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Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag

Voorwoord
Het Buitenmuseum ligt aan het mooiste stukje van de Singelsgracht van Den Haag in
een levendige veelzijdige stadswijk bij stations en met de binnenstad op loopafstand.
Afgelopen twee jaar heeft de locatie van het Buitenmuseum geprofiteerd van
positieve ontwikkelingen. Zo zijn kademuren vervangen en is Dunne Bierkade, de
naburige Wagenstraat en de Stationsweg opnieuw ingericht. Het plan 'Loper Oude
Centrum’, de route van Station Hollands Spoor naar het oude centrum, resulteert in
een fraaie, gastvrije en veilige route naar het centrum van Den Haag. Het
Buitenmuseum ligt direct aan deze route. Op de hoek van de Wagenstraat is een
parkeerplek gekomen waar (mogelijk) een touringcar zou kunnen staan. Ook zijn er
meer plekken om fietsen te stallen. Op de Avenue Culinaire is kwalitatief goede
horeca gekomen. Plannen voor het weren van de prostitutie tegenover het
Spinozahuis worden momenteel uitgewerkt. Echter, de verkeerssituatie op de
grachten is vooral bij de terrassen en terrasboten ronduit gevaarlijk. Het Paulus
Potterhuis en Jan van Goyenhuis liggen direct aan deze terrassen. Ook is de
toeristische ontsluiting naar het centrum van Den Haag niet goed.
In 2018 heeft het Buitenmuseum gewerkt aan de toegankelijkheid voor het publiek
door vaste openingstijden gedurende regelmatige periodes, het toegankelijk maken
van informatie over het Buitenmuseum, presentatie- en educatiebeleid, het
professionaliseren van de bedrijfsvoering (AVG, procesbeschrijvingingen,
veiligheidsplan, vrijwilligersbeleid etc.), het inrichten van het museum,
collectievorming, het ontwikkelen van nieuwe producten (wandelingen, rondleidingen,
arrangementen), het uitbouwen van de contacten, het versterken van de onderlinge
band met diverse organisaties en het uitwerken van een goede programmering voor
het Haagse jaar van de Gouden Eeuw 2019. Begin 2019 kunnen we aanvangen met
de eerste keuring voor de museumnorm 2015. Ook willen we in aanmerking komen
voor een culturele ANBI-verklaring.
Het toerisme in Nederland zal de komende jaren hard groeien aldus het Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Het NBTC houdt er rekening mee dat
het aantal buitenlandse toeristen toeneemt van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in
2030. Ook verwacht het bureau dat het aantal binnenlandse toeristen zal toenemen
van 24 miljoen vorig jaar naar bijna 31 miljoen in 2030. De verwachte groei biedt
grote kansen voor het Buitenmuseum, met name wanneer strategische
samenwerkingsverbanden worden aangegaan.
Door al deze ontwikkelingen was het tijd om het Meerjarenplan uit 2017 te herzien.
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Inleiding
Het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag wil de toeristische krachten bundelen in
het Oude Centrum van Den Haag door een aantal bijzondere verborgen parels in het
Oude Centrum op de kaart te zetten. Wij willen door gebruik te maken van het DNA
van de wijk een omwenteling in gang zetten en het oude centrum op de kaart te
zetten als aantrekkelijke, toeristische en recreatieve (groeps)destinatie. Hier is men
thuis bij de kunstenaar, aan tafel bij de filosoof, kan men overnachten in de bedstede
van Jan Steen of in één van de kleine huisjes van een typisch hofje uit de Gouden
Eeuw, in de zon flaneren door de tuin van de paleizenbouwer of feesten tijdens één
van de zomerevenementen, genieten van de prachtige grachtenpanden vanaf het
water of op de terrasboten van één van de vele cafés die het gebied rijk is.
Het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag wil deze ‘verborgen parels’ verbinden met
attracties en musea in de binnenstad die voor de toerist al de nodige bekendheid
hebben. Verhalen, locaties, gebouwen en kunstwerken worden zo verbonden.
Stakeholders van het initiatief zijn de gemeente, beheerders van monumentale
gebouwen, buurtbewoners, horeca, attracties en musea.
In 2018 zijn veel nieuwe producten ontwikkeld. Een wandeling door Hofjes van Den
Haag, een anekdotetour met verhalen van de kopstukken van het Buitenmuseum en
de culinaire beleving Jan Steen op tafel zijn hier enkele voorbeelden van. In oktober
zijn een aantal kunstfietsroutes verschenen die kunstwerken die hier zijn ontstaan
met musea in de regio verbinden. In november 2018 zijn er bordjes aan de gevels
van de Dunne Bierkade bevestigd. Deze bieden een belevenisroute met verhalen
over de panden en haar bewoners.
In dit meerjarenplan leest u meer over hoe de organisatie de komende jaren verder
vorm gaat krijgen. Het Buitenmuseum heeft de potentie om na een startperiode als
zelfstandige onderneming te functioneren. Om het museum succesvol te laten
landen is het van doorslaggevend belang om te letten op planologische
ontwikkelingen. Hierbij geldt met name dat lange(re) termijn ontwikkelingen in de
ruimtelijke inrichting en de veranderende samenleving positieve effecten kan hebben
voor de groei en bloei van het initiatief. Het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag
heeft een positieve spin-off op de werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve
sector (mn horeca) van Den Haag, waardoor extra werkgelegenheid kan worden
gecreëerd en de lokale economie wordt vergroot.
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Het merk Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag
In 2019 tot 2023 willen wij het Buitenmuseum definitief als begrip in Den Haag te
vestigen. Het toeristisch potentieel is bijzonder groot. Intensief samenwerken met
organisaties in de binnenstad, de gemeentelijke overheid en musea zijn noodzakelijk
om het gebied (inter)nationaal op de kaart te zetten. Maar, wat is het Buitenmuseum?
Het merk Buitenmuseum is als volgt gedefinieerd:
Waarom zou je kiezen tussen cultuur of entertainment? Het Buitenmuseum heeft het
allebei!
Midden in de historische binnenstad is een schilderrijk stukje van Den Haag met een
aantal zeer fraaie parels. In het Buitenmuseum is alles verrassend dichtbij. Hier
maak je kennis met Van Goyen en ben je welkom in het Huishouden van Jan Steen.
Volg de voetsporten van Van Gogh in Den Haag!
Wil je zien wat dit kleine land beroemd heeft gemaakt? Stap dan binnen in de
Gouden Eeuw bij de roemruchte schilders Paulus Potter en Jan van Goyen.
Blikvanger van het Buitenmuseum is het woonhuis van Van Balckeneynde, bouwer
van het Catshuis, de ambtswoning van onze minister-president en van de vele
paleizen van het Koninklijk huis.
Als stad van Vrede en Recht brengt Den Haag landen van over de hele wereld
samen met als basis het gedachtengoed van Spinoza, dat hier aan het papier is
toevertrouwd.
Binnen 10 minuten ben je in het Mauritshuis en kan je de schilderijen bekijken die
hier zijn ontstaan. Geniet van de vele terrasjes aan de Avenue Culinaire of vaar over
het mooiste stukje gracht van Den Haag. Feesten kan tijdens één van de leuke
waterevenementen.
Het Buitenmuseum biedt je het beste van twee werelden! Wil je álles zien en ervaren
in deze schilderrijke stad aan zee? Neem dan vooral de tijd en overnacht in een fraai
grachtenpand of in het mooiste hofje uit de Gouden Eeuw.
Het Buitenmuseum is te groots voor een dag!
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Wat is het Buitenmuseum, over de inhoud
Het Buitenmuseum bestaat uit een aantal zeer fraaie parels:
• In de panden van de Dunne Bierkade hebben in de loop der eeuwen tal van
rederijen hun thuisbasis gehad. Op gevelbordjes is informatie te vinden. Het gaat
om nr. 2 beurtschipper en opslag, 4a twee maal daagse motordienst naar
Rotterdam, 12 fa. Sillevis, marktschipper, 16 Haagse Stoombootmaatschappij, 21
Dagelijkse pakschuitdienst op Amsterdam en stalhouderij en 29 Dagelijkse
