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MUSEA MEER DAN WAARD 

Introductie 
 

Dit is een handreiking voor musea die de betekenis van de vijf maatschappelijke waarden in het dagelijkse bestaan van het 

museum handen en voeten willen geven, maar ook graag geïnspireerd willen worden door voorbeelden en best practices van 

collega’s. De voorbeelden kunnen tevens ter inspiratie dienen bij het invullen van aanvragen voor subsidie van de (lokale, 

provinciale, nationale) overheid of voor het aangaan van allianties met externe partners. 

 

Musea kennen vijf maatschappelijke waarden 
  

Zonder collectie geen museum. Musea zijn schatkamers van objecten en collecties zijn het geheugen van stad, streek en land. 

Musea verbinden collecties en bezoekers en bieden een ontmoetingsplek voor verleden, heden en toekomst. 

Musea hebben een educatieve functie en een leeromgeving die voor iedereen geschikt is. 

In musea valt veel te beleven zoals herinneringen die boven komen en een plek om te genieten. 

Musea dragen bij aan de economie, ze zijn een toeristische trekpleister en dragen bij aan de leefbaarheid van een omgeving. 

 

Hoe zijn de waarden uit te dragen?  

>> Hieronder volgen de vijf waarden en hun relatie met het overheidsbeleid. De beleidsonderwerpen worden verder uitgesplitst 

in thema’s die raakvlakken hebben met de museale kerntaken. Voorbeelden volgen van musea die dit in hun beleid en 

uitwerking daarvan verankerd hebben. Tenslotte worden voorbeelden genoemd van partners waarmee op deze thema’s 

samengewerkt kan worden met voorbeelden van hoe dat er uit zou kunnen zien. 

I 
 

De collectiewaarde sluit aan op het cultuurbeleid van overheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Collectiewaarde 

Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan in het Gemeente Museum 

 
>> Check de thema’s van het (lokale, provinciale en nationale) cultuurbeleid en relateer ze aan de eigen collectie. 
 
Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:  
 

 Rentmeesterschap 

 Bezoekersprofielen 

 Identiteit 

 Geschiedenis 
 

 Verzamelen en ontzamelen 

 Lokale/provinciale 
bedrijfsleven 

 Verhaal van de stad 

 Erfgoed 

 Digitalisering 

 Lokale/regionale 
bevolkingen 

 Eigen 
verhaal/geschiedenis 

 Wetenschappelijk 
onderzoek 

 
Overheden stellen in hun subsidievoorwaarden en beleidsplannen de collectie vaak niet centraal. Dit is enerzijds omdat de 
beleidsstukken cultuursector breed zijn terwijl collecties specifiek musea betreffen en anderzijds omdat basistaken vaak als 
vanzelfsprekend worden gezien. Laat het geen belemmering zijn om dit te benoemen, de collectie is de reden van bestaan van 
het museum en tegelijk één van de grootste kostenposten., collega’s, 
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amelaars, kunstenaars 
Voorbeeld 
 
“We trekken de stad in en knopen banden aan met allerlei groepen: vrijwilligers, stagiaires, collega‟s, verzamelaars, 
kunstenaars en Amsterdammers die geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen of thema‟s. We nodigen hen uit om de 
collectie te bestuderen, om inspiratie op te doen, om samen met ons aan het behoud van de collectie te werken en om 
verhalen, beelden en informatie toe te voegen aan de bestaande databank. Het museum is geen gesloten bolwerk waar 
voorwerpen worden geconserveerd en kennis wordt gekoesterd, maar het is een plek waar op allerlei manieren aan de collectie 
wordt gewerkt: met de handen uit de mouwen in het nieuwe depot en door uitwisseling van kennis en ervaringen op het digitale 
platform.” (Jaarverslag Amsterdam Museum 2010) 
 
>> Denk eens na over mogelijke allianties die u al heeft of die aan kunt gaan, zoals:  
 

