Het beleid daarachter is begrijpelijk: zo zorgen we dat bruiklenen in Nederland toegankelijk en 

eerlijk blijven en houden we de collegialiteit op pijl. Dat houdt echter niet in dat musea geen beleid mogen 

voeren op andere kosten die bruiklenen met zich mee brengen.  

Voor buitenlandse aanvragen, vragen veel musea wel een vergoeding. Op dergelijke bruiklenen mogen musea 

gerust winst maken: het werk is in die tijd niet beschikbaar voor het eigen museum en het werk heeft grote 

waarde, dus winst maken is legitiem. Bij bepaalde musea, zoals kunstmusea, is het natuurlijk wel zo dat 

collectiestukken niet oneindig verhuurd kunnen worden, gezien de aard van het werk.  

Veel musea hebben een veel grotere collectie dan op één moment tentoongesteld kan worden. Depots zijn vaak 

gevuld met werken die zeker de moeite waard zijn om getoond te worden. Collectiestukken die op dat moment 

geen plek in het museum krijgen, maar wel in een conditie zijn om getoond te worden, kunnen actief 

aangeboden worden om elders te tonen. Dat hoeft niet uitsluitend aan musea. Er zijn ook andere plekken die de 

klimaatbeheersing en beveiliging hebben die interesse kunnen hebben in de werken. Denk aan ziekenhuizen, 

banken, evenementenhallen, bepaalde commerciële bedrijven of tentoonstellingsbureau’s.  
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Stap 1: aanvraag of aanbod 

Een bruikleen komt gemiddeld genomen tot stand omdat een andere locatie een aanvraagt indient om een 

collectiestuk voor bepaalde tijd in bruikleen te nemen. Voordat de bruikleen daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is 

er ruime tijd nodig voor administratieve voorbereiding, behandeling, verpakking en vervoer. Om die reden 

hanteren de meeste musea een bruikleentermijn van minimaal vier tot zes maanden, wat inhoudt dat de 

aanvrager dus vier tot zes maanden van te voren een aanvraag in moet dienen.  

Mogelijke aanbieders acties benaderen kan motiveren tot een bruikleen. Dit is een tijdsintensieve klus met 

onzekere uitkomst en eigenlijk alleen de moeite waard als het museum er zeker van is grote namen of extreem 

bijzondere collectiestukken te hebben. 

Stap 2: beoordelen van de aanvraag 

De aanvraag gaat, naargelang het museum, langs verschillende afdelingen of personen in het museum. 

Collectiebeheer, conservatoren of directie zijn vaak de afdelingen of personen die de keuze voor goedkeuring of 

afkeuring maken. Aanvragen worden beoordeeld op basis van de organisatie die het aanvraagt en de status van 

het werk. 

Figuur 26 Beoordelingsfactoren bruikleenaanvraag 

Aanvrager Collectiestuk 

Is de locatie van de aanvrager geschikt voor het 

werk? 

- klimaatbeheersing  

- beveiligingsplan 

- verzekeringsvoorwaarden 

Heeft de aanvrager personeel beschikbaar om het 

werk te ontvangen, behandelen en uit te pakken? Zo 

niet, kan de aanvrager personeel van het museum 

vergoeden? 

Kan het collectiestuk gemist worden in en voor de 

tijd dat de aanvrager het wil?  

Is het collectiestuk essentieel voor (de vaste 

collectiepresentatie van) het museum?  

Verkeert het collectiestuk in een dusdanige staat dat 

het uitgeleend kan worden?  

Zo niet, is er genoeg tijd om het collectiestuk te laten 

restaureren?  

Voor wie komen de eventuele kosten voor restauratie 

van rekening?  

Stap 3: bruikleencontract  

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, stelt het museum het bruikleencontract op. Musea uit Nederland met een 

eigen collectie vragen elkaar geen geld voor een bruikleen, gezien het openstellen van de collectie één van de 

kerntaken van het museum is. Daarnaast gaat het bij bruiklenen tussen musea met collectie meer om 

uitwisseling: de ene keer leen je uit, de volgende keer leen je.  

Wat wel doorberekend wordt, zijn out-of-pocketkosten, waaronder kosten van transport, maar ook mogelijke 

restauratiekosten als het gewenste collectiestuk niet in gepaste conditie is. De bruikleenvoorwaarden en andere 

doorberekende kosten verschillen.  
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Zo kunnen musea ervoor kiezen bepaalde personeelskosten of administratiekosten bij de aanvrager neer te 

leggen. De kosten die musea maken doorberekenen aan andere musea is een gevoelig onderwerp, maar is in 

ondernemerschap nog een kans. Immers kunnen musea die nu de kosten moeten betalen, een volgende keer de 

kosten innen. Het aantal keren dat je een collectiestuk in bruikleen geeft of neemt beïnvloedt daarin de kosten en 

opbrengsten, maar wij denken dat dit op lange termijn voor alle musea de eerlijkste manier van samenwerken is.  

Locaties zonder eigen collectie, zoals kunsthallen of commerciële partijen, betalen naast de kosten vaak ook een 

fee. De hoogte van die fee wordt door ieder museum op een andere wijze bepaald. Mogelijke manieren van een 

fee bepalen, kan door te kijken naar het werk, de waarde en kwetsbaarheid daarvan, de gewildheid, de 

populariteit en of het werk op zaal staat.  

Eén wijze van fee bepalen, is door een percentage van de (verzekerings-) waarde te berekenen (bijvoorbeeld één 

promille). Het bepalen van de hoogte van een fee is vaak maatwerk, afgestemd op de mogelijkheden en 

voorzieningen van de bruikleen nemende partij. 

Bruiklenencontracten kunnen per museum verschillen, maar hebben in de regel wel dezelfde basis. NEMO, het 

Network of European Museum Organisations, biedt op zijn website kosteloos een standaard 

bruikleenovereenkomst aan dat toepasbaar is door alle soorten en maten musea. Deze standaard 

bruikleenovereenkomst is zelfs beschikbaar in het Nederlands. Kijk op ne-mo.org voor meer informatie.  

Stap 4:  relatiemanagement  

Musea zijn niet de enige bruikleennemers. Commerciële tentoonstellingsbureaus, kunsthallen en andere 

commerciële aanvragers kunnen zorgen voor een groeiend aantal aanvragen.  

Door brochures op te stellen met topstukken die tegen een fee uitgeleend kunnen worden, een salespagina voor 

dergelijke partijen op de website in te richten of potentiële afnemers actief te benaderen, vergroot je de kans op 

bruiklenen die inkomsten op kunnen leveren. Let op: op deze manier inkomsten halen uit bruiklenen is een 

tijdsintensieve klus met onzekere uitkomst.  

Het bijhouden van persoonlijke contacten, het opstellen en bijhouden van brochures en die actief naar buiten 

dragen, en het proces van bruikleenaanvragen beoordelen, contracten opstellen en de bruiklenen in goede orde 

vervoeren, kost zowel veel uren als mensen. Veel musea hebben al personeel dat verantwoordelijk is voor het 

behandelen van bruikleenaanvragen van andere musea. Dit personeel kan ingezet worden om commerciële 

aanvragen te behandelen. Hier zetten we graag twee kanttekeningen bij. Het eerste is het gevaar dat de 

personeelsleden die over bruikleenaanvragen gaan, overvraagd worden. Commerciële aanvragen vervangen die 

van musea onderling namelijk niet, maar komen erbovenop. Een tweede opmerking gaat over de competenties 

van het personeelsbestand. Hoewel het personeel dat bruiklenen nu behandelt zeker goed zal zijn in hun werk en 

precies weet waar ze op moeten letten, zijn het geen salespersonen. Actieve benadering van potentiële afnemers is 

wel een salesfunctie. Kijk dus goed of het personeel de competenties bevat om deze aanvullende taken uit te 

kunnen voeren.  
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Inspiratie van en voor overige waardemodellen  

In dit hoofdstuk staan de meest gebruikte waardemodellen uitgewerkt. Deze modellen worden al veelvuldig 

toegepast in de museale sector, met wisselend succes. Door meer inzicht en kennis in deze waardemodellen te 

geven, hopen we de waarde die de modellen genereren te vergroten. Echter zijn er ook minder gangbare 

waardemodellen die ontstaan vanuit het artistieke product. We noemen er een aantal die we in ons onderzoek 

zijn tegengekomen.   

Auteursrechten en copyright 

Op eigen collectiestukken heeft het museum copyright op beeldmateriaal. De meeste musea hanteren het beleid 

dat er geen kosten gerekend worden voor promotioneel materiaal: beeldmateriaal en campagnebeelden voor 

persaandacht worden gratis verstrekt. Voor commercieel gebruik mag echter gerust een fee worden gerekend. 

Tijdschriften, boeken, websites en andere platformen die beeldmateriaal willen gebruiken voor non-

promotionele doeleinden betalen licentierechten om het beeld te mogen gebruiken. Naargelang het doel van het 

beeld, kan het museum verschillende licenties hanteren. Bedragen tussen de vijftig en tweehonderd euro zijn 

gebruikelijk voor het verstrekken van een beeld.  

Combinatietickets en arrangementen   

De afgelopen jaren wordt het museumbezoek steeds meer gezien als een belevenis. Daarnaast keken musea eerst 

naar de customer journey als iets dat begint en eindigt binnen de museummuren, maar wordt het nu meer gezien 

als het eerste contactmoment tot de nazorg. In het licht van deze ontwikkelingen is het interessant om niet alleen 

te kijken naar het bezoek aan het eigen museum, maar breder te kijken dan dat. Vooral voor toeristen – uit eigen 

land en buitenland – kan het aanbieden van een combinatieticket of arrangement bezoek aanmoedigen.  

Arrangementen kunnen binnen de eigen deuren aangeboden worden, bijvoorbeeld door een museumbezoek te 

combineren met een ontbijt, lunch, koffiepauze of een lunchpakket voor onderweg. Het museum kan ook 

samenwerken met andere aanbieders in de stad: een museumbezoek gecombineerd met een stadstour, een 

hotelovernachting met een museumbezoek inclusief, een museumbezoek en een restaurant in de buurt – de 

mogelijkheden zijn legio. Samen met partners die passen bij de identiteit en uitstraling van het museum kan zelfs 

een complete tour door de stad of het gebied opgezet worden.  

Daarop aansluitend is het mogelijk om een combinatieticket te maken. Bijvoorbeeld door een ‘stedelijke 

museumkaart’ te maken: één ticket waarmee de bezoeker niet alleen het eigen museum, maar meerdere musea in 

de stad of regio bezoekt. Combinatietickets kunnen ook gemaakt worden in combinatie met een concert, 

theatervoorstelling of andere toeristische locatie in het gebied. Om dit soort combinatietickets te realiseren, kun 

je ook aansluiten bij VVV-kantoren, andere ticket-aanbieders of bestaande tours. Dit scheelt het museum werk, 

maar levert wel dezelfde opbrengsten op. Kijk voor het maken van een combinatie naar overeenkomende 

uitstraling en identiteit, maar ook naar de doelgroep: wie heeft interesse in een combiticket en welke 

vrijetijdsbestedingen kiezen zij? Sluit aan op vraag en maak op basis hiervan aanbod.  
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Touroperators benaderen  

Zit het museum in een toeristisch gebied? Dan kan het veel opleveren om contact met touroperators te zoeken. 

Zo kun je zorgen dat het museum in een reis opgenomen wordt en er bussen vol toeristen naar het museum 

geleid worden. Het hebben van een combinatieticket, zoals hierboven beschreven, is een extra salesmiddel naar 

touroperators toe.  

Het actief benaderen van touroperators is een kwestie van verkoop. Personeel dat dit soort gesprekken aangaat, 

zal succesvoller zijn als zij kennis hebben over en competenties hebben binnen sales. 

Kunstuitleen 

Uit de interviews kwam een van de musea met kunstuitleen als waardemodel. In een samenwerking met een 

kunstuitleenbureau uit de regio, biedt het museum werken aan van kunstenaars die passen bij het museum. 

Gezien de kunstuitleen zich binnen de muren van het museum bevindt, stroomt een gedeelte van de inkomsten 

terug naar het museum. 

 

“Toerisme en buitenlandse bezoekers, daar moet je even op inspelen. Heel fijn is dan de 

samenwerking met een toerismebureau en met touroperators. Samenwerking is dan wel 

het sleutelwoord op een heel aantal punten.” 

Interview (2016) 

 
Conclusies artistiek product 

Het ondernemende museum weet zijn artistieke product om te buigen naar waarde. Dat kan alleen door, bij het 

maken en aanbieden van dat product, te letten op twee factoren: de kracht van het product en de logica van de 

markt. Alles valt of staat bij artistieke onderscheidendheid en de wijze waarop dit succesvol naar buiten toe 

gecommuniceerd wordt.  

Dit onderzoek kijkt niet naar het maken van een onderscheidend artistiek product en heeft geen handvaten hoe 

een goed museaal product neer te zetten – we geloven namelijk in de kracht en waarde van museale collecties en 

producten. Musea, hun producten en hun collecties hebben – naast financiële waarde - waarde voor de 

geschiedenis, voor maatschappelijke vorming, voor sociale vorming en natuurlijk voor culturele vorming. Dat 

doel of nut van musea is echter niet vanzelfsprekend en geen algemeen gedeelde mening. Pas als duidelijk wordt 

voor de doelgroep wat de waarde is van het museale product, kan er waardering voor gevraagd worden.  

Daarom richt dit onderzoek zich op de manieren waarop musea waarde uit hun waarde kunnen halen: wat ze 

moeten doen om hun eigen museale product zo in te zetten dat het waarde voor het museum genereert.  
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In het vorige hoofdstuk, Voorwaarden, staat een introductie in het neerzetten en naar buiten brengen van een 

sterk merk. Door helder, eenduidig en kort te kunnen vertellen waarom het museum bestaat en moet blijven 

bestaan, door overkoepelende strategieën over de zowel de bedrijfsvoering als geheel, als de aparte onderdelen te 

voeren en door bij iedere stap en iedere keuze te kijken naar de invloeden op en van het businessmodel, de 

doelstellingen en de doelgroepen.  

Die randvoorwaarden zijn essentieel voor het creëren van waarde uit het artistieke product. Immers: zonder sterk 

artistiek product, met duidelijke doelen en duidelijk nut voor de bezoeker en/of samenleving, kan er geen 

waardering voor gevraagd worden. Met een sterk product zijn er echter tal van mogelijkheden om de waarde 

voor de bezoeker en samenleving om te buigen naar waarde voor het museum: in inkomsten, in het (langdurig) 

verbinden van een achterban die bestaat uit verschillende stakeholders, in zichtbaarheid, in marketing en in 

grotere waarde van het museum, die zich vervolgens weer kan uiten in grotere vraag voor waardering. 

Die uitspraak maken we graag wat concreter door wat voorbeelden uit de eerder in dit hoofdstuk benoemde 

waardemodellen te halen. Een sterk product en goede marketing trekt meer bezoekers. Meer bezoekers 

betekenen direct meer inkomsten: het museum verkoopt meer entreekaarten en heeft meer klanten in horeca en 

winkel. Door museumeducatie in te zetten en tentoonstellingen in te richten naar de wensen en behoeften van de 

bezoekers, wordt de museumervaring aangenamer en wordt de relatie met de bezoeker beter. Door sterke 

tentoonstellingen te maken die grote groepen bezoekers aantrekken en een hoge waarderingen krijgen, versterkt 

het museum de reputatie en wordt het zichtbaarder. Zo wordt de kans op samenwerking met prestigieuze andere 

partners groter, wordt de kans groter dat het museum de tentoonstellingen kan laten rondreizen en is er een 

grotere kans om succesvolle tentoonstellingen in te kopen of te huren.  

De benoemde waardemodellen zijn veelal kleine bronnen van inkomsten. Geen één waarde- of verdienmodel 

kan de gehele exploitatie van een museum bekostigen of subsidie compleet vervangen. Toch kan het beginnen bij 

een duidelijke artistieke identiteit en het kiezen van de juiste waardemodellen om die identiteit zichtbaar te 

maken en uit te diepen, zorgen voor een sneeuwbaleffect, waardoor het museum niet één, maar meerdere kleine 

inkomstenbronnen heeft – en veel kleine beetjes worden uiteindelijk een hoop. Daarbij moet wel gezegd worden 

dat ieder waardemodel investering vraagt: op zijn minst in personeel. 

Voor we dieper in gaan op organisatie, personeel, en vaste activa en hoe daar waarde uit te halen, gaan we naar 

de maatschappelijke positie van het museum. Het artistieke product, de wijze waarop deze is vormgegeven, de 

manier(en) waarop dit wordt gecommuniceerd en de middelen waarmee stakeholders aangetrokken worden, 

bepalen voor een groot gedeelte de maatschappelijke positie van het museum. Hoe sterker die positie, hoe meer 

waarde het museum heeft: immers betekent een grote achterban een grote impact. Maar hoe kan het museum die 

maatschappelijke waarde omzetten naar waarde vóór het museum? Dit bespreken we in het volgende hoofdstuk.   
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Maatschappelijke positie  
Ondernemen start en staat in het teken van het product, maar ondernemen is net zo zeer reageren 
op je omgeving. Een ondernemer ziet kansen in verandering, speelt hier op in en creëert zo waarde. 
Dat is voor het ondernemende museum niet anders. De meest belangrijke waarde is artistiek en 
sociaal: het behouden en laten zien van de collectie. Het laten zien van de collectie betekent dat je 
bezoekers aantrekt of een achterban schept en dat vereist omgevingsbewustzijn. Als ondernemer 
hanteer je een reactief beleid op veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij. Bij 
veranderende behoeftes verander je het aanbod. Iedere vorm van verandering in de maatschappij, 
hoe ver van het museum verwijderd ook, zal impact hebben op de manier waarop bezoekers en 
andere stakeholders kijken naar je museum en je product.    

Technologische veranderingen zijn aan de orde van de dag. Digitalisering heeft grote invloed op de wijze waarop 

mensen zich verhouden tot de rest van de wereld, en heeft daarmee ook invloed op ieder aspect van een 

museumbezoek. Websites van musea zijn tegenwoordig praktisch musea op zich: inclusief 

informatievoorzieningen, collectie en online tours. Er zijn genoeg bezoekers die alleen online het museum zullen 

bezoeken – bijvoorbeeld omdat ze aan de andere kant van de wereld zitten. De grenzen tussen online en offline, 

ook als het gaat om bezoekers, worden steeds diffuser en hebben grote impact op de customer journey.  

Technologische veranderingen hebben impact op de waarde van autoritaire kennis, maar ook op authenticiteit. 

Het digitale domein is er een waar iedereens mening gelijk is. Er wordt geen kennis meer verlangt van een 

objectieve autoriteit, terwijl peer-to-peer contact belangrijker wordt. Dit heeft impact op de verwachtingen van 

communicatie: bezoekers verwachten zowel online als offline een persoonlijkere behandeling en een plek waarin 

ze een actieve rol in kunnen nemen. Het nadeel van het digitale domein is dat authenticiteit een moeilijk begrip 

is: iedere vorm van digitale content kan oneindig gereproduceerd worden en het is lastig achterhalen wat de 

originele bron is. Daarnaast is digitaal slechts digitaal – bits en bites blijven ongrijpbaar. 

Juist in authenticiteit zien we een kans voor musea, wiens collectiestukken de betekenis van authentiek zijn. Het 

museum presenteren als een plek van inspiratie speelt zowel in op de waarde van authentiek werk met een 

verhaal of verleden, als dat het een plek schept waar mensen actief zelf een stem hebben.  

De publieke mening over musea is hier een drempel voor. Nog steeds worden musea vaak gezien als gesloten, 

elitair en belerend. In een tijd waar alles altijd beschikbaar is, waar transparantie en openbaarheid de boventoon 

voert, staat de museale sector dan direct met 1-0 achter. Juist omgevingsbewustzijn kan de maatschappelijke 

positie veranderen en die verandering lijkt al in gang te zijn gezet. Het aantal museumbezoeken en aantal 

museumjaarkaarthouders blijft groeien, waardoor we goede hoop hebben dat de publieke mening musea steeds 

meer op waarde gaan schatten. 

Dit zijn slechts een aantal van de veranderingen waarmee musea te kampen hebben, waarin zowel kansen als 

uitdagingen verborgen zitten.  
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De manier waarop musea met deze kansen en veranderingen omgaan, heeft directe invloed op de bezoekers die 

ze zullen trekken en binden. Het museum in relatie tot de omgeving maakt de maatschappelijke positie en de 

maatschappelijke positie heeft directe gevolgen voor de waarde van het museum. Zoals we al eerder zeiden: de 

waarde van het museum kan omgezet worden naar waarde vóór het museum.  

Omgevingsbewustzijn en daarmee het meeveranderen met veranderende verwachting en behoeftes is een van de 

meest genoemde kernwaardes van cultureel ondernemerschap in de literatuur (zie bijlage 1). Het ondernemende 

museum zorgt dus voor een stevige maatschappelijke positie en probeert de relatie met de omgeving in alles wat 

het doet te onderhouden. De veranderingen in de maatschappij zijn breed en veelvoudig: op sociaal, cultureel, 

economisch, maatschappelijk en technologisch niveau zijn er continu grote veranderingen gaande.  

Flexibiliteit hebben musea aangetoond: al jaren reageren en veranderen musea mee met het cultuurbeleid. Iedere 

vier jaar staan er nieuwe pijlers in het cultuurbeleid van de overheid en iedere nieuwe beleidsperiode worden er 

andere dingen van de culturele sector verwacht. De vraag voor reactief beleid is echter niet alleen op politiek vlak 

nodig, maar ook op sociaal, maatschappelijk, cultureel en technisch niveau. Door in te spelen op de 

ontwikkelingen om hem heen, blijft het museum actueel en relevant voor stakeholders om hem heen. We zien dit 

als een verschuiving: het is voor musea nodig om niet alleen mee te bewegen met de politieke veranderingen, 

maar ook vooruit te bewegen op sociaal, maatschappelijk, technologisch en cultureel vlak.   

De tentoonstellingen en activiteiten die een museum organiseert om aangesloten te blijven bij de bezoekers of de 

lokale omgeving zijn net zo uiteenlopend als alle verschillende musea en doelgroepen zijn. We hebben geen 

formule waarmee een museum zijn maatschappelijke positie neer kan zetten of kan versterken, maar wel het 

vertrouwen dat musea maatschappelijk relevant zijn en blijven – mits ze het lef en de ondernemerschap tonen 

om altijd nieuwe manieren van zichzelf naar buiten brengen te zoeken en uit te proberen. In de hoofdstukken 

Voorwaarden en Artistiek Product noemden we al een aantal waardemodellen die de aansluiting met het publiek 

zoeken: marketing, museumeducatie, museumactiviteiten, maar ook service-gerichte waardemodellen die de 

beleving vergroten zoals de horeca en de museumwinkel. In dit hoofdstuk gaan we uit van een museum dat zijn 

maatschappelijke positie in heeft weten te nemen en een achterban heeft weten te verzamelen. Een achterban 

toont waardering voor het museum aan, maar hoe zet het museum die waardering om in waarde? Dat bespreken 

we in het komende hoofdstuk.   