schroefbootdienst naar Leiden. Het volgen van deze belevenisroute brengt het
oude havenkwartier tot leven.
• Op Dunne Bierkade 16a, 17 en het achterliggende terrein was de uitgeverij van
J.N. Voorhoeve. Op het hoogtepunt bedroeg het personeelsbestand 25 personen.
Tot de oorlog was Den Haag een toonaangevende stad op het gebied van
uitgevers.
• Het Huis van Jan van Goyen en Jan Steen (Dunne Bierkade 16a) is al jarenlang
een uniek privé-museum boven één van de populairste biercafés van Den
Haag. Van Goyen schilderde in dit pand honderden schilderijen, waaronder ‘het
gezicht op Den Haag’ en Jan Steen schilderde het interieur met zijn schoonfamilie.
• In het Jan van Goyenhuis (Dunne Bierkade 16a) wordt aandacht besteed aan de
kunstwerken van Van Gogh met bijbehorende briefcitaten te zien die met de directe
omgeving te maken hebben. Hier heeft de Vincent van Gogh Experience Den
Haag een permanent onderkomen gevonden en toont een ‘pop-up tentoonstelling’
van de grootste kunstenaar uit de negentiende eeuw.
• In het pand ernaast, het Paulus Potterhuis (Dunne Bierkade 17), schilderde
Paulus Potter ‘De Stier’. Het huis van Jan van Goyen en Jan Steen een het Paulus
Potterhuis zijn (historisch) met elkaar verbonden. Tijdens een reguliere rondleiding
met een gids krijgt de bezoeker beide panden te zien (vaak ook het Van
Balckeneynde Huis).
• Naast het Paulus Potterhuis staat het monumentale huis van Van Balckeneynde,
de bouwer van de Haagse paleizen en het Catshuis. Later werd het huis gekocht
door Anton en Johann Frantz Lyncker (1776-1791, die hier een ‘fabriek’ voor het
Haagse porselein vestigde. Ook de gebroeders Verveer, een Joodse
kunstenaarsfamilie uit de negentiende eeuw, woonde in dit huis.
• Naast kunstenaars uit de Gouden Eeuw was dit ook in de negentiende eeuw de
buurt van beroemde schilders. Naast het Van Balckeneynde Huis staat het huis
van Bartholomeus van Hove, schilders uit de Romaniek en de oprichter van
Pulchri Studio. Hiernaast (en door verbouwing in hetzelfde pand) woonde de
beroemde Haagse Schoolschilder Johannes Bosboom.
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• Op de Paviljoensgracht 72-74 staat het Spinoza Huis. Jan van Goyen was
aanvankelijk ook eigenaar van dit huis. Later zou Spinoza in dit pand zijn ‘Ethica’
schrijven.
• Het mooiste en oudste hofje van Den Haag, het Heilige Geesthofje (1616
opgericht, regentenkamer 1647) aan de Paviljoensgracht is een van de fraaiste
parels van dit initiatief.
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Waar is het Buitenmuseum, over de locatie
Het Buitenmuseum ligt in het oude centrum aan het mooiste stukje van de
Singelsgracht van Den Haag in een levendige veelzijdige stadswijk bij stations en
met de binnenstad op loopafstand. De Dunne Bierkade, Bierkade en
Paviljoensgracht vormen een schilderrijk stukje van Den Haag dat als Buitenmuseum
aandacht verdient.
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Wie zijn het Buitenmuseum, over ons
Bestuur
Op 6 april 2017 werd de stichting Buitenmuseum officieel opgericht. Initiatiefnemers
waren Mr. M.R.A. Voorhoeve, voorzitter, F.W. Hofstra, penningmeester en C. Abels,
secretaris. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Enkele maanden later werd het
bestuur versterkt met J. van de Mortel, algemeen bestuurslid. F.W. Hofstra is naast
bestuurslid tevens directeur van de operationele organisatie.
Stakeholders
Stakeholders van het Buitenmuseum zijn onder meer Fundatie Voorhoeve, stichting
de Ooievaart, Stichting Het Heilige Geesthofje, De Vereniging Het Spinozahuis en
stichting Monumentenfonds Den Haag en Omgeving. Deze instellingen zijn eigenaar
van diverse onderdelen van het Buitenmuseum. Uiteraard zijn ook andere
stakeholders gebaat bij de exploitatie, het beheer en behoud van het Buitenmuseum,
zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, de ondernemers en de buurtbewoners.
Operationele organisatie en vrijwilligers
De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Zij bepaalt met
het bestuur het strategisch handelen van de organisatie en draagt ertoe bij dat de
missie en doelstellingen van het Buitenmuseum worden behaald. Aan stichting
Buitenmuseum hebben vanaf de oprichting 30 vrijwilligers gewerkt. Het functieprofiel
liep uiteen van SEO-specialist en bouwer van de website tot juridisch adviseur, gids,
toneelspeler, gastheer of gastvrouw, begeleider van het educatieve programma, hulp
bij het organiseren van lezingen, vertaler en bouwkundig adviseur bij het opstellen
van het bedrijfsnoodplan.
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De SWOT-analyse voor strategische planning 2019-2023
Een SWOT analyse maakt onderdeel uit van de strategische planning van het
Buienmuseum. Met deze SWOT analyse maken we een lange termijnplan met een
insteek van de periode van dit meerjarenplan 2019-2023. SWOT staat voor
Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Het gaat dus om sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen. De SWOT is een hulpmiddel om de grote
hoeveelheid informatie van de interne en externe analyse overzichtelijk en eenvoudig
weer te geven. Zo biedt de SWOT inzicht waardoor het Buitenmuseum zichzelf en de
omgeving waarin zij actief is, beter kan begrijpen en beheersen.
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Missie en doelstellingen
Het Buitenmuseum heeft tot doel:
A. het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische karakter van de Dunne
Bierkade en Paviljoensgracht in Den Haag en omgeving evenals het bevorderen
van de positieve uitstraling van de sociaal economische situatie in het gebied;
B. het verdiepen en uitdragen van de kennis van het leven en werk van de Haagse
periode van Jan van Goyen, Jan Steen en Paulus Potter. Daarnaast aandacht
besteden aan de geestelijke werken die hier zijn ontstaan van kunstenaars als
Vincent van Gogh, Bartholomeus van Hove, de gebroeders Verveer, Johannes
Bosboom, de filosoof Spinoza en het Haags Porselein;
C. In het gebouw Jan van Goyenhuis en het Paulus Potterhuis een museum te
exploiteren.
De stichting heeft geen winstoogmerk maar streeft naar een goede marktpositie om
de doelstellingen die de stichting beoogt te realiseren. Het Buitenmuseum,
Schilderrijk Den Haag is een stichting met vrijwilligers, die als de ambassadeurs van
Den Haag deze schilderrijke parel op de kaart zetten. Vrijwilligers, die de gastvrijheid
hoog in het vaandel hebben staan en het gebied en haar historie toegankelijk maken
voor het brede (inter)nationale publiek. De stichting probeert haar missie te bereiken
door middel van uiteenlopende activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd.
De programmering wordt door het bestuur vastgesteld. De activiteiten bestaan uit:
• Het toeristisch ontsluiten van het gebied van het Buitenmuseum, waarbij het Jan
van Goyenhuis samen met het Paulus Potterhuis de permanente basis vormt en
als museum een reguliere openingstijd heeft.
• Het organiseren en/of het faciliteiten van activiteiten.
• Het verwerven van de ICOM status voor het Buitenmuseum. Deze definitie houdt
het volgende in: 'Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het
behalen van winst, toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de
samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt,
presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie
en genoegen' (ICOM 2006).
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Huidige strategie en business definition
drie pijlers: interactie, leren en beleven
Het Buitenmuseum bestaat uit een aantal zeer fraaie parels die vrijwel allemaal
onder begeleiding van een gids van het Buitenmuseum te bezoeken zijn. Het
Buitenmuseum heeft zowel voor groepen als voor individuen (losse kaartverkoop)
een aantrekkelijk programma. De focus ligt op interactie, leren en beleven. Drie