 Andere musea 

 Theater en concertzalen 

 Maatschappelijke diensten 

 Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed 

 Vervoersbedrijven 

 Bibliotheken 

 Buurthuizen 

 Brandweer 

 Erfgoedhuizen 

 Archieven 

 Dorpshuizen 

 GGZ 

 Historische verenigingen 

 
Voorbeeld 
 
Een jubilerend lokaal bedrijf/instelling bestaat 100 jaar en gaat dit op allerlei manieren vieren het komende jaar. Vaak hebben 
bedrijven/instellingen nog wel enige archieven, foto‟s en/of objecten uit de beginjaren. Het museum neemt contact op en biedt 
samenwerking aan om een kleine overzichtstentoonstelling te maken (in de tijdelijke tentoonstellingsruimte) met materiaal van 
het bedrijf/instelling en eigen objecten uit de collectie. Het museum biedt uitgaande van de eigen collectie context aan de 
geschiedenis en het verhaal van het bedrijf/instelling. Er zijn rondom de uitvoering allerlei diensten en wederdiensten denkbaar. 
 
Kortom er zijn allianties te bedenken met alle bedrijven en instellingen die een collectie en/of een verhaal hebben dat op één of 
andere manier verbonden kan worden met de eigen collectie.  
 

II 
 

De verbindende waarde raakt het sociaal beleid van de overheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindende waarde 
 Ouderen gaan met de Museum Plus Bus naar musea 

 

 
>> Check het lokale of provinciale sociaal beleid van de overheid op de hoofdthema’s, doelstellingen en kijk waar dit aansluit op 
wat het museum kan bieden of al biedt en benoem het. 
 
Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:  
 

 Burgerparticipatie 

 Sociale cohesie 

 Betekenis van de stad 

 Vrijwilligersbeleid 

 Jongeren 

 Democratisering 

 Publiek binden 

 Integratie/inburgering 

 Wet sociale werkvoorziening 

 Re-integratie 

 Vrijwilligersbeleid 

 Cultuur voor iedereen 

 De buurt (directe 
omgeving) 

 Ouderen 

 Gezondheidszorg 
 
Voorbeelden 
 
“Het Centraal Museum gaat duurzame relaties aan met de gemeenschap door zijn rol als cultureel platform voor culturele en 
commerciële partners in de stad en regio te vergroten. Dit doen we door hen een podium te bieden en langdurige 
samenwerking aan te gaan. Hierdoor kunnen er interessante cross-overs ontstaan tussen beeldende kunst en andere 
disciplines zoals muziek, dans, film, theater en animatie. Daarbij maken de partners gebruik van elkaars expertise, zoals 
doelgroepenkennis, maar ook van elkaars naamsbekendheid onder de eigen achterban.” (Beleidsplan Centraal Museum). 
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“Bij onze activiteiten willen we actuele gebeurtenissen en onderwerpen inzichtelijk maken door ze te plaatsen in een bredere 
context. We stimuleren daarbij het debat. Op deze manier hopen we het inzicht van mensen in hun situatie te vergroten en een 
bijdrage te leveren aan de identiteitsvorming en het begrip tussen de mensen in de stad. Daarbij proberen we midden in de 
maatschappij te staan door samen te werken met allerlei organisaties, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.  
 
Als stadsmuseum willen wij midden in de maatschappij staan, omdat we alleen dan onze verbindende functie kunnen vervullen. 
Om dat te bereiken werken we graag en veel samen. 
Een van de redenen om samen te werken is dat de samenwerking met partijen de ontsluiting van nieuwe doelgroepen met zich 
meebrengt. 
 
Enerzijds doordat partners onderwerpen op nieuwe manieren kunnen belichten, die andere mensen aanspreken. Anderzijds 
doordat het meewerken van andere partijen vaak met zich meebrengt dat zij hun eigen relaties meebrengen naar het museum.” 
(Jaarverslag Amsterdam Museum 2010) 
nderwerpen 
>> Breng in kaart welke samenwerkingspartners u al heeft en welke mogelijke partners nog zijn te vinden.  
 
Denk daarbij aan: 
 

 Vrijwilligersorganisaties (buddy-
projecten, ) 

 Lokale kunstenaarskringen 

 Centrum voor Kunstzinnige 
Vorming 

 Belangenorganisaties (Turkse 
vrouwen, COC etc.) 

 Sportclubs (hockey, schaken, 
tennis, etc) 

 

 De harmonie / Fanfare 

 De scouting 

 De muziekschool 

 Lokaal bedrijfsleven 

 Winkeliersverenigingen 

 Vrouwenbond/ 
Plattelandsvrouwen 

 Religieuze organisaties 
(kerken, moskeeën etc.) 