Het vergelden van de maatschappelijke positie   

Het museum heeft twee kerntaken: beheer van de collectie en het openstellen van de collectie. Elk museum kent 

daarom doelgroepen. Het ene museum zal uitsluitend een niche publiek trekken van liefhebbers in een 

specialisme, terwijl een ander museum een brede demografie in de bezoeker zal zien. Het een is niet beter dan het 

ander, maar ieder museum moet duidelijk in kaart hebben wie de bezoeker is of wie de bezoeker kan zijn. 

Wie de achterban is, waarom ze het museum belangrijk vinden, waar deze zich bevindt en hoe groot het is – al 

deze zaken kunnen niet alleen de marketing van het museum verbeteren, maar kunnen ook ingezet worden om 

waarde voor het museum te genereren.  
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Tijdens de interviews en de enquête zagen we een aantal waardemodellen die direct (kunnen) voortvloeien uit de 

maatschappelijke positie van het museum. In onderstaande tabel hebben we een weergave gemaakt van de meest 

voorkomende waardemodellen die gekoppeld zijn aan de maatschappelijke positie van musea.  

Figuur 27 Gebruikelijke waardemodellen maatschappelijke positie  

Waardemodel  Interviews (10) Enquête (61)  

Schenkingen en legaten 100% 55.7% 

Samenwerking met bedrijfsleven 90% 68.9% 

Vriendenkring 90% 73.8% 

Sponsoring 90% 62.3% 

Businessclub 50% 24.6% 

Crowdfunding 10% 3.3% 

Bron: interviews en enquête 2016 

Schenkingen en legaten  

Schenkingen en legaten zijn de meest voorkomende waardemodellen voor musea die uit hun maatschappelijke 

posities voortkomen. Donaties komen vaak niet in de vorm van geld, maar als collectiestukken. Een geschonken 

of langdurig in bruikleen gegeven collectiestuk kan echter soms meer waarde voor een museum betekenen dan 

een gift in geld. De keerzijde van de medaille is het feit dat musea de gift niet altijd aan kan nemen. Eenmaal een 

werk in de collectie opgenomen, is het kerntaak van het museum dit te bewaren en te behouden. Restauratie en 

onderhoud vergt investering vanuit het museum en afstoten van collectie is alleen onder extreme condities 

mogelijk. Dit maakt het werven van schenkingen in natura lastig, omdat een gever zeer teleurgesteld kan worden 

als een aangeboden werk na overweging niet geaccepteerd wordt.  

Toch klinkt al jaren de oproep om meer in te zetten op schenkingen van individuele gevers en nalatenschappen 

(Steenbergen 2008). De gemiddelde museumbezoeker (natuurlijk ligt dit wel aan het museum) is nog steeds van 

middelbaar tot oudere leeftijd, hoogopgeleid en welvarend. Deze groep is een goede doelgroep voor schenkingen 

en legaten. Daarnaast wordt in de filantropiesector verwacht dat er steeds meer inkomsten uit particuliere 

donaties aankomen, waardoor de aandacht voor vermogende particulieren in de goede-doelen-sector al aan het 

toenemen is (Schuyt 2014). Deze verwachting is gebaseerd op cijfers.  
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Figuur 28  Filantropische bijdragen in 2013 

bronnen x miljoen euro %  

Huishoudens (geld en goederen) 1.944 45 

Bedrijven (giften en sponsoring) 1.363 31 

Kansspelen 494 11 

Nalatenschappen 265 6 

Vermogensfondsen 184 4 

Geldwervende fondsen 106 2 

Totaal 4.255 100 

Bron: gebaseerd op Bekkers et al. 2015b: 12 

Bovenstaande cijfers komen uit het onderzoek Geven in Nederland dat tweejaarlijks wordt uitgegeven door de 

Vrije Universiteit Amsterdam. Bovenstaande tabel komt uit het meest recente onderzoek uit 2015 (met cijfers uit 

2013). Als we deze cijfers naast het onderzoek uit 2013 leggen (met cijfers uit 2011), zien we dat de bijdrage door 

huishoudens en nalatenschappen gegroeid is, net als de bijdrage van geldwervende fondsen. Bedrijven en 

vermogensfondsen zijn echter minder gaan geven.  

Deze trend is een tweede argument waarom de non-profit sector zich meer moet richten op individuele en 

particuliere gevers dan op fondsen en bedrijven. Gezien het grote aantal musea dat al eens te maken heeft met 

giften en/of legaten, in de vorm van geld of goederen, denken ook wij dat hier een kans ligt – ondanks de 

tijdsinvestering en onzekere uitkomst. Daarom bieden we graag een stappenplan aan waarmee musea de eerste 

stappen kunnen zetten in schenkingen en legaten. We hebben het hier wel over grote schenkingen. Kleine 

donateurs worden behandeld onder de kopjes Vriendenkring en Crowdfunding.  

Stap 1: voorbereiding en identificeren van mogelijke gevers 

Stap 1 van zo goed als ieder waardemodel is inmiddels bekend: beantwoord waarom het museum op zoek gaat 

naar giften. Het opzetten van specifieke doelen voor het werven van giften en die de doelstellingen duurzaam 

helpen behalen, vergroot de kans op het binnenhalen van giften. Mensen zijn namelijk eerder geneigd om te 

geven als ze de behoeften van het museum kennen (Wiepking en Bekkers 2014).  

In het vaststellen van de doelen benoem je de volgende zaken: het bedrag dat nodig is, het doel van het bedrag en 

in welke periode het bedrag behaald moet worden. Naast de inkomsten die benodigd zijn, stel je ook het budget 

vast. Wees er bij het vaststellen van het budget van bewust dat particuliere giftenwerving een investering is in de 

toekomst van je organisatie en een lange aanlooptijd heeft voor het zich terugbetaald. Deze aanlooptijd wordt 

meestal rond de twee tot drie jaar geschat (Spedding 2006). 
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Als het museum nog geen ervaring heeft in het werven van giften en het daarom lastig vindt om een begroting op 

te zetten, kijk dan naar musea van een vergelijkbare grootte en in een vergelijkbaar gebied die wel eerder geld 

hebben geworven en vraag hen om advies.  

De juiste mensen betrekken om giften te werven, bepaalt voor een groot gedeelte de kans op slagen. Het 

betrekken van particuliere gevers bij het museum is een klus die de directeur of directie niet alleen kan dragen. 

Betrokkenheid van MT helpt, maar de rol van de Raad van Toezicht is nog groter. In Engeland en het Verenigd 

Koninkrijk wordt de spreuk “Give of get off” gehanteerd als het gaat om de Raad van Toezicht of Board 

Members. Giften uit het publieke domein zijn daar onmisbaar en er wordt actief op ingezet. De Raad van 

Toezicht draagt hier mede verantwoordelijkheid voor en de mening is dat je mensen niet kunt overhalen geld te 

geven, als je zelf niet geeft. In ons eigen land is deze houding nog niet geheel geadopteerd, maar meer en meer zie 

je dat musea hun Raad van Toezicht vullen met mensen uit het bedrijfsleven die het museum op tal van gebieden 

kan ondersteunen.  

De wil om particuliere giften te werven moet niet alleen in de top van het museum met enthousiasme onthaald 

worden, maar in alle lagen. Actieve steun uit het hele museum verhoogt de slagingskans. Vanaf het moment dat 

het publiek gegroet wordt tot de administratie achter de schermen: iedereen moet bewust zijn van de beoogde 

doelen en de impact die succesvolle giftenwerving heeft op hen, hun werk en de organisatie (Spedding 2006).  

Ten slotte moet het museum de middelen hebben om giften te ontvangen. Financiële administratie en het 

onderhouden van een database met contacten zijn zeer belangrijk om de gift goed te verwerken. Zo gauw er een 

gift toegezegd wordt of binnen komt, moet de organisatie klaar zijn om deze direct op de juiste wijze af te 

handelen. Deze systemen hoeven niet veel kosten met zich mee te brengen. Via programma’s als Excel kunnen 

kleine musea al hun contacten bijhouden. Het belangrijkst is dat de structuren voor het verzamelen en beheren 

van informatie duidelijk is, makkelijk in gebruik is en gedragen wordt binnen de organisatie.  

Als de voorbereiding eenmaal klaar is, kan het museum potentiele gevers gaan identificeren. Houd in gedachten 

dat grote gevers niet in grote getalen aanwezig zullen zijn en dat meer informatie over een potentiele gever beter 

is. Om vast te stellen wie mogelijke gevers zijn, bepaal je je doelgroep en segmenteer je deze in verschillende 

groepen. Voor mogelijke giften kijk je naar doelgroepen die al bekend zijn met het museum. Dat kan zijn omdat 

ze zelf bezoeker zijn, maar ook omdat ze dichtbij wonen of omdat het museum voor mensen in hun directe 

omgeving waardevol is.  

Hoe meer je over deze groepen weet, hoe specifieker je een relatie kunt opbouwen en hoe beter je een donor 

journey kunt opstellen. Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen over je doelgroep. Informatie die 

bruikbaar is, is leeftijd, geslacht, werkstatus, familiestatus, woon- en werkplek en welvaart.  
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Deze informatie kun je achterhalen door publieksonderzoeken, door informatie op te vragen bij personeel 

(vooral personeel dat in het museum zelf werkt), door databases aan te vullen met online ingewonnen informatie 

(online ticketverkoop, nieuwsbriefsubscripties, social media volgers, website bezoekers, etc.), door de bezoekers 

te observeren of door het gesprek met de bezoeker aan te gaan. Let op: weten wie je bezoeker is, geeft nog geen 

garantie dat hij of zij jouw museum wil steunen. Zelfs als je weet dat ze welvarend zijn, dat ze affiniteit hebben 

met de collectie of doelen en dat ze een andere soortgelijke organisatie steunen, zijn er geen garanties. De 

gedachte aan een gift mag eigenlijk pas ontstaan na stap 2.  

 

“Je hoeft niet bang te zijn om ervaringen te delen, want je leert van elkaar. Als je meer 
professioneel vraagt, zul je zien: dan wordt de vijver en het aantal vissen in de vijver 

groter.” 

Interview (2016) 

 

Stap 2: donor journey en relatie opbouwen  

Als het gaat om individuele (grote) gevers, dan gaat het ook om individuele donor journeys en relaties. Per 

mogelijke gever zet je een profiel op, waarin je een aantal aspecten van je relatie met deze persoon onderzoekt en 

bijhoudt. Dit is informatie die als verdieping geldt op de informatie die je in stap 1 hebt verzameld.   

Figuur 29  Informatie over een (gewenste) gever 

Geschiedenis 
van giften 
 

Welvaart 
 

Interesses en 
hobbies 
 

Achtergrond 
 

Omgeving 
 

• Heeft de gever eerder 

een gift gedaan? 

• Aan welke doelen geeft 

de gever? 

• Waarom deze doelen? 

• Hoe geeft de gever? 

• Welke tegenprestaties  

ontving de gever? 

•  

• Hoe komt de gever aan 

de welvarende positie? 

• Is de welvaart in 

aanwinsten of in 

inkomsten? 

• Welke aanwinsten bezit 

de gever (aandelen, 

vastgoed, kunst, etc.)  

•  

• Welke interesses maakt 

de gever kenbaar? 

• Hoe besteed de gever 

zijn vrije tijd? 

• Welke 

vrijetijdsbestedingen 

hebben directe 

familieleden 

(bijvoorbeeld: kinderen)  

• Bezit de gever zelf een 

(soort) collectie?  

•  

• Wat is de achtergrond 

van de gever? 

• Welke opleiding heeft 

de gever gevolgd? 

• Is er een geschiedenis 

van giften in de familie? 

• Is er een 

familiegeschiedenis in 

het gebied?  

•  

• In welke professionele 

cirkels bevindt de gever 

zich? 

• In welke sociale cirkels 

bevindt de gever zich? 

•  

Bron: gebaseerd op Spedding 2006: 43 
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Deze informatie haal je uit verschillende bronnen. Door online onderzoek te doen, kranten en nieuwsbladen in 

de gaten te houden en – het belangrijkste – door te netwerken en je eigen netwerk in te schakelen. Onderzoek 

naar mogelijke gevers is een doorlopende taak als je je wilt richten op het waardemodel van giften en 

nalatenschappen. Het werkt niet als je slechts met vlagen je richt op het verzamelen van informatie en het 

onderhouden van contacten. Door middel van structureel onderzoek kijk je naar de geefbereidheid van 

individuele personen.  

Voor je de geefvraag kan stellen, zorg je dat er een relatie met de persoon is onderhouden. Houd bij hoe vaak je 

contactmomenten hebt gehad en stel een plan op: na hoeveel contactmomenten stel je een geefvraag? De kans op 

een gift is groter als er eerst een sociale interactie is geweest. Vraag de potentiele gever een keer als referent voor 

het museum op te treden, als tussenpersoon te gelden of op een andere manier zijn naam te verbinden aan het 

museum. Pas als je weet dat de potentiele gever een band heeft met het museum en als je weet met welke doelen 

van het museum de gever de meeste affiniteit heeft, begin je met het opstellen van een geefvraag.  

Stap 3: bekendheid van de gever en doelen 

Je introduceert de geefvraag pas als de gever betrokken is bij het museum. Pas als je weet welke doelen voor de 

gever interessant zijn en pas als de gever zich eerder op een manier aan het museum verbonden heeft, ga je over 

naar de geefvraag. Zorg in iedere vorm van contact dat de gever zich bewust is van de museumacties en -

activiteiten en blijf hem hierbij betrekken. Geef de gever de informatie die hij interessant vindt, op de manier 

waarop hij dat graag wilt. Terwijl de ene gever graag een telefoontje krijgt, ontvangt de ander graag een mail en 

terwijl de ene gever graag uitgenodigd wilt worden voor grote bijeenkomsten, heeft de ander graag een 

persoonlijk momentje.  

Dit niveau van contact kan alleen bereikt worden als de hele organisatie betrokken is bij de werving van 

particuliere gevers. Van de medewerkers in de entree tot de receptioniste in het kantoor: het hele museum moet 

bewust zijn van de mogelijke impact en invloed die een grote gever kan hebben en hem ook erkennen. Het 

persoonlijke contact strekt verder dan de contactmomenten met de directie, fondsenwerver, het management of 

de Raad van Toezicht.  

Stap 4: de geefvraag  

In stap 1 staat het al benoemd: voor je een geefvraag stelt, moet het hele proces al uitgewerkt zijn. Om giften juist 

te kunnen ontvangen en verwerken heb je vier middelen nodig: tijd, geld, databases en mensen. Als een of 

meerdere van deze middelen niet beschikbaar is en niet beschikbaar gemaakt kan worden, wordt het succesvol 

werven van particuliere giften of nalatenschappen een grote uitdaging.   

Bepaal hoe de gever benaderd wil worden met een vraag. Doe je dat via een literair medium of door een face-to-

face gesprek? Een vraag via literatuur is de meest gebruikte: door een brief, mail of brochure. In een dergelijk 

medium let je op drie factoren: taal, layout en locatie.  
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In een literaire geefvraag zet je de volgende informatie: de ‘why’ van het museum (zoals besproken in het 

hoofdstuk Voorwaarden): waarom besta je en waarom is jouw organisatie belangrijk. Daarnaast vertel je wie je 

bent, wat je doet, welke impact een gift zou hebben, welk type gift je zoekt en de dankbaarheid die een gift zou 

opleveren. Probeer de tekst kort te houden en niet langer dan een A4 te maken.  

Deze geefvraag presenteer je in een visueel aantrekkelijke layout. De layout past bij de sfeer en impressie van je 

museum en bevat beeldmateriaal dat direct gelinkt is aan de geefvraag. Ten slotte de locatie: hoe wordt de 

geefvraag gedistribueerd? Stuur je deze per post, geef je het persoonlijk of leg je het ter informatie op een vrij 

toegankelijke plek neer? Bij een grotere gever heeft een persoonlijke wijze van geven – per post met een 

persoonlijk bericht bijgesloten of tijdens een contactmoment – de voorkeur.  

Stel je de geefvraag liever persoonlijk, zonder papieren medium? Dan heb je een goede spreker nodig die alle 

bovenstaande informatie in een vlotte en enthousiaste pitch kan delen. Pas op dat je hier geen monoloog van 

maakt, maar de gever ook ruimte geeft om te spreken. Wees naast een passievolle verteller een goede luisteraar, 

vraag door naar de wensen en behoeften van de gever en pas je pitch hier op aan.  

Let op: de geefvraag bij een nalatenschap is wat moeilijker dan een gift. Immers kan de geefvraag om in een 

nalatenschap benoemd te worden wel gesteld worden, maar blijkt de daadwerkelijke toekenning hiervan pas na 

een lange tijd. Daarnaast kunnen legaten en nalatenschappen lastige gesprekken zijn om te voeren. 

Zorg ten slotte ook dat je ontzorging aanbiedt in een gift: zowel als het gaat om geefwetten en mogelijkheden 

rondom het aftrekken van een gift, als om het afhandelen van de gift. Een gever hoort zo min mogelijk werk aan 

het geven te hebben en het museum hoort zo natuurlijk en vloeiend mogelijk de gever te helpen bij de gift.  

Stap 5: het ontvangen van een gift  

De eerste actie die je als museum onderneemt bij het ontvangen van een gift, is de gever bedanken. Bij een 

nalatenschap bedank je de gever bij toekenning. Bij ontvangst van een nalatenschap, kijk je of er mogelijkheid is 

contact op te nemen met nabestaanden. Het bedanken van een gever lijkt een voor de hand liggende actie, maar 

wordt toch nog vaak vergeten in de drukte van het werven (Spedding 2006). De manier waarop je de gever 

bedankt, hangt af van de grootte van de gift.  

Nadat je de gever bedankt, maak of controleer je afspraken rondom de gift. Wil de gever benoemd worden en op 

welke wijze? Wat zijn de voorwaarden van de gift? Vraag specifiek naar de wensen en behoeften van de gever en 

verzeker dat je deze waar kunt en gaat maken. Een dergelijk gesprek vat je samen en stuur je de gever na, om te 

zorgen dat zowel museum als gever op een lijn zitten en de relatie goed blijft.  
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Doe dit zo snel mogelijk (het liefst binnen 24 uur na het gesprek) en wees tactvol. In het teruggeven van de 

afspraken benoem je de volgende zaken: 

• Herhaling van de belofte van de gever: de inhoud van de gift 

• Herhaling waarom de gift gedaan wordt: welke doelen door de gift worden bereikt  

• Wanneer de gift nodig is: om de doelen te bereiken, heeft een museum vaak een deadline. Dit kan al snel 

onbeschoft lijken, dus verweef dit in de doelen die het museum bereikt met de gift.  

• Contactgegevens: geef duidelijk aan wie de gever kan contacteren en hoe. Zo maak je duidelijk dat de relatie 

doorgaand is en dat de gever altijd contact op kan zoeken om te kijken hoe het gaat met het museum en de 

gift.   

Stap 6: wederdienst  

Behandel een gever niet als een sponsor: ga een particuliere gever niet op voorhand allerlei tegenprestaties 

aanbieden (Klamer & Langeveld 2011). Particuliere gevers bedank je met aandacht en dankzeggingen. Een gever 

uitnodigen voor een persoonlijke rondleiding of op openingen van tentoonstellingen laten komen, is daarbij in 

lijn met aandacht. Juist door dit soort contactmomenten actief op te zoeken, cultiveer je de betrokkenheid van de 

gever bij het museum, maar net zo zeer van het museum bij de gever.  

Door de aandacht regelmatig en goed te houden, kan een gever opnieuw benaderd worden voor een gift. Zorg 

wel dat je vanaf stap 3 alle stappen opnieuw uitvoert of voortdurend hebt uitgevoerd. Betrokkenheid en 

erkenning zijn belangrijk om te geven voor er opnieuw een geefvraag gedaan wordt. Laat geefvragen daarom 

elkaar niet te vlot opvolgen.  

Samenwerking met bedrijfsleven 

De overheid probeert sinds de aankondiging van de bezuinigingen aan te sturen op een financieringscultuur 

waarin het bedrijfsleven de tekorten van subsidies op vangt. Het bedrijfsleven wordt echter overvraagd: niet 

alleen wordt verwacht dat zij de gaten vullen bij musea, ook bij andere culturele instellingen, in de zorg en bij 

andere goede doelen. Daarnaast heeft het bedrijfsleven een commerciële insteek en moet een samenwerking of 

gift aan een instelling rendabel zijn voor het bedrijf. Dat kan al zo summier zijn als het verbeteren van de 

reputatie door het verbinden van de naam aan een instelling met een bepaalde naam of uitstraling, maar kan ook 

directe tegenprestaties verlangen: gratis toegangskaarten, mogelijkheid tot bijeenkomen in het museum, directe 

samenwerking met directeur of andere wensen. Sponsoring in geld en donaties vanuit het bedrijfsleven worden 

echter steeds zeldzamer. Het is belangrijk om de samenwerking met het bedrijfsleven als een bredere kans te zien, 

ook in natura, zoals (korting op) materialen voor tentoonstellingen, voor kennis, mankracht of als 

marketingmiddel. Soms wordt dit gezien of benoemd als ‘in kind’ sponsoring, of product sponsoring, maar het 

kan ook aangevlogen worden niet als sponsoring, maar echt als een wederkerige relatie.  
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“Je ziet steeds meer, ook in de maatschappij, krachtenversterking plaatsvinden.” 

Interview (2016) 

 

Stap 1: doel en basis van de samenwerking  

Samenwerking met commerciële partijen kunnen een grote toegevoegde waarde zijn voor zowel museum als 

bedrijf. Dit kan echter alleen gerealiseerd worden als er een win/win situatie geschept wordt en twee partners 

elkaars taal spreken en wensen begrijpen. Middelgrote musea hebben vaak meer personeel, kennis of kunde tot 

hun beschikking, waardoor samenwerking voor deze musea makkelijker te bewerkstelligen is dan voor kleine 

musea. Dat betekent echter niet dat kleine musea geen samenwerkingsverbanden met commerciële partners op 

kunnen zetten, want kleine musea hebben vaak een grote achterban aan vrijwilligers en een hechte band met het 

gebied. De eerste stap is voor zowel klein als middelgroot kijken op welk vlak de samenwerking voor zowel een 

potentiële partner als het museum betekenisvol kan zijn. Dat kan zijn in abstracte zaken, zoals kennis of 

mankracht, maar ook in fysieke elementen. Denk bijvoorbeeld aan belichting, verf of folders: onderdelen voor de 

opbouw van tentoonstellingen of voor pr. Dit soort samenwerkingen wordt in de fondsenwervingswereld ook 

wel product sponsoring of in kind sponsoring genoemd. 