thema’s staan hierbij centraal, namelijk Schilderrijk Den Haag, Koninklijk Den Haag
en ‘Welvarend’ Den Haag (grachten en havenkwartier van toen en nu).
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2019-2023 toekomstige strategie en business definition
vier pijlers: interactie, leren en beleven
In de periode van dit Meerjarenplan 2019-2023 vergroten we het aantal pijlers naar
vier. Nieuw is het thema uitgevers. De focus ligt ook in de komende periode op
interactie, leren en beleven. We willen een veelvoud van (kunst)disciplines in onze
programmering opnemen. Het gaat dan o.a. om culinaire activiteiten, schilderkunst,
toneel, muziek, lezingen, wandelingen, rondleidingen en workshops. Activiteiten
concentreren zich rond de volgende thema’s:
• Schilderrijk Den Haag:
- woon- en werkgebied Vincent van Gogh met pop-up tentoonstelling en wandeling
in 6 talen door de wijk.
- woonhuis/atelier van de schilder Jan van Goyen (Gouden Eeuw)
- woonhuis/atelier van de schilder Jan Steen (Gouden Eeuw)
- woonhuis/atelier van de schilder Paulus Potter (Gouden Eeuw)
- woonhuis/fabriek met ongeveer 40 schilders Haags Porselein
- woonhuis/atelier van de schilder Bartholomeus van Hove (Romantiek, oprichter
Pulchri Studio)
- woonhuis/atelier van de schilders Elchanon en Salomon Verveer (Romantiek)
- woonhuis/atelier van de schilder Johannes Bosboom (Haagse School)
- schilders van de Oud-Hollandse tegels in het Van Balckeneynde Huis
- schilderijen door de eeuwen heen in het Van Balckeneynde Huis
- plafondschildering van Johannes Stortenbeker
• Welvarend Den Haag
- nr. 2 beurtschipper en opslag, nr. 4a twee maal daagse motordienst naar
Rotterdam, nr, 12 fa. Sillevis, marktschipper, nr. 16 Haagse
Stoombootmaatschappij, nr. 21 Dagelijkse pakschuitdienst op Amsterdam en
stalhouderij, nr. 29 Dagelijkse schroefbootdienst naar Leiden
- 400 jaar oude gracht gegraven op initiatief van prins Maurits
- Haagse rondvaart
- trekschuitafbeeldingen/riviergezichten Jan van Goyen en Bartholomeus van Hove
- gedempte grachten, zoals de Paviljoensgracht
• Koninklijk Den Haag, Den Haag en het huis van Oranje-Nassau
- in schilderijen Jan van Goyen en Jan Steen zijn verwijzingen naar het Oranjehuis
(o.a. gezicht op Den Haag)
- in 2e Gouden Eeuw, nml Negentiende Eeuw ook een periode van bloei van het
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Koningshuis o.a. Oranjegezinde schilder Johannes Bosboom en de Oranjegezinde
fotograaf Maurits Verveer die de eerste officiële foto van prinses Wilhelmina
maakte ('photograaf van Z.M. den Koning der Nederlanden en H.M. de Koningin’)
- wijk tegenover de Dunne Bierkade is eerbetoon aan Koninkrijksjubileum met
straatnamen die met het vormen van het Koninkrijk te maken hebben
- plafond van Johannes Stortenbeker als paleizendecorateur van o.a. Soestdijk
- familieband Paulus Potter (Oranjes), opdrachten stadhouderlijk hof (o.a.
schoorsteenstuk Amalia Solms)
- Van Balckeneynde die de paleizen in de omgeving bouwde maar ook
Huygens'Hofwijck waar de secretaris van de drie opeenvolgende Oranje
stadhouders woonde
- De gracht die 400 jaar geleden aangelegd werd op initiatief van Prins Maurits en
waar Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hun kennismakingstour in
Zuid- Holland mee begonnen
- Eetservies met buitenplaatsen van de Oranjes van Het Haags Porselein werd
door het Nederlandse volk geschonken aan Koningin Juliana en prins Bernhard
voor hun 25 jarig jubileum
• Uitgevers Den Haag (= nieuw)
• - Tot de oorlog was Den Haag een toonaangevende stad op het gebied van
uitgevers
- De uitgeverij van J.N. Voorhoeve (1873-1948). In het Paulus Potterhuis (nr.17),
het Jan van Goyenhuis (16a) en het Van Balckeneynde Huis (nr.18) wordt
aandacht besteed aan de uitgeverij van Voorhoeve
- Uitgeversfirma Gebr. Belinfante met boekhandel op de Wagenstraat en drukkerij
op de Paviljoensgracht
- nu nog is op de Dunne Bierkade een drukkerij gevestigd
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Museumnorm 2015
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Het Buitenmuseum neemt de ICOM (International Council of Museums) definitie van
museum als uitgangspunt voor haar museaal handelen. Dit houdt het volende in:
'Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst,
toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar
ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert
en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en
zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen' (ICOM 2006). Het
Buitenmuseum wil in 2019-2013 de status van geregistreerd museum behalen. Dit
houdt in dat wij aan de museumnorm 2015 moeten voldoen.
Nederland kent geen museumwet. De titel
'museum’ is dan ook niet beschermd. Om toch
een standaard te stellen, hebben de
Museumvereniging en het Landelijk Contact van
Museumconsulenten (LCM) in 2000 gezamenlijk
de Stichting het Nederlands Museumregister
opgericht. Het doel van de museumregistratie is
het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren
van de kwaliteit van de Nederlandse musea, en
daarmee verantwoord beheer van het culturele
erfgoed. Musea die op of boven de
minimumstandaard functioneren, vervullen hun
museale taak naar behoren en worden
opgenomen in het Museumregister. Zij ontvangen het 'Certificaat Geregistreerd
Museum’.
De museumnorm bestaat uit 17 criteria voor goed museaal handelen. Deze zijn
verspreid over 3 thema’s, namelijk a. bedrijfsvoering, b. collectie en c. publiek (zie
afbeelding op pagina 15). Uitgangspunten (norm) is dat het Buitenmuseum verklaart :
- De ICOM definitie als uitgangspunt te nemen voor ons museaal handelen
- De Ethische code te onderschrijven
- De LAMO te volgen bij het afstoten van de collectie
De vereiste documenten voor de Museumnorm 2015 zijn: de statuten (6 april 2017),
het financieel inhoudelijk jaarverslag (jan. 2018), beleidsplan (jan. 2018), begroting
(2018) en het collectieplan (in de maak).
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A. BEDRIJFSVOERING
1. Het museum onderschrijft de Ethische Code.
De code is in de bijlage toegevoegd. Het Buitenmuseum onderschrijft de Ethische
Code.
De Ethische Code is door ICOM (International Council of Museums) geformuleerd
biedt globale ethische richtlijnen die van toepassing zijn op musea in de gehele
wereld. De in de code genoemde ethische uitgangspunten zijn dienstbaarheid van
het museum aan de samenleving en het professionalisme van de
museummedewerkers.
De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele zelfregulering
op een aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en
verantwoordelijkheid heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet
voldoende bezighoudt. De Code legt minimumnormen vast voor de handelwijze en
het prestatieniveau van museummedewerkers en anderen die tot de museale
beroepsgroep gerekend worden. De Code legt ook vast wat het publiek redelijkerwijs
mag verwachten van het museale beroepsveld.
2. Het museum heeft een document dat de juridische status en de museale
doelstelling benoemt en een document waaruit blijkt dat ongeacht de
rechtspersoon, eventuele winst ten goede komt van de museale doelstelling.
Het Buitenmuseum heeft in de statuten de juridische status en de museale
doelstelling bekrachtigd. Hierin wordt ook genoemd dat de winst ten goede komt van
de museale doelstelling.
3. Het museum maakt een meerjarig beleidsplan. Dit bevat in ieder geval: de
doelstelling, hoe de doelstelling bereikt zal worden en de financiële
onderbouwing van die doelstelling.
Dit document is het meerjarig beleidsplan. Het beleidsplan is opgesteld naar
aanleiding van een SWOT-analyse. Door de veranderende toeristenbranche, het
ondernemingsklimaat en het toegenomen belang van cultureel ondernemen (ipv
subsidie-gedreven) is het meerjarig beleidsplan van 2017 herzien.