 De buurtvereniging 

 Natuurorganisaties 

 Dierenclubs 

 KvK 

 Verzorgingshuizen 

 Rotery 

 Lions 

 
De lijst is schier oneindig. Open een gemeentegids en vindt een schatkamer aan mogelijke partners en allianties. 
 
Voorbeeld 
 
Er zijn spanningen in een wijk in een middelgrote stad. Een aantal allochtone jongens pest en bedreigt voortdurend homostellen 
die in de wijk wonen. Ook een kunst- of cultuurhistorisch museum kan hierbij een verbindende rol spelen en haar 
maatschappelijke relevantie laten zien. Het zoekt contact met belangenorganisaties van Turkse en Marokkaanse vrouwen, 
Vrouwenbond, COC en kerken en moskeeën. Het museum stelt voor om de wijk in te gaan om verhalen te verzamelen over 
homoseksualiteit  en de zichtbaarheid en acceptatie in de samenleving, vroeger en nu, hier en elders. Het werkt samen met de 
genoemde instellingen om toegang te krijgen tot de verschillende groepen. Het museum wil een verbindende factor zijn tussen 
diverse groepen en het museum en biedt tegelijkertijd de neutrale context van het museum als plek voor dialoog. Er kan een 
boek komen, een debat, een video presentatie, oral history fragmenten, lokale kunstenaars die hierop reageren, of natuurlijk 
een kleine tentoonstelling. Deze activiteit levert mogelijk nieuwe bezoekers/doelgroepen op, maar zorgt in ieder geval voor een 
sterke verbinding met de samenleving. 
 

III 
 

De educatieve waarde heeft een directe relatie met het onderwijsbeleid. 
 

 
 

Educatieve waarde  
Schoolklas in het Frans Hals Museum 

 
>> Check op welke manier het museum aansluiting kan vinden bij het onderwijsbeleid voor bijvoorbeeld het primair en 
secundair onderwijs en de derde leerweg. 
 
Thema’s kunnen zijn: 
 

 Aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt 

 Talentontwikkeling 

 Volwassenenonderwijs 

 Maatschappelijke stages 

 Kenniseconomie 

 Een leven lang leren 

 Inburgering 
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Voorbeeld 
 
“De educatieve waarde van een museum blijft uiteraard niet beperkt tot het onderwijs. Het Amsterdam Museum is een plek waar 
allerlei groepen „leren‟. Toeristen leren meer over, bijvoorbeeld, de Gouden Eeuw en de hippe Jaren ‟70, families met kinderen 
meer over hun stad nu en de vaste klanten (het zogenaamde kernpubliek) verdiepen hun kennis onder andere door middel van 
thema tentoonstellingen, de digitale collectie en allerlei evenementen .” (Jaarverslag Amsterdam Museum 2010) 
 
>> Breng in kaart welke samenwerkingspartners u al heeft en welke mogelijke partners nog zijn te vinden.  
 
Denk daarbij aan: 
 

 Primair onderwijs 

 Speciaal Onderwijs (SBo) 

 Alle niveaus voortgezet 
onderwijs (VMBO-TL, 
VMBO-PL, HAVO, VWO) 

 

 ROC’s (=MBO-opleiding) 

 HBO-opleidingen 

 Universiteiten 

 Workshops voor bedrijfsleven 
geven in het museum (Van Abbe 
museum met 
tentoonstellingssimulatie) 

 Open Universiteit 

 Volwassenen onderwijs 
(deeltijdopleidingen) 

 Lokaal cursussen aanbod 
(bijv. tekenles, les in 
beeldhouwen, 
geschiedenis/cultuur educatie 
etc.) 

 
Voorbeeld 
 
Een techniekmuseum ontwikkelt samen met de regionale VMBO-PL opleidingen en ROC een op maat gemaakt lesprogramma 
waarbij de praktijk voorop staat en de theorie volgend is. De techniek die geleerd wordt sluit aan op het reguliere lesprogramma. 
Het programma op maat gebruikt objecten uit de D-collectie waaraan gesleuteld mag worden. De leerlingen experimenteren 
met basistechnieken en raken zo mogelijk geïnteresseerd in de historische ontwikkeling van allerlei apparatuur. Het programma 
wordt afgesloten met een bezoek aan het depot. Bij dit voorbeeld wordt de educatieve waarde gekoppeld aan een doorgaans 
moeilijk bereikbare doelgroep. 
 
