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Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de 

weer ondermeer door het opstellen van nieuwe verkiezingsprogramma’s. Het is belangrijk dat ook u probeert 

invloed uit te oefenen op de manier waarop in de verkiezingsprogramma’s over uw museum gesproken wordt. 

 Zoek uit wat de planning is voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Hoe eerder u in het 

proces optreedt, hoe groter de kans op invloed. 

 Zoek uit wat er het vorige verkiezingsprogramma is geschreven. 

 Breng in kaart wie er binnen het museum contacten heeft met politieke partijen. 

 Werk samen met collega instellingen indien het spreken met één stem de positie van het individuele 

museum versterkt. 

 Een waarheid als een koe: een goede voorbereiding is het halve werk. 

 Formuleer per partij een op maat gemaakte boodschap. Blijf het hele proces volgen; onderweg 

sneuvelen er nog wel eens boodschappen.  

 Lobbyen is een continue proces. 

Een verkiezingsprogramma geeft de koers aan voor het handelen van de fractie in de komende raadsperiode. 

Fracties houden zich daar niet altijd aan maar volgen meestal de lijn van het verkiezingsprogramma. De 

collegeonderhandelingen worden gevoerd op basis van de verkiezingsprogramma’s. Wordt uw museum 

positief genoemd, dan is dat dus in uw voordeel. 

 Een museum kan de manier waarop het al dan niet in de verkiezingsprogramma’s besproken wordt 

beïnvloeden. 

I Verken het politieke landschap 

>> Verken het speelveld. Zoek uit of het museum in de huidige verkiezingsprogramma’s wordt genoemd. 

Meestal staan verkiezingsprogramma’s op de websites van de lokale politieke partijafdelingen. 

 

 

Voorbeeld: “Het Purmerends museum is de instelling bij uitstek om het cultuurhistorisch erfgoed voor 
komende generaties veilig te stellen. Een dergelijke voorziening verdient een goede 
huisvesting. De VVD geeft het Purmerends museum in de volgende bestuursperiode 

passende huisvesting.” 

  

Uit: Verkiezingsprogramma VVD Purmerend 2010-2014, p. 4 

Wordt het museum genoemd, dan is de kans groot dat dit weer gebeurt. Vaak is het huidige 

verkiezingsprogramma de basis voor het komende verkiezingsprogramma. Is de fractie intussen van 

standpunt veranderd, dan heeft dat ook effect op het nieuwe verkiezingsprogramma.  
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 Zoek voor de belangrijkste politieke partijen in de gemeenteraad uit wat de lijn wordt van het nieuwe 

verkiezingsprogramma. 

Welke contacten zijn er bij de verschillende partijen? Zijn er mensen die actief zijn bij een partij? Denk aan 

museumpersoneel, vrijwilligers, leden van de Raad van Toezicht, leden uit de vriendenvereniging of andere 

sympathisanten.  

 Breng in kaart wie er binnen het museum contacten heeft met politieke partijen. 

 Verzamel alle informatie bijvoorbeeld in een matrix: 

Partij In vorige programma 

inhoud over museum  

Mening fractie over 

museum 

Contacten in 

partij 

Museummensen in 

partij 

     

 

II Samenwerking loont 

>>Indien het museum in een stedelijke omgeving met diverse culturele voorzieningen opereert, dan is de 

positie die hij daarin inneemt relevant. Zijn er theaters of concertzalen, archieven, monumenten of 

bibliotheken waarmee valt samen te werken in een voorstel voor een gezamenlijke cultuurparagraaf? Of is de 

stad zo groot dat er sprake is van meer dan één museum. Vraag dan bij collega’s of ze de checklist ook 

gebruiken, treedt samen op en verdeel het verzamelen van informatie en benaderen van de verschillende 

politieke partijen. Op die manier staat u samen sterker en komt u effectiever over door het spreken met één 

stem. 

Een voorbeeld: onder de titel ‘Amsterdam Heritage Museums’ presenteren het Amsterdam museum, museum Willet-Holtuysen, Museum 

het Cromhouthuis, museum onze Lieve Heer op Solder en museum Geelvinck Hinlopen huis zich als musea , met gemeenschappelijke 

kenmerken gezamenlijk richting politiek en overheid presenteren om samen sterker te staan. 

 Werk samen met collega instellingen waar dit toegevoegde waarde biedt en het spreken met één 

stem de positie van het individuele museum versterkt. 

