
Beste museumcollega, 

 

Fijn dat al veel musea weer open zijn! Samen met ruim 400 andere musea vertellen we niet 

meer alleen online maar gelukkig ook weer ter plaatse het steeds veranderende verhaal van 

onze samenleving. Om die verhalen te vertellen aan trouwe en nieuwe bezoekers mee te 

nemen in onze collecties lanceren we vandaag 29 juli de nieuwe website museum.nl.  

 
Museum.nl vervangt museumkaart.nl en wordt dé website om een breed en divers publiek 
in contact te brengen met een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is: ons échte 
goud. Op deze website is al het aanbod van bij ons aangesloten musea op één plek te 
vinden. Publiek, nationaal en internationaal, kan hier terecht voor informatie over musea 
zelf, zoals tentoonstellingen en andere museumactiviteiten of om zich te laten inspireren in 
de persoonlijke omgeving of bijvoorbeeld de thema-pagina’s en getoonde pronkstukken. 
Ook kunnen ze op museum.nl terecht voor praktische zaken zoals de aanschaf van een 
Museumkaart. Kortom, met museum.nl kunnen we het publiek op één plek zo goed mogelijk 
informeren, inspireren en enthousiasmeren.   
 
Museum.nl met inlog voor de leden  
Niet alleen voor het publiek, maar ook voor leden biedt museum.nl nieuwe mogelijkheden. Als lid 
van de Museumvereniging heb je namelijk toegang tot de website en heb je de mogelijkheid zelf 
aanpassingen te doen – anders dan op museumkaart.nl het geval was dus. Dat betekent dat je als 

museum voortaan rechtstreeks updates kunt doen. Je hebt de regie over je eigen content en 
bereikt daarmee direct het grote publiek, waaronder de 1,4 miljoen kaarthouders. Om musea 
in deze drukke tijden zoveel mogelijk tegemoet te komen hebben wij alvast de meeste informatie, 
voor zover bekend, zoals de museumbeschrijving, de pronkstukken en de actuele tentoonstelling van 
jouw tentoonstelling op museum.nl geplaatst. Aan jullie nu de vraag om dit voortaan actueel te 
houden.  
 

Nieuwe contentrichtlijnen 

Een nieuwe website met de content van vele musea vraagt om enkele richtlijnen, zodat de website 
consistent en aantrekkelijk blijft voor het publiek. Daarom ontvang je hierbij ook een de 
contentrichtlijnen met tips voor beeld en tekst. De handleiding kun je hier vinden en staat ook in het 
cms als button. Heb je er vragen over? Neem dan gerust contact met ons op. 
 

Toegang tot het cms 
Ben jij degene die straks op museum.nl content gaat invoeren? Volg dan deze stappen: 

1. Maak een account aan op Museumcontact.nl en zet een vinkje bij Vraag toegang tot 
het cms museum.nl 

Heb je al een account, vraag dan toegang tot het cms in je account: via gegevens aanpassen, 
persoonlijke gegevens: vinkje zetten bij Vraag toegang tot het cms museum.nl 

2. Je ontvangt van ons per mail een bevestiging als je toegang hebt. 

Mocht jij niet de juiste persoon zijn, stuur dit bericht dan s.v.p. door naar degene die de 
content wel gaat plaatsen, graag met ons in de cc zodat wij vanaf nu de juiste 
contactgegevens hebben. 
 
  
Laten we met z’n allen een groot succes maken van museum.nl, zodat het publiek musea in de 
toekomst nog beter weet te vinden en we met elkaar de vraaguitval zoveel mogelijk beperken.  
 

Vriendelijke groet, namens team museum.nl,  

 
Ellen Bakema 

https://archbee.io/public/AHBqRsBUvQ7OFakq3_3R3/cms-handleiding-voor-musea
https://museumcontact.nl/user/register