Stap 2: inventariseren en benaderen van bedrijven 

Inventariseer bedrijven die voldoen aan de eisen van het museum en met wie een wederkerige relatie een 

realistisch streven is. Elementen die van positieve invloed kunnen zijn, is de geografische nabijheid van het 

bedrijf, of ze doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en of er eerder affiniteit met de doelen van het 

museum getoond zijn (kunst, educatie, wetenschap, etcetera). 

Vervolgens kijk je wat je het bedrijf wilt vragen: is dat korting op een product of dienst, sponsoring in natura, een 

barterdeal? Of zoek je kennis, kunde of pr-waarde? Wat kan het museum aanbieden tegenover de gezochte dienst 

of product? Zet zowel vraag als aanbod duidelijk op papier en probeer taalgebruik te hanteren dat in zakelijke 

deals gebruikelijk is. Probeer het aanbod als ruil op papier te zetten en niet als vraag. Dat maakt de 

samenwerking direct aantrekkelijker voor het bedrijf.  

Met de samenwerking op papier helder, kun je bedrijven gaan benaderen. Vaak gebeurt deze acquisitie koud, 

waardoor het een tijdsintensieve manier is om waarde te zoeken voor het museum. Probeer daarom via je 

netwerk ingangen te vinden voor een kennismakingsgesprek. Kijk ook eens of er netwerkbijeenkomsten in de 

buurt zijn voor en met de lokale zakelijke ondernemers waarbij je aan kunt sluiten. Zo maak je je zakelijke 

netwerk groter en heb je meer ingangen om samenwerkingen op te zoeken.  
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Bij het kennismakingsgesprek, maar ook bij dergelijke netwerkbijeenkomsten, zorg je dat iemand in een hoge 

functie uit het museum gestuurd wordt: directie, management, conservator, fondsenwerver – in ieder geval 

iemand die de bevoegdheid binnen het museum heeft om beslissingen te maken.  

Stap 3: bestaande samenwerkingen uitdiepen  

Uit de interviews haalden we een aantal situaties waarin musea en bedrijven een eerdere samenwerking verder 

uitdiepten. Zo was er een museum dat benaderd werd door een IT-bedrijf met wie ze eerder hadden 

samengewerkt om als case study te gelden voor een nieuwe technologie. De innovatieve presentatiewijze die het 

museum daarbij cadeau kreeg, paste perfect bij hun identiteit en het technologiebedrijf kon het product goed 

testen en had een werkend voorbeeld voor in hun portfolio, waardoor het product makkelijker aan de 

commerciële markt aangeboden kon worden.  

Musea hebben een goede reputatie en trekken vaak veel bezoekers, waardoor dergelijke samenwerkingen tussen 

bedrijven en museum heel goed werken. Musea kunnen zo innovaties, nieuwe manieren van presentatie of 

nieuwe activiteiten vrijwel risicoloos implementeren en ook het bedrijf heeft een goed testveld en voorbeeld 

waarmee ze het product of de dienst daarna sneller kunnen verkopen.  

Stap 4: opstap naar sponsoring  

Sommige musea zien een samenwerking als een opstap naar sponsoring. Echter blijkt dat dit niet vaak 

gerealiseerd wordt. Sponsoring van producten of samenwerking komt namelijk vaak vanuit een heel ander 

beleid: zowel in het museum als voor het bedrijf. Hoewel het zelden voorkomt, is het niet onwijs om na bepaalde 

tijd toch de mogelijkheden te bekijken. Een lagere instap is de businessclub, waar de samenwerkingspartner 

wellicht wel interesse in heeft, of is het bedrijf wel bereid om in kind te sponsoren en producten of diensten gratis 

aan te bieden. Bespreek wensen en mogelijkheden gezamenlijk, maar pas op het juiste moment.  

Ook zonder sponsoring kunnen samenwerkingen met bedrijven helpen om extra waarde te creëren. Door middel 

van de samenwerkingen kunnen bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aangesproken worden en kan 

omgevingsbewustzijn aangetoond worden tegenover subsidiegevers of vermogensfondsen. Nieuwe doelgroepen 

kun je bereiken door het personeel of klantgroepen van de partner aan te spreken: de bezoekers van het museum 

komen in aanraking met de partner, maar de klanten van de bezoeker komen net zozeer in aanraking met het 

museum.  

“We moeten met de benen op tafel en brainstormen, dan krijg je volgens mij prachtige 
ideeën. Ik denk dat het bedrijfsleven en culturele instellingen veel meer verbanden 

hebben. Alleen de tijd ontbreekt ons.” 

Interview (2016) 
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Vriendenkring of fonds op naam  

Veel musea hebben een Vriendenkring aan zich gebonden. Soms zijn die Vriendenkringen verzelfstandigd in een 

eigen stichting of vereniging, soms horen ze bij het museum. Er is geen ‘juiste’ vorm, maar nadenken over de 

functie en daarbij aansluitend de vorm van de groep valt aan te raden. Is de kring bedoeld als financiële steun of 

als kweekvijver voor grotere gevers? Of ziet het museum de kleine donateurs meer als ambassadeurs en/of als 

poel voor klankbordgroepen?  

Naast een Vriendenkring zijn er ook musea die een hogere instap hebben. Een exclusievere groep donateurs die 

grotere giften geven, of een groep die een fonds opstelt. Er zijn veel verschillende manieren om een platform te 

scheppen waar bezoekers terecht kunnen als zij het museum financieel willen steunen. Het is belangrijk dat het 

museum in kwestie de gevers en geefwet goed kent en bereid is om donateurs te helpen met hun gift. Daarnaast 

is het belangrijk om met iedere donateur, klein of groot, een goede relatie te onderhouden. Ken je donateurs, 

voed ze informatie, houd ze op de hoogte, laat ze zich gewaardeerd voelen. Ook voor de opstart of doorstart van 

een geverskring bieden we graag een stap voor stap-handleiding aan.  

Voor we naar de handleiding gaan, maken we eerst graag de opmerking dat een groep donateurs continue inzet 

kost van het museum. Het hangt af van de vorm die de kring heeft, welk soort inzet het heeft. Bestaande 

donateurs kosten tijd om te behouden, door ze regelmatig op de hoogte te houden en nieuwe donateurs blijven 

geworven worden. Gezien werving bij donateurs warm geschiedt, moet het museum sowieso tijd, ruimte en 

kennis beschikbaar stellen om behoud en groei van de donateurscirkel te realiseren. 

Stap 1: de geefvraag 

Bij het werven van een groep kleinere en gelijkwaardige donateurs, stel je een geefvraag op die een breed publiek 

aanspreekt. De geefvraag is sowieso gekoppeld aan de missie van je museum. Vertel waarom het museum bestaat 

en waarom het belangrijk is dat het museum blijft bestaan. Zet je doelen en doelstellingen, zowel korte als lange 

termijn, duidelijk op papier. Werken met kernwoorden die je keer op keer terug laat komen, versterkt de 

duidelijkheid van de geefvraag. Aangezien je op zoek bent naar kleinere gevers, die al op een of andere wijze 

bekend zijn met je museum, let je erop dat je geefvraag kort en bondig is, maar wel prikkelt en kan overtuigen. 

Probeer de geefvraag op papier maximaal een A4 lang te maken en mondeling binnen een minuut te presenteren.  

Let op: door naast een geefvraag ook een geefdoel te benoemen, vergroot je de kans op het werven van donateurs. 

Als mensen weten waar hun gift aan bijdraagt, of wat er met hun gift gebeurt, zijn ze eerder over te halen een gift 

te geven. Geefdoelen kunnen natuurlijk ook per periode veranderen. Is het geefdoel nu ondersteunen in de 

aankoop van een nieuw collectiestuk, kan het de volgende keer beheer van het pand zijn of ontwikkeling van een 

nieuwe activiteit. In bepaalde Vriendenkringen is het gebruikelijk om de Vrienden hun eigen inkomsten te laten 

beheren en een soort ‘aanvraag’ te doen bij de Vrienden voor een bepaald project. 

 



 

 

 

 103 

Stap 2: doelgroep  

Een donateurskring bestaat niet zonder donateurs. Of het nu gaat om Vrienden, een fonds op naam of een ander 

soort groep gever, deze moeten actief geworven worden. Het binnenhalen van particulier geld is in dit opzicht 

niet anders dan andere vormen van fondsenwerving, waarbij het om de gever gaat, niet om het museum. Zorg 

dus dat je weet om wie het gaat. 

Vrienden of andere kleine tot middelgrote donateurs worden in principe geworven uit het museumpubliek. De 

doelgroep voor donateurs bevinden zich in je bezoekerspoel. Segmenteer de grote groep van bezoekers in 

kleinere doelgroepen of persona’s (zoals staat uitgelegd in het hoofdstuk Voorwaarden). Hoeveel groepen 

onderscheid je? Wat onderscheidt deze groepen van elkaar? Welke groepen kunnen overgehaald worden om het 

museum met een lidmaatschap te steunen? Hoe groot zijn deze groepen of is deze groep? Door deze vragen te 

beantwoorden, kun je bepalen hoeveel potentiele donateurs het museum heeft. Daarbij mag gezegd worden dat 

er waarschijnlijk een grotere groep mogelijke Vrienden is dan grotere donateurs, omdat bijna iedere bezoeker 

een kleine gift kan missen. Let op: verwar ‘kunnen geven’ niet met ‘willen geven’! Niet iedere doelgroep die zich 

in het museum bevindt, kan overgehaald worden tot een gift.  

Stel bij de gewenste donateursgroep vast hoeveel mogelijke gevers het museum heeft. Kijk naar de inkomsten die 

zo’n groep oplevert wanneer de volle potentie bereikt wordt. Stel een budget op: wat is de investering om de 

kring op te richten of nieuw leven in te blazen? Zorg daarbij dat uitgaven in verhouding staan tot inkomsten 

maar houd wederom rekening met een aanlooptijd van circa twee jaar, voordat de investering zich terug betaalt.  

Kijk niet alleen naar de markt, maar ook naar de wensen en doelen van het museum. Waarom wil het museum 

een donateurskring opzetten? Is dat om inkomsten voor het museum te krijgen, of om een aantoonbare 

achterban te scheppen? 

Stap 3: geefmotieven  

Het geven aan goede doelen wordt in Nederland massaal gedaan. In 2013 gaf maar liefst 88% van de Nederlandse 

huishoudens geld aan minimaal één goed doel, met een gemiddelde uitgave van €232,- per jaar. Daarboven gaf 

nog eens 45% van de huishoudens goederen aan minimaal één goed doel (Bekkers et al. 2015b). Inzicht in de 

motieven en interesses van gevers, maakt het betrekken van mensen bij het museum een stuk makkelijker. Er is 

veel onderzoek gedaan naar geefmotieven, waaronder door Nederlandse onderzoekers. Uit eerder onderzoek 

halen we acht factoren die bijdragen aan de keuze om een geldbedrag te schenken.  
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Figuur 30  factoren op geven door huishoudens 

 

Bron: gebaseerd op Wiepking & Bekkers 2014: 77 

Behoeften: het museum maakt de behoefte aan donateurs en giften bekend ter ondersteuning van doelen en 

doelstellingen. Als bezoekers zich niet bewust zijn van de behoeften, zal de kans klein zijn dat ze zich als donateur 

binden aan het museum.  

Verzoeken: door middel van een geefvraag, vraagt het museum de bezoeker donateur te worden. Een van de 

belangrijkste redenen waarom mensen geven aan een goed doel, is omdat ze gevraagd worden.  

Kosten en opbrengsten: wanneer een gift iets oplevert, is iemand eerder geneigd om lid te worden. Vooral als de 

opbrengsten voor de gever groter zijn dan de kosten. Veel musea geven hun donateurs tegenprestaties. In 

sommige gevallen zijn of lijken deze tegenprestaties van een grotere waarde dan het lidmaatschap, waardoor een 

bezoeker overgehaald kan worden om donateur te worden. Het nadeel is dat de gift dan meer een transactie 

wordt dan een daadwerkelijke gift.  

Altruïsme: de bezoeker kan het ondersteunen van het museum zien als een morele plicht en hier niets voor terug 

willen. Door subsidies kan de bezoeker echter al het gevoel hebben dat hij meebetaalt aan het museum.  

Reputatie: geld geven kan symbolische waarde opleveren voor de gever. Door een bepaald doel te steunen, kan 

een donateur zich zichtbaar binden aan dat doel en zo signalen uitgeven aan de rest van de wereld.  

Psychologische opbrengsten: het geven aan een goed doel kan een gever een goed gevoel geven over zichzelf.  

Waarden: het museum representeert bepaalde waarden waar de gever in gelooft. Door het museum te steunen, 

helpt hij deze waarden te ondersteunen en realiseren.  

Impact: de impact die een gift heeft, draagt bij aan het wel of niet geven. Als de donateur het gevoel heeft dat een 

substantieel gedeelte van zijn gift aan de spreekwoordelijke strijkstok blijft hangen, zal hij minder geneigd zijn te 

blijven geven. Inzicht in wat er gebeurt met de gift werkt daarom bevorderlijk.  

Sociale omgeving

Type organisatie Begunstigden

MediaHuishoudens
4. Altruïsme
6. Psychologische opbrengsten
7. Waarden 1. Behoeften2. Verzoeken

5. Reputatie

3. Kosten en opbrengsten

8. Impact
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Bij musea kunnen waarden ook gezien worden als persoonlijke interesse. Volgens Renée Steenbergen is 

persoonlijke belangstelling zelfs de sterkste drijfveer om te geven voor kunst. De acht factoren die een gift 

beïnvloeden, zijn opgezet in het licht van de brede goede-doelen-sector. Het museum is, als non-profit zijnde, 

ook een goed doel, maar is toch niet te vergelijken met een gemiddeld goed doel qua organisatie en doelen. 

Daarnaast biedt het museum een product aan – iets dat de meeste goede doelen niet hebben. Met de hierboven 

genoemde factoren en het museum als organisatie in ogenschouw genomen, onderscheiden we vier voorname 

geefmotieven.  

Figuur 31  Geefmotieven kleine donateurs musea 

Inhoudelijke betrokkenheid Persoonlijk gewin 

1. Persoonlijke interesse 3. Kosten en baten 

2. Overeenkomende waarden 4. Reputatie 

 

De eerste twee geefmotieven komen voort uit een betrokkenheid bij het museum en de inhoud van het museum. 

De gever wil zich verbinden aan het museum door een persoonlijke interesse in het museale aanbod, of doordat 

de doelen van het museum waarden realiseren waar de donateur in gelooft. Persoonlijke interesse is bijvoorbeeld 

een kunstliefhebber die zich wil verbinden aan de kunst die een museum tentoonstelt. Overeenkomende waarden 

vind je bij een persoon met grote passie voor wetenschap, die graag wil dat kinderen vanaf een jonge leeftijd in 

aanraking komen met wetenschap en daarom een wetenschapsmuseum wil ondersteunen.  

De volgende twee geefmotieven komen voort uit een bepaalde mate van eigenbelang. De donateur wil donateur 

worden om de tegenprestaties, die hem meer opleveren dan dat een lidmaatschap kost. In dit licht wordt een 

donateurschap meer gezien als een transactie dan een gift. In het tweede scenario behaalt de gever een bepaalde 

reputatie uit de gift: bepaalde geefkringen worden geïnspireerd door een behoefte aan macht en prestige of door 

associatie met reputatie en welvaart. Dit geefmotief is wellicht geen die mensen graag toegeven, maar is zeker niet 

ongebruikelijk. Vooral in veel niet-Westerse culturen wordt het geven van een gift gedreven door rivaliteit, 

waarbij gevers elkaar proberen af te troeven in gulheid en daarmee hun macht vaststellen. Hoe meer iemand 

geeft, hoe meer prestige, macht en eer iemand krijgt (Komter 2005: 47).  

Een doelgroep of zelfs een persoon wordt niet beperkt tot één motief. De doelgroep kan een combinatie van twee 

of drie geefmotieven bevatten. Houd hier rekening mee als je vaststelt wat de donateurs motiveert of kan 

motiveren om lid te worden. Manieren om dit vast te stellen is door het gesprek met huidige of mogelijke 

donateurs aan te gaan, of door verschillend aanbod te bieden en te kijken op welk aanbod de meeste respons 

komt. Bepaal vervolgens of de wensen van het museum (waarom wil het museum een donateurskring) overeen 

komen met de geefmotieven van de doelgroepen.  
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Stap 4: een donateurskring opzetten en inrichten  

Bij het opzetten of doorstarten van een donateurskring begin je bij de identiteit van de cirkel. Waarom bestaat de 

cirkel? Wat is de motivatie van de gever? Hoe geef je deze twee elementen weer in de presentatie van de kring? 

Koppel de identiteit van de donateursstichting altijd direct aan het museum. Er is immers altijd een koppeling. 

Vervolgens kijk je naar de tegenprestaties die je aanbiedt aan de donateurs. Pas de tegenprestaties aan op de 

geefmotivatie van de leden, maar beperk het aantal tegenprestaties zodat de kosten niet over de inkomsten heen 

komen.  

Zelfs met een kring die bestaat als achterban, moet het museum niet toeleggen op een groep donateurs. De acht 

factoren die we eerder benoemden als invloed op het geven van een gift gelden namelijk nog steeds. De 

donateurs moeten, ondanks dat ze kleine gevers zijn, wel het gevoel hebben dat ze bijdragen met hun gift. Dit is 

vooral belangrijk als ze geven vanuit inhoudelijke betrokkenheid. We geven een aantal mogelijke tegenprestaties 

per geefmotief weer.  

Figuur 32  Mogelijke tegenprestaties per geefmotief 

 Gratis 
toegang 

Nieuwsbrief of 
magazine 

Korting in de 
winkel/horeca 

Verdiepende 
activiteiten 

Netwerk 
activiteiten 

Persoonlijke interesse x x  x  

Overeenkomende 

waarden 

 x  x  

Kosten en baten x  x x x 

Reputatie     x 

 

De lidmaatschapsprijs hangt af van het doel van de donateurskring en van de geefmotieven. Bij een 

donateurskring bedoeld voor inkomsten en gestoeld op reputatie is een hoge contributie gerechtvaardigd. Bij een 

donateurskring die ambassadeurs wil verzamelen en waarbij leden gemotiveerd zijn door hun persoonlijke 

interesse of door kosten en baten, valt het aan te raden om de contributie laag te houden zodat de instap ook laag 

is. Houdt daarnaast rekening met de investering die het museum doet: wat kosten de tegenprestaties? En wat is 

de investering in personeel?  

Daarnaast kan een Vriendenkring gezien worden als de eerste instap voor grotere gevers. Door wederom een 

customer journey op te zetten en informatie te verzamelen over de leden (zie het kopje Schenkingen en legaten, 

stap 1 en 2) kunnen Vrienden op den duur gevraagd worden om lid te worden van een kring met een hogere 

contributieprijs.  
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Stap 5: rechtsvorm  

Er bestaan vele rechtsvormen voor donateurskringen. Wat de juiste keuze is, hangt af van het museum, de doelen 

en de geefmotieven van de kring. Kies de vorm van de kring bewust, aangezien het niet altijd even makkelijk is 

om deze keuze later aan te passen.  

Een eigen stichting, vereniging of MKB. Donateurskringen kunnen in een eigen rechtsvorm bestaan. Vroeger 

werd er vaak voor deze vorm gekozen, omdat veel musea overheidsorganisaties waren. De inkomsten van een 

donateurskring liepen risico om door de gemeente aan andere doelen gegeven te worden, als de kring onder het 

museum viel. Om die reden werden aparte steunstichtingen of -organisaties opgericht. 

Veel musea zijn nu geprivatiseerd. Een donateurskring hoeft dus niet langer voor veiligheid in een eigen 

rechtsvorm gegoten te worden. Nog steeds kan het plaatsen van een donateurskring in een eigen organisatie 

voordelen met zich mee brengen. Een eigen rechtsvorm betekent dat er een eigen bestuur of bestuurlijk orgaan 

aan het hoofd staat. Dit brengt taken en verantwoordelijkheden met zich mee, die niet langer bij het museum 

liggen. Netwerken, werven van nieuwe leden, organiseren van activiteiten en andere zaken liggen in dit scenario 

bij de donateurs zelf. Het nadeel van een dergelijke aparte steunorganisatie is dat er onrust kan bestaan tussen het 

museum en de steungroep. Er zijn vele voorbeelden te noemen waarin een museum veel tijd moet besteden aan 

het overtuigen van een steunorganisatie om het museum daadwerkelijk te ondersteunen in het meebetalen aan 

een doel, of waarin museum en steunorganisatie überhaupt moeilijk om tafel komen door verschillende 

meningen. In zo’n situatie kan het museum juist meer tijd kwijt zijn of wordt het doel van de stichting niet meer 

behaald.  

De donateurs beheerd door het museum. Een andere mogelijkheid is om de donateurs compleet zelf te beheren. 

Het museum stelt personeel aan voor werving, backoffice, communicatie en eventuele organisatie van 

evenementen of verdeelt deze taken onder bestaand personeel. Het voordeel is dat het museum zowel inkomsten 

als uitgaven compleet zelf in handen heeft. Het nadeel is dat het tijdsintensief is.  

De donateurs beheerd door het museum, met behulp van vrijwilligers. Een museum kan ook kiezen om een 

soort cross-over te maken tussen de eerste twee modellen. Hierin beheert het museum de donateurs zelf, maar 

wordt het ondersteunt door een soort bestuur. Bijvoorbeeld door een soort bestuur aan te wijzen met een groot 

netwerk dat medeverantwoordelijk is voor het binnenhalen van nieuwe leden. Het museum heeft nog steeds veel 

werk aan de kring, ook in het onderhouden van contact met het bestuur, maar heeft wel meer grip op de 

inkomsten dan bij een compleet zelfstandige donateursgroep.  

Stap 6: leden werven  

De kring staat, de rechtsvorm is bepaald en de tegenprestaties en geefvraag zijn vormgegeven. Het enige dat mist 

zijn de leden. In stap 3 besproken we de factoren die invloed hebben op het wel of niet geven van een gift. Houd 

rekening met deze factoren in het werven van de leden. Zorg dat je de behoefte aan donateurs kenbaar maakt, 

vraag bezoekers om donateur te worden en maak inzichtelijk wat er met de gift gebeurt.  
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Werving kan op passieve en actieve wijze. Met passief bedoelen we door zichtbaarheid in het museum te 

genereren. Zorg dat de museumbezoeker weet dat er een kring is en dat die kring behoefte heeft aan nieuwe 

leden. Door posters, banieren, folders, beeldschermen, speciale ‘bedank’-hoekjes en andere campagnemiddelen 

kan deze passieve werving gedaan worden.  

Actieve werving is door de bezoeker direct te benaderen. Dit kan door aanwezig te zijn in het museum en 

bezoekers direct aan te spreken of door een informatiebalie beschikbaar te maken, maar ook door post, mails of 

telefoonwerving. Dat laatste raden we alleen aan als je gegevens hebt van (herhaal-)bezoekers of achterban. 

