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/ De Museumvereniging is de branche
organisatie voor musea in Nederland.  

Ze is alert en  ambitieus en pragmatisch als 
dat nodig is. Als branchevereniging werken 

wij mee aan een positief, sterk imago 
van de Nederlandse musea. Wij  helpen 
musea een zo groot en divers mogelijk 
publiek te bereiken en te  interesseren. 
We maken ons sterk voor een gezonde 

branche die  topkwaliteit levert. 
Daarom wenden wij onze invloed aan 

richting de  politiek, doen veel aan 
promotie  richting publiek en verlenen 
relevante diensten aan al onze musea. 
Eind 2015 telde de Museumvereniging 
436 reguliere leden en  aspirant leden. 
Daarnaast kent de Museumvereniging 

37 gelieerde instellingen. \
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/1\ Voorwoord

Musea, het zijn scholen voor het leven; de 
ankerpunten waar een gemeenschap zijn 
identiteit aan verbindt. Musea zijn de 
magneten die mensen naar een dorp of stad 
trekken, de maatschappelijke verbinders en de 
verbeelders van eigenheid. Dat, en nog veel 
meer. 
Onze leden hebben dit ook in 2015 
uitgedragen. Met de passie en 
onvermoeibaarheid waarmee professionals en 
vrijwilligers in musea aan het werk zijn, en de 
loyaliteit waarmee buren, burgers en vrienden 
zich aan de musea verbinden. En door het 
leggen van politieke en maatschappelijke 
verbindingen die het maatschappelijk 
draagvlak vergroten en verstevigen. 

Musea zijn de schatkamers van ons verleden. 
Door de collecties die ze hebben opgebouwd 
en nu onderhouden en behoeden, verstevigd 
in de Erfgoedwet en de vernieuwde LAMO. 
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Voor iedereen toegankelijk en van dichtbij te 
beleven onder meer door de Nationale 
Museumweek en met de Museumkaart. Het 
zijn ook de voorbereiders op de toekomst, 
kijkend naar alle inspanningen gericht op 
kinderen, zoals de Taskforce Educatie en de 
Rabo Museumkidsweek.

De Museumvereniging ondersteunt haar leden 
in het voor het voetlicht brengen van de 
maatschappelijke waarde van musea. Zij 
organiseert activiteiten met, voor en door 
leden. Dit jaarverslag, met daarin de 
verantwoording van de activiteiten van de 
Museumvereniging, is ingericht langs de lijnen 
van de vijf aspecten van de maatschappelijke 
waarde en de daar aan gekoppelde 
activiteiten. Musea zijn het meer dan waard.

Irene AsscherVonk, bestuursvoorzitter 
April 2016



Sinds 2011 draagt de Museumvereniging de maatschappelijke waarde 
van musea uit aan de hand van vijf aspecten hiervan: de collectie
waarde, de educatieve waarde, de verbindende waarde, de belevings
waarde en de economische waarde. 

De waarden zijn verbeeld in de publicatie Meer dan Waard. De aldus 
gedefinieerde maatschappelijke waarde is inmiddels gewoongoed 
geworden en terug te vinden in publicaties van het ministerie van OCW, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en in jaarverslagen van musea.

Dit jaarverslag belicht een aantal hoogte punten van de Museum
vereniging in het afgelopen jaar, aan de hand van de vijf aspecten 
van de maatschappelijke waarde. Want ook voor ons is deze waarde 
een referentie voor ons handelen en een bron voor onze inspiratie.

Meer dan waard:  
maatschappelijke 
waarde uitdragen.
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/2\ Collectiewaarde

Niet iedereen is zich er van 
bewust, maar de collectie is het 
hart van het museum. Om deze 
kloppend te  houden, is goede 
zorg nodig. Daar horen zowel het 
aantrekken als het afstoten van 
museumstukken bij. 

Afgelopen jaar heeft de 
Museumvereniging  bijgedragen 
aan bekendheid met de betekenis 
van museumcollecties. We legden 
de basis voor zorgvuldig afstoten 
van museumcollecties en zetten 
ons in voor de overheidssteun om 
museumstukken aan te kopen.

steuning van het collectie
management van musea, en de 
bevordering van het maat
schappelijk vertrouwen in de 
museumbranche als hoeder van 
het nationaal erfgoed. 