Gebruik de samenwerking ook door in oefensituaties een gesprek met een vertegenwoordiging van een 

politieke partij, een hoorzitting bij een raadscommissie of een belangrijk overleg met de wethouder uit te 

proberen. Vaak is er maar één kans en dan is optimale voorbereiding van groot belang en de investering 

waard. 

 Een waarheid als een koe: een goede voorbereiding is het halve werk. 

 

III Formuleer de boodschap van het museum 

>>De boodschap van het museum kan per partij verschillen. Maar ook de context van de boodschap kan 

verschillen. In de cultuurparagraaf moet de boodschap van het museum er anders uitzien dan in de welzijns- 

of onderwijsparagraaf. De publicatie ‘Meer dan Waard’ laat aan de hand van de vijf waarden zien in welke 

paragrafen van het verkiezingsprogramma het museum nog meer past. In de checklist ‘Meer dan Waard’, 

opvraagbaar bij de Museumvereniging, staan voorbeelden van activiteiten. Uiteraard moet alles in 

overeenstemming zijn met het huidige beleidsplan van het museum. Soms zijn verbanden tussen partijen en 

activiteiten makkelijk te leggen, het bijgaande voorbeeld sluit mooi aan op de verbindende waarde. Het 

museum kan aangeven wat er in de komende raadsperiode zou moeten gebeuren. Indien u aansluit bij de 

wensen van de partij maakt u de beste kans. Soms is er zelfs ruimte voor een concrete tekstsuggestie.  
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“Het Gemeentemuseum is in 2009 gestart met het Stadsdelenproject Stad naar het Museum.  

Dit houdt in dat elk halfjaar een van de acht stadsdelen van Den Haag te gast is bij het museum. Inwoners van het betreffende stadsdeel 

mogen het museum gratis bezoeken en er wordt een laagdrempelig en uitnodigend programma geboden.  

In 2010 is het programma voor Loosduinen afgerond. In totaal hebben 7500 inwoners van Loosduinen gebruikgemaakt van het aanbod 

van het Gemeentemuseum. Vooral de speciale avondopenstellingen waren populair.” 

Uit: jaarverslag 2010 Gemeentemuseum Den Haag, p.22 

“De PvdA kiest voor een samenleving waarin de culturele diversiteit als een kracht wordt gezien, voor een samenleving waarin we ons 

niet tegen elkaar laten uitspelen. De PvdA staat voor een stad waar iedereen meedoet, een stad die van iedereen is. 

Participatie maakt het verschil tussen een inwoner en een burger. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen zijn stem kan laten horen. 

Hagenaars worden geraadpleegd over alle belangrijke beslissingen die de gemeente wil nemen.  

De PvdA fractie trekt regelmatig de stad in en laat zich voeden door (internet) spreekuren.  

Op die manier maken we optimaal gebruik van de kennis en creativiteit van de mensen in de stad.” 

Uit: verkiezingsprogramma 2010-2014 “Den Haag is van iedereen!” PvdA Den Haag, hoofdstuk Burgerschap, p.24 

Het Gemeentemuseum Den Haag zou bijvoorbeeld voor het PvdA verkiezingsprogramma de volgende tekstboodschap kunnen 

aanbieden: “Het Gemeentemuseum Den Haag speelt een rol bij het versterken van burgerschap in de Stad Den Haag. Door elke zes 

maanden een ander stadsdeel uit te nodigen in het museum, benadrukt het museum dat de kunst van alle Haagse burgers is. Daarbij 

wordt een laagdrempelig en uitnodigend programma geboden. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van de kunst en cultuur die Den Haag 

rijk is en kunnen de inwoners van de stadsdelen genieten van Den Haags trots.” 

In de toelichting bij de boodschap staat het goed om wat cijfers van het museum op te nemen. Hoeveel 

bezoekers heeft het museum ontvangen, hoeveel scholieren, wat is het jaarlijkse subsidie. De 

gemeenteraadsleden zullen veel van deze informatie al hebben, maar er zijn ook gewone partijleden die 

meeschrijven aan het verkiezingsprogramma en minder geïnformeerd zijn.  

 Formuleer per partij een op maat gemaakte boodschap. 

  IV Momenten om de boodschap van het museum te lanceren 

>>Politieke partijen kennen drie fasen bij het vaststellen van een verkiezingsprogramma. 