Actieve werving in de bestaande achterban door een gerichte geefvraag te stellen, werkt nog altijd het beste. 

Mensen geven immers eerder als ze gevraagd worden.  

Onderschat de combinatie van de twee wervingswijzen niet. Door passief aanwezig te zijn in het museum is de 

zichtbaarheid in de behoefte al geschept. Door vervolgens de vraag actief te stellen, wordt de gever geactiveerd. 

Door de gever vervolgens inzicht te geven in de impact van zijn gift, wordt de geefrelatie onderhouden.  

Stap 7: backoffice  

Nieuwe leden kunnen zich analoog of digitaal inschrijven. Het is goed om beide inschrijfmanieren aan te bieden. 

Lid worden moet makkelijk gaan en vervolgens ook snel door het museum verwerkt worden. Het hebben van een 

databasesysteem en de juiste kennis op administratief en financieel vlak is hier zeer belangrijk bij. Schrik niet: 

voor donateurskringen die niet groter zijn dan een aantal honderd, kan een goed ingerichte spreadsheet in Excel 

prima functioneren. 

Businessclub 

Een businessclub kan ook wel gezien worden als een Vriendenkring voor bedrijven en heeft bij verschillende 

musea verschillende namen. Terwijl de een het ‘Zakelijke vriendschap’ noemt, wordt het bij het andere museum 

betitelt als een ‘businessclub’ en bij het volgende museum als ‘corporate memberships’ bestempeld.  Hoe de naam 

ook zijn mag, een businessclub is een steeds vaker voorkomend fenomeen bij Nederlandse musea. Bij musea uit 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn businessclub al jaren onderdeel van de inkomstenbron. Aan 

de basis van zo’n club ligt een transactie: het bedrijf betaalt een vaststaand bedrag en krijgt hier een vaststaand 

arrangement voor terug.  

De inkomsten die een museum haalt uit een businessclub-member zullen minder zijn dan bij een sponsor, maar 

een businessclub-member kost daarentegen minder werk. Daarnaast wordt een businessclub ook wel gezien als 

een kweekvijver voor sponsors of partnerships. Het bedrijf wordt met een relatief lage instap aan het museum 

verbonden, waardoor de relatie opgebouwd kan worden en de geefvraag kan worden voorbereid. Vervolgens is 

de stap naar de geefvraag voorleggen kleiner dan bij een koud(er) contact. Immers heeft het bedrijf uit de 

businessclub zich al op een manier aan het museum verbonden.   
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Stap 1: stel het doel vast  

Waarom wil het museum een businessclub en vanuit welke motivatie wil het museum de relatie aangaan met het 

bedrijfsleven? Stel hierbij vast met welk type bedrijf het museum een relatie kan en wil opbouwen, maar ook met 

welke bedrijven niet. Het doel van de businessclub moet als eerste bepaald worden.  

Stap 2: inventariseren van mogelijke leden 

Zonder leden geen businessclub. Kijk daarom hoeveel bedrijven er in de omgeving en/of het netwerk van het 

museum liggen die mogelijk overgehaald kunnen worden om lid te worden. Stel een lijst op  met daarin de 

volgende informatie: 

Figuur 33  Onderzoek informatie mogelijke businessclubleden 

Naam bedrijf:  

Branche: 

Aantal medewerkers: 

Jaarlijkse omzet: 

MVO? 

Doelen/missie/visie bedrijf:  

Doelgroepen (overeenkomend): 

Ingang via netwerk:  

Affiniteit met museum:  

  

Huidige samenwerkingspartners en leveranciers zijn laaghangend fruit. Op basis van de samengestelde lijst 

bepaal je of er genoeg potentiele leden zijn om een businessclub succesvol op te zetten. Er moet daarnaast 

continu geïnvesteerd worden om deze club succesvol te maken en de contacten en relaties te onderhouden.  

Stap 3: geefmotieven  

Leden werven voor een businessclub is makkelijker als de businessclub in een vraag voldoet. Zoals bij iedere 

vorm van fondsenwerving moeten de motieven van de gever begrepen worden om hem te betrekken. De wensen 

en behoeften van gevers kunnen echter verschillen per bedrijf of gebied.  
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Zo is de kans groot dat rurale gebieden minder behoefte hebben aan symbolische macht of een plek om te 

netwerken (gezien het kleinere aantal bedrijven elkaar makkelijker kunnen vinden) en het museum wellicht 

grotere kansen biedt voor marketingwaarde omdat er minder culturele concurrentie is. Houd hier rekening mee 

bij het vaststellen van de geefmotieven.  

Geefmotieven van bedrijven zijn anders dan geefmotieven van individuele donateurs. Uit onderzoek zijn er vier 

motieven vastgesteld die bedrijven stimuleren om een culturele organisatie te steunen: altruïsme, sponsoring 

voor merkwaarde, sponsoring als een langetermijninvestering en lid worden van een businessclub voor 

‘symbolische macht’ en om in een netwerk te komen met andere bedrijven die lid zijn (O’Hagan & Harvey 2000). 

In onderstaand model geven we kort deze geefmotieven en hun kenmerken weer.  

Figuur 34  Geefmotieven van zakelijke businessclubleden 

Ethische/altruïstische model Sociale verantwoordelijkheid als drijfveer voor de gift. Het bedrijf 
als ‘good corporate citizen’. Morele argumenten tellen zwaar: 
geografische ligging, persoonlijke betrokkenheid en contact met 
de creatieve omgeving zijn belangrijk.  

Neoklassiek model Geld geven als investering om meer inkomsten voor het museum te 

genereren. Sponsoring draagt bij aan het verbeteren van verkoop, 

marketing en het imago van het bedrijf. Zichtbaarheid en toegang tot een 

doelgroep die het bedrijf anders niet krijgt, zijn belangrijk.  

Stakeholder model Het bedrijf is een deel van een complexe eenheid dat constant invloed 

uitoefent op en beïnvloed wordt door de omgeving. Sponsoring wordt 

gezien als een langetermijninvestering in het gebied. Door te geven aan het 

museum, helpt het museum het gebied aantrekkelijker te maken voor 

opgeleid personeel en krijgt het gebied een betere reputatie. Sponsoring als 

investering in de omgeving. Geografische ligging en het maatschappelijke 

nut van het museum zijn belangrijk.  

Politiek model  Sponsoring als bevordering van status. Geven aan een museum toont 

macht en welvaart van het bedrijf aan, zowel naar andere bedrijven als naar 

de overheid. Zichtbaarheid is belangrijk.  

Bron: gebaseerd op O’Hagan & Harvey 2000.  
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Stap 4: opzetten van pakketten  

Een businessclub biedt kant en klare pakketten met een voorop vastgesteld sponsorbedrag en vaste 

tegenprestaties. Je kunt ervoor kiezen om twee of drie pakketten te ontwikkelen, waarbij je verschillende 

tegenprestaties tegen verschillende bedragen aanbiedt om bedrijven van verschillende groottes en/of met 

verschillende geefmotieven tegemoet te komen. In onderstaande tabel stellen we wat tegenprestaties voor die 

passen bij de hierboven benoemde geefmotieven.  

Figuur 35  Tegenprestaties per geefmotief 
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useum
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svernoem

ing 
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creatieve professionals 

N
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Ethisch model  X X   X X 

Neoklassiek model X X   X  X 

Stakeholder model  X X   X X 

Politiek model    X X X X 

 

“Je verbindt je identiteit aan de identiteit van een bedrijf. Dan moet je van tevoren 

nadenken: waar willen we ons aan verbinden? Wat kunnen we daarmee? Wat kunnen ze 

met ons?” 

Interview (2016) 

 

Reken uit wat de kosten zijn van pakketten en vergeet daarbij de doorlopende personeelskosten niet. Bepaal 

hierna de prijs van de pakketten, door de kosten te pakken, daar een marge bovenop te rekenen en de prijs af te 

ronden tot een aantrekkelijk bedrag. Als de sponsors ook uit zijn op een netwerk, overweeg dan om een 

gelimiteerd aantal pakketten beschikbaar te stellen om exclusiviteit te bieden en daarmee de businessclub 

aantrekkelijker te maken. 
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Stap 5: verkoop van pakketten  

Zonder actieve werving van leden heeft een businessclub geen nut. Een snelle start in het vullen van een 

businessclub is door huidige sponsors een gratis lidmaatschap aan te bieden of partners of leveranciers een 

eenjarig lidmaatschap cadeau te doen of met korting aan te bieden.  

Andere goede relaties met toegang tot bedrijven kunnen persoonlijk benaderd worden. Kijk in alle afdelingen 

van het museum naar mogelijke ingangen in de bedrijven. Een lidmaatschap is makkelijker te kopen vanuit een 

warm contact. Probeer huidige leden te stimuleren om ook leden te werven, mond-tot-mondreclame te maken of 

potentiele leden aan te dragen bij het museum.  

Een laatste wervingsmiddel is koude rekrutering. Dit is een lastige manier van werven en heeft slechts bij 

uitvoering door de juiste personen kans van slagen. Om een cold call succesvol te maken, moet de persoon in 

kwestie een goede verkoper zijn. Koude rekrutering is daarnaast een kostbare aangelegenheid: het kost veel tijd 

om een goede cold call te kunnen plegen, gezien de langdurige voorbereiding die vooraf gaat, en het resulteert 

niet vaak in verkoop.  

Stap 5: poel voor sponsors  

Onderhoud de relatie met de businessclub goed. Nodig de leden uit voor openingen en andere 

museumactiviteiten om ze zo regelmatig samen in het museum te krijgen. Het onderhouden van contacten 

maakt niet alleen de kans op langduriger lidmaatschap mogelijk, maar zorgt ook dat de businessclub een poel 

kan worden voor additionele sponsoring. Dit heeft een lange adem nodig, maar via de businessclub heeft het 

museum al een makkelijke ingang om de relatie op te bouwen en meer inzicht te krijgen in een groep bedrijven 

die een band heeft met het museum en bereid is zich aan het museum te verbinden.  

Sponsoring en zakelijke giften 

Er zijn veel overeenkomsten tussen het opzetten van een businessclub en het vinden van sponsors. Immers zijn 

beide waardemodellen een manier om gelden uit de zakelijke markt te werven voor het museum. Stap 1, 2 en 3 

voor sponsoring komen overeen met stap 1, 2 en 3 van een businessclub: bepaal je doel, inventariseer mogelijke 

sponsoren en bepaal hun geefmotief. Verder zijn sponsors maatwerk. Zowel de geefvraag, als de tegenprestaties 

die je de sponsor aanbiedt gaan in overleg. Waar de businessclub een transactie is, ga je bij een sponsordeal een 

partnership aan.  

Sponsoring wordt door veel musea geambieerd, maar komt niet zomaar tot stand. Vaak vloeit sponsoring voort 

uit een lange en rijke relatie tussen museum en bedrijf. Waar grote musea soms aanbiedingen krijgen, is het voor 

kleine en middelgrote musea minder gebruikelijk om dergelijke aanboden te ontvangen. De eerste stap van 

sponsorwerving is het cultiveren van een relatie.  

Het opbouwen van een relatie is meteen een behoorlijk tijdsintensieve, met onzekere uitkomst. Een museum 

moet voor zichzelf besluiten of die investering gemaakt kan worden. Het is daarnaast belangrijk om de 

tegenprestaties inzichtelijk te maken voordat de sponsoring aangegaan wordt, waarbij je altijd kijkt naar 
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manieren waarop het museum het bedrijf kan versterken en viceversa. Voor sommige musea is het wellicht 

slimmer om in te zetten op samenwerking met het bedrijfsleven en die bedrijven te zijner tijd te vragen om een 

donatie. 

Uit het onderzoek Geven in Nederlands blijkt dat Nederlandse bedrijven in 2013 minder aan sponsoring doen en 

minder geld beschikbaar stellen aan goede doelen dan in 2011. Daarbij moeten we wel zeggen dat de krimping 

erg klein is en daarom geen trend aangeeft (Bekkers et al. 2015b). Deze kleine verandering opvatten als een 

waarschuwing dat bedrijven geen onuitputtelijke bron van steun zijn, is echter wel wijs.  

Bedrijven bieden wel een kans. Uit Geven in Nederland bleek tevens dat veel bedrijven geen geefbeleid hanteren. 

Anders is dat voor grote bedrijven, die wel strategisch aan goede doelen giften of sponsoring beschikbaar stellen 

(Bekkers et al. 2015b). Kleine en middelgrote musea maken echter meer kans bij kleinere bedrijven, die dus veelal 

geen geefbeleid hanteren. Deze bedrijven bepalen aan wie ze hun sponsoring of giften beschikbaar stellen door 

andere factoren, waarbij de gunfactor een hele grote is.  

Stap 4: relatie en geefvraag  

Kijk voor stap 1, 2 en 3 hierboven bij het waardemodel businessclub. De informatie die je in stap 1, 2 en 3 hebt 

verzameld, zet je in om de relatie op te gaan bouwen. Je zoekt via je netwerk een warme ingang in de top van het 

bedrijf en probeert persoonlijk kennis te maken. In een kennismakingsgesprek introduceer je de overeenkomsten 

tussen het bedrijf en het museum. Zijn er gelijke doelgroepen? Hecht het bedrijf zichtbaar waarde aan het 

maatschappelijk nut of de doelen van het museum? Zetten beide bedrijven zich actief in voor de regio? Waar je 

een overeenkomst vindt, maakt niet zo veel uit, zo lang je de overeenkomst voelbaar en zichtbaar maakt.  

Hierna stel je een geefvraag op. De geefvraag bevat, zoals eerder benoemd, de volgende informatie: de ‘why’ van 

het museum (zoals besproken in het hoofdstuk Voorwaarden): waarom besta je en waarom is jouw organisatie 

belangrijk. Daarnaast vertel je wie je bent, wat je doet, welke impact een gift zou hebben, welk type gift je zoekt 

en de dankbaarheid die een gift zou opleveren. Probeer de tekst kort te houden en niet langer dan een A4 te 

maken.  

Bij een zakelijke gift, vooral bij een sponsordeal, verwacht de gever een win/win-situatie. Wees hierop voorbereid 

en zorg dat je alle mogelijke informatie al klaar hebt liggen om mee een overleg in te gaan. Een overzicht van de 

zaken om duidelijk voor ogen te hebben voor je een gesprek met een potentiele zakelijke gever aangaat, staat 

weergeven in de onderstaande tabel.  
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Figuur 36  Voorbereiding geefvraag sponsor of zakelijke gift 

Informatie over het museum Informatie voor de geefvraag 

Waarom bestaat het museum? 

Wie is het museum en wat doen ze? 

Wie is de bezoeker van het museum? 

Hoeveel bezoekers zijn er in welke tijdsperiode? 

Hoe groot is de verdere achterban (social media, 

online traffic, e-mailmarketing, etc.)? 

Voor welk doel is geld nodig? 

Op welk termijn is de bijdrage nodig? 

Op welk termijn wordt het doel bereikt? 

Wat was de impact van eerdere projecten? 

Waarom is het project interessant voor het bedrijf?  

Wat zijn de overeenkomsten tussen het bedrijf en het 

museum? 

Welke tegenprestaties kan het museum aanbieden?  

Welke waarde hangt er voor het bedrijf aan deze 

tegenprestaties? 

 

Wees voorbereid dat de potentiële sponsor tegenprestaties tegenover zijn gift zet en ben op de hoogte van het 

aanbod dat je wel en niet kunt bieden en hoeveel de tegenprestaties je gaan kosten. Soms levert een sponsordeal 

geen inkomsten op, als de investering in personeel, ruimte en producten de gift overstijgen. Daarbij kan een 

museum ervoor kiezen om de relatie toch aan te gaan; bijvoorbeeld als er uitzicht is op een grotere gift in de 

toekomst of als de relatie andersoortige voordelen voor het museum kan opleveren. Denk hierbij aan 

marketingwaarde, het bereiken van nieuwe doelgroepen of als de relatie andere doelstellingen van het museum 

kan helpen realiseren. 

Stap 5: het gesprek  

De geefvraag kan via een literair medium gesteld worden of door samen aan tafel te gaan. Door de hoge invloed 

van de gunfactor, het feit dat sponsoring altijd op maat is en de uiteenlopende zaken die een bedrijf mee laat 

wegen in zijn overweging een sponsorschap aan te gaan of een donatie te doen, is het aan te raden het gesprek 

fysiek aan te gaan.  

In sales wordt gesproken over de DMU, de ‘decision making unit’. Dit is de persoon of zijn de personen die de 

beslissingen voor en vanuit het bedrijf mag of mogen maken. Het is belangrijk om met deze DMU aan tafel te 

komen. Als deze persoon of personen zijn overtuigd van de win/win situatie in de geefvraag, is de deal namelijk 

rond. In datzelfde licht moet het museum de eigen DMU sturen: de persoon of personen in het museum die een 

mogelijke onderhandeling aan kunnen en mogen gaan en weten welke beloftes er wel of niet gemaakt kunnen 

worden. Als een bedrijf geïnteresseerd is in een sponsordeal en een bepaalde tegenprestatie verlangt, maar als 

antwoord van de museummedewerker krijgt dat deze het ‘na moet vragen’, is dat een anticlimax die verdere 

onderhandeling kan stremmen.  
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Stap 6: afspraken  

Zo gauw de onderhandelingen zijn afgerond, stel je als museum een bestand op met daarin alle afspraken. Zorg 

dat je bovenaan het bericht het bedrijf allereerst bedankt voor de toezegging. Nadat je de gever bedankt, benoem 

je alle gemaakte afspraken en tegenprestaties. In het teruggeven van de onderhandeling behandel je de volgende 

zaken: 

• Herhaling van de belofte van de gever: de inhoud van de gift 

• Herhaling waarom de gift gedaan wordt: welke doelen worden door de gift bereikt  

• Wanneer de gift nodig is: om de doelen te bereiken, heeft een museum vaak een deadline.  

• De tegenprestaties: wat heeft het museum aan het bedrijf belooft als wederkerige acties of producten. 

• Contactgegevens: geef duidelijk aan wie de gever kan contacteren en hoe. Zo maak je duidelijk dat de relatie 

doorgaand is en dat het bedrijf altijd contact op kan zoeken om te kijken hoe het gaat met het museum en de 

gift.  

Crowdfunding  

Voor kleine kunstenaars en artiesten wordt crowdfunding steeds belangrijker. Echter wordt dit bij musea nog 

nauwelijks gebruikt. Door middel van crowdfunding haalt een ondernemer geld op bij de massa (de crowd) in 

plaats van een speciaal geselecteerd persoon (grote gever, sponsor) of een al verbonden groep (Vrienden, fonds 

op naam, businessclub). Er zijn in principe twee soorten crowdfunding te onderscheiden: crowdfunding waarbij 

de gever op voorhand een product of dienst aanschaft om zo de ontwikkeling mede te realiseren, en 

crowdfunding waarbij de gever een aandeel of deel van de aanwinst krijgt (Belleflamme et al. 2013). Dat laatste 

lijkt misschien onwaarschijnlijk in een museum, maar hier kan toch op ingespeeld worden. In de interviews 

sprak een museum over een crowdfundingactie die het op touw had gezet om een aankoop van twee schilderijen 

te realiseren. Als dank voor steun, kregen mensen een adoptie-certificaat omdat zij een stukje schilderij 

‘geadopteerd’ hadden. Dit geldt als substituut voor een aandeel.  

Naast het ophalen van inkomsten is crowdfunding tevens een manier om een ‘community’ om de dienst of het 

product heen te verzamelen. Die community of achterban wordt ook verzameld in een Vriendengroep, 

businessclub of andere groep gevers, maar crowdfunding verschilt in een aspect met deze vormen. 

Crowdfunding eist namelijk geen langere binding; het is een eenmalige actie. Crowdfunding speelt op die manier 

in op een trend die zich de afgelopen jaren in particuliere giftenwerving heeft ontwikkeld. Mensen, vooral 

jongeren, binden zich niet graag langdurig aan een organisatie, maar geven liever eenmalig aan een duidelijk 

doel.  

Stap 1: afgebakend project 

Net als bij fondsenwerving, is het bij crowdfunding belangrijk om te beginnen met een afgebakend project. 

Zonder de bijdrage van de ‘crowd’ kan dit project niet gerealiseerd worden. Deze urgentie is belangrijk om te 

vermelden binnen het project, om mogelijke gevers te stimuleren tot steun.  
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Voorbeelden van crowdfundingacties voor musea zijn de aankoop of restauratie van een specifiek collectiestuk, 

of de ontwikkeling van een activiteit voor bezoekers.  

Stap 2: draagvlak  

Bepaal waar mogelijk draagvlak gevonden kan worden. Wie is de doelgroep waarop je de campagne af stemt? 

Wat kenmerkt mogelijke supporters? Je kunt het huidige museumpubliek als uitgangspunt nemen voor het 

bepalen van deze doelgroep en verder segmenteren om zo te bepalen wie mogelijke supporters zijn en waar hun 

interesses liggen. Kijk bij stap 1 bij legaten en giften om meer te lezen over deze groepen in kaart brengen.  

Stap 3: case for support  

Maak een plan met daarin het verhaal van je project. Hierin zet je allereerst wat je wilt realiseren en waarom. 

Maak het plan niet te lang: maximaal een A4. De kans van slagen bij een crowdfundingactie wordt vergroot als je 

op een vlotte wijze de mogelijke gever weet te interesseren. Aangezien crowdfunders minder geneigd zijn zich 

langdurig aan een organisatie te binden, zijn het doel en de doelstellingen dus belangrijker dan de organisatie.  

Aanvullend op dit plan maak je een duidelijk tijdspad en begroting. Crowdfundingacties hebben een grotere 

slagingskans als het benodigde bedrag voorop bekend is en als de actie een beperkte duur heeft. De maximale 

looptijd van een crowdfundingactie is circa twee maanden.  

Stap 4: kies je platform en bepaal je campagne 

Voortvloeiend uit de doelgroep bepaal je welk platform je gaat gebruiken om de crowdfundingcampagne naar 

het publiek te brengen. Dit kan in eigen beheer, door de campagne op de eigen website te presenteren. Een ander 

middel is om de campagne via een ander platform op te zetten, zoals voordekunst.nl. Het voordeel van een 

extern platform is dat zij je kunnen helpen met het opzetten en invullen van de campagne en dergelijke 

platformen zelf al een groep bezoekers naar hun campagnes trekt.  

Vervolgens kijk je naar de manier waarop je je geefvraag uit gaat zetten. Doe je dat door middel van een filmpje, 

een korte tekst, audio? En hoe probeer je mensen naar de crowdfunding-pagina te begeleiden? Naast een online 

plek om te geven, kan een museum ook de bezoeker de keuze aanbieden om bij de entree of een 

informatiecentrum mee te doen met de crowdfundactie.  

Stap 5: tegenprestaties  

Zoals we in de introductie al aangaven, is het gebruikelijk dat er iets tegenover de steun staat: de gever krijgt als 

eerste het product of de dienst of is als een soort investeerder betrokken bij het product of de dienst. 