Naar aanleiding van de ophef over 
de afstoting van het schilderij van 
Marlène Dumas door Museum 
Gouda, en op basis van het advies 
van de commissie Scholten, heeft 
de Museumvereniging in 2015 de 
LAMOtekst geheel herzien, de 
procedure voor bulkafstotingen 
verder vereenvoudigd en zijn de 
stappen voor de nieuwe externe 
meldingsprocedure toegevoegd. 
Door afstotingsvoornemens tijdig 
openbaar kenbaar te maken aan 
de museumbranche, kan die 
eventueel medeverantwoordelijk
heid nemen voor de Collectie 
Nederland.

Met de aanstelling van de juristen 
Els Swaab (voorzitter), Marjan 
Goslings (plaatsvervangend 
voorzitter) en museum
professional Manfred Sellink, 
terzijde gestaan door een pool 
van inhoudelijke experts uit de 

Musea zijn schat
kamers van 
objecten en het 
geheugen van stad, 
streek en land.

museum branche, kunnen 
voortaan discutabele 
afstotingsvoornemens door een 
onafhankelijk en deskundig team 
worden beoordeeld. LAMO en 
Toetsings commissie vallen onder 
verantwoordelijkheid van het 
Museumregister.

Erfgoedwet
Overheden die museumstukken 
afstoten, hebben vanaf medio 
2016 de plicht zich aan de 
Erfgoedwet te houden.

Veel collecties zijn bij musea in 
beheer, maar in bezit van een 
gemeente, provincie of het rijk. 
Musea regelen dit zelf met de 
LAMO. Omdat de LAMO per 2016 
een meldplicht voor musea bij 
afstoting kent, en een toetsing of 
het object beschermwaardig is, 
was het voor die tijd voor de 
leden van de Museumvereniging 
van belang te zorgen dat de 
Erfgoedwet overeenkomstig is. 
Dat is ons gelukt. Het is een 
mijlpaal voor de bescherming van 
collecties tegen financieel 
gemotiveerde afstotingen. 

Afstoten van museale 
objecten met de herziene 
LAMO
De Leidraad voor het Afstoten van 
Museale Objecten (LAMO) geeft 
aan met welke aspecten een 
museum rekening dient te houden 
bij afstoten van museum stukken.

Met de LAMO beogen we de 
bescherming van het erfgoed van 
nationaal belang, de onder
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Ook is met de Erfgoedwet 
geregeld dat musea die de rijks
collectie beheren daarvoor struc
turele bekostiging krijgen. Een 
aloude wens van de Rijksmusea, 
waar de Museum vereniging zich 
hard voor heeft gemaakt. Over de 
berekening van het budget wordt 
in 2016 verder gesproken.

Lobby voor aankoopbudget
Musea hebben zelden eigen 
budget om museumstukken aan 
te kopen.

Gelukkig ontvangen ze regelmatig 
een  museumstuk als schenking 
van particulieren, maar soms is 
een belangrijk stuk uitsluitend te 
koop. Dan kunnen musea een 
beroep doen op particuliere 
fondsen en het overheidsfonds; 
het Mondriaan Fonds. Vanwege 
bezuinigingen heeft dit fonds 
echter weinig geld meer ter 
beschikking. Samen met de 
Vereniging  Rembrandt heeft de 
Museumvereniging bij de minister 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) en de 
Tweede Kamer gepleit voor een 
structurele verruiming. Dat was 
ten dele succesvol: in 2016 komt 
eenmalig één  miljoen euro extra 
beschikbaar. 

Nationale Museumweek  
Ons echte goud
De eerste Nationale Museumweek 
vond plaats van 18 tot en met 
26 april 2015.

De Museumvereniging wil met en 
tijdens de Nationale Museumweek 
heel Nederland in  contact brengen 
met musea om de waardering voor 
museale collecties te ver groten. 
Met als titel Ons echte goud zette 
de Nationale  Museum week de 
collecties van musea in de schijn
werpers, verbeeld door zeven 
uitvergrote, in goud gehulde 
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replica’s van museale objecten in 
zeven steden. 

Voor de campagne voor de 
Nationale Museumweek is een 
nulmeting gedaan. Daarin gaf 
67% aan musea – heel – belang
rijk te vinden. Na de campagne 
voor de Nationale Museumweek 
was dit percentage gestegen naar 
81%. Van de respondenten die de 
campagne kenden, gaf 72% aan 
binnen drie maanden een museum 
te gaan bezoeken, bij de nulmeting 
lag dit percentage nog op 51%. 