 

IV 
 

De belevingswaarde heeft een mogelijke relatie met vrijetijdsbeleid,  
welzijnsbeleid en gezondheidszorg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belevingswaarde 
Kasteel Hoensbroek Riddertournooi 

 
Thema’s kunnen zijn: 
 

 Zingeving 

 Ontspanning 

 Theater 

 Tolerantie 

 Geestelijke gezondheidszorg 

 Muziek 

 Leiderschap 

 Bijzondere evenementen 

Va 
Voorbeeld 
n de tentoonstelling 
“very nice museum. Thanks for being so friendly with all of us tourists; A very good museum. Especially the drive in the white 
car around the town…lovely. Bravo; …Het was hier heel saai; Een heel interessant museum. Ik vond het echt heel leuk en 
leerzaam; Even terug in de tijd:de tijd die vliegt. Wanneer zijn wij te bezichtigen? Leef nu en geniet; Mooi museum. De mevrouw 
(Liedwien!) leidde leuk rond. Mee eens. Ja, ik ook; One of the finest museums which we have seen. We are old and we have 
seen a lot!; Great intro to the city; Ik ben nog een keertje gekomen met mijn familie op de 1e paasdag.” (Jaarverslag Amsterdam 
Museum 2010) 
 
>> Breng in kaart welke samenwerkingspartners u al heeft en welke mogelijke partners nog zijn te vinden.  
 
Denk daarbij aan: 
 

 Verzorgingstehuizen 
(reminiscentie koffers)  

 Gehandicaptenorganisaties 

 Blinden- en dovenorganisaties 
Verslavingszorg   

 Religieuze organisaties 
(kerken, moskeeën en 
andere gebedshuizen) 

 Meditatie en spirituele 
centra 

 VVV’s (stad en regionaal) 

 Toeristische industrie  

 Entertainmentindustrie 

 Huwelijksplanners 

 Organisatoren van speciale 
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 Wellness-sector (sauna’s,  
Patiëntenorganisaties 

 Galeries 

 Fotografen en regisseurs 
(achtergrond) 

 
 

 Tijdschriften (Happinez, 
Mind, etc. maar ook 
gespecialiseerde 
(vak)tijdschriften als 
geschiedenismagazine 
etc.) 

 Lokale hobbyverenigingen 
(koken, bierbrouwen, 
modelbouwen, poëzie etc., 
geschiedkundige 
gezelschappen), 

feesten/partijen/diners  

 Cateraars /restaurants 

 Theatergezelschappen  
(klassieke) Muziekensembles  

 Omroepen/televisiemakers 
(lokaal en landelijk) 

 

Voorbeeld 
 
Een historisch huis heeft een authentieke 19

e
-eeuwse keuken voor een groot deel intact. Het museum nodigt de lokale 

kookclub, de amateurtheaterclub en de lokale omroep uit voor een samenwerkingsvoorstel. Het idee is om eenmalig volgens 
originele recepten een traditioneel diner met meerdere gangen te koken en dit zo oorspronkelijk mogelijk uit te serveren en op 
te dienen. De theaterclub wordt gevraagd om aan de enscenering mee te werken en om invulling te geven aan de rollen van de 
oorspronkelijke bewoners van het huis en hun gasten. De lokale omroep wordt gevraagd om mee te werken aan een historische 
documentaire en om het project in uitvoering te filmen. Behalve dat de belevingswaarde voor de deelnemers groot is, zullen ook 
bezoekers die de (verkorte) documentaire in de keuken kunnen zien op een videoscherm, beleven hoe het dagelijks leven in dit 
huis in de 19

e
 eeuw was. 

 

V 
 

De economische waarde raakt het economisch en ruimtelijk beleid van overheden. 