Tegenprestaties worden binnen crowdfunding vaak op twee manieren vormgegeven.  

De eerste is door het bedrag dat men kan geven vast te zetten en daar een vaste tegenprestatie voor te bieden. 

Iedere gever geeft in dit scenario hetzelfde en krijgt hetzelfde terug. Het voordeel hiervan is dat het museum 

minimaal werk heeft aan de tegenprestaties.  
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Een tweede manier is om verschillende bedragen aan te bieden aan ieder bedrag andere tegenprestaties te 

hangen. Als je voor dit model kiest, geef de gever dan ook een optie om een zelfgekozen bedrag in te vullen. 

Bij het bedenken van tegenprestaties houd je goed voor ogen wat je waar kunt maken. Bied niets dat niet te 

realiseren valt. Bij het aanbieden van een evenement of rondleiding zorg je dat deze activiteit al voor de 

crowdfundingcampagne in de stijgers staat, zodat de tegenprestaties in goede orde en op het juiste moment 

aangeboden worden.  

Stap 6: ontvangen van een gift  

Het makkelijkste en beste scenario is er een waar de gever na gift automatisch een bericht van het museum krijgt, 

waarin de gift benoemt en bevestigd wordt, maar nog belangrijker: waarin het museum de gever bedankt met zijn 

steun. Benadruk in dit bericht ook nogmaals wat het belang van de gift is en wat de crowdfunder mede mogelijk 

maakt met zijn steun.  

Daarnaast zorg je dat de gegevens van de funder dusdanig worden opgeslagen dat de tegenprestatie op het juiste 

moment geboden kan worden. Is de tegenprestatie iets fysieks, zoals een kaart, T-shirt of entreetickets, stuur je 

dit je dit gelijk naar de gever toe. In het geval dat de gever als eerste de tentoonstelling mag zien, een speciale 

rondleiding krijgt, als eerste de activiteit mag uitproberen of een andere ‘dienst’ ontvangt, stuur je de uitnodiging 

hiervoor zo gauw de crowdfundingcampagne is afgelopen.  

 

“Onze vrijwilligers enthousiasmeren andere mensen om naar het museum te komen, en 
wij bieden ze daar ook middelen voor.” 

Interview (2016) 

 

Stap 7: gebruik van de community  

Naast het opleveren van inkomsten, kun je door middel van crowdfunding een community of achterban 

scheppen voordat je product of dienst gerealiseerd is en heeft het marketingwaarde. Speel hier op in. Blijf de 

community gedurende de campagne betrekken. Toon je voortgang en je resultaat door regelmatig het contact op 

te zoeken met gevers. Laat de gevers merken welke impact hun gift gaat hebben of heeft gehad.  

Biedt middelen aan die de community kan delen om te laten zien dat ze je campagne steunen. Door de 

community te blijven enthousiasmeren en ze content aan te bieden die ze kunnen delen met hun netwerk, 

vergroot je de marketingwaarde van de campagne. Mond-tot-mondreclame is naast gratis een zeer effectieve 

manier om je merk breder kenbaar te maken.  
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Inspiratie van en voor overige waardemodellen 

 

Vrijwilligers  

In oktober 2016 kwam een onderzoek uit naar vrijwilligers binnen de museale sector. Dit onderzoek is in 

samenwerking gemaakt tussen movisie, het SDBfonds, Erfgoed Gelderland en Landelijk Contact van 

Museumconsulenten. Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld 66 vrijwilligers per museum actief zijn. Vooral voor 

kleine musea zijn vrijwilligers onmisbaar: 60% van de kleine musea heeft slechts 3 fte of minder betaalde 

krachten en bijna een derde van de kleine musea draait uitsluitend op vrijwilligers (Van der Veer et al. 2016).  

Vrijwilligers voegen ontzettend veel waarde toe aan een museum. Ze zijn vaak het gezicht van het museum, het 

aanspreekpunt voor bezoekers, pilaren van kennis en ze houden het museum mede of zelfs compleet draaiende. 

Vrijwilligers zijn ondertussen een vast onderdeel geworden van het museum. Het coördineren van al die 

vrijwilligers vergt beleid: een visie op vrijwillige inzet van personeelskracht, werving, verdeling van taken en 

verantwoordelijkheden en het begeleiden en waarderen van vrijwilligers en de rechtspositie (Tonckens et al. 

2016). Movisie heeft naast het onderzoek naar vrijwilligers in de museale sector een handleiding opgezet om 

vrijwilligersmanagement te helpen. Deze handleiding is kosteloos te downloaden via movisie.nl. We benoemen 

kort de stappen die de handleiding hanteert. Meer informatie kan gevonden worden in de twee publicaties op 

movisie, die inclusief link benoemd staan in de bibliografie.  

Figuur 37  Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea 

Handleiding vrijwilligersmanagement  

Stap 1 Formuleer een visie op vrijwilligerswerk en bepaal werkzaamheden 

Stap 2 Organiseer de werving en selectie van vrijwilligers 

Stap 3 Geef vorm aan de begeleiding van vrijwilligers 

Stap 4 Regel overleg, inspraak en randvoorwaarden voor vrijwilligers 

Stap 5 Toon waardering voor het vrijwilligerswerk en beloon 

Stap 6 Organiseer het afscheid van vrijwilligers en bepaal mogelijke beëindigingen  

Bron: gebaseerd op Tonckens et al. 2016 

Onderwijs 

Onder het hoofdstuk museumactiviteiten benoemden we al speciale rondleidingen of andere activiteiten voor 

speciale groepen, zoals basisscholen, of onderwijspakketten voor verschillende niveaus uit het middelbaar 

onderwijs. Hierbij wordt de activiteit vanuit de inhoud aangeboden: of het museum heeft aanbod en biedt dat 

aan, of het ziet een vraag in de markt en heeft de middelen om daar aanbod bij te maken.  
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Vanuit de maatschappelijke positie kan het brede waardemodel museumactiviteit verder uitgediept worden in 

twee concrete waardemodellen: verkoop aan scholen en samenwerking met scholen.  

Verkoop aan scholen: het museum biedt de ontwikkelde activiteit niet alleen aan door de reguliere kanalen, 

zoals nieuwsbrief, website, brochure of social media, maar benadert scholen actief. Voor succesvolle verkoop 

maakt het museum gebruik van een medewerker die kennis heeft van en gevoel heeft voor sales. We bespreken 

die competentie verder in het hoofdstuk Organisatie, onder het waardemodel Evenementen en zaalverhuur.  

Samenwerking met onderwijsinstituten: het museum ontwikkelt de activiteit samen met de school. De keuze 

kan gemaakt worden om leraren te betrekken bij museumactiviteiten, maar het is ook een optie om het museum 

naar de klas te laten gaan. Met onderwijsinstuten bedoelen we iedere vorm van onderwijs: voor het ene museum 

is een basisschool interessant, voor een ander museum is het hoger onderwijs passender. Denk daarnaast ook aan 

vakopleidingen: laat educatoren in opleiding meedenken over activiteiten of benader creatieven in opleiding om 

mee te denken over activiteiten.  

Veiling  

Veilingen zijn in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebruikelijke bronnen van inkomsten voor 

musea. In Nederland is het minder gebruikelijk, maar komt het wel voor. Het nadeel van veilingen is het vele 

werk wat bij de organisatie komt kijken. Sponsoren die goederen aanleveren en aanwezigen voor het evenement 

regelen is een onderdeel, maar het hele evenement moet ook worden georganiseerd. De investering in een veiling 

is groot, terwijl te opbrengsten onzeker zijn.  

Wanneer is een veiling een mogelijke keuze? Als het museum een groot netwerk heeft aan particulieren en 

bedrijven of organisaties die een netwerkmoment zoeken en wiens donatiepatroon (mede) gedreven wordt door 

de drang naar reputatie en symbolische macht. Als het steunen van het museum een machtsvertoon is, waarbij de 

grootte van het gift correspondeert met de grootte van de macht of reputatie van de gever, kan een veiling een 

zeer lucratief evenement blijken.  

Een tweede kracht van veilingen kan gevonden worden in het opzetten en onderhouden van relaties. De veiling is 

een mooi moment om een grote groep invloedhebbers tegelijk naar het museum te krijgen en een relatie aan te 

gaan of te onderhouden. Het is een moment waarop gevers geworven kunnen worden voor een donateurscirkel 

of businessclub, of waar het museum kan beginnen met toewerken naar een sponsordeal of gift.   

Kunstreizen en excursies  

Enigszins overeenkomend met de veiling, zijn er musea die kunstreizen of excursies opzetten. Wederom is het 

nadeel het werk dat het museum heeft aan zo’n activiteit. Een dergelijke reis in samenwerking met een 

reisorganisatie organiseren, kan schelen in werkzaamheden.  

Door een conservator of ander inhoudelijk personeelslid mee te laten gaan met een kunstreis, is het wederom een 

activiteit waar gevers met een behoefte aan reputatie voor aangetrokken kunnen worden.  
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Daardoor haalt het museum niet alleen (geringe) inkomsten uit de activiteit zelf, maar is het tevens een goede 

kans om in contact te komen met mogelijke grotere gevers, bruikleengevers, of een relatie op te bouwen voor een 

legaat.  

Aanhaken op publieksevenementen  

Onder museumactiviteiten noemden we al de activiteiten die ontwikkeld worden vanuit de behoefte van de 

markt, in plaats van direct vanuit het aanbod. Door aan te haken op grote publieksevenementen in de regio, kan 

een museum activiteiten aanbieden die inspelen op de vraag van een groot publiek. Denk aan festivals, parades of 

grote events die zorgen dat er geïnteresseerden in cultuur in de buurt zijn.  

Conclusies maatschappelijke positie 

Het ondernemende museum weet waarde te halen uit zijn maatschappelijke positie. Die positie wordt bepaald 

door een aantal factoren. In het hoofdstuk Artistiek Product en in het hoofdstuk Voorwaarden spraken we al 

over het ondernemende museum dat een markt weet te vinden voor zijn artistieke product en die markt aan zich 

weet te binden. Door een museumbeleving aan te bieden die gestoeld is op de wensen en behoeften van de 

bezoeker, wordt de eerste stap gezet tussen museum en omgeving. Mee bewegen met maatschappelijke 

ontwikkelingen en veranderende verwachtingspatronen is een manier om die relatie te onderhouden.  

Weten wie er naar het museum komt, welke doelgroepen overgehaald kunnen worden naar het museum te 

komen en te zorgen dat ieder contactmoment met de doelgroepen een manier is om de relatie op te bouwen of te 

verstevigen, zorgt voor een band met stakeholders. Niet alleen de bezoekers zelf, maar ook andere 

belanghebbenden hebben interesse in kennis over de bezoekersgroepen en inzicht in manieren om in contact te 

komen met dit soort groepen.  

 

“Het excursieprogramma is binnen twee dagen volgeboekt voor het hele jaar. Daar wordt 
wel gewoon voor betaald, dus er is vraag naar als je een goed programma in elkaar zet.” 

Interview (2016) 

 

De collectie presenteren op een manier die zorgt dat de bezoekerservaring positief is, toont waarde aan van het 

museum en zet de waarde van het museum om naar waardering. De waardering van het museum, in combinatie 

met kennis over bezoekers, kan vervolgens omgezet worden naar waarde voor het museum.  
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In dit hoofdstuk hebben we verschillende waardemodellen behandeld die de relatie met een achterban kunnen 

omzetten naar waarde voor het museum: waarde in de vorm van een aantoonbare achterban, aanvullende 

inkomsten voor het museum, aantoonbaar omgevingsbewustzijn, maar ook waarde in de vorm van 

kostenbesparing, als pr-waarde of in toegang tot nieuwe en innovatieve manieren om de collectie naar buiten te 

brengen. 

Organisatie  

Een goede onderneming is niets zonder een goede bedrijfsvoering en een kwalitatief personeelsbestand. Uit het 

discoursonderzoek bleek dat de juiste competenties en kennis binnen de organisatie het meest besproken 

onderdeel van cultureel ondernemerschap was (zie bijlage 1). Ook een goede bedrijfsvoering werd erg vaak 

benoemd in de literatuur rondom cultureel ondernemerschap (zie bijlage 1). Toch wordt dit gedeelte van 

ondernemerschap in concrete voorbeelden vaak nauwelijks besproken. Dit terwijl de samenstelling en 

geschiedenis van de organisatie, evenals de beleidsvoering en visie ervan, aan het fundament staat van potentieel 

ondernemerschap. Voor een instelling kan beginnen met ondernemen, moet het eerst naar zichzelf kijken – en 

zichzelf ten opzichte van de omgeving.  

In het hoofdstuk Voorwaarden gingen we hier al gedeeltelijk op in. Bedrijfsvoering en personeel meekrijgen in 

een verandertraject werden hier behandeld. Natuurlijk zijn er veel factoren die invloed hebben op de 

complexiteit van het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en/of het juiste personeel met de juiste instelling in het 

museum krijgen. Hoewel managementtheorieën zoals we in het hoofdstuk Voorwaarden hebben uiteengezet een 

goede basis geven voor het opnieuw bekijken van bedrijfsvoering, is het aan te raden om voor grote aanpassingen 

en verandertrajecten hulp in te schakelen van bureau’s die hierin gespecialiseerd zijn. Ieder museum en ieder 

personeelsbestand is immers uniek. In het onderstaande figuur geven we schematisch factoren weer die grote 

invloed uitoefenen op de organisatie en hoe deze functioneert. 
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Figuur 38  Invloedhebbende factoren van de organisatie op ondernemerschap 

Factoren Onderdelen van de 
factoren 

Mogelijke implicaties  

Leeftijd en 
geschiedenis 

Hoe lang bestaat het 
museum?  

Musea die al lang bestaan, hebben in de regel een langere geschiedenis in 
hun identiteit en hebben daarom meer moeite nieuwe wegen in te slaan 
en te experimenteren. Oudere musea krijgen daarnaast vaak al erg lang 
structurele subsidie en willen dit geld niet inzetten voor innovaties, 
omdat dit gezien wordt als ‘gokken met andermans geld’.  

Wat is er in het verleden 
gebeurt qua veranderingen 
in directie, aansturing, 
functie van het museum? 

Musea met grote wisselingen in directie en aansturing of met veel 
wisselingen in identiteit of functie van het museum, zullen meer moeite 
hebben het personeel mee te krijgen. Hier heeft het personeel veel 
meegemaakt en is het personeel overtuigen van het nut van een volgende 
organisatorische verandering een extra uitdaging. Houd in een dergelijke 
situatie rekening met de emoties van het personeel. 
 

Rechtsvorm  Welke rechtsvorm heeft het 
museum?  

Hoort het museum bij de gemeente of provincie of is het een zelfstandige 
organisatie? Dit heeft grote impact op de veranderingen die een museum 
door kan voeren. 

Hoe lang heeft het deze 
rechtsvorm? 

Veel musea zijn in de afgelopen jaren verzelfstandigd of gaan op korte 
termijn verzelfstandigen. Bij een museum dat pas kort geleden 
verzelfstandigd is, komt vaak het gros van het personeel uit de situatie 
van voor de verzelfstandiging, waarin de werksfeer anders was. Ook in 
zo’n situatie kan een verandering bovenop de verzelfstandiging extra 
overtuigingskracht van het museum vragen. 
 

Huisvesting Wat is de huisvesting?  Het type pand en de huur van het pand zijn vaak bepalend voor de 
inrichting van de rest van de organisatie.  

Waarom is het museum hier 
gehuisvest? 

Vaak zijn musea in een pand geplaatst door een overheidsorgaan en is het 
pand van de overheid. Verplichte huisvesting brengt verplichte kosten 
met zich mee en kan daarmee een rem zijn voor de eigen invulling van de 
verdere bedrijfsvoering.  

Wat is de leeftijd en status 
van het gebouw? 

De leeftijd en status van het gebouw kunnen van grote invloed zijn op de 
uitstraling en zichtbaarheid van het museum. Zo zien oude gebouwen 
met een monumentale status er vaak meer gesloten uit van buiten en mag 
er vaak niets aan de gevel worden gehangen om zichtbaarheid te 
vergroten.  

Hoeveel onderhoud vergt het 
gebouw? 

Bepaalde gebouwen, bijvoorbeeld oudere panden, vergen veel onderhoud 
en hebben kostenintensieve onderhoudsposten. Dit kan een grote last op 
de begroting zijn.  
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Wat zijn de restricties van 
het gebouw? 

Naast uitstraling en restricties van het exterieur, lopen veel musea ook 
aan tegen het interieur van hun pand. Nieuwe gebouwen zijn vaak zo 
gebouwd dat de ruimtes flexibel zijn en geven het museum veel vrijheid, 
maar musea in oude panden hebben te maken met labyrintische 
constructies uit vroegere tijden in de vorm van trappen, muren, kruip-
door-sluip-door-gangetjes en andere routing- en ruimte-elementen die 
niet veranderd kunnen worden, maar wel een grote impact hebben op de 
beleving van de bezoeker.  
 

Missie en 
visie 

Hoe vaak is/wordt de missie 
en visie aangepast? 

Het is goed om regelmatig te kijken naar de relevantie van de missie en 
visie en deze, wanneer nodig, bij te schaven. Echter zorgt vaak radicaal 
veranderen van de missie en visie voor verwarring, zowel intern als naar 
buiten toe, en kan het op weerstand stuiten.  

Hoe helder is missie en visie? Hoe concreter de missie en visie zijn, hoe beter het onthouden zal 
worden: zowel door personeel als door stakeholders. Vage termen of 
wollig taalgebruik zijn lastig communiceren.  

Wordt de missie en visie 
intern gedragen? 

Ieder personeelslid van het museum, van suppoost tot management en 
van vrijwilliger tot directie, moet de missie en visie direct op kunnen 
noemen. Dit is niet genoeg: ook moet ieder personeelslid duidelijk in het 
vizier hebben wat het museum doet om deze missie en visie waar te 
maken en naar buiten te dragen.  

Wordt de missie en visie 
extern gedragen? 

Bij publieksonderzoeken worden bezoekers vaak gevraagd hoe zij het 
museum zien. In deze mening over het museum moet in de regel de 
missie en visie van het museum gereflecteerd staan. Als dit niet het geval 
is, heeft het museum nog werk te verrichten in het naar buiten brengen 
van de missie en visie.  
 

Personeel Hoe worden functies 
ingevuld? 

Het gebrek aan FTE en/of het gebrek aan kennis over bepaalde 
waardemodellen resulteert soms in ongebruikelijke functie invullingen. 
Complete functies worden door personeelsleden ‘erbij’ gedaan of functies 
worden opgevuld door leden uit het bestaande personeelsbestand, die niet 
per definitie de kennis of competenties hebben om de functie goed te 
bekleden. In dit onderzoek hebben we twee typen waardemodellen 
behandeld: waardemodellen die direct verband houden met de 
inhoudelijke kant van het museum en waardemodellen die extern gericht 
zijn. Inhoudelijke waardemodellen, zoals museumeducatie en 
museumactiviteiten, moeten ingevuld worden door mensen met 
inhoudelijke kennis en competenties: denk aan mensen met een 
achtergrond in kunst-, of cultuurwetenschappen. Echter zijn er ook 
functies die die inhoudelijke achtergrond totaal niet vragen, maar juist 
zakelijke competenties behoeven. Denk aan de museumwinkel of de 
horeca. Affiniteit met de kunsten is natuurlijk aan te raden. Er zijn ook 
waardemodellen die zich op het snijvlak van inhoud en extern bevinden, 
zoals verkoop of verhuur van collecties, samenwerking met het 
bedrijfsleven, het werven van donateurs of zelfs marketing. Hiervoor is de 
kennis over het waardemodel is het meest belangrijk, maar is grote 
affiniteit met het artistieke product ook nodig.  
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Wat is het 
personeelsverloop? 
 

Personeelsverloop is een medaille met twee zijden. Enerzijds houdt 
personeelsverloop een organisatie dynamisch, anderzijds kan een te hoog 
personeelsverloop de organisatie kwetsbaar maken. Er zijn manieren om 
de balans te zoeken in het personeelsverloop en deze op een positieve 
manier aan te sturen. Een goede invulling van HR is hier de sleutelterm. 
Personeelsleden helpen in ontwikkeling en, als er binnen het museum 
geen ruimte meer is voor groei, de personeelsleden begeleiden naar een 
andere werkplek waar ze wel door kunnen groeien, is een goed voorbeeld.  

Wat is de verhouding vast 
personeel/ projectmatig 
personeel/ vrijwilligers? 

Het gemiddelde museum heeft gigantische verzameling aan verhalen en 
geschiedenis in de collectie zitten. Het hebben van vast personeel met grip 
op deze kennis maakt een museum sterker. De balans tussen vast 
personeel, projectmatig personeel en vrijwilligers is er een die ieder 
museum goed moet bekijken. Besparing in personeelskosten door de 
inzet van freelancers, ZZP’ers of andere tijdelijke contracten, of door de 
inzet van vrijwilligers, kan in sommige situaties uiteindelijk meer waarde 
kosten dan dat het bespaard heeft.  

Hoe is het personeelsbestand 
gegroeid? 

De afgelopen jaren zit er een landelijke groei in het aantal bezoeken aan 
musea. Bij sommige musea heeft dit geresulteerd in een enorme groei aan 
vrijwilligers en personeel. Het gros van de musea kampt daarnaast 
structureel met een tekort aan vrijwilligers en personeel. Plotselinge groei 
in het personeelsbestand kan op andere delen van het museum druk of 
ontevredenheid met zich mee brengen, maar kan ook een positieve 
impuls geven aan innovatie en experiment binnen het museum. Het is 
goed om deze veranderingen nauwlettend in de gaten te houden en 
proberen te sturen door de interne communicatie met al het personeel 
sterk te houden en iedereen mee te nemen in veranderingen, groei en de 
implicaties daarvan. De 8 stappen van Kotter die we in het hoofdstuk 
Voorwaarden aanhaalden, bieden hier een goede visie op.  

Worden competenties en 
kennis optimaal benut? 

Het gemiddelde museum heeft ontzettend veel kennis en competenties in 
huis. Zowel op het vlak van conservatoren, maar ook in het gebied van 
vrijwilligers. Toch is het voor veel musea lastig de kennis en competenties 
van alle personeelsleden optimaal in te zetten. HR en personeelsbeleid 
zijn hier van grote invloed op.  
 

Beleid Wie maakt welk beleid voor 
wie? 