De mediacampagne – vooral in 
media waar nietbezoekers te 
vinden zijn – was nieuw en groot in 
omvang en past bij de belevings
waarde die onder meer door de uit
vergrote vergulde pronkstukken een 
extra dimensie kreeg. Het rende
ment op de mediainvestering was 
ruim 200%. Dankzij deelnemers van 
de BankGiro Loterij konden we een 
bedrag investeren van € 1,3 miljoen 
waarmee we een mediawaarde 
genereerden van meer dan 
€ 4 miljoen. #OnsEchteGoud had 
een bewezen bereik van 486.166 
unieke gebruikers met totaal 
997.434 impressies, 
#MuseumweekNl een bewezen 
bereik van 539.261 unieke gebrui
kers met 815.484 impressies.
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Suggesties voor het gesprek tussen musea en gemeenten

In 
Samen spraak 
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/3\ Verbindende waarde

Musea zijn knooppunten in 
de samenleving en zorgen 
voor sociale samenhang. 
De Museumvereniging heeft 
dit op verschillende manieren 
 uitgedragen aan politici en 
gemeenteambtenaren. 
Samen met onze leden 
 hebben we de sociale waarde 
verder  verkend tijdens ons 
congres.

Musea bieden een 
ontmoetingsplek 
en platform voor 
heden, verleden en 
toekomst.

In Samenspraak is de opvolger 
van de zogeheten Handreiking 
voor museumbeleid aan 
gemeenten van tien jaar geleden. 
Het is geschre ven op initiatief 
van het Landelijk  Contact 
Museum consulenten (LCM) in 
samen werking met de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de Museum vereniging. 
Het Mondriaan Fonds gaf 
financiële steun.

In Samenspraak 
met gemeenten
In 2015 heeft de Museum
vereniging  meegewerkt aan 
het  boekje In Samenspraak, 
suggesties voor het gesprek 
tussen musea en gemeenten.

Doel van het boekje is om de 
communicatie tussen gemeenten 
en musea makkelijker te maken. 
Een manier is om musea aan te 
sporen om met de bril en blik van 
de gemeente naar zichzelf te 
kijken. Het onderling contact kan 
aanzien lijk verbeteren als een 
museum zich afvraagt wat het 
voor de gemeente kan doen en 
betekenen en welke eventuele 
noden het kan helpen lenigen. 
Met Q&A’s worden museum
directeuren op nieuwe ideeën 
en gedachten gebracht.  
Wethouders en ambtenaren 
krijgen uitleg over wat er leeft 
en speelt bij hun plaatselijke 
museum. 
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Het 9e Museumcongres: 
Reinventing the Museum 
2020
Het jaarlijkse Museumcongres 
was op 8 oktober 2015 in Paleis 
het Loo in Apeldoorn.

Deze 9e editie van het Museum
congres had als thema 
Reinventing the Museum 2020 en 
ging over de maatschappelijke 
verankering van het museum en 
de nabije toekomst. Er waren 400 

deelnemers, met name directeu ren 
en anders besluit vormers in de 
museum wereld en  aanpalende 
gebieden, zoals overheden, 
 fondsen en Raad voor Cultuur. 
Paul van Liempt was dagvoorzitter. 
Sprekers waren onder anderen 
minister van OCW Jet Bussemaker, 
D66 fractie voorzitter Alexander 
Pechtold,  Susanna Pettersson 
van de Finnish National Gallery 
en Sharon Heal, directeur van de 
Britse Museums Association.

Stages voor politici 
Met een stage in het museum wil 
de Museumvereniging politici op 
een informele en leuke manier 
kennis laten maken met de 
dynamiek en de diversiteit van het 
museale bedrijf.

Zij zien zelf en van dichtbij hoe 
bijzonder en bijzonder groot de 
maatschappelijke waarde van een 
museum is. Het stimuleert de 
verbondenheid met musea. 
De politieke stages zijn een 
activiteit uit het programma 
Meer dan waard. 