4. Het museum maakt een jaarverslag en een jaarrekening met
akkoordverklaring conform de statuten.
Het jaarverslag van het Buitenmuseum is op de website https://
www.buitenmuseum.com te vinden. Hier is ook het financiële verslag aan
toegevoegd.
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5. Het museum past de Governance Code Cultuur toe.
Het Buitenmuseum past deze code toe. In een apart document staat beschreven hoe
dit in dit specifieke museum van toepassing is.
6. Het museum zorgt voor de veiligheid van personen en collecties: het
museum heeft een veiligheidsbeleid.
Het Buitenmuseum heeft een veiligheidsbeleid. Veiligheid is een permanente bron
van aandacht. In 2018 zijn verbeteringen aangebracht, waaronder verbeterde
plattegronden. Ook is een BHVer toegevoegd aan het bestand.
7. Het museum zorgt voor bekwaam personeel om zijn museale doelstelling te
bereiken: het museum heeft een personeels- en/of vrijwilligersbeleid.
In 2018 is het vrijwilligersbeleid van het Buitenmuseum in het zogenaamde
‘vrijwilligersdocument’ beschreven.
COLLECTIE
8. Het museum heeft een collectie; tenminste 50% van de kerncollectie is in
eigendom of langdurig bruikleen.
Het Buitenmuseum heeft de collectie van de Fundatie Voorhoeve in langdurig
bruikleen en voldoet daarmee aan de voorwaarden.
9. Het museum heeft een meerjarig collectieplan. Dit wordt periodiek
geactualiseerd en beschrijft het beleid ten aanzien van verwerven, registreren,
digitaliseren, behouden en afstoten van de collectie. Daarbij past het museum
bij afstoten de LAMO toe.
De link naar de LAMO is in bijlage 3 opgenomen. In het meerjarig collectieplan
(2019) wordt aandacht besteed aan dit plan.
10. Het museum doet voorafgaande aan de verwerving van een object zijn
uiterste best om de herkomst van het object vast te stellen.
11. Het museum is erop gericht dat van alle objecten:
- objectnummer;
- objectnaam
- verwerkingsgegevens (verwervingsmethode, verwerkingsdatum en persoon/
organisatie van wie het object verworven is);
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- standplaats;
- is beschreven en zorgt dat deze informatie toegankelijk is en blijft.
Voor de beschrijving van de collectie hebben we een applicatie gevonden: Adlib
Museum Lite genoemd. Deze applicatie wordt gevormd door de objectcatalogus.
Hierin kunnen wij onze collectie/gebouwen tot in elk gewenst detail beschrijven. Voor
de objectregistratie zijn een aantal tabbladen ter beschikking waarop de meeste
gebruikelijke registratievelden zijn gegroepeerd. Er zijn velden voor identificatie,
productie en datering, fysieke beschrijving, documentatie, standplaatsen, verzekering
en verwerving. Veel velden zijn gekoppeld aan een trefwoorden-thesaurus, zodat de
invoer zo uniform mogelijk gebeurt. Dit verhoogt de kwaliteit van de beschrijvingen
en dus van de zoekresultaten. De inhoud van de trefwoordenlijst bepaalt u zelf. In
Adlib Museum Lite kan snel en gemakkelijk gezocht worden.
12. Het museum waarborgt dat zijn collectie op een verantwoorde wijze
behouden wordt.
13. Het museum zorgt ervoor dat er onderzoek naar de collectie gedaan wordt
en waarborgt de overdracht van de resultaten.
In 2018 hebben we onderzoek gedaan naar de verhalen achter de schilderijen van
Paulus Potter, Jan van Goyen en Jan Steen die met de locatie verband houden. Ook
is onderzoek gedaan naar de panden en de bewoners van deze panden.
PUBLIEK
14. het museum zorgt voor fysieke toegankelijkheid en communiceert
eventuele beperkingen in fysieke toegankelijkheid duidelijk met het publiek.
Dit punt hebben we in het vizier. Bij verbouwingen zal hier aandacht aan worden
geschonken. Momenteel wordt gecommuniceerd over de fysieke toegankelijkheid op
de website en tijdens activiteiten. Ons museum is beperkt toegankelijk voor mensen
die erg slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Bepaalde ruimtes zijn wel
toegankelijk.
15. Het museum is open op vaste tijden en/of gedurende regelmatige periodes.
Het museum is opengesteld van april t/m oktober op zaterdag en zondag om 12.30
uur - 17.00 uur. Er zijn vaste tijden waarop mensen met een rondleiding mee kunnen.
Naast deze openingstijden zijn we op afspraak open.
16. Het museum zorgt dat de collectie en informatie over de collectie voor
iedereen toegankelijk is en blijft.
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In 2018 is hard gewerkt aan informatieborden over cultureel erfgoed van het
Buitenmuseum. Zo zijn er zo’n 15 gevelborden aan diverse panden van de Dunne
Bierkade bevestigd met informatie over toenmalige bewoners en/of de functie die de
panden in het verleden hebben gehad.
17. Het museum zorgt voor overdracht van de betekenis(sen) van de collectie
en van het onderwerp waar men zich mee bezighoudt; het museum heeft een
presentatie- en educatiebeleid.
Het Buitenmuseum heeft een educatiebeleid en is bezig met het presentatiebeleid.
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HUIDIGE SITUATIE EN BUSINESS MODEL
Momenteel is het gebied nauwelijks ontsloten voor toerisme. Weliswaar varen er
jaarlijks zo’n 41.000 toeristen langs dit mooiste stukje van de Haagse grachtengordel
en neemt dit aantal gestaag toe, maar de panden en het achterliggende gebied
blijven voor de toerist verborgen. De terrasboten van de horeca van de Avenue
Culinaire zijn steeds beter gevuld en het aantal evenementen op het water neemt
toe. Zo is Jazz’in de Gracht een enorm succes, maar ook culinaire evenementen
spelen een belangrijke rol. Het gebied zit nu in de lift na een periode van verval in de
vorige eeuw. Er zit nog nauwelijks leegstand. Wel is er overlast door prostitutie en
drugs. Op de gracht zelf is er verkeersoverlast, mede door de raamprostitutie in de
Doubletstraat, maar ook omdat de grachtengordel niet autoluw is, terwijl het horecaaanbod met de vele terrassen hier wel om vraagt. Het toerisme, de culturele
instellingen en de horeca zijn gebaat bij een kade die beperkt voor het autoverkeer
toegankelijk is. Er zijn verbeteringen zoals de fietsnietjes en het is nu mogelijk voor
rondvaartboten om aan te leggen, waardoor toeristen makkelijk een combinatie
kunnen maken van rondvaren en het museum bezoeken. Ook is het mogelijk om een
touringcar kortstondig te laten stoppen op de Wagenstraat en mensen in- en uit te
laten stappen.
Het Paulus Potter Huis is in 2016 geheel gerenoveerd, maar was niet publiekelijk
toegankelijk. In het Van Balckeneynde Huis van de paleizenbouwer uit de Gouden
Eeuw heeft men niet het gevoel in een stijlkamer belandt te zijn, maar daadwerkelijk
terug te zijn in de Gouden Eeuw. Ook dit unieke pand is beperkt publiekelijk
toegankelijk. Het Spinozahuis en de bijbehorende tuin is nauwelijks toegankelijk voor
bezoekers. Het Jan van Goyenhuis was beperkt geopend.
Het Jan van Goyenhuis en het Paulus Potterhuis zijn de basis voor het ontvangst van
de toeristen in het Buitenmuseum, Schilderrijk DH. Het museum is de uitvalbasis
voor alle activiteiten in het museum, in de buurt en daarbuiten. Vanuit hier worden
arrangementen samengesteld met de overige deelnemende partijen, de binnenstad
en de buitenhuizen aan de Vliet. Prijs en product worden bepaald op basis van
onderzoek naar vergelijkbare producten van musea en attracties.
Voor het Jan van Goyenhuis moeten de nodige investeringen gedaan worden. De
museumzaal met de tentoonstelling van Van Gogh is aan verbouwing toe.
Het veiligheidsplan moet continue worden bijgesteld. Ook dient het de aanbeveling
om een lift aan te brengen, zodat mensen die moeilijk ter been zijn ook naar de
eerste etage van het Jan van Goyenhuis kunnen komen. Daarnaast verdient het de
aanbeveling om het terras aan de achterzijde van het Jan an Goyenhuis in goede
orde te herstellen. Ook moet de zichtbaarheid van de locatie verbeterd worden. Hier
20

Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag

is in 2018 al werk van gemaakt door de belevenisroute met de gevelborden. De
zichtbaarheid kan verbeterd worden door het aanlichten van de gevel, het plaatsen
van een banner over de gehele gevel, het plaatsen van vlaggen met ons logo en evt.
het verplaatsen van het beeldje van Jan van Goyen.
Meerwaarde wordt gecreëerd oor de nadruk te leggen op het schildersverleden,
waarbij het verhaal wordt verteld van zowel de Hollandse Meesters uit de Gouden
Eeuw als de schilders van de negentiende eeuw (content). De nadruk ligt op beleven
en leren. Het verhaal van de band van deze wijk met Vincent van Gogh door de
Vincent van Gogh Experience is één van de verborgen parels. In 2019 is het 150 jaar
geleden dat Van Gogh in Den Haag kwam werken.
De authentieke uitstraling van het atelier moet in oude luister hersteld worden. De
museale presentaties van het Jan van Goyenhuis bestaat uit een aantal stijlkamers,
waarin een combinatie is van originele objecten en replica’s. Informatie over de
museale presentatie kan met informatieborden. Dit geldt teven voor het Paulus
Potterhuis, waarbij er geen sprake is van stijlkamers, maar waarbij een authentieke
17e eeuwse uitstraling evident is. Hier is het wereldberoemde schilderij ‘De Stier’
geschilderd. Een bijzonder goede replica hangt aan de muur. Aansluiten bij het
themajaar 2019 van de Haagse Gouden Eeuw (NBTC themajaar Rembrandt en de
Gouden Eeuw) is een absolute must. We hebben voor 2019 een passende
programmering opgesteld.
Het verdient de aanbeveling om aandacht te besteden aan het werk van Jan van
Goyen, Jan Steen, Paulus Potter, de negentiende eeuwse kunstenaars, zoals Van
Hove, Bosboom en de gebroeders Verveer, maar ook het Haags porselein, Spinoza
en het verhaal van de familie van Oranje-Nassau. De investeringen hiervoor zijn
minimaal. Per slot van rekening gaat het voornamelijk om stijlkamers. De originele
objecten bevinden zich elders in Den Haag. Met deze musea is nauw contact en er
worden arrangementen samengesteld, waarbij onze authentieke locaties worden
gecombineerd met authentieke kunstwerken in de musea. Dit brengt de noodzaak
met zich mee om verbindingen met deze musea tot stand te brengen.
De opbrengsten van het Buitenmuseum komen met name uit de ticketverkoop van
het museum en de verhuur van alle aaneengesloten locaties voor
huwelijksvoltrekkingen, partijen, vergaderingen, workshops, concerten, lezingen,
rondleidingen, educatie en cursussen.
SAMEN STERKER BINNEN EN BUITEN DE WIJK
Door het leggen van de verbindingen met locaties onderling ontstaat synergie tussen
de diverse kleine pareltjes in de wijk. Het bundelen van de toeristische krachten is
voor de locaties binnen het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag een must wanneer
we ons op grotere groepen richten. Naast een reguliere openingstijd van het
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museum zijn de meeste locaties open voor de verhuur aan groepen voor ontbijt,
lunch, diner, high wine, high beer of een receptie. Ook is het mogelijk om een aantal
locaties af te huren voor een huwelijksvoltrekking. De capaciteit per locatie is tussen
20 en 40 personen. In deze buurt zijn zoveel verschillende bezienswaardigheden op
een klein oppervlakte dat dit mogelijk is. Toeristische bezoeken worden effectiever
benut wanneer meerdere locaties en activiteiten worden gecombineerd in één
bezoek. Vandaar dat het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag zich richt op de
ontwikkeling van arrangementen in samenwerking met bestaande en nieuwe
ondernemers van, toegesneden op de diverse toeristische bezoekers. Heerlijk
borrelen, lunchen of dineren, varen, fietsen, wandelen, een museum, hofje of stijltuin
bezoeken; het kan allemaal in het Oude Centrum van Den Haag.
Ook inhoudelijk is het aaneenschakelen van de locaties interessant, omdat het aantal
onderwerpen toeneemt (Gouden Eeuw, Van Gogh, Haagse School, Gouden Eeuw,
400 jaar grachten, Koninklijk Huis, verdwenen grachten, Spinoza, Hofjes etc.)
Het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag wil ook een koppeling maken naar de
binnenstad, haar musea, attracties en horeca. Het Oude Centrum is verbonden met
het culturele hart van de stad Den Haag zoals de Ridderzaal, het Binnenhof, het
Plein, het Mauritshuis, Galerij Willem V, het Haags Historisch Museum en Panorama
Mesdag, waar je topstukken zoals de schilderijen van Jan Steen, Jan van Goyen en
Paulus Potter, de gebouwen van Van Balckeneynde en werk van Bartholomeus van
Hove, de gebroeders Verveer en bevriende kunstenaars van Van Gogh in het echt
kunt zien. Over de waterwegen en over het spoor is een goede stad-strand
verbinding en een (vaar)route naar Voorburg, Leidschendam en Delft.
De Vincent van Gogh Experience verbindt nu al de locaties, kunstwerken en
briefcitaten van Van Gogh in Den Haag, Scheveningen, Rijswijk, Voorburg en
Leidschendam door middel van fiets-, wandel- en vaarroutes.
TOERISME ALS GROEIMODEL
Den Haag, stad van….Van Gogh en de Hollandse Meesters
In Nederland werkt ruim 4,5 % van de beroepsbevolking in het toerisme. In Den
Haag ligt dat zelf hoger op bijna 10%. De troeven voor het toeristisch beleid: o.a. het
Koninklijk Den Haag, de stad van Vrede en Recht, de stad aan zee. Het zijn
highlights die de culturele identiteit van de stad bepalen. Vincent van Gogh past
zeker binnen dit rijtje. Den Haag is ook de stad van Vincent van Gogh. Het aantal
hotelovernachtingen in de stad is minder dan het Van Gogh Museum per jaar aan
bezoekers trekt. Maar Den Haag is ook de stad van de schilders uit de Gouden Eeuw
en de schilders uit de negentiende eeuw die ver buiten onze grenzen populair zijn.
De stad had per hoofd van de bevolking meer schilders dan Amsterdam.
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Met de plannen van het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag willen we aansluiten
bij het ‘Actieprogramma Toerisme’ van de Gemeente Den Haag ten aanzien van het
creëren van werkgelegenheid. Toerisme van belang voor de werkgelegenheid voor
de onderste helft van de arbeidsmarkt. Het is - zowel recreatief als zakelijk - een
'stuwende' economische sector in die zin dat er geld van buiten de stad naar Den
Haag wordt gebracht. De potentie is de afgelopen tijd al zichtbaar aan de nieuwe
projecten in de Haagse binnenstad, de investeringen van attracties/musea en de
groei van de bezoekersaantallen van diverse musea. Dit deel van Den Haag is
toeristisch nog niet ontsloten, terwijl het bijzonder veel potentie heeft. Toeristen
komen naar Den Haag voor haar goede musea. Zij willen een belevenis. In dit deel
van Den Haag komt de toerist op bezoek bij de beroemdste kunstenaars uit de
Gouden Eeuw, en maken ze kennis met Vincent van Gogh.
Lokale ondernemers profiteren van dit initiatief. Rondvaartorganisaties, de lokale
horeca op de Avenue Culinaire, restaurants, hotels en B&B varen er wel bij.
MARKETING
Het toerisme in Nederland zal de komende jaren hard groeien aldus het Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Het NBTC houdt er rekening mee dat
het aantal buitenlandse toeristen toeneemt van 18 miljoen in 2017 naar 29 miljoen in
2030. Ook verwacht het bureau dat het aantal binnenlandse toeristen zal toenemen
van 24 miljoen vorig jaar naar bijna 31 miljoen in 2030. De verwachte groei biedt
grote kansen voor het Buitenmuseum, met name wanneer strategische
samenwerkingsverbanden worden aangegaan.
A. Nationaal
Voor onze toeristenmarkt wordt gebruik gemaakt van de doelgroepen segmentatie
van Smart Agent. Uitgegaan wordt van leefstijlen, elk getypeerd door een kleur.
Voor het Buitenmuseum, Schilderrijk DH is de nationale doelgroep belangrijk
vanwege de mond-tot-mond reclame. Aan cultuur in het algemeen zijn het landelijk
gezien vooral ouderen, hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen die
participeren. Het is met name afhankelijk van opleidingsniveau. Geslacht, etniciteit
en stedelijkheid doen er niet toe. Van mensen van 50 tot 65 jaar heeft 53 procent
minstens eenmaal in een jaar een museum bezocht. Boven de 65 jaar is dat 41
procent. Het zijn vooral kinderen op de lagere school die musea bezoeken.
Vermoedelijk ook onder invloed van hun onderwijzers.
Gezinnen (geel). Zijn groepsgericht, actief, gezellig, komen met familie of vrienden.
Deze groep benaderen we via de folder en met de website. Ook met
vakantieactiviteiten en (kinder)workshops en speurtochten
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Energieke volwassenen en ouderen (paars). Houden van cultuur, historie,
verrassing, inspiratie. Onze doelgroep bij uitstek
Creatieve en inspirerende volwassenen (rood). Zijn zelfbewust, artistiek en
ruimdenkend, vinden vrijheid belangrijk. Te vinden bij veel culturele Festivals en
evenementen.
Kalme, rustige en serieuze volwassenen (groen). Wel te vinden op het Uitfestival
of Dag van de Haagse Geschiedenis.
Ondernemende volwassenen (blauw). Zijn intelligent, hebben klasse, hebben een
belangrijk sociaal netwerk en een zakelijk inzicht, bezoeken de stad relatief vaak en
besteden veel per bezoek. Deze doelgroep is mn te vinden tijdens bijzondere
groepsarrangementen die wat duurder zijn. Doelgroepen: Ministeries, Ambassades,
Internationale bedrijven, Ex-pats in Den Haag. Dit is een belangrijke doelgroep voor
ons.