‘Papieren tijgers’ en bureaucratische stukken zijn veel musea niet 
onbekend. Plannen die op hoger niveau geschreven worden, zonder 
directe aansluiting te vinden met personeel op de vloer of de bezoeker 
zelf. Beleid dat op deze manier geschreven wordt en waarover besloten 
wordt zonder input of feedback te vragen van personeelsleden die te 
maken krijgen met de directe gevolgen van het beleid, kunnen zorgen 
voor grote ontevredenheid binnen het museum zelf. Daarnaast loopt 
dergelijk beleid risico op onnodige fouten die later aangepast moeten 
worden. Voor het beleid geschreven wordt een ronde maken bij 
bezoekers en personeel op de vloer vergroot direct de betrokkenheid en 
het interne draagvlak.  
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Is het beleid reactief? Beleid dat geschreven wordt en vervolgens precies zo wordt uitgevoerd, is 
een grote rem op de groei van de organisatie. Juist door beleid open te 
maken voor feedback en er een doorlopend evaluatie- en 
rapportagesysteem aan te hangen, kan het museum continu groeien en 
verbeteren. Waardemodellen opzetten met beleid en vervolgens als 
afgerond zien, zorgt ervoor dat het waardemodel langzaam dood zal 
bloeden, terwijl een goed onderhouden waardemodel waarde zal blijven 
genereren en anders bewust afgerond kan worden. Reactief beleid is een 
duurzaam soort beleid.  

Hoe is het interne 
(personeels-, organisatie- en 
communicatie-) beleid? 

Veel musea blijken bepaalde vormen van ondernemerschap of 
waardemodellen niet verder uit te werken wegens weerstand van 
personeel. Een grote rem voor ondernemerschap en groei. 
Verandertrajecten waarin je personeel mee krijgt, zijn lastig. Toch kan dit 
vergemakkelijkt worden door goed intern beleid, waarbij er duidelijke 
verwachtingen en beloningen zijn voor goed-functionerend en innovatief 
personeel en waarbij de acties en keuzes van het museum algemeen 
bekend en gedeeld zijn. Personeel het gevoel geven dat ze gehoord 
worden en gezamenlijke besluiten maken over welke veranderingen 
wanneer worden doorgevoerd, zijn tijdsintensief, maar vaak van positieve 
invloed op intern draagvlak.  

Wat is de organogram met 
welke managementslagen?  

Hoe groter de organisatie, hoe meer managementslagen er vaak in 
gevonden kunnen worden. Hoe meer managementslagen, hoe moeilijker 
het wordt om personeel het gevoel te geven dat ze gehoord worden. 
Grotere organisaties met veel niveaus tussen de werknemers in de 
onderste lagen van de organogram en de bovenste lagen, zullen over het 
algemeen meer moeite hebben met intern draagvlak realiseren en zullen 
meer werk hebben aan het meekrijgen van iedereen in een 
verandertraject.  

 

Bron: interviews, enquête (2016)  

 

Het vergelden van de organisatie   

De organisatie bestaat in de basis uit twee fysieke elementen: de huisvesting en het personeel. Er zal geen 

museum zijn die deze basis van het museum onderschat. Immers, zonder gebouw en zonder personeel is er 

weinig museum over. Deze twee elementen zijn verreweg de grootste kostenposten voor een museum en zijn 

vaak tevens de grootste rem in groei: bepaalde elementen in huisvesting, zij het gebrek aan ruimte of beperkingen 

in de ruimte, komen veel musea maar al te bekend voor. Daarnaast noemden de musea in de interviews het 

gebrek aan personeel als de voornaamste beperking om nieuwe ideeën voor waardemodellen of voor cultureel 

ondernemerschap niet uit te voeren.  

In dit hoofdstuk benaderen we deze elementen uit de organisatie eens van een andere kant. Niet als kostenpost of 

drempel, maar juist als model om waarde voor het museum te genereren. Nu is het logisch dat personeel waarde 

voor het museum oplevert, omdat ze hun werk doen, maar het is mogelijk nog meer waarde te genereren.  
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Door de kennis en kunde van het personeel beschikbaar te maken aan externe partijen bijvoorbeeld. Of door de 

organisatie open te stellen voor externe evenementen. In dit hoofdstuk geven we modellen weer die de 

organisatie omzet naar waarde. Deze modellen worden al in meer of mindere mate gebruikt, zoals aangegeven in 

onderstaande tabel.  

Figuur 39  Waardemodellen organisatie 

Waardemodel  Interviews (10) Enquête (61)  

Zaalverhuur en/of evenementenorganisatie 100% 55.7% 

Detacheren van kennis en/of kunde 30% 11.5% 

Bron: interviews en enquête 2016 

 

Zaalverhuur en/of evenementenorganisatie  

De huisvesting van een museum is vaak een van de grootste kostenposten: huur, onderhoud, verzekeringen van 

gebouw en collectie wegen zwaar op de begroting. Toch zijn er veel musea die het gebouw ook als waardemodel 

zien, bijvoorbeeld door het beschikbaar te stellen voor externe evenementen. Zaalverhuur of 

evenementenorganisatie is een veelgebruikte manier om inkomsten uit het gebouw te halen. Net als het hebben 

van een horecagelegenheid of een winkel, is dit echter ook een waardemodel dat als een kleine eigen organisatie 

binnen het museum beheerd moet worden. Daarbij is kale zaalverhuur minder arbeidsintensief dan 

evenementenorganisatie, maar voor beide modellen moet het museum de ruimtes verkopen aan externe partijen. 

In onderstaande handleiding lopen we de stappen door die een museum kan doorlopen om de zaalverhuur of 

evenementenorganisatie goed op te zetten.  

Stap 1: doel, ruimte en type verhuur 

De eerste stap is vaststellen wat het doel is van het organiseren van externe evenementen binnen de 

museummuren. Is dit om een andere doelgroep kennis te laten maken met het museum, of is het een manier 

waarop het museum in eerste regel inkomsten wil werven? Het museum kan er namelijk voor kiezen om de 

externe partij altijd direct kennis te laten maken met het museum, door een museumbezoek of rondleiding in de 

zaalverhuur te verwerken. Zo kunnen nieuwe doelgroepen in aanraking komen met het museum. Dit is tevens 

een ‘unique selling point’ – de meeste andere evenementenlocaties kunnen een dergelijke ervaring niet bieden. 

Daarnaast kan een rondleiding gunstig uitkomen voor een bedrijf dat een bedrijfsuitje wil organiseren. De WKR-

regeling die in 2015 in is gegaan, heeft namelijk extra eisen aan het programma van het uitje toegevoegd bij 

vrijstelling van kosten. Een rondleiding kan gelden als een educatief uitje, waardoor een bedrijf het onbelast aan 

het personeel kan verstrekken.  
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Het verdienen aan het eigen gebouw door het open te stellen aan externe partijen is het best mogelijk als het 

museum beschikt over een of meerdere goede ruimtes. In de meest ideale situatie staat de ruimte los van de 

tentoonstellingsruimtes en valt het buiten de beveiligingsschil. Zo zijn suppoosten en beveiligers niet nodig 

gedurende de evenementen en blijft de prijs voor zaalverhuur betaalbaar voor de klant. Verder is het handig als 

de ruimte beschikt over een eigen entree. Zo kunnen bezoekers van het evenement geregistreerd en ontvangen 

worden zonder dat er overlap is tussen bezoekers van het evenement en bezoekers van het museum. Het 

gescheiden houden van die twee stromen is een grote plus voor veel zakelijke en particuliere klanten.  

Het museum kan de ruimte op twee manieren aanbieden: door exploitatie van uitsluitend de ruimte zelf, of door 

de gehele evenementorganisatie op zich te nemen. Beide manieren hebben hun voor- en nadelen.  

Exploitatie van de ruimte uitsluitend: Het museum rekent een huurprijs voor de locatie en levert deze kaal op – 

eventueel wel inclusief meubilair en/of AV. De externe partij regelt zelf verdere invulling van de ruimte. Het 

museum heeft in eerste instantie minder werk aan dit type verhuur. Echter zal er gaandeweg toch aandacht van 

het museum gevraagd worden. Het museum moet immers voorwaarden bespreken met de leveranciers die 

ingehuurd worden door de externe partij en de kans is groot dat de leveranciers contact op zullen nemen met het 

museum om te vragen waar en wanneer zij ontvangen worden. Daarnaast bereik je een ander segment door 

uitsluitend de ruimte aan te bieden. High-end partijen zullen niet snel het complete evenement zelf willen 

regelen en opteren voor een andere evenementenorganistor.  

Evenementenorganisatie: het museum is, in overleg met de klant, verantwoordelijk voor het gehele evenement. 

Van opstelling van meubilair tot AV, van catering tot bediening: het museum regelt alles. Met een dergelijke 

aanpak wordt een andere doelgroep aangesproken en wordt de klant ontzorgd. Het museum heeft wel meer werk 

aan het evenement en heeft personeel nodig om op het evenement zelf te draaien. Daartegenover staat dat het 

museum marge kan maken op al dat aanbod. Dat betekent aanvullende inkomsten op personeel, catering, 

meubilair, AV en ieder ander onderdeel dat aanvullend aangeboden wordt.  

De keuze voor exploitatie van de ruimte of evenementenorganisatie kan het best gemaakt worden op basis van 

beschikbaarheid van personeel en doelgroepen. Voor een museum in een gebied met weinig grote bedrijven of 

dat slechts een kleine ruimte beschikbaar heeft voor externe partijen, zijn high-end partijen sowieso geen optie. 

Zo’n museum heeft wellicht een grotere markt die het kan bedienen door de ruimte juist kaal aan te bieden.  

Stap 2: personeel en systeem  

Het verkopen van de beschikbare ruimtes kost tijd. Zowel om het bestaan en de beschikbaarheid van de locatie 

bekend te maken (marketing), de klant overtuigen van het huren van die specifieke ruimte als het vervolgens 

verwerken en uitvoeren van het evenement zijn functietaken die veel vragen van het personeel. In een dergelijke 

markt is constante bereikbaarheid naar de klant toe en kennis hebben over de contactmomenten om de verkoop 

te behalen nodig om succes te behalen. Het valt daarom aan te raden de evenementenorganisatoren een apart 

telefoonnummer te geven waarop ze bereikbaar zijn voor (mogelijke) klanten.  
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Verdere competenties in sales, marketing en hospitality worden ook verlangd. Een museum kan kijken naar 

personeel dat al in dienst is en verantwoordelijk is voor het organiseren van interne evenementen als openingen, 

maar moet wel bedenken dat er andere competenties nodig zijn voor evenementenorganisatie. Dit is namelijk 

een functie op zich, geen nevenactiviteit. 

Om dit duidelijk te maken, geven we een kort overzicht van het verloop van een eerste kennismaking met een 

klant. Personeel moet duidelijk voor ogen hebben wat ze van de klant willen weten, hoe ze het gesprek moeten 

voeren, welke technieken ze verder toe kunnen passen en wat de aftercare is.  

Wat wil ik weten? Inzicht in de achtergrond van de prospect of mogelijke klant maakt het mogelijk om daarop in 

te spelen. Zo zorg je voor optimale communicatie en klantgerichtheid en wordt de kans op een langdurige relatie 

met de klant groter. Na het gesprek weet je wie de ‘DMU’ of decision making unit is: wie in het bedrijf is de need, 

de money en de authority? Pas als je deze personen of persoon hebt overgehaald dat jouw organisatie de juiste is, 

is de verkoop geslaagd. Daarnaast wil je het leidmotief van de persoon tegenover je weten. In sales worden vier 

leidmotieven als uitgangspunt genomen, met bij ieder leidmotief een andere manier om het gesprek aan te gaan.  

Figuur 40  Leidmotief in sales 

Leidmotief Persona Salestechniek 

Erkenning De beheerser - Streel zijn ego 
- Stel hem op prijs en complimenteer  
- Bied exclusiviteit  
- Laat de eer aan hem 

Winst De denker - Wees kort en zakelijk  
- Geef één vaste prijs 
- Geef duidelijke feedback  
- Wees snel met reageren en in contact 

Gemak De creatieve - Wees enthousiast  
- Vraag om bevestiging  
- Vat continu samen  
- Dwing de beslissing af  

Zekerheid De onzekere - Bied garantie  
- Wees constant bereikbaar  
- Geef voorbeelden en maak het concreet  
- Stel gerust en bied duidelijke feedback  
- Ontzorg en neem zaken uit handen  

Bron: gebaseerd op training van Kenneth Smith 

Gesprekstechnieken: hoe het gesprek gevoerd wordt, is een van de belangrijkste salestechnieken. Zo probeert 

een verkoper de 30/70 regel aan te houden. Voor de klant is een gesprek pas in balans als hij 70% van de tijd 

praat en 30% van de tijd luistert.  
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Goed luisteren kan gestimuleerd worden door samen te vatten wat de klant zei en vervolgens op specifieke 

elementen door te vragen. De museummedewerker zorgt dat hij open vragen stelt, notities maakt tijdens het 

gesprek, een open en vriendelijke lichaamstaal toont, regelmatig oogcontact maakt met de kant, na blijft vragen, 

geen aannames doet en empathie toont. Door middel van referentiemateriaal en het beheersen van de 

reflectietechniek kan de verkoper mogelijke bezwaren of onzekerheden weghalen. Verder zijn technieken als 

upselling, waarin de museummedewerker twee keuzes aanbiedt en een voordeel biedt aan de duurdere keuze om 

zo meer marge te behalen, ook gewenst in een evenementen coördinator.  

Afhandeling: nadat de klant weg is, is het gesprek nog niet ten einde. Een goede afhandeling verzekert een 

probleemloze communicatie. Daarom neemt een verkoper na het gesprek binnen 24 uur contact op met de klant. 

In dit contactmoment zorgt hij dat alle gemaakte afspraken samengevat zijn en vraagt hij nadrukkelijk om 

bevestiging en goedkeuring.  

Niet alleen personeel met de juiste kennis en competenties is nodig, maar ook een goed systeem om 

reserveringen in te verwerken is noodzakelijk. Voor musea met slechts enkele evenementen per jaar, kan een 

goed ingericht Excelbestand dat is gekoppeld aan een agenda, een prima systeem zijn. Voor musea die wekelijks 

een of meerdere partijen in huis hebben, loont het de moeite om te investeren in een reserveringssysteem of een 

reserveringsmodule die aan het CRM-systeem gekoppeld kan worden. Door dergelijke overzichtelijkheid kunnen 

de evenementen goed georganiseerd worden en kan de geïnvesteerde tijd door eigen personeel verkleind worden. 

Bij het aanschaffen van een systeem let je op de mogelijkheid om offertes en facturen te maken, 

relatiemanagement bij te houden en makkelijk het aanbod kan importeren: zaalopstelling, inkoop- en 

verkoopkosten van producten, personele inzet, afspraken, draaiboek, werkbrieven en andere zaken. Zorg ook dat 

uitdraaien als offertes, facturen en draaiboeken in de huisstijl gemaakt kunnen worden.  

 

“Professionaliseren en gestructureerdheid, daar kunnen we nog in winnen. Dat kan onze 

evenementenorganisatie nog groter maken.” 

Interview (2016) 

 

Ten slotte hebben musea die het gehele evenement voor de externe partner organiseren, personeel nodig dat op 

het evenement werkt. Hoe dat personeel aangetrokken wordt, is vergelijkbaar met de wijze van personeel 

aannemen voor de horeca. Hiervoor verwijzen we dus terug naar het waardemodel Horeca in het hoofdstuk 

Artistiek product.  
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Stap 3: leveranciers en preferred partners  

Musea die ervoor kiezen om evenementen geheel voor hun klanten te faciliteren, doen er goed aan om 

onderhandelingen aan te gaan met vaste leveranciers. Eventuele contracten opstellen waarin je een leverancier als 

preferred partner benoemd, kan voor zowel leverancier als museum zeer gunstig zijn. Pas op dat je geen 

exclusiviteit aangaat – klanten moeten immers de mogelijkheid behouden om een eigen leverancier te gebruiken. 

Een clausule in het contract met de leverancier opnemen waarin een klein deel van de marge van een derde 

leverancier afgedragen wordt aan de preferred partner, is gebruikelijk.  

Werken met vaste leveranciers biedt een aanvullend voordeel. De leveranciers zijn bekend met het museum, de 

locatie en alle regels en voorwaarden die daarmee gepaard gaan. Deze kennis scheelt in contactmomenten en 

daarmee in werk: de leverancier hoeft namelijk niets meer na te vragen.  

Stap 4: marketing  

Musea met een grotere evenementenlocatie kunnen investeren in hun zichtbaarheid door te adverteren op 

platforms of door zich aan te sluiten bij brancheorganisaties. Een voorbeeld van een brancheorganisatie is 

Platform Museumlocaties, waarin kennis gedeeld wordt over het organiseren van externe evenementen binnen 

een museale omgeving. Er zijn daarnaast verschillende magazines en online sites waarin evenementenlocaties op 

een rij staan en waar het museum mogelijke nieuwe klanten kan bereiken.  

Musea wiens evenementenlocatie aan het groeien is, kunnen kijken naar samenwerkingen met locaties in de 

buurt. Met geluk zijn er (potentiele) evenementenlocaties die het museum als break-out-rooms kan aanbieden of 

die het museum voor de andere partij kan exploiteren. Zo kan het museum meer en grotere partijen ruimte 

bieden en de partner in de buurt krijgt inkomsten: een win/win.  

Stap 5: online boeken 

Bij commerciële evenementenaanbieders is het online boeken van een ruimte gebruikelijk. Een museum dat 

tevens als professionele evenementenlocatie werkt en wekelijks meerdere klanten over de vloer heeft, kan 

overwegen tevens een eigen online omgeving te maken met daarop boekingsmogelijkheden. Een eigen website 

werkt daarnaast als marketingwaarde voor de evenementenlocatie. Ten slotte vergroot het ook de uitstraling van 

professionaliteit naar klanten toe.  

Detacheren van kennis en/of kunde  

Het is nog een redelijk nieuw waardemodel, maar een dat opkomend lijkt. In de interviews en uit de enquête 

blijkt dat gemiddeld 14% van de musea op de een of andere manier proberen terug te verdienen op 

personeelskosten door personeelsleden beschikbaar te stellen aan een betalende partner. De manier waarop 

verschilt wel nog.  
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We spraken een museum dat het hoofd marketing als consultant aanbiedt, een museum dat de conservator een 

tentoonstelling laat maken voor een zakelijke partner, een museum dat een personeelslid van de technische 

dienst mee laat reizen met een particuliere verzamelaar om zijn collectie in het buitenland te helpen 

tentoonstellen, een museum dat conservatoren in de uren voor het museum mee laat werken aan betaalde 

onderzoeken en een museum dat de museumeducatoren ook naar scholen laat gaan om lessen te geven en 

docenten workshops te geven. Stuk voor stuk uitstekende voorbeelden van musea met gevoel voor 

ondernemerschap; die hun eigen expertise en competenties in weten te zetten om waarde voor het museum te 

genereren.  

Stap 1: organogram en inventarisatie van beschikbare uren 

Kleine musea zullen dit waardemodel vaak niet toe kunnen passen, door de grootte van de organisatie. Met 

weinig of zelfs geen betaalde krachten in dienst, is er geen mogelijkheid om personeel te detacheren. Het 

voordeel is dat er ook minder kosten aan personeelsuren zijn, waardoor erop terugverdienen een minder 

noodzakelijk is.  

Middelgrote musea hebben echter vaak veel afdelingen en veel personeel, waarvan een aanzienlijk deel in vaste 

dienst. Maak een duidelijke organogram van de organisatie met alle werknemers die vast in dienst zijn. Zet bij 

iedere werknemer kennis, expertise en competenties. Inventariseer vervolgens of er personeel op de loondienst 

staat dat in bepaalde periodes minder werkzaamheden heeft. Veel musea hebben te maken met grote 

schommelingen in werkdruk, afhankelijk van tentoonstellingen. Voorbeelden hiervan zijn de technische dienst, 

collectiebeheer of conservatoren die niet constant (fulltime) bezig zijn met een nieuwe tentoonstelling of project.  

Stap 2: maak beschikbaarheid kenbaar  

Kijk naar mogelijke geïnteresseerden in de netwerken van het museumpersoneel. Denk hierbij aan particuliere 

verzamelaars, musea binnen en buiten Nederland, commerciële partners, universiteiten of andere organisaties 

die baat kunnen hebben bij de expertise binnen het museum. Bestaande samenwerkingspartners, maar ook 

contacten uit de netwerken van het beschikbare personeel, vullen je lijst met potentiele afnemers. Vervolgens 

maak je de beschikbaarheid van het personeel kenbaar. Geef direct aan voor welke periodes en hoeveel uur het 

personeelslid beschikbaar is en betrek het desbetreffende personeelslid vanaf het begin.  

Stap 3: kennismaking  

Door het personeelslid al vroeg te betrekken bij meewerken aan een extern project, onderzoek of dienst van een 

ander bedrijf, schep je groter draagvlak. Het is belangrijk dat het personeelslid enthousiast is over de kans en 

willig is om kennis te maken met een partner. Voor een kennismaking plaatsvindt, bereken je samen met het 

personeelslid de waarde van diens uren uit en bespreek je welke kosten er doorberekend gaan worden aan de 

partner. Zo zorg je dat er inzicht is in de kosten en baten en maak je het voor het personeelslid logischer en 

legitiem om een rekening met hem of haar mee te sturen.  
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Bepaal per personeelslid of het nodig is om iemand vanuit directie, management, development of een 

salesfunctie mee te sturen, of dat het personeelslid het kennismakingsgesprek alleen gaat dragen. Als dat laatste, 

ga dan in gesprek of het personeelslid zich comfortabel voelt om de eigen kosten door te berekenen aan de eigen 

partij. Door bewustzijn te creëren in de waarde van de personeelsuren en de waarde die het personeelslid kan 

opleveren voor het externe project, vergemakkelijk je deze vraag.  

Stap 4: contract  

Zijn zowel de eigen werknemer als de externe opdrachtgever enthousiast? Stel dan een contract op met daarin de 

besproken functietaken, de duur van het project, de beschikbare uren van het personeelslid, de betaalwijze en -

termijn en de kosten. De kosten bestaan uit de personeelskosten en eventueel een fee om overheadkosten te 

dekken. Een andere manier kan zijn om vooraf een vaststaand bedrag voor het project af te spreken.  

Dat laatste kan bijvoorbeeld bij meedoen aan een onderzoek handig zijn. Een conservator wordt benaderd door 

een universiteit om mee te werken aan een onderzoek en de universiteit in kwestie heeft een vast bedrag 

beschikbaar. De conservator probeert het onderzoek binnen de bestaande uren uit te voeren, waardoor het hele 

bedrag ‘winst’ is. Eventuele overuren worden vanuit de betaling van de universiteit gedaan.  

Inspiratie van en voor andere waardemodellen 

 

Delen van personeel 

Het gebrek aan personeel is een van de grootste drempels die musea weerhoudt van ontwikkelingen in 

ondernemerschap (interviews 2016, enquête 2016). Voor kleine musea is dit nog meer het geval dan bij 

middelgrote musea. Voor kleine musea is het niet ongebruikelijk om slechts een handvol of zelfs geen betaalde 

krachten in dienst te hebben. Dit terwijl betrouwbaar personeel met de juiste kennis en competenties een pijler is 

van het ondernemende museum. Een oplossing hiervoor kan gevonden worden in het delen van personeel. Het 

delen van een conservator, van personeel op collectiebeheer, in de technische dienst of op een ander niveau kan 

enorm schelen in kosten.  