In februari 2015 volgde Mona 
Keijzer, Tweede Kamerlid voor het 
CDA, een stage in Teylers 
Museum in Haarlem, en daar was 
zij onder meer betrokken bij een 
intern transport van een tekening 
van Michelangelo. Robert Strijk, 
wethouder Cultuur van Leiden 
voor D66, volgde in november 
2015 een stage in De Lakenhal. 
Hij maakte kennis met veel 
facetten van het museumwerk, 
zoals het rondleiden van een 
basisschoolklas, het documen
teren van een object en kaart
verkoop aan de kassa.
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/4\ Educatieve waarde

Kinderen zijn onze toekomst. 
Scholen en musea dragen met 
museumeducatie bij aan de 
cognitieve, creatieve en sociale 
 ontwikkeling van jonge kinderen. 

Museumeducatie stimuleert 
burgerschap, zet aan tot 
reflectie, prikkelt de creativiteit 
en biedt nieuwe inzichten door de 
confrontatie met het verleden. 
Musea kunnen met hun 
 collecties aansluiten bij vrijwel 
alle leergebieden: Nederlands, 
geschie denis, aardrijkskunde, 
 biologie, techniek en 
kunstzinnige vorming.

Musea zijn door 
hun verhalen en 
objecten een unieke 
leeromgeving voor 
iedereen.

Taskforce Museumeducatie
Om beter zicht te krijgen op 
het bezoek van scholen aan 
musea en dit onderwerp op de 
kaart te zetten van publiek 
en politiek, richtten we begin 
2015 de Taskforce Museum
educatie op. 

De Taskforce verzamelde goede 
voorbeelden en voerde 
gesprekken met professionals op 
scholen en in musea door heel 
Nederland. Het concludeerde in 
het rapport In Musea komt 
onderwijs tot leven dat met de 
samenwerking tussen primair 

onderwijs en musea veel winst te 
behalen is. Het rapport biedt 
inhoudelijke en praktische 
argumenten en ingrediënten voor 
succesvolle samenwerking en 
komt met bevindingen en 
aanbevelingen aan musea, 
PABO’s en de rijksoverheid.
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Museumeducatieprijs voor 
Kröller-Müller Museum 
In de museumbrief Samen 
werken, samen sterker heeft 
minister Bussemaker van OCW de 
Museumvereniging verzocht een 
prijs te ontwikkelen voor het 
beste samenwerkingsproject 
tussen basisscholen en musea.

De Museumvereniging heeft de 
Taskforce Museumeducatie de 
uitwerking ervan vorm laten 
geven. Hier is een tweejaarlijkse 
prijs uit voortgekomen. Uit de 
inzendingen zijn door een vakjury 
uit veertien genomineerden drie 
finalisten benoemd. Het Kröller
Müller Museum werd de eerste 
winnaar met het samenwerkings
project De Digitale Scheur
kalender. Het ontving de prijs ter 
waarde van 50.000 euro tijdens 
het internationale congres Hands 
On! Children in Museums, uit 
handen van de directeurgeneraal 
Cultuur en Media, Marjan 
Hammersma. Met deze prijs 
ontwikkelt het KröllerMüller 
Museum een technologische 
toepassing, zodat ook andere 
musea de  digitale scheurkalender 
kunnen gebruiken.
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/5\ Belevingswaarde

Een museumbezoek is een 
ervaring. En steeds meer is het 
ook voor kinderen een belevenis.
Om die belevingswaarde van 
musea voor  kinderen en gezinnen 
beter onder de aandacht te 
brengen, ontwikkelt de Museum
vereniging al een aantal jaren 
nieuwe initiatieven met online 
games, museuminspecteurs, een 
kinderplatform en sinds  afgelopen 
jaar een nationaal evenement.

Musea laten 
herinneringen boven 
komen en bieden 
nieuwe ervaringen.

Rabo Museumkidsweek
Tijdens de herfstvakantie 2015 
vond de eerste Rabo Museum
kidsweek plaats. 

De samenwerking met Rabobank 
is gebaseerd op de gedeelde 
doelstelling om cultureel  erfgoed 
toegankelijk te maken voor een 
breed publiek en praktisch biedt 
het een  paraplu voor al bestaande 
samenwerkingsverbanden tussen 
musea en lokale Rabobanken. 