24

Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag

B. Internationaal
Wij bieden als Buitenmuseum, Schilderrijk DH een attractie van formaat, die door het
verbinden van ondernemingen in en rond de grachten, musea in Den Haag en
toeristische attracties en horeca een stevige positie verdient in het toeristische
landschap. Onderwerpen, zoals de Hollandse Meesters en Van Gogh zijn populair bij
de internationale toerist. De rondleidingen op zaterdag en zondag zijn zowel in het
Engels als in het Nederlands. Op verzoek zijn ook andere Europese talen mogelijk.
Ook de website is vertaald in het Engels.
We richten ons met name op de toerist uit de landen dichtbij, omdat dit tevens
omvangrijke groepen zijn. De expatmarkt is voor ons ook van doorslaggevend
belang. In het Jan van Goyenhuis is een tentoonstelling die tevens in het Engels,
Duits en Frans is vertaald. Omdat China Town dichtbij is en de Chinese
toeristenmarkt sterk groeit is de tentoonstelling ook in het Chinees vertaald.
Daarnaast is de tentoonstelling in het Italiaans, Spaans en Frans vertaald. We willen
graag een internationale folder uitgeven.
We benaderen onze doelgroepen met name door de website
www.buitenmuseum.com, externe mailingen, Freepublicity, Facebook en Twitter, een
goed verspreide folder staat op de agenda voor 2019. Het aangaan van
strategische samenwerkingsverbanden, zoals met The Hague Marketing,
stichting Marketing Haagse Binnenstad, Nederlands Bureau voor Toerisme
en Congressen, Nederlands Congres Bureau, belangrijke musea zoals het
Haags Historisch Museum, Mauritshuis, Panorama Mesdag, Collectie
Mesdag, het Gemeentemuseum, diverse rondvaartorganisaties, zoals de
Ooievaart, hotels, touringcars etc. is belangrijk om het Buitenmuseum te
laten slagen.
Wij sluiten aan bij trends in het toerisme, zoals personalisatie. Mensen
willen niet meer over één kam geschoren worden en hebben een hekel aan
commercie. In het Buitenmuseum, Schilderrijk DH wordt je ontvangen in de
huiskamer van de kunstenaar zelf. Je ervaart de Gouden Eeuw in de stijlkamers en
wordt door de vrijwilligers hartelijk welkom geheten. Groepen worden zelfs door (de
toneelspelers) Jan van Goyen, Paulus Potter of zijn vrouw Adriana welkom geheten.
Het concept van ’living history’ wordt hiervoor tot het uiterste benut, doordat de
omgeving (stijlkamers) en de vrijwilligers het beeld oproepen in de roemruchte
Republiek terecht gekomen te zijn.
We sluiten aan bij de thema’s en evenementen die spelen. In 2018 zoeken we een
verbinding met 200 jaar Badplaats, zowel inhoudelijk Van Gogh, Schelfhout, Van
Hove, Bosboom en Van Goyen; schilders van Scheveningen als met een
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belevenisroute en via het water met de museumboot. In 2019 is het jaar van de
Gouden Eeuw, een unieke kans om dit gebied op de kaart te zetten. In Amsterdam
kan je in het Rembrandthuis bij Rembrandt op bezoek. Wij bieden maar liefst 10
beroemde kunstenaars in een notendop! In 2019 is het tevens 150 jaar geleden dat
Van Gogh zich in Den Haag vestigde. Wij gaan hier uitgebreid aandacht aan
besteden.
SWOT ANALYSE IN TABEL
In de volgende tabel wordt een SWOT analyse gegeven aan de hand van onze
ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar. Deze externe analyse en interne analyse
geeft een schematisch beeld van de huidige situatie.
De externe analyse richt zich op de meso- en macro-omgeving van het
Buitenmuseum en leidt tot kansen en bedreigingen van het Buitenmuseum.
De interne analyse richt zich op de micro omgeving van de organisatie en legt
sterktes en zwaktes van de organisatie.
Het bepalen van de marketing strategie op basis van deze analyse is ongoing
business. In de praktijk passen we onze strategie tijdens het proces aan. Het is trialand-error, een lerend proces, wat de potentie heeft binnen enkele jaren te leiden tot
voldoende naamsbekendheid van het museum en een stabiele basis aan het
firmament van musea in Den Haag.
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Interne
Factoren

Sterktes

Zwaktes

• kennis van vrijwilligers/bestuur

• weinig financiën voor organisatie

• eigen producten (uitbreiden)

• op zoek naar penningmeester,

• goed verdienmodel verhuur
• bekendheid Vincent van Gogh,
Jan Steen, Paulus Potter en Jan

boekhouder
• weinig financiën voor promotie en
marketing
• tijd/uren beschikbaar van personen in

van Goyen
• locatiegebonden erfgoed

organisatie die aansturen

• mogelijkheden arrangementen en • opleidingsplan aanscherpen
• Te weinig vrijwilligers/mankracht

verhuur
• uitgebreid netwerk

• Vacatures diverse werkzaamheden (van

• enthousiasme vrijwilligers

ontwikkelaar tot verkoper) en aansturing

• uitgeschreven processen

hiervan

• meerjarenplan

• geen financiën voor applicatie,

• veiligheidsbeleid (2018)

waardoor veel arbeidsintensief

• vrijwilligersbeleid (2018)

(hand)werk

• onderschrijven Governance Code • nog te weinig groepsboekingen
Cultuur en Ethische Code
• communicatie over beperkingen
fysieke toegankelijkheid met

• geen meerjarig collectieplan
• nog beschrijven, registreren,
digitaliseren en ontsluiten collectie
• extra brandveiligheid Van Balckeneynde

publiek
• vaste openingstijden gedurende
regelmatige periodes

Huis aanbrengen
• fysieke toegankelijkheid

• educatiebeleid
Externe
Factoren

Kansen

Bedreigingen

• Vrijwilligers met een passie

• Continuïteit vrijwilligers

• Samenwerking diverse partners

• Vaak arbeidsintensief

• Groei bekendheid door o.a.