Voor kleinere musea of musea met niches in hun collectie, kan het samenwerken met een ander museum om één 

conservator in dienst te nemen, schelen in de kosten zonder in te leveren op de artistieke kwaliteit. Het museum 

heeft wel de gewenste expertise in huis, zonder alle kosten te dragen. Daarnaast kunnen de samenwerkende 

musea zo zelf regels en afspraken opstellen en elkaar ook ondersteunen in het openstellen van de collectie, in 

plaats van concurrenten te zijn. 

Ook als het gaat om musea die weinig tentoonstellingen maken en technische dienst slechts spaarzaam nodig 

hebben, kan het delen van personeel een uitkomst zijn. Musea die niet vaak bruikleenaanvragen hebben, beperkt 

budget hebben voor marketing of op onregelmatige momenten museumactiviteiten en museumeducatie 

ontwikkelen, kunnen ook besparingen halen uit het delen van personeel met een dichtbij gelegen museum of een 

museum dat wat verder weg ligt maar overeenkomsten heeft in collectie of doelstelling.  
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Een museum kan er ook voor kiezen om freelance personeel in te huren voor dergelijke klussen, en voor 

sommige op zichzelf staande klussen zijn freelancers aan te raden, maar als het gaat om een conservator of de 

technische dienst loont het zich om personeel te hebben dat betrokken is en de organisatie kent.  

 

“We hebben een samenwerkingsverband met musea in deze buurt. Dat is gericht op 
duurzaamheid en het milieu, maar is ook een soort kostenvoordeel en marketing.” 

 Interview (2016) 

 

Samenwerkingen in personeelstraining  

Musea bieden verschillende soorten trainingen aan het personeel aan. Een deel is verplicht, zoals CHV en 

collectieveiligheid-trainingen of BHV-trainingen, of HACCP-trainingen voor horecapersoneel. Een ander soort 

training wordt aangeboden om personeel de kans te bieden zich verder te ontwikkelen. Denk aan 

communicatietrainingen of ICT-trainingen. Wat voor soort training een museum ook aanbiedt, dit is een 

kostenpost. Dat terwijl er soms maar een handvol mensen participeren aan een training die voor het dubbele of 

zelfs meer mensen bedoeld is. Om kosten te besparen en de trainingen toch aan te blijven bieden, kan het 

museum kijken om samen te werken met andere musea of instellingen in de buurt. Met twee of drie musea kan 

een training in beveiliging gevuld worden, maar betaalt ieder museum slechts de helft of minder aan kosten.  

 

“Als je een ondernemer bent, dan let je op inkomsten én je kosten.”  

Interview (2016) 

 

Organisatiekosten delen  

Samenwerkingen met andere musea of andere instellingen zijn niet gelimiteerd tot trainingen. Er zijn tal van 

kostenposten te vinden in de organisatie die gereduceerd kunnen worden door gezamenlijk in te kopen of samen 

op te trekken. Denk hierbij aan de inkoop van computersystemen of kantoorartikelen. Ook kosten als 

afvalverwerking, kosten in backoffice of zelfs een gezamenlijk depot kunnen tot de mogelijkheden behoren. 
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Alternatieven voor koop  

Musea hebben vaak wisselende tentoonstellingen. Per tentoonstelling worden nieuwe presentatiewijzen gemaakt, 

wat tevens gepaard gaat met een compleet nieuwe inrichting van de ruimte. Alles wordt opnieuw geverfd, nieuwe 

vloeren worden gelegd, nieuw meubilair wordt geplaatst. Doordat veel musea niet de ruimte hebben om al die 

onderdelen na afloop op te slaan, wordt veel van de tijdelijk tentoongestelde zaken weggegooid. Dat is niet altijd 

nodig. Vloeren kunnen bijvoorbeeld gehuurd worden, in plaats van ingekocht, waardoor kosten bespaard 

worden. Ook kan gekeken worden of andere musea of organisaties (een gedeelte van) de inrichting over willen 

nemen. Kleine musea met minder bestedingsruimte hebben wellicht grote interesse in presentatiemiddelen 

afnemen van een groter museum, waardoor beide musea besparen in kosten.  

Zakelijk zijn in overeenkomsten 

Contracten kritisch blijven bekijken, bijvoorbeeld overeenkomsten met leveranciers en schoonmaakbedrijven, en 

onderhandelen in prijzen kunnen behoorlijk kosten besparen. Door een contracten-database op te zetten en bij 

te houden zorg je dat alle contracten en overeenkomsten scherp in de gaten gehouden kunnen worden.  

Kenniscentrum 

Musea met een specialistisch aanbod en zeer specialistische kennis in huis kiezen er soms voor om een 

kenniscentrum op te zetten. Dit kenniscentrum kan bedoeld zijn voor bezoekers, voor overheid of voor 

kennisinstituten. Veel musea hebben al een openbare bibliotheek, waarin boeken, tijdschriften en beeldmateriaal 

vrij toegankelijk zijn. Dit kan verder uitgebouwd worden door af en toe personeel beschikbaar te stellen. Een 

kenniscentrum kan op verschillende manieren waarde voor het museum opleveren. Het kan bezoekers trekken 

die op zoek zijn naar bepaalde informatie, het kan zichtbaarheid voor het museum opleveren omdat externen 

informatie uit het museum verspreiden, maar het kan ook een manier zijn om terug te verdienen op 

personeelskosten. Door uren van een personeelslid beschikbaar te maken tegen een fee, kunnen overheid, 

kennisinstituten of zakelijke geïnteresseerden gebruik maken van de kennis uit het museum. Hier moet het 

museum wel opletten dat het de eigen doelstellingen niet in de weg gaat zitten. Musea met een kerntaak in 

educatie moeten oppassen dat ze die educatie niet minder toegankelijk gaan maken door fees te rekenen.  

Portfolio avond 

Tijdens de interviews vertelde een van de kunstmusea over een jaarlijkse portfolio-avond die ze hielden. Op deze 

avond stelden ze een conservator en de artistiek directeur beschikbaar om kunstenaars te ontvangen. Tegen een 

kleine bijdrage konden de kunstenaars hun portfolio laten zien en kregen ze professionele feedback op hun werk. 

De inkomsten voor een dergelijke activiteit zijn klein, maar het is een hele mooie manier waarop het museum de 

maatschappelijke positie versterkt en een podium en platform voor de omgeving wordt. Tevens stelt het museum 

zijn kennis op deze manier op een toegankelijke wijze open.  
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Conclusies  

Het ondernemende museum haalt waarde uit zijn organisatie. Door personeel te stimuleren en actief te 

betrekken bij het museum, wordt de waardering van het personeel voor de organisatie vergroot. Die waardering 

kan vervolgens omgezet worden naar waarde, bijvoorbeeld door het personeel op een breder niveau in te zetten 

en terug te verdienen op de personeelskosten. Voordat er waardering en waarde uit het personeel gehaald wordt, 

is het echter belangrijk om waardering aan het personeel te geven. Door de mogelijkheden te bieden om zich te 

ontwikkelen en door structuren en onderdelen in het museum te scheppen waardoor personeel zich gehoord 

voelt, wordt de betrokkenheid tussen museum en personeel positief beïnvloed.  

Daarnaast kan de organisatie waarde halen uit het gebouw. Huisvesting is voor veel musea vaak een lastig 

element in de organisatie. Veel musea zijn gehuisvest in monumentale panden, die behoorlijke restricties met 

zich mee brengen. Zowel in het interieur als het exterieur mag er weinig tot niets aangepast worden en de 

ruimtes zijn vaak niet flexibel in te zetten. Toch hebben veel musea al waarde weten te halen uit hun gebouw, 

door het beschikbaar te stellen voor externe evenementen. Verder zijn er nog veel slimme trucjes of 

samenwerkingen te bedenken die de kosten van de organisatie drukken: in het inrichten van de ruimtes, in het 

aannemen van personeel maar ook in het beheer van de organisatie. 
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Het ondernemende museum in conclusie 
Dit onderzoek is bedoeld als een startdocument voor ieder klein of middelgroot museum dat zijn 
eigen ondernemerschap wil evalueren, of de stap naar meer ondernemerschap wil maken. We 
hopen met dit onderzoek een overzicht te tonen van de vele soorten en maten acties en activiteiten 
waarmee musea waarde scheppen voor hun museum. Uit gesprekken met andere musea hebben wij 
veel inspiratie kunnen halen, die we om hebben opgenomen in dit document. We zien dit document 
dan ook als een argument voor verdere samenwerking en kennisdeling tussen musea. Het gesprek 
aangaan met soortgelijke musea en kennis delen op het niveau van het opstarten of 
doorontwikkelen van waardemodellen, werkt versterkend voor de gehele museale sector. Dat is in 
ieder geval de visie die wij ontwikkeld hebben gedurende dit onderzoek en een visie die gedeeld 
werd door een heel aantal gesprekspartners.  

Visie  

Dit onderzoeksrapport en startdocument is een weergave van onze visie op ondernemerschap. Het is een manier 

om kennis te delen over hoe musea hun waarde om kunnen zetten naar waardering en die waardering vervolgens 

om kunnen buigen naar waarde vóór het museum. Zoals we in het begin van dit onderzoek al aangeven, hebben 

we een eigen definitie ontwikkeld voor het ondernemende museum.  

Het ondernemende museum zet culturele waarde om naar waardering en zoekt vervolgens continu 
naar betere en/of vernieuwende manieren om waardering om te buigen naar waarde vóór het 
museum. 

We hopen door het uiteenzetten van de kennis en ervaring die wij tijdens het onderzoek op hebben gedaan, te 

delen op een handzame manier, onze visie breder te kunnen delen. Natuurlijk is en blijft het één visie op het 

ondernemende museum. We zijn benieuwd om te zien hoe onze visie bij zal dragen aan de bredere discussie 

rondom de term cultureel ondernemerschap en hoe het invloed zal hebben op de concretisering ervan.  

Een aanbeveling die direct voortvloeit uit deze visie, is het delen van kennis. Dit startdocument had niet 

gerealiseerd kunnen worden zonder de kennis en ervaring die andere musea vrijelijk met ons gedeeld hebben. 

Daarom doen we de aanbeveling dat musea meer elkaar opzoeken en meer individuele kennis delen op het vlak 

van de strategie, visie en ontwikkeling van waardemodellen. Wij zien overeenkomende waardemodellen bij 

verschillende musea absoluut niet als concurrentie. Het delen van kennis op dit niveau is geen gevaar, maar juist 

een kans voor de museale sector. Kleine en middelgrote musea worden als geheel professioneler en krijgen in de 

breedte een betere uitstraling en reputatie, waardoor alle musea succesvoller zullen worden in het realiseren van 

de waardemodellen. In dit onderzoek hebben we een heel aantal van die waardemodellen uitgewerkt, waar we 

graag in de volgende paragraaf kort op terugblikken.  

Overzicht van waardemodellen 

De grootte van dit onderzoek en de breedte van de verschillende onderdelen geven aan hoe niet eenduidig het 

concretiseren van cultureel ondernemerschap is. Ook de verscheidenheid aan waardemodellen toont de 

veelzijdigheid en complexiteit van de museale sector aan. Dit onderzoek is daarom ook precies geworden wat we 

ambieerden: een startdocument.  
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Het is geen compleet overzicht, nog een toverformule, waarmee cultureel ondernemerschap gerealiseerd wordt. 

Dit onderzoeksrapport laat daarom ook veel ruimte voor aanvullend en verdiepend onderzoek: zowel op 

bedrijfsvoering als op de individuele waardemodellen. In het onderstaande overzicht geven we schematisch de 

waardemodellen neer die we in dit onderzoeksrapport behandeld hebben. Meer inspiratie van en voor 

aanvullende waardemodellen vind je in bijlage 2, waarin een overzicht weergeven staat van de waardemodellen 

die de musea in de interviews benoemden.  

Figuur 41  Overzicht waardemodellen 

Artistiek product Maatschappelijke positie Organisatie  

Entreegelden Schenkingen en legaten Zaalverhuur en 
evenementenorganisatie  

Museumwinkel Samenwerking met bedrijfsleven Detacheren van kennis en kunde 

Horeca Vrienden en donateurskringen Delen van personeel 

Fondsenwerving en 
projectgebonden sponsoring 

Sponsoring Samenwerken in trainingen 

Educatie en publieksbegeleiding Businessclub Organisatiekosten delen 

Activiteiten Crowdfunding Zakelijk zijn in overeenkomsten 

Gezamenlijke projecten en 
tentoonstellingen 

Vrijwilligers Alternatieven voor koop 

Verhuur of verkoop van 
tentoonstellingen 

Onderwijs Kenniscentrum 

Huur of koop van 
tentoonstellingen 

Veiling Portfolio avond 

Bruiklenen Reizen en excursies  

Auteursrechten en copyright Publieksevenementen  

Combinatietickets en 
arrangementen 

  

Touroperators    

Kunstuitleen   
 

We hebben in dit onderzoek stappenplannen ontwikkeld voor alle veelvoorkomende waardemodellen en ruimte 

geschept voor inspiratie vanuit en voor kleine en middelgrote musea voor minder gebruikelijke waardemodellen. 

De stappenplannen voor de meest voorkomende waardemodellen staan ook in gereduceerde vorm weergeven in 

de handleidingenbundel die tegelijk met dit onderzoeksrapport is uitgebracht.  
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Tijdens het inventariseren en uitwerken van alle bovenstaande waardemodellen, hebben we grotere visies en 

trends ontdekt in het cultureel ondernemerschap van kleine en middelgrote musea. Deze trends hebben we 

onderverdeeld in tien onderdelen. Onderdelen die wij met trots noemen: de tien visies van en voor het 

ondernemende museum.  

Tien visies van en voor het ondernemende museum 

Tijdens het inventariseren en uitwerken van de waardemodellen in de museale sector hebben we tien visies 

ontdekt die het ondernemende museum geïnternaliseerd hebben. Die tien visies vormen tevens de basis van het 

museum en alle onderdelen van het museum: de bedrijfsvoering, personeelsbeleid en ieder waardemodel. 

Daarom zijn deze tien visies de perfecte conclusie voor dit onderzoek naar en over het ondernemende museum.  

Ondernemerschap is geen substituut voor subsidie  

De benoemde waardemodellen zijn veelal kleine bronnen van inkomsten. Geen enkele van die waardemodellen 

kan de exploitatie van een museum bekostigen of subsidie vervangen. We hebben met dit document ook geen 

betoog gedaan om met cultureel ondernemerschap compleet onafhankelijk van subsidie te worden, omdat dat in 

onze ogen zowel onmogelijk als onnodig is. Structurele kosten als gebouw en collectie moeten onveranderlijk 

door subsidies gedekt worden. Onder die kosten vangen wij de huur en onderhoud van het gebouw en de kosten 

die gepaard gaan met beheer en behoud van de collectie. Dat betekent ook kosten van het pand, verzekeringen, 

restauratiekosten en dergelijke. Met cultureel ondernemerschap ondervangt de kosten voor de organisatie zelf: 

het ontwikkelen van producten en diensten en het personeel. Daarbij zien we wel graag het museum vanuit 

belastinggelden een weerstandsvermogen kan opbouwen, vooral als het museum kort geleden is verzelfstandigd. 

Dit ook om sociale kosten van personeel te kunnen dekken, bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte.  

Ondernemerschap zit in de kern 

In het onderzoek, zowel in de desk research als tijdens te interviews, werd duidelijk dat kennis en ervaring gezien 

worden als de ontbrekende schakel in het succesvol uitvoeren van cultureel ondernemerschap. Als dit het geval 

is, dan zou onderzoek en training de oplossing moeten zijn. Echter wordt ondernemerschap in onderzoek vaak 

gepresenteerd als een aanvulling op de huidige werkwijze en organisatievorm, of als een model om over een 

organisatie heen te leggen. Dat terwijl we gedurende dit complete onderzoek altijd bij de basis van het museum 

en bij de ‘waarom’ van de organisatie zijn begonnen. Ook in onderzoek naar ‘fundraising’ (fondsenwerving, 

sponsoring, ambassadeurs werven en behouden), wordt steevast benoemd dat het realiseren en behouden van 

een relatie met de omgeving gedragen moet worden door de hele organisatie. 

Ondernemerschap is geen sausje dat over de organisatie heen gegoten kan worden of een model dat op de 

organisatie gelegd kan worden. Ondernemerschap zit in de kern van alle acties, activiteiten, diensten en 

producten van het museum. Het is de basis waaruit alle acties van de organisatie bepaald worden.  
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Het gebrek aan internalisering van ondernemerschap is reden waardoor trainingen en cursussen met mate 

effectief zijn. Bij dergelijke initiatieven wordt een organisatie voor een bepaalde tijd gesteund door iemand met 

de praktische kennis en ervaring die de organisatie mist en wordt de instelling bijgestaan in het oplossen van een 

ondernemerschap-gerelateerd probleem. Musea proberen ondernemerschap te realiseren in dit soort korte 

termijn opzetten waarbij quick wins het doel zijn. Gezien de snelheid waarmee overheidsbeleid is overgestapt op 

cultureel ondernemerschap als voorwaarde voor het ontvangen van subsidie, is deze invulling van de term 

begrijpelijk, maar door het gebrek van beleid of een overkoepelende visie is een dergelijke projectmatige aanpak 

op lange termijn gedoemd om te mislukken. 

Het ondernemende museum ziet ondernemerschap daarom niet als middel, maar als doel op zich. Het is een 

vertrekpunt en een streven. Het is een houding en een werkwijze. En het is inherent aan het museum als 

organisatie.  

Ondernemerschap begint bij intern draagvlak 

Het starten of doorstarten van waardemodellen zorgen voor veranderingen in de museale organisatie. Echter 

struikelen veranderingen doorgaans niet over verandering van processen of structuren, maar juist over attitudes 

en het oude gedrag van medewerkers. Dat terwijl ondernemerschap in de basis van de organisatie zit. Intern 

draagvlak is daarom essentieel voor het slagen van ondernemerschap. Juist omdat iedereen ambassadeur is van 

het museum en het ondernemerschap naar buiten moet dragen. 

 

“Bewustzijn in de organisatie is belangrijk bij iedere vorm van cultureel ondernemen.”  

Interview (2016) 

 

Het scheppen van intern draagvlak en het meekrijgen van personeel in veranderingen binnen de organisatie, is 

geen makkelijke taak. We gaven in de introductie van het hoofdstuk Organisatie al een heel aantal factoren weer 

die invloed hebben op het doorzetten van verandertrajecten. Houd rekening met deze factoren bij het kiezen van 

de strategie voor je veranderingen. Strategie voor verandering staat weergeven in het hoofdstuk Voorwaarden, 

waarin we de basis van verandering weergeven, de verschillende manieren waarop organisaties met verandering 

om (kunnen) gaan behandelen en vervolgens de 8 stappen in een verandertraject behandelen.  

Personeel op niveau per niveau  

Het ondernemende museum zet personeel op niveau in per niveau. Musea hebben te maken met een chronisch 

tekort aan personeel: zowel betaald personeel als vrijwilligers.  
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Dit tekort aan FTE, gecombineerd met de wens om toch in te zetten op bepaalde acties, producten, diensten of 

waardemodellen, resulteert soms in ongebruikelijke functie invullingen. Complete functies worden door 

personeelsleden ‘erbij’ gedaan of functies worden opgevuld door leden uit het bestaande personeelsbestand, die 

niet per definitie de kennis of competenties hebben om de functie goed te bekleden. Personeelsleden met een 

inhoudelijke achtergrond worden ingezet om zakelijke functies te bekleden. Dit terwijl die functies geen 

inhoudelijke achtergrond behoeven, maar juist zakelijke competenties en kennis nodig hebben.  

De waardemodellen die we in dit onderzoek hebben behandeld zijn op te delen in twee categorieën: 

waardemodellen die direct verband houden met de inhoudelijke kant van het museum en waardemodellen die 

extern gericht zijn. Inhoudelijke waardemodellen, zoals museumeducatie en museumactiviteiten, moeten 

ingevuld worden door mensen met inhoudelijke kennis en competenties: denk aan mensen met een achtergrond 

in kunst- of cultuurwetenschappen. Functies die extern gericht zijn, vragen andere competenties en andere 

kennis en ervaring. Affiniteit met de doelen en collectie van het museum is natuurlijk aan te raden. Daarnaast 

zijn er nog functies die zich op het snijvlak bevinden van inhoud en extern. Hiervoor is kennis in en over het 

specifieke waardemodel het belangrijkst, maar is het ook nodig dat het personeelslid nauw betrokken is met het 

artistieke product. 

Het ondernemende museum zoekt personeel met de juiste kennis en competenties bij functies. Het is niet bang 

om verschillende bloedgroepen in het personeelsbestand te mengen en om personeel aan te trekken dat in eerste 

instantie de vaardigheden voor de functie bevat, in plaats van bekend is met het type organisatie. Het is immers 

makkelijker om ingewerkt te worden in een nieuwe instelling, dan in een compleet nieuw vakgebied.  

Omgevingsbewust en altijd de vertaalslag maken  

Het ondernemende museum is omgevingsbewust. Bij ieder onderdeel van de organisatie en bij iedere actie zoekt 

het museum de vertaalslag die benodigd is om de gewenste doelgroep aan te spreken. Of het nu gaat om het 

ontwikkelen van een tentoonstelling, of het aantrekken van sponsoring: voordat het museum het contact met de 

doelgroep zoekt, bepaalt het de manier, het taalgebruik en de middelen om die doelgroep aan te spreken. 

Bewustzijn van de wensen en gebruiken van de doelgroep of stakeholder geeft het museum kans daarop in te 

spelen en zorgt voor een grotere overtuigingskracht. Doelgroepen of stakeholders in hun vertrouwde omgeving 

benaderen, zorgt dat het aanbod eerder aanvoelt als natuurlijk of als een bijdrage aan de normale omgeving. Deze 

essentie wordt ook steeds vaker in de marketing toegepast, door ‘native advertising’: adverteren op een manier 

die geen afbreuk doet aan een ervaring, maar juist eraan bijdraagt. Dit sluit aan op ondernemerschap vanuit de 

kern: het is geen manier van aanbod los op een doelgroep of stakeholder afvuren, maar zorgvuldig vanuit de 

eigen omgeving van de doelgroep of stakeholder werken.  

Daarnaast speelt het ondernemende museum in op de ontwikkelingen in zijn directe omgeving. Of dat gaat om 

lokale ontwikkelingen of wensen, of grote maatschappelijke ontwikkelingen, ligt daarbij aan het museum en wat 

voor dat museum en diens doelgroep relevant is. Ondernemerschap is weten wie je doelgroep is, weten wat er 

speelt voor deze groep en juist daarop inspelen.  
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Niet iedere ontwikkeling is relevant voor het museum, maar de ontwikkelingen die actueel blijken, zijn of 

worden onderdeel van het museum. Zo is het ondernemende museum een plek van ontdekking, actualiteit en 

ontmoeting voor de bezoeker.  