De Rabo Museumkidsweek heeft 
de volgende doelstellingen:
  Investeren in museumbezoek 

door kinderen en zo zorgdragen 
voor een toekomstige generatie 
museumbezoekers

  Het museale aanbod en de 
rijkdom en  variatie aan musea en 
activiteiten zichtbaar maken

  Musea ondersteunen bij het 
genereren van bezoek tijdens de 
herfstvakantie

  Kinderen actief betrekken

Daarom werd een landelijke 
wedstrijd  georganiseerd waarbij 
kinderen werden uitgenodigd 
hun favoriete museumobject te 

kiezen en daar een verhaal bij te 
vertellen dat met foto of filmpje 
online kon worden geplaatst. Per 
provincie was er een winnaar 
(m/v) en de hoofdprijs was een 
rondvlucht met de Dakota Prinses 

Amalia. Alle 494 deelnemers 
kregen als bedankje en mooie 
herinnering aan de Rabo Museum
kidsweek een exclusief Gouden 
Boekje, geschreven en geïllustreerd 
door  Harmen van Straaten.
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Rabobank en Museumvereniging 
hebben via eigen en ingekochte 
media gezorgd voor landelijke 
aandacht voor de Rabo Museum
kidsweek. Er was een speciale 
landingspagina, gekoppeld aan 
Museumkids.nl waarop het  aanbod 
van musea werd gebundeld. 

Er deden 231 musea mee aan de 
Rabo  Museumkidsweek met in 
totaal 421 museale activiteiten. 
Er waren in en rond de week 25 
actieve samenwerkingsverbanden 
tussen lokale Rabobanken en 
musea. 

www.museumkidsweek.nl telde 
77.000 bezoeken en 59.000 
unieke bezoekers. In 2016 is de 
tweede editie van de Rabo 
Museumkidsweek. 

Museumkids
Museumkids, het online platform 
van de Museumvereniging, wil 
bezoek met kinderen aan musea 
stimuleren. 

Museumkids neemt kinderen 
serieus, hun input en ideeën tellen 
mee. Door het inspecteren van 
een museum leveren ze waarde
volle informatie over en aan 
musea en kiezen ze samen het 
Kidsproof museum van het jaar. 
In 2015 won het Verzetsmuseum 
Junior van het Verzetsmuseum 
Amsterdam de prijs voor het 
beste Kidsproof museum tijdens 
een feestelijke uitreiking in het 
Spoorwegmuseum. 

De games op het platform maken 
de spelers meer bewust van 
musea. Een game, gebaseerd of 
opgebouwd op basis van een 
specifiek museum, maakt nieuws
gierig naar dat museum en zet 
aan tot bezoek. 
Doelstelling voor 2015 was 
minimaal een gelijkblijvend 
percentage van 10,3% 
Museumkidskaarten op het totale 
aantal Museumkaarten. Die 
doelstelling is gehaald. Er is 
– tegen de demografische 
ontwikkelingen in – een toename 
in de groep kinderen tot 12 jaar.  

Voor Museuminspecteurs was de 
doelstelling om in het seizoen 
20142015 3.000 actieve museum
inspecteurs te hebben. Met 2.883 
inspecteurs ultimo 2015 is die 
doelstelling vrijwel gehaald. 
Het aantal Kidsproof musea steeg 
aanzienlijk van 19 in 2014 naar 
31 in 2015. 

In 2015 is de nieuwe game Vrije 
Vogels gelanceerd. Het is een 
interactief spel dat je in het 

Airborne Museum ‘Hartenstein’ 
op een tablet speelt. Het thema is 
vrijheid en door het spelen van 
het spel – bij voorkeur in gezins
verband – worden de diverse 
kanten van het onderwerp belicht. 
Het spel voert je door het 
museum en koppelt belangrijke 
stukken in het museum aan 
fictieve situaties. Vrije Vogels 
maakt gebruik van de Beacon
technologie en kan in andere 
musea speelklaar gemaakt worden.

http://www.museumkidsweek
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/6\ Economische waarde

Musea zijn steeds ondernemender 
en dragen zelf een steeds groter 
aandeel in de kosten. De Museum
vereniging helpt musea daarbij 
met inzicht in bedrijfs econo
mische gegevens en met het 
collectief verhogen van museum
bezoek met de Museumkaart. 

Musea zijn een 
toeristische trek
pleister, dragen bij 
aan de leef baarheid 
en maken wel vaarts
winst.

1,2 miljoen Museumkaart-
houders
2015 was wederom een succesvol 
jaar voor de Museumkaart. 