• Laag verdienmodel losse kaartverkoop

samenwerking THM
• Meer online verkopen

• Geen eigen online verkoop

• Groei toeristensector

• Dreiging van nieuwe toetreders met

• Meer dan één verkooppunt en resellers

vergelijkbare producten
• Concurrentie tussen ons en bestaande

• Themajaren: Jaar van de Gouden
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• Lage naamsbekendheid

aanbieders

Eeuw en 150 jaar Van Gogh in

• Onderhandelingsmacht afnemers

Den Haag

• Dreiging van substituten
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Operationeel marketingplan vertaald in te behalen doelen
Concreet kunnen we voor de periode 2019-2023 een lijst van doelen opstellen:
• Het verkrijgen van een culturele ANBI
• Het verkrijgen van de status van geregistreerd museum
• zie 17 punten bedrijfsvoering, collectie en publiek
• Zichtbaar op de fysieke locaties
• Beleven van kunst en cultuur op de diverse locaties
• Concentratie op 4 pijlers (Schilderrijk Den Haag, (wel)varend Den Haag, Koninklijk
Den Haag en Den Haag als stad van uitgevers)
• Aansluitend bij het Merk Den Haag (Den Haag High Light, Koninklijk Den Haag,
Stad van Vrede en Recht)
• Aansluiten bij themajaren (De Haagse Gouden Eeuw, 150 jaar Van Gogh in Den
Haag)
• Het creëren van (meer) (inter)nationaal toerisme (groei mn op Engelstalige en
Duitstalige markt)
• Combi-arrangementen (varen, wandelen, rondleidingen, horeca etc.)
• In de markt zetten van (nieuwe) attracties en/of activiteiten
• Bekendheid van de kopstukken van het Buitenmuseum met persoonlijke verhalen
die mensen raakt
• Strategische samenwerkingsverbanden met belangrijke spelers in cultuur-historisch
Den Haag en omgeving (zoals Haags Historisch Museum, Mauritshuis,
Gemeentemuseum, kasteel Duivenvoorde etc.)
Op de korte en middellange termijn (2019-2020) streven we naar het volgende:
• voldoen aan normen geregistreerd museum en verkrijgen van status
• meer vrijwilligers
• groei bestuur
• vorming van een raad van toezicht in 2020
• oprichting vrienden van het Buitenmuseum in 2020
• voldoen aan Governance Code Cultuur 2019 (vernieuwde code) en Fair Play code
waar noodzakelijk
• meer omzet - vergroten winstgevendheid
• meer naamsbekendheid
• Het Buitenmuseum wil jaarlijks 25% meer bezoekers ontvangen
• Vanaf 2020 werken aan eigen applicatie waarmee het volledige reserveringsproces
kan worden beheerd. Van het maken van een directe online boeking, het maken
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van offertes en de voorbereiding van de activiteit/combinatie van activiteiten, tot de
personeelsplanning en facturatie.
• Productontwikkeling
• Het standaardiseren van diverse arrangementen, zodat deze makkelijk
boekbaar worden
• Het ontwikkelen van nieuwe, eigen producten met daarop een flinke
winstmarge
• Het ontwikkelen van producten die aansluiten op evenementen en belangrijke
gebeurtenissen in Den Haag
• In 2019 zal minimaal 10 eigen producten aangeboden worden met een grote
diversiteit: toneel, concert, workshop, fietstocht, 4 verschillende wandelingen
(hofjes-, haven-, Gouden Eeuw, Spinoza) verschillende rondleidingen, een
culinair evenement en een escape-room spel.
• Vanaf 2020 elk jaar groei van ten minste 2 nieuwe producten, waarbij trends
in de toeristische markt gevolgd worden (denk aan een pub quiz, puzzeltour,
escape spel etc.)
• Promotie en marketing
• In 2019 zal een of meerdere folders en flyers ontwikkeld worden voor de
toeristische markt.
• Contacten met de touroperators en eventmanagers aangaan
• gerichte mailings voor nader te benoemen doelgroepen (vaste klanten,
business, consumenten, touringcarbedrijven)
• Het organiseren van partner- en vrijwilligersbijeenkomsten en zodanig
draagvlak te creëren
• Het verder uitwerken van de social media
• Het vullen van de website met relevante content, gelet op SEA en SEO
• Meer distributiekanalen
• Verkoop via de eigen website
• Re-sellers
• 1 complete Facebookpagina waarop direct geboekt kan worden
• Onlineboekingsmogelijkheden en verkoop bij VVV en The Hague Marketing.
• Social Media: we willen het aantal volgers op onze Facebookpagina’s, Twitter,
Instagramaccount verviervoudigen voor 31 december 2019.
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Bijlage 1: Governance code cultuur 2019
De Governance code cultuur verandert in 2019. Wij onderschrijven deze code. De
hoofdlijnen voor deze code zijn vanaf 2019:
waarde scheppen zorgvuldig besturen voor en in de samenleving
1. De organisatie realiseert haar maatschappelijke doelstelling door culturele waarde te
creëren, over te dragen en/of te bewaren.
2. De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij
dat heeft gedaan.
integer en rolbewust handelen
3. Bestuurders en toezichthouders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op
belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een
transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen.
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol en de onderlinge
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.
zorgvuldig besturen
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren
en de resultaten van de organisatie.
6. Het bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met de mensen en de middelen van de
organisatie.
goed toezicht uitoefenen
7. De raad van toezicht voert zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol op een
professionele en onafhankelijke wijze uit.
8. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij
deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.
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Bijlage 2: Ethische code voor musea
ETHISCHE CODE VOOR MUSEA
INLEIDING
De oorspronkelijke tekst van deze inleiding is gepubliceerd op de website van ICOM en
ondertekend door de voorzitter van het ICOM Ethics Committee, Geoffrey Lewis. Deze tekst
is hier vrij vertaald en enigszins bewerkt weergegeven.
ICOM (International Council of Museums) is de wereldwijde organisatie voor musea. Zij
zetelt in Parijs. ICOM heeft in 1986 voor het eerst een integrale Ethische Code voor Musea
gepubliceerd. Dit gebeurde op initiatief van de Ethische Commissie van ICOM. Sindsdien zijn
door dezelfde Commissie wijzigingen en aanpassingen aangedragen. De ontwikkelingen in
de museale beroepspraktijk zijn de afgelopen jaren echter zo snel gegaan, dat het nodig
werd geacht een geheel nieuwe tekst voor de Code te ontwerpen. Deze is na een grondige
toetsing door het museale veld in 2004 vastgesteld tijdens de 21ste Algemene Vergadering
van de ICOM te Seoul.
De ethische uitgangspunten blijven ook in dit document de dienstbaarheid van het museum
aan de samenleving en het professionalisme van de museummedewerkers.
De Ethische Code voor Musea biedt een instrument voor professionele zelfregulering op een
aantal gebieden waar het museum zijn specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid
heeft en waarmee de nationale wetgeving zich niet of niet voldoende bezighoudt. De Code
legt minimumnormen vast voor de handelwijze en het prestatieniveau van
museummedewerkers en anderen die tot de museale beroepsgroep gerekend worden. De
Code legt ook vast wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van het museale
beroepsveld.
De nieuwe Ethische Code biedt globale ethische richtlijnen die van toepassing zijn op musea
in de gehele wereld. Daarnaast roept ICOM nationale en internationale comités van ICOM op
om deze Code verder uit te werken om aan hun specifieke behoeftes te voldoen en deze
aanvullingen toe te zenden aan het Secretariaat Generaal van ICOM in Parijs.
De oorspronkelijke tekst van de Code is verschenen in het Engels, Frans en Spaans. Deze is
te vinden op de website van ICOM.
INLEIDING OP DE NEDERLANDSE VERTALING
In musea en andere culturele en erfgoedinstellingen kunnen zich kwesties voordoen die niet
in de wet geregeld zijn. Daarom zijn in veel landen ethische codes of richtlijnen opgesteld.
De oudste codes dateren van begin vorige eeuw. De Nederlandse museumwereld kreeg zijn
eerste Code in 1991 toen besloten werd om de Code of Professional Ethics, die door ICOM
in 1986 was opgesteld, te vertalen. De Nederlandse versie luidde: Gedragslijn voor de
Museale Beroepsethiek en werd door de Museumvereniging gepresenteerd als de officiële
richtlijn en norm voor museaal handelen, als een houvast bij ethische kwesties en een
middel tot zelfregulering. Tegelijkertijd werd op initiatief van de Museumvereniging, ICOM31
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NL, het Landelijk Contact van Museumconsulenten, de Nederlandse Federatie van Vrienden
van Musea en de Stichting Museumjaarkaart de Commissie Museale Gedragslijn (vaak de
Ethische Commissie genoemd) ingesteld. Deze Commissie heeft als taak om toe te zien op
de naleving van de Code, op de juiste interpretatie ervan, en eventuele veranderingen of
aanvullingen voor te stellen.
Net als iedere wetgeving, staat een ethische code onder invloed van maatschappelijke
veranderingen en van ontwikkelingen in de beroepspraktijk. De museumwereld heeft in de
laatste jaren snelle en ingrijpende veranderingen ondergaan en is nog steeds in beweging.
Opvattingen over het eigendom en bezit van cultureel erfgoed zijn sterk gewijzigd.
Betrekkingen tussen musea in binnen- en buitenland krijgen een nieuwe invulling.
Wereldwijd heeft dit geleid tot de wens om de bestaande ICOM Code te herzien. Dit is
gebeurd in een jarenlang proces van overleg. De nieuwe Code werd in oktober 2004
aangenomen in drie talen: Engels, Frans en Spaans. De Museumverenigingen van
Nederland en Vlaanderen hebben besloten deze ICOM Code over te nemen en te laten
vertalen. Deze vertaling is gebaseerd op de Engelse versie.
Alle geregistreerde musea in Nederland hebben deze Code onderschreven. Daarmee
verklaren zij de Code als richtlijn voor museaal handelen te aanvaarden. Van alle
medewerkers van deze musea wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de inhoud van de
Code en deze als leidraad gebruiken voor hun handelen.
VERKLARENDE WOORDENLIJST
Belangenconflict
Het bestaan van een persoonlijk of privé belang, dat in de werksituatie tot een
onverenigbaarheid met de belangen van het museum kan leiden en dat aldus de objectiviteit
bij het nemen van beslissingen negatief beïnvloedt of de schijn kan wekken dit te doen.
Bestuur
Personen of leidinggevende autoriteiten bekleed met statutaire bevoegdheden en
verantwoordelijk voor het voortbestaan, de strategische ontwikkeling en de financiële
bedrijfsvoering van het museum.
Collectiebeheerder
De functionaris in het museum die belast is met de preventieve conservering van de
collecties. Preventieve conservering is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop
gericht is een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen voor het bewaren en
tentoonstellen van voorwerpen, met het doel verval zoveel mogelijk te verhinderen of te
vertragen.
Cultureel erfgoed
Elk object of concept waarvan wordt aangenomen dat het een esthetische, historische,
wetenschappelijke of spirituele waarde vertegenwoordigt.
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Due diligence ofwel vereiste zorgvuldigheid
De verplichting om alles in het werk te stellen om de feiten per geval vast te stellen, alvorens
tot een bepaalde handelwijze wordt besloten, met name door de identificatie van de
herkomst en de eigendomsgeschiedenis van een object (provenance: zie aldaar) dat voor
aanschaf of gebruik wordt aangeboden, voordat dit als zodanig wordt aanvaard.
Echtheidsonderzoek en waardebepaling
Het aantonen van de echtheid en het schatten van de waarde van een object of specimen. In
sommige landen wordt de term gebruikt voor een onafhankelijke taxatie van een
voorgenomen gift in verband met belastingvoordelen.
Handel
Het kopen en verkopen van goederen voor persoonlijk gewin of dat van de instelling.
Inkomensverwervende activiteiten
Activiteiten ontplooid om winst of financieel voordeel te behalen ten gunste van de instelling.
Minimum maatstaf
Maatstaf waarnaar musea en museumpersoneel redelijkerwijs geacht mogen worden te
streven. Sommige landen hanteren hun eigen minimummaatstaven.
Museum
Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst,
toegankelijk voor publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling.
Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid
aan de materiele en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor
doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Museumprofessional
Onder museumprofessionals wordt verstaan: al dan niet bezoldigd personeel van musea en
instellingen, zoals gedefinieerd in artikel 2, eerste en tweede lid van de Statuten van ICOM,
dat een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd of een gelijkwaardige deskundigheid bezit,
relevant voor het beheer en de activiteiten van een museum. Voorts onafhankelijke
deskundigen die door musea en instellingen, zoals hierboven gedefinieerd, ingeschakeld zijn
en die zich conformeren aan de Ethische Code voor Musea, met uitsluiting van personen die
betrokken zijn bij de handel in of promotie van commerciële producten voor musea en
museale diensten.
Natuurlijk erfgoed
Ieder natuurlijk object, verschijnsel of concept dat voor een gemeenschap een
wetenschappelijke betekenis of spirituele waarde bezit.
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Non-profit organisatie
Een wettig opgerichte instelling, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die alle inkomsten met
inbegrip van eventuele winsten exclusief ten goede laat komen aan die instelling en haar
functioneren. Het begrip ‘niet gericht op het behalen van winst’ heeft dezelfde betekenis.
Provenance ofwel herkomst
De volledige geschiedenis en de eigendomssituaties van een object vanaf het moment van
zijn ontdekking of vervaardiging tot heden, op basis waarvan de authenticiteit en het
eigendomsrecht worden vastgesteld.
Rechtsgeldige titel
Wettelijk recht op het eigendom en bezit in het betrokken land. In sommige landen kan
sprake zijn van een verleend recht dat de toets van due diligence (zie aldaar) niet kan
doorstaan.
Restaurator
Museummedewerker of onafhankelijke vakbeoefenaar die competent is om technisch
onderzoek en restauratiewerkzaamheden van en aan een cultuurgoed uit te voeren, alsmede
werkzaamheden op het gebied van preventieve conservering en conservering.
Valid title ofwel geldige eigendomstitel
Onbetwistbaar recht op het eigendom van een object, ondersteund door een volledige
provenance (zie aldaar) van het object vanaf het moment van ontdekking of vervaardiging.
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1. Musea behouden, interpreteren en bevorderen het natuurlijk en cultureel
erfgoed van de mensheid
Uitgangspunt: Musea zijn verantwoordelijk voor het materiële en immateriële natuurlijke en
culturele erfgoed. Het bestuur en diegenen die belast zijn met het strategisch beleid en het
toezicht op musea dragen primair de verantwoordelijkheid om dit erfgoed te beschermen en
te bevorderen; als ook de verantwoordelijkheid voor het voor dat doel beschikbaar gestelde
personeel, de materiële voorzieningen en financiële middelen.
STATUS VAN DE INSTELLING
1.1 Wettelijke documenten
Het bestuur draagt er zorg voor dat een museum een beginselverklaring, statuut of ander
openbaar document bezit, in een geschreven en gepubliceerde vorm, overeenkomstig de
nationale wettelijke regels, inzake zijn rechtspositie, zijn missie, zijn voortbestaan en zijn niet
op winst gerichte karakter.
1.2 Verklaring omtrent de missie, doelstellingen en beleidsvoering
Het bestuur stelt een verklaring op, publiceert deze en handelt daar naar, omtrent de missie,
doelstellingen en het beleid van het museum, en de rol en samenstelling van het bestuur.
MATERIËLE VOORZIENINGEN
1.3 Huisvesting
Het bestuur draagt zorg voor een adequate huisvesting in een voor het museum passende
omgeving om zijn basisfuncties, zoals bepaald in zijn missie, uit te kunnen voeren.
1.4 Toegankelijkheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat het museum en zijn collecties voor iedereen toegankelijk
zijn op vaste tijden, gedurende regelmatige periodes. Bijzondere zorg dient te worden
besteed aan de toegankelijkheid voor mindervaliden.
1.5 Veiligheid en gezondheid
Het bestuur draagt er zorg voor dat wettelijke regels inzake gezondheid, veiligheid en
toegankelijkheid van toepassing zijn op zijn personeel en bezoekers.
1.6 Bescherming tegen rampen
Het bestuur ontwikkelt een beleid en handhaaft dat om het publiek, het personeel, de
collecties en andere bezittingen tegen natuurlijke en door menselijk toedoen ontstane
rampen te beschermen.
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1.7 Beveiliging
Het bestuur zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen om de collecties in de vaste
opstelling, in tentoonstellingen, in werk– en opslagruimten, en tijdens transport te
beschermen tegen diefstal of beschadiging.
1.8 Verzekering en schadevergoeding
Wanneer de collecties bedrijfsmatig zijn verzekerd, vergewist het bestuur zich ervan dat de
dekking adequaat is en ook objecten beslaat die op transport of in bruikleen zijn en tevens
objecten die tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van het museum vallen. In geval van een
aansprakelijkheidsregeling is het noodzakelijk dat materiaal dat niet tot het eigendom van het
museum behoort, adequaat wordt gedekt.
FINANCIËLE MIDDELEN
1.9 Financiering
Het bestuur draagt er zorg voor dat er toereikende financiële middelen zijn om