Voorkeur voor wederkerige relaties  

Het ondernemende museum zet in op wederkerige relaties. Het kent de overeenkomsten tussen de eigen 

organisatie en de stakeholder, maar is zich ook bewust van de verschillen ertussen. Deze verschillen overbrugt 

het museum door de hierboven genoemde vertaalslag te maken. Het zijn relaties die voor beide partijen winst 

betekenen en die opgebouwd worden vanuit begrip voor elkaars wensen en motieven. Wederkerige relaties 

hebben daarnaast een grotere kans om duurzaam te zijn. De tijd en aandacht die in een dergelijke relatie 

gestoken wordt, heeft dus een langere spin-off, waardoor de investering uiteindelijk minder kost.  

Altijd beginnen met waarom  

Het ondernemende museum heeft een haarscherpe focus op zijn missie, visie en doelstellingen. Het kan duidelijk 

en bondig vertellen waarom het museum op de wereld is en waarom het belangrijk is dat het museum blijft 

bestaan. Dit betekent dat het museum ook zijn eigen kracht kent. De scherpe focus van het museum en de 

heldere manier van communiceren, zorgt dat het museum makkelijker aansluiting kan vinden bij een specifiek 

publiek, aangezien mensen de voorkeur geven aan een organisatie met een duidelijk merk.  

Niet alleen in de basis van het merk begint het ondernemende museum met waarom. In ieder onderdeel van de 

bedrijfsvoering, dus in iedere actie en ieder model, begint het museum met de vraag waarom. Visie, strategie en 

creativiteit is benodigd in ieder onderdeel van het museum, niet alleen in de corporate branding of het maken 

van tentoonstellingen. Ook in de winkel, de horeca, de sponsoring, samenwerkingen, zaalverhuur, detacheren 

van personeel of ieder ander waardemodel vraagt het museum zich af: waarom willen we dit doen? Past dit bij 

ons als museum? Past het bij onze kracht? Wat is het doel? Hoe gaan we dat doel bereiken? Welke middelen zijn 

beschikbaar en welke zijn relevant? Maar ook: waarom gaan mensen dit product of deze dienst gebruiken? Alle 

voorwaarden die we uiteen hebben gezet in het hoofdstuk Voorwaarden zijn van toepassing niet op de 

bedrijfsvoering alleen, maar in kleinere mate op ieder waardemodel. Deze visie hangt nauw samen met de 

volgende: duurzame keuzes.  

 

“Dat is een serieuze afweging: wat wel en wat niet? Kunnen we het kostendekkend 

krijgen? Dat is altijd de vraag.” 

Interview (2016) 
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Duurzame keuzes 

Door een visie, strategie en langetermijndoelen te bepalen, heeft het model een veel grotere kans op duurzaam 

succesvol te zijn. Daarnaast zorgt de waarom-vraag voor een selectie in waardemodellen. Immers zal niet ieder 

waardemodel passend zijn voor ieder museum. De keuzes voor welke modellen een museum wel en niet toepast, 

dragen bij aan de ondernemerschap.  

Het ondernemende museum maakt bewuste en duurzame keuzes. Het begrijpt dat niet ieder waardemodel 

passend of nuttig is voor het museum. Het zet liever in op een klein aantal waardemodellen waarin het museum 

zijn kracht en bestaansrecht kan tonen, in plaats van alle waardemodellen te willen incorporeren. In andere 

woorden: het ondernemende museum is niet bang om dingen niét te doen. Het maakt keuzes bewust, op basis 

van visie en strategie, en houdt daarbij ook rekening met de waarde die de actie nu of later op zal leveren.  

Daarnaast begrijpt het ondernemende museum dat het niet altijd het wiel hoeft uit te vinden. Het neemt 

activiteiten, projecten of tentoonstellingen over, in plaats van deze zelf te ontwikkelen en gaat in gesprek met 

collega’s om kennis en ervaringen te delen. De ervaringen die het ondernemende museum hier op doet, zet het in 

om duurzame keuzes te maken over de producten en diensten die het later wel wil en zal ontwikkelen. Vooral in 

combinatie met onvoldoende personeelskracht, wil het ondernemende museum liever dat het personeel 

succesvol, kwalitatief en onderscheidend kan zijn in zijn werkzaamheden, in plaats van de werkdruk te verhogen 

en tal van projecten matig uit te voeren.  

 

“Ik denk dat het heel belangrijk is om een lange termijn visie te hebben. Zo voorkom je 
een verdienmodel dat niet werkt of een stille dood sterft.” 

Interview (2016) 

 

Niets is ooit af  

Bij het maken van duurzame keuzes is het ondernemende museum zich bewust van het feit dat niets ooit af is. 

Externe ontwikkelingen blijven invloed uitoefenen op ieder onderdeel van de bedrijfsvoering en het museum 

moet hierop blijven inspelen om producten, diensten en waardemodellen relevant en succesvol te houden. De 

visie en strategie die het museum bij ieder onderdeel ontwikkelt in het opstarten van een product, dienst of 

waardemodel, wordt gevangen in een reactief beleid. Het ondernemende museum evalueert, borgt en blijft door 

ontwikkelen. Het start niet een waardemodel op om het vervolgens als afgerond te bestempelen en door te gaan 

naar het volgende model, maar zorgt dat er constant aandacht en investering in alle onderdelen gestopt wordt. 

Zo voortkomt het dat onderdelen doodbloeden.  
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Als constante investering betekent dat het museum minder kan doen, omdat het slechts personeel heeft voor een 

beperkt aantal waardemodellen, dan kiest het ondernemende museum voor de duurzaamheid en zet het slechts 

in op dat éne model, waaruit dan maximale winst gehaald kan worden. Het ondernemende museum is liever 

onderscheidend in een beperkt aantal producten, diensten of modellen, dan dat het met geen of matig succes heel 

veel kan doen.  

Van waarde naar waardering en van waardering naar waarde 

Het ondernemende museum weet ieder onderdeel van het museum – artistiek product, maatschappelijke positie 

en de organisatie – om te zetten naar waarde. Daarbij begint het museum door te kijken naar zijn eigen culturele 

waarde: de missie, visie, identiteit, kerntaken en doelstellingen van het museum. Deze culturele waarde zet het 

museum om naar waardering. Dat kan alleen door, bij het maken en aanbieden van dat product, te letten op 

twee factoren: de kracht van het product en de logica van de markt. Alles valt of staat bij artistieke 

onderscheidendheid en de wijze waarop dit succesvol naar buiten toe gecommuniceerd wordt. Pas als duidelijk 

wordt voor de doelgroep wat de waarde is van het museale product, kan er waardering voor gevraagd worden.  

Met een sterk product zijn er tal van mogelijkheden om de waarde voor de bezoeker en samenleving om te 

buigen naar waarde vóór het museum. We benoemen hier bewust waarde en niet inkomsten of verdienmodellen. 

Waarde komt namelijk in vele vormen: in inkomsten, in zichtbaarheid, in het bereiken van nieuwe doelgroepen, 

in marketing- of pr-waarde, in besparing op kosten of door effectiever te worden in het uitvoeren van kerntaken 

en behalen van doelstellingen. Daarnaast zijn inkomsten niet altijd gelijk aan waarde. Het ondernemende 

museum weet dat inkomsten alleen echte waarde genereren als het duurzaam bijdraagt aan de identiteit en/of 

doelen van het museum.  

 

“Het is niet erg als je een keer een fout maakt of de verkeerde beslissing maakt. Zie het als 
een les en leer ervan.” 

Interview (2016) 

 

De benoemde waardemodellen zijn veelal kleine bronnen van inkomsten. Geen één waarde- of verdienmodel 

kan de gehele exploitatie van een museum bekostigen of subsidie compleet vervangen. Toch kan het beginnen bij 

een duidelijke artistieke identiteit en het kiezen van duurzame en de juiste waardemodellen om die identiteit 

zichtbaar te maken en uit te diepen, zorgen voor een sneeuwbaleffect, waardoor het museum niet één, maar 

meerdere kleine inkomstenbronnen heeft – en veel kleine beetjes worden uiteindelijk een hoop. 
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Bijlage 1  

OMSCHRIJVING KERNWAARDE IN LITERATUUR  CLASSIFICATIE  

taal en tools om bestaande businessmodellen te innoveren juiste kennis en competenties  

blijven ontwikkelen van kennis juiste kennis en competenties  

competenties en profielen van het personeel  juiste kennis en competenties  

database management  juiste kennis en competenties  

ervaring  juiste kennis en competenties  

evenwicht tussen de diverse functies  juiste kennis en competenties  

extern gericht personeel  juiste kennis en competenties  

financiële kennis en management  juiste kennis en competenties  

juiste mindset juiste kennis en competenties  

kennis juiste kennis en competenties  

kennis over ondernemerschap op bestuurs- of directieniveau juiste kennis en competenties  

kennis van werknemers op andere manier inzetten  juiste kennis en competenties  

leiderschap als sturend voor organisatie  juiste kennis en competenties  

proactiviteit  juiste kennis en competenties  

vastberadenheid  juiste kennis en competenties  

zelfkennis  juiste kennis en competenties  

zelfstandig zijn juiste kennis en competenties  

marketing en communicatie  marketing en branding  

merkontwikkeling marketing en branding  

overtuigingskracht  marketing en branding  
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positionering  marketing en branding  

professionaliteit in marktbewerking en communicatie  marketing en branding  

profilering van product of instelling  marketing en branding  

sterke marketing  marketing en branding  

strategie in corporate development  marketing en branding  

verkoopbaarheid  marketing en branding  

verzamelen en gebruiken van informatie / data van bezoekers en 

donateurs  

marketing en branding  

constante aanpassing op de omgeving  omgevingsbewustzijn  

huidige werkelijkheid  omgevingsbewustzijn  

inspelen op de segmentatie in de culturele sector  omgevingsbewustzijn  

inzicht in motieven en interesses van publiek  omgevingsbewustzijn  

maatschappelijk draagvlak  omgevingsbewustzijn  

nieuwe verbindingen leggen  omgevingsbewustzijn  

randvoorwaarden en risico's in kaart gebracht  omgevingsbewustzijn  

sensitief naar omgeving  omgevingsbewustzijn  

strategisch inzicht in het grotere geheel omgevingsbewustzijn  

verbinding  omgevingsbewustzijn  

bedrijfsvoerend vermogen  goede bedrijfsvoering  

bestuur en bedrijfsvoering  goede bedrijfsvoering  

bestuur en besturing  goede bedrijfsvoering  

duidelijke strategie  goede bedrijfsvoering  

goede desk research goede bedrijfsvoering  
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vaardigheid in bedrijfsvoering en besturing  goede bedrijfsvoering  

vastgestelde strategie  goede bedrijfsvoering  

veranderingen in het businessmodel  goede bedrijfsvoering  

verantwoordelijkheid  goede bedrijfsvoering  

continue innovatie  innovatie  

innovatie  innovatie  

innovatief zijn  innovatie  

innovatieve product strategieën  innovatie  

innoveren van producten, diensten en (werk)processen  innovatie  

risicobereidheid  innovatie  

risicobereidheid  innovatie  

vernieuwende initiatieven  innovatie  

vernieuwing in propositie  innovatie  

artistiek onderscheidend vermogen  onderscheidendheid  

creativiteit  onderscheidendheid  

duidelijke focus  onderscheidendheid  

focus leggen op sociale, maatschappelijke en culturele waarden onderscheidendheid  

goed product maken  onderscheidendheid  

onderscheidend  onderscheidendheid  

uniek en onderscheidend product  onderscheidendheid  

vertrekken vanuit je product  onderscheidendheid  

betrokkenheid  publieksgerichtheid  
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inlevingsvermogen  publieksgerichtheid  

nieuwe doelgroepen duurzaam verbinden publieksgerichtheid  

opbouwen van reputatie en relaties  publieksgerichtheid  

publieksvoorkeuren  publieksgerichtheid  

ruimte voor input van publiek publieksgerichtheid  

toegankelijkheid  publieksgerichtheid  

concrete beleidsdoelen  concrete beleidsdoelen  

constante actualisering van het businessplan  concrete beleidsdoelen  

duidelijke vertaalslag van beleid naar praktijk  concrete beleidsdoelen  

helder beeld over missie, visie en doelstellingen concrete beleidsdoelen  

passende ambities  concrete beleidsdoelen  

van aandacht voor overgaan naar concrete acties  concrete beleidsdoelen  

inzichtelijk maken van je impact  legitimiteit  

kenbaar maken noodzaak legitimiteit  

bestaansrecht kunnen verantwoorden naar publiek legitimiteit  

maken en behouden van sociale waarde  legitimiteit  

reputatie en legitimiteit waarborgen legitimiteit  

noodzaak inzien legitimiteit  

activa distribueren  diverse verdienmodellen 

nieuwe verdienmodellen ontwikkelen diverse verdienmodellen 

verdienmodel moet het grotere doel ondersteunen  diverse verdienmodellen 

verdienmodellen  diverse verdienmodellen 
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diversifiëren van het verdienmodel  diverse verdienmodellen 

balans tussen emotie van de beleving en het ratio van het bewaren  balans tussen zakelijk en artistiek 

combinatie van goed ondernemerschap met goed management balans tussen zakelijk en artistiek 

kennis over zowel artistiek als zakelijke gedeelte  balans tussen zakelijk en artistiek 

optimale balans tussen zakelijk en artistiek  balans tussen zakelijk en artistiek 

commercieel bewustzijn  commercieel bewustzijn  

zakelijke discipline commercieel bewustzijn  

ervaring met commercie  commercieel bewustzijn  

betrouwbaarheid organisatie  continuïteit en betrouwbaarheid 

continuïteit van projectopvolging  continuïteit en betrouwbaarheid 

vertrouwen  continuïteit en betrouwbaarheid 

intern draagvlak voor ondernemendheid  intern draagvlak 

intern draagvlak voor ondernemendheid  intern draagvlak 

motivatie  intern draagvlak 

samenwerken  samenwerking 

samenwerking  samenwerking 

strategische samenwerkingen samenwerking 

open infrastructuur (digitaal) transparantie  

open organisaties  transparantie  

voldoende informatie geven aan externe belanghebbenden transparantie  

alertheid op mogelijkheden en kansen  inspelen op externe ontwikkelingen  

herkennen en reageren op nieuwe mogelijkheden  inspelen op externe ontwikkelingen  
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Tabel 1: Overzicht kernwaardes in literatuur 

  

Juiste kennis en competenties
Marketing en branding
Omgevingsbewustzijn
Goede bedrijfsvoering

Innovatie
Onderscheidendheid

Publieksgerichtheid
Concrete beleidsdoelen

Legitimiteit
Diverse verdienmodellen

Balans tussen zakelijk en artistiek
Commercieel bewustzijn

Continuïteit en betrouwbaarheid
Intern draagvlak

Samenwerking
Transparantie

Inspelen op externe ontwikkelingen

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Aantal keer 
genoemd
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Bijlage 2  

OMSCHRIJVING		 AANTAL	
KEER	
GENOEMD	

CLASSIFICATIE		

Entree	 10	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Winkel	 9	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Horeca	 9	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Zaalverhuur		 10	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Educatie	binnen	museum		 9	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Webshop		 1	 Gebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Fondsen	 9	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Vrienden	 9	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Sponsoring	 8	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Businessclub	 5	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Grotere	gevers	club	(particulier)	 4	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Adopteer	een	collectiestuk		 1	 Sponsoring	en	fondsenwerving		

Verhuur	/	verkoop	tentoonstellingen	 4	 Geld	verdienen	met	tentoonstelling	

Co-producties	met/in	tentoonstellingen	 2	 Geld	verdienen	met	tentoonstelling	

Collectiestukken	verhuren	aan	buitenlandse	
musea	

1	 Geld	verdienen	met	tentoonstelling	

Goedkope	tentoonstellingen	inhuren	en	die	
zelf	verfraaien	

1	 Geld	verdienen	met	tentoonstelling	

Conservator	delen	op	niches	uit	collectie	 1	 Geld	verdienen	met	tentoonstelling	

Detacheren	personeel		 2	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Kennis	/	adviesfunctie	kapitaliseren	 3	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		
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Educatieve	programma's	naar	scholen	
toebrengen	om	personeelskosten	terug	te	
verdienen	

1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Samenwerking	met	andere	instellingen	voor	
trainingen	en	cursussen	

1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Terugverdienen	op	projecten	 1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Rondleidingen	door	conservatoren	betaald	
maken	

1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Additioneel	onderzoekswerk	binnen	bestaande	
uren	doen		

1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Consultancy		 1	 Personeelskosten	drukken/terugverdienen		

Collectie	verhuren	aan	commerciële	partijen	 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Workshops	aan	gemeente		 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Veiling	met	diner		 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Auteursrechten	en	copyright		 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Betaalde	excursies		 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Portfolio-avond	voor	onbekende	kunstenaars	 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Kunstuitleen		 1	 Ongebruikelijke	commerciële	activiteiten	

Theatervoorstelling	die	aansluit	op	
tentoonstelling	

1	 Samenwerking	binnen	cultuursector	voor	
nieuwe	doelgroepen	

Aanhaken	op	grote	publieksevenementen	met	
aansluitend	programma	

1	 Samenwerking	binnen	cultuursector	voor	
nieuwe	doelgroepen	

Samenwerking	met	andere	culturele	
instellingen	t.b.v.	nieuwe	doelgroepen	

1	 Samenwerking	binnen	cultuursector	voor	
nieuwe	doelgroepen	

Samenwerking	met	andere	musea	ter	
versteviging	van	de	buurt		

1	 Samenwerking	binnen	cultuursector	voor	
nieuwe	doelgroepen	
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Samenwerking	ter	naamsbekendheid	 1	 Samenwerking	binnen	cultuursector	voor	
nieuwe	doelgroepen	

Barterdeals		 2	 Marketinggerichte	samenwerkingen	met	
bedrijfsleven		

Pop-up	store		 1	 Marketinggerichte	samenwerkingen	met	
bedrijfsleven		

Etalage	in	ziekenhuis	(als	marketing)		 1	 Marketinggerichte	samenwerkingen	met	
bedrijfsleven		

Samenwerking	met	korte	winkelketens	en	
computerbedrijven		

1	 Marketinggerichte	samenwerkingen	met	
bedrijfsleven		

Samenwerking	met	winkels	uit	de	regio	met	
eenzelfde	doelgroep		

1	 Marketinggerichte	samenwerkingen	met	
bedrijfsleven		

Samenwerking	met	touroperators		 3	 Meer	bezoekers	uit	bestaande	doelgroep	

Inspelen	op	Aziatische	touristen		 1	 Meer	bezoekers	uit	bestaande	doelgroep	

Vrijwilligers	inzetten	als	ambassadeurs		 1	 Meer	bezoekers	uit	bestaande	doelgroep	

Programma's	ontwikkelt	door	marketing	voor	
quick-wins		

1	 Meer	bezoekers	uit	bestaande	doelgroep	

Lezingenreeksen	met	thema		 1	 Meer	bezoekers	uit	bestaande	doelgroep	

	
	

	 	

 

Tabel 2  Let op: bovenstaande tabel toont het aantal gebruikte verdienmodellen, niet de verhouding van inkomsten 

Gebruikelijke commerciële activiteiten

Sponsoring en fondsenwerving

Geld verdienen met tentoonstelling

Personeelskosten drukken/terugverdienen

Ongebruikelijke commerciële activiteiten

Samenwerking binnen cultuursector voor 
nieuwe doelgroepen

Marketinggerichte samenwerking met 
bedrijfsleven

Meer bezoekers uit bestaande doelgroep
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Bijlage 3 
 

  

M
useum

Leeftijd
Functie	respondent

Aantal	
w
erknem

ers	
(betaald)

Aantal	
vrijw

illigers	
Aantal	bezoeker	p.j.

subsidie/eigen	
inkom

sten

	-	
162

directeur
26	t/m

	50
26	t/m

	50
150.000	tot		200.000

45/55
	-	

21
directeur	bestuurder

26	t/m
	50

76	t/m
	100

100.000	tot	150.000
30/70

	-	
141

directeur
26	t/m

	50
26	t/m

	50
50.000	tot	100.000

75	/	25
	-	

83
directeur,	bestuurder

1	t/m
	10

m
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25.000	tot	50.000
45	/	55

	-	
50

conservator
76	t/m

	100
25.000	tot	50.000

	-	
20

directeur
11	t/m

	25
76	t/m

	100
10.000	tot	25.000

80/20
	-	

43
directeur

1	t/m
	10

11	t/m
	25

50.000	tot	100.000
0/100

	-	
55

coordinator
1	t/m

	10
26	t/m

	50
tot	5.000

75/25
	-	

	-	
	-	

1	t/m
	10

0	t/m
	10

10.000	tot	25.000
50/50

	-	
36

directeur
1	t/m

	10
26	t/m

	50
10.000	tot	25.000

80/20
	-	
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51	t/m
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51	t/m
	75

300.000	of	m
eer
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m
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	75
10.000	tot	25.000

30/70
	-	

4
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0
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5.000	tot	10.000
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16
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0/100

	-	
6
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	-	

3
directie
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26	t/m
	50

25.000	tot	50.000
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	-	
14

directie
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26	t/m
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70/30
	-	

26
directeur

1	t/m
	10

101	t/m
	150

10.000	tot	25.000
50/50

	-	
141

directeur
26	t/m

	50
76	t/m

	100
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25/75
	-	

11
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101	t/m
	150

101	t/m
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2
directeur

1	t/m
	10
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20/80
	-	

14
general	m

anager
26	t/m

	50
26	t/m

	50
100.000	tot	150.000

25/75
	-	

89
senior	sales

101	t/m
	150
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m
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60/40
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Hoe beoordeelt u uw museum op onderstaande competenties? 

	 onvoldoende	 zwak	 gemiddeld	 goed	 uitstekend	

creativiteit	 1	 3	 10	 32	 15	

omgevingsbewustzijn	 0	 0	 14	 36	 11	

expertise	in	het	vakgebied	 0	 2	 7	 32	 19	

flexibiliteit	 0	 1	 22	 23	 14	

aansluiting	op	omgeving	 0	 2	 17	 33	 8	

naamsbekendheid	 2	 10	 21	 19	 8	

onderscheidendheid	 0	 4	 11	 27	 17	

interne	communicatie	 1	 2	 25	 29	 3	

externe	communicatie	 0	 4	 15	 36	 5	

merkbeleving	 2	 7	 25	 21	 5	

effectieve	bedrijfsvoering	 1	 7	 16	 24	 11	

innovatie	 1	 8	 22	 23	 6	

het	genereren	van	eigen	

inkomsten	

1	 8	 16	 25	 10	

educatie	 1	 8	 14	 26	 11	

beleving	 1	 2	 13	 30	 14	

marketing	 2	 6	 23	 24	 4	

communicatie	en	

publieksbegeleiding	

0	 4	 16	 32	 8	

	

populariteit	(vaste)	collectie	 0	 7	 20	 27	 6	

 

 