Het aantal kaarthouders komt met 
een groei van 100.000 kaarten nu 
op een totaal van 1,2 miljoen. De 
kaarthouders waren goed voor 
maar liefst 8,3 miljoen bezoeken, 
800.000 meer dan in 2014. Het 
gemiddelde bezoek per kaart is 
6,8, de gemiddelde gewogen 
entreeprijs van de aangesloten 
musea was € 10,61 inclusief btw. 
We keerden aan de musea een 
recordbedrag van € 52 miljoen uit 
aan bezoekvergoeding. 

Voor de koper heeft de Museum
kaart een  eenvoudige propositie; 
die betaalt eenmalig een bedrag en 
mag vervolgens een jaar lang naar 
ruim 400 aangesloten musea. Kri
tiek is er ook, met name waar het 
gaat om toeslagen en wachtrijen.
Sinds de tweede helft van 2015 
kunnen  Museumkaarthouders op 
museumkaart.nl een eigen account 
aanmaken. De kaarthouder kan 
zijn of haar gegevens beheren en 
facturen inzien. Vanaf 2016 worden 

meer functionaliteiten toe gevoegd. 
Eind 2015 waren er ruim 100.000 
accounts aangemaakt. 

Inkomsten
Om de aangesloten musea 
voldoende te  kunnen blijven 
vergoeden, moet de prijs van de 
Museumkaart meebewegen met 

de entreeprijzen van de musea. 
In tegenstelling tot 2014 is de 
verkoopprijs van de Museumkaart 
in 2015 niet verhoogd. De ver
koop prijs voor volwassenen is 
€ 59,95, voor jongeren tot en met 
18 jaar € 32,50. Vanaf het tweede 
jaar betalen kaarthouders € 4,95 
per kaart minder, ofwel € 55,– per 



Museum
cijfers
2014
Jaaruitgave 
Stichting Museana
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jaar voor een kaart voor volwasse
nen en € 27,50 voor een jongeren
kaart. De musea ver zorgden in 
2015 64% van de verkopen van 
nieuwe Museum kaarten. Zij 
krijgen een provisie van € 3,50 
per verkochte kaart. 
Het succes van de Museumkaart 
zorgt overigens niet alleen voor 
meer entreegelden, maar ook voor 
meer bezoeken en hogere inkom
sten uit museumwinkel en horeca. 

Uitgaven
Maandelijks ontvangen de aan
gesloten musea op basis van hun 
bezoekcijfers van kaarthouders 
een voorschot van 50% van de 
gemiddelde volbetaalde entree
prijs. Na afloop van het kalender
jaar wordt bekeken en berekend 
welk bedrag nog beschikbaar is 
en op basis daarvan wordt de 
definitieve hoogte van de 
vergoeding vastgesteld. Het 
streven is om minimaal 60% van 
de gewogen entreeprijs per 
bezoek uit te betalen. In 2015 is 
een hogere bezoekvergoeding van 
63% uitgekeerd. Voor 2016 is 
60% opnieuw het streven. 

Meer weten van Museum kaart-
houders
Alle kaartnummers van bezoeken 
met de Museumkaart worden 

vastgelegd in de database van 
Stichting Museumkaart. Door de 
kaartnummers te matchen met de 
gegevens in de personendatabase 
kunnen wij (laten) zien waar de 
kaarthouder woont, welke musea 
hij of zij wanneer heeft bezocht 
en kenmerken zoals leeftijd en 
geslacht. Privacywetgeving 
verbiedt om deze gegevens tot 
één persoon herleidbaar 
openbaar te maken. Toch biedt 
de  matching interessante en 
bruikbare gegevens. Steeds meer 
musea maken gebruik van deze 
rapportage. 

Museumcijfers 2014
Eind 2015 verscheen 
Museumcijfers 2014, de jaarlijkse 
uitgave van Stichting Museana in 
samenwerking met de 
Museumvereniging. 

Anders dan in voorgaande jaren 
kozen we er voor om twee 
thema’s uit te diepen en de  cijfers 
over 20112014 trendmatig te 
laten  analyseren: de trend
verschillen tussen grote, 
middelgrote en kleine musea, en 
het effect van de bezuinigingen 
op musea. Kleine en middelgrote 

musea bleken het aanzienlijk 
moeilijker te hebben dan grote 
musea. En van alle musea kampte 
een kwart met zeer stevige 
bezuinigingen. Deze conclusies 
resulteerden in een inhoudelijk 
rijkere publicatie en ruime 
aandacht in de media. 