Fase Wie Wat 

Schrijven Door bestuur aangewezen commissie Schrijven concept 

Controleren Bestuur en fractie Beoordelen concept 

Vaststellen Algemene Ledenvergadering Vaststellen verkiezingsprogramma 

 

 Hoe eerder het museum in het proces optreedt, hoe groter de kans op invloed.  
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De schrijffase: de kans op invloed is het grootst  

De meeste partijen hebben een programmacommissie en die is al met schrijven begonnen. In deze fase 

wordt er continue nagedacht over mogelijke nieuwe insteken om de ideeën van de partij voor het voetlicht te 

brengen. Het museum kan met zijn boodschap een rol spelen op onderwerpen die voor deze partij van belang 

zijn. 

In deze fase heeft het museum de meeste kans op invloed, maar er kan ook nog veel gewijzigd worden 

(herschreven, aangescherpt en ingedikt). Bevat het concept verkiezingsprogramma een paragraaf over het 

museum, dan kan die op een later ogenblik nog sneuvelen. Lever een tekstvoorstel aan dat uit meer dan één 

zin bestaat. Eén zin kan makkelijk geschrapt worden, meerdere zinnen worden eerder samengevat tot één 

zin. 

 

Van het denkbeeldige tekstvoorstel over het Gemeentemuseum voor het PvdA verkiezingsprogramma zou uiteindelijk kunnen 

overblijven: “Publieke instellingen zoals het Gemeentemuseum nodigen Hagenaars actief uit als burgers van deze stad.”  

Daarmee staat het Gemeentemuseum wel in het hoofdstuk Burgerschap en wordt het makkelijker om in de komende  

raadsperiode steun bij de PvdA te zoeken. 

Contact leggen? 

Direct met de programmacommissie, of anders met het bestuur of de fractie. Deze informatie is te vinden op 

de website van de lokale afdeling. 

Hoe te werk?  

Vraag een gesprek aan vanuit de wens om het bredere cultuurbeleid in de gemeente te bespreken. Zo sluit u 

beter aan op de wens van de gesprekspartner. In tweede instantie brengt u de boodschap van het museum 

in. 

De controlefase: de kans op invloed is beperkt  

Het controleren en schrijven zal ongeveer na de zomer afgerond zijn. Het verkiezingsprogramma gaat dan 

naar het bestuur van de partij (en vaak ook naar de fractie). Het concept verkiezingsprogramma wordt in het 

algemeen niet extern gedeeld en mogelijkheden om invloed uit te oefenen zijn in dit stadium beperkt. Zet in dit 

stadium uw museumnetwerk met partijconnecties in om de inhoud te achterhalen. Als er in deze fase iets in 

staat dat slecht uitpakt voor het museum en dit indruist tegen huidige fractiestandpunten, is er nog een kans 

dat het concept programma wordt gewijzigd. Neem in dat geval contact op met de voorzitter van de lokale 

afdeling of een lokaal fractielid.  

De vaststellingsfase: de kans op invloed is gering 
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Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de ledenvergadering van de lokale partijafdeling. Het 

beïnvloeden van een verkiezingsprogramma in deze fase van het traject is lastig: 

 Alleen een lid van de partij kan een amendement indien. 

 De aanwezige partijleden moeten in meerderheid achter een wijziging van het programma 

staan. 

 Meestal zijn dit soort vergaderingen besloten en slechts voor leden. 

Stel er staat iets in het concept verkiezingsprogramma dat goed is voor het museum. Voorafgaand aan de 

ledenvergadering kunnen partijleden nog amendementen indienen die daar tegenin gaan. Als er in het 

concept verkiezingsprogramma iets over het museum staat zorg dan dat een actief partijlid uit uw 

museumnetwerk (vrijwilliger, bestuur) aanwezig is en indien nodig voor het museum op de bres springt. 

V Lobbyen is een continue proces 

>>Bent u eenmaal actief geworden, zorg dan dat u de contacten onderhoud, ook in de periode dat er geen 

verkiezingen zijn. Nodig bijvoorbeeld eenmaal per jaar de fracties uit om te bespreken op welke wijze een 

specifiek onderwerp (bijvoorbeeld participatie) bijdraagt of nog meer kan bijdragen aan de lokale 

gemeenschap. 

 Lobbyen is een continue proces. 

 

Voor vragen over de checklist: Margriet de Jong (programma manager Meer dan Waard), 

mdejong@museumvereniging.nl,  tel. 020-551 2927 of Jurrian Meeter (beleidsmedewerker Public Affairs), 

jmeeter@museumvereniging.nl, tel. 020-551 2939. 
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