  

 

 

 

 

Economische waarde  
Toerist bij expositie Rijksmuseum Schiphol 

 

Thema’s zijn onder meer: 

 Toerisme 

 Gebiedsontwikkeling 

 Entertainmentindustrie 

 Citymarketing 

 Leefbaarheid 

 Technische industrie 

 Merchandising 

 Cultureel ondernemerschap 

 
 
Voorbeeld 
 
“Het Centraal Museum heeft economische betekenis voor de stad en de directe omgeving. Het museum vormt een bron van 
activiteiten, zorgt voor reuring en heeft aantrekkingskracht. Er komen daardoor veel toeristen op het museum (en daarmee 
Utrecht) af. Dat stimuleert de werkgelegenheid en zorgt voor aantrekkingskracht van de stad voor bedrijven en bewoners. Met 
zijn monumentale gebouwen geeft het museum gezicht aan de zuidelijke binnenstad van Utrecht. Dit vergroot de ruimtelijke 
kwaliteit van dit gebied, wat goed is voor de omringende winkeliers en horecagelegenheden…Het museum als bedrijf 
onderneemt ook een aantal commerciële activiteiten zoals het exploiteren van drie museumwinkels, een museumcafé en het 
verhuren van museale ruimtes. Op deze wijze verwerft het museum eigen inkomsten waarmee het zijn culturele activiteiten 
mede kan financieren. In de komende periode willen we de mogelijkheden voor het verhuren van museale ruimtes beter 
benutten om een verdubbeling van de inkomsten te realiseren.” (Beleidsplan Centraal Museum) 
 
“Musea zijn een belangrijk onderdeel van de promotie van Amsterdam. Het Amsterdam Museum ambieert een stimulerende rol 
te spelen in het netwerk van musea dat het begrip I amsterdam een cultuurtoeristische lading geeft. 
 
Een bezoek aan onze musea is een populair onderdeel van het toeristisch verblijf in Amsterdam. Ongeveer 77 procent van de 
volwassen bezoekers in het Amsterdam Museum is buitenlandse toerist. Voor Museum Willet is dat zelfs 89 procent. Het 
percentage Amsterdamse scholieren is ruim 11% in Amsterdam Museum en 3% in Museum Willet.” (Jaarverslag Amsterdam 
Museum 2010) 
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>> Breng in kaart welke samenwerkingspartners u al heeft en welke mogelijke partners nog zijn te vinden.  
 
Denk daarbij aan :  
 

 Citymarketing 

 VVV’s (stad en regionaal) 

 Toeristische industrie  

 Entertainmentindustrie 

 Huwelijksplanners 

 Organisatoren van speciale 
feesten/partijen/diners  

 

 Projectontwikkelaars 

 Architecten 

 Aannemers 

 (lokale) Bedrijfsleven 
(verhuur zalen museum voor 
presentaties) 

 Hotelbranche en organisaties 
voor toerisme en recreatie.  

 

 Cateraars /restaurants 

 Theatergezelschappen  
(klassieke) Muziekensembles  

 Omroepen/televisiemakers 
(lokaal en landelijk) 

 Tijdschriften (Happinez, Mind, 
psychologie, flow etc.) 

 

Voorbeeld 
 
Een museum in een middelgrote stad is het gelukt om over 1,5 jaar een grote blockbuster naar zich toe te halen. In afwachting 
hiervan zijn door een aantal lokale bedrijven aanzienlijke sponsorbijdragen in het vooruitzicht gesteld. Nu het allemaal doorgaat 
wordt er samen met het bureau voor Citymarketing een overleg opgezet zodat de stad goed voorbereid is en zoveel mogelijk 
kan profiteren van het feit dat er in de periode dat de blockbuster er is, vele extra toeristen naar de stad zullen komen. In de 
sfeer van aanbiedingen (hotels/restaurants), aanvullende programma‟s (muziek/theater) en promotie wordt er van alles bedacht 
en samenwerking gezocht. De gemeente werkt mee door een vereenvoudigd vergunningensysteem en doet tevens onderzoek 
naar aanvullend economisch rendement voor de stad (lokale bedrijfsleven).  
 
N.B. 
In gesprekken tussen musea en partners moet duidelijk zijn in welke maatschappelijke waarde(n) zij elkaar kunnen 
vinden. Daarvoor moeten alle partijen eenzelfde betekenis aan die waarden geven. 

 

 