De doelstelling om de respons 
van  musea te verhogen is deels 
geslaagd: aan Museumcijfers 
2014 namen 263 leden van de 
Museumvereniging deel. Voor 
meer eenduidigheid in de 
informatie over museumcijfers 
zijn samenwerkingsafspraken 
gemaakt met CBS en RCE. 
Museumcijfers 2014 laat zien dat 
musea  verschil maken in de 
samenleving, niet in het minst 
door hun grote aantallen 
bezoekers die ook weer een 
bijdrage leveren aan de 
economische ontwikkeling van 
stad of regio en van ons land.



Looptijd 1 april 2015 – 1 oktober 2016

Museum 
CAO
/2015\
/2016\

Functie-
handboek
Musea

Museumvereniging

Functie-
handboek
Musea

17

/7\  Wat we nog meer realiseerden in 2015
Ook in het afgelopen jaar 
organiseerde de Museum
vereniging veel bijeenkomsten, 
 verspreidde meerdere publicaties 
en was zichtbaar in de media. 
Naast de inzet van het bureau en 
het bestuur zijn het vooral de 
leden die het werk verzetten, in 
kringen, werkgroepen,  commissies, 
secties, redacties, klankbord
groepen en andere verbanden. 
Zij zijn de vereniging en geven de 
vereniging de kracht om het 
verschil te maken. Het voert te 
ver om alles in dit verslag te 
benoemen, daarom onderstaand 
een selectie.

Museum-cao 2015-2016 
Op 1 april 2015 hebben partijen 
overeenstemming bereikt over 
verlenging van de Museumcao 
tot 1 oktober 2016. 

Naast loonafspraken is vooral 
gesproken over de gevolgen van 
de nieuwe wet Werk & Zekerheid, 
zoals verkorting van de ketenregel 
en aanpassing van duur en opbouw 
van de WW. Het Maritiem Museum 
en op de valreep van 2015 ook het 

de opzet van de functie beschrij
ving en de meer generieke opzet 
van het functie gebouw. Ook is er 
voor geko zen om meer functies 
op drie niveaus te beschrijven. 
Het hand boek is in nauw overleg 
met een commissie vanuit de cao
leden samen gesteld. 

Museumnorm en Museum-
register
Leden van de vereniging dienen 
opgenomen te zijn in het 
Museum register omdat zij dan 
voldoen aan de Museumnorm. 

De Museumvereniging en het 
Landelijk  Contactorgaan 
Museum consulenten stellen 
samen de norm vast; de toetsing 
en registratie voert de onaf
hankelijke stichting Neder lands 
Museumregister uit. In 2015 is de 
Museumnorm vereen voudigd en 
de toetsingswijze gewijzigd. 
Daarmee komt de ver eniging 
 tegemoet aan de veel gehoorde 
klacht dat het proces van 
registratie te belastend is. 
De nieuwe norm en toetsingswijze 
zijn vanaf 2016 van kracht. 

Stedelijk Museum hebben zich 
aangesloten bij de cao. Hun toe
treding bevestigt het belang van 
de cao in de museumsector. De 
Museumvereniging blijft zich sterk 
maken voor verdere uitbreiding.

Functiehandboek Musea 
In 2015 verscheen het  volledig ver
nieuwde Functiehandboek Musea. 
De belangrijkste wijzigingen 
betreff en aantal en soort functies, 
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Secties en kennisdagen 
De Museumvereniging kent negen 
secties die elk eigen activiteiten 
organiseren, met als doel de 
 professionele verdieping van 
museummedewerkers.

In 2015 waren er in totaal 13 
activiteiten waar kennis werd 
gedeeld, informatie uitgewisseld en 
leden elkaar konden ontmoeten. 
Naast activiteiten per sectie zijn 
er sinds 2015 Museumkennis

dagen. De Museumkennisdagen 
zijn gegroepeerd rond drie 
thema’s: Collectie, Zakelijk en 
Publiek. Elk half jaar organiseren 
de secties gezamenlijk een 
kennis dag. In mei 2015 vond de 

eerste Museumkennisdag Publiek 
plaats in het Nationaal Militair 
Museum met ruim 250 deel
nemers. Op deze manier delen 
leden sectieoverstijgend in de 
nieuwste ontwikkelingen.
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/8\ Organisatie

Bestuur en verenigingsbureau 
Het bureau van de Museumvereniging is ingericht naar de doelgroepen 
leden, publiek en politiek. De leiding ligt bij het managementteam dat in 
2015 bestond uit een algemeen directeur, een directeur Leden en een 
manager Collectieve Promotie. De algemeen directeur legt verant woor
ding af aan het bestuur, en het bestuur aan de ledenvergadering. Het 
bestuur van de vereniging wordt gekozen door de ledenvergadering. Het 
bestuur vormt een  personele unie met dat van de Stichting  Museum
kaart, waarvan de algemeen directeur van de vereniging enig directeur is.  

Bij het schrijven van dit verslag 
hebben we het verlies van Toine 
Berbers, onze directeur Leden, te 
betreuren. Op 24 maart 2016 over
leed hij als gevolg van kanker. Toine 
werkte in 2015 met grote inzet aan 
de belangen van de rijksmusea, de 
Museum cao, de publicatie In Samen
spraak, de vereen voudiging van de 
Museumnorm, de eerste Museum
kennis dag van de secties, het geheel 
vernieuw de  Museum congres, een 
verbeterde publi catie van Museum
cijfers en de aanloop naar een 
vernieuwd vakblad Museum visie. 
Eind 2015 droeg hij een groot deel 
van zijn taken over om zich vrij te 
maken voor wat zijn laatste klus is 
geworden, een groots onderzoek 
naar de  toekomst van musea. 
We zullen zijn werk voort zetten en 
zijn wijze van werken missen.©
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Ledenvergaderingen
Het Centraal Museum was gastheer voor de kring en leden
vergadering op 18 mei 2015. De kring Rijksmusea vergaderde als eerste 
en deelde vervolgens haar bevindingen in de plenaire ledenvergadering. 
De vergadering stemde in met het eerste jaarverslag van de nieuwe 
Museum vereniging en de jaarrekening 2014 en verleende het bestuur 
decharge. De leden konden zich vinden in de voorgestelde tender
procedure voor een nieuwe accountant. Met de leden werd informatie 
gedeeld over de inzet van public affairs op actuele onderwerpen zoals 
de Erfgoedwet, Taskforce Museumeducatie, de komende Cultuurplan
periode en de nieuwe norm van het Museumregister. Ook de Nationale 
Museumweek en de Museumkidsweek 2015 werden besproken. 

De tweede ledenvergadering vond plaats op 23 november 2015 in het 
Haags Gemeente museum en werd in een nieuwe vorm gegoten. 
Voorafgaand aan een ingekorte plenaire ledenvergadering met als 
agendapunten onder meer het jaarplan, de begroting 2016 en de 
herbenoeming van de penningmeester, vonden naast een vergadering 
van de Kring Rijksmusea twee interactieve sessies plaats met als 
onderwerpen de klantenpas van de BankGiroLoterij en de LAMO. 
De uitkomsten zijn gedeeld tijdens de plenaire vergadering.  

Samenstelling bestuur
Bestuursleden worden benoemd door de ledenvergadering voor een 
periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van nog 
eens vier jaar. Het bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan de 
voorzitter en  penningmeester niet werkzaam zijn bij een museum of 
deel uitmaken van een bestuur of raad van toezicht van een museum. 

De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de 
vereniging. De samenstelling over 2015 is als volgt: 

 Irene AsscherVonk, voorzitter
 Annabelle Birnie, bestuurslid
  Erik van Ginkel, vicevoorzitter, zetel rijksmusea
 Ewoud Goudswaard, penningmeester
  Marjan Scharloo, bestuurslid, zetel rijksmusea
 Paul van Vlijmen, bestuurslid
 Adrie Warmenhoven, bestuurslid

Governance Code Cultuur
Het bestuur van de Museumvereniging volgt de Governance Code 
Cultuur. Hierin is o.a. opgenomen dat bestuurders ten hoogste een 
onkostenvergoeding ontvangen. De directie had in 2015 een arbeids
overeenkomst voor onbepaalde tijd en een in de sector passende 
bezoldiging, die binnen de Wet Normering Topinkomens valt. 
Voor controle van de jaarrekening 2015 heeft de leden vergadering 
PWC als externe accountant benoemd.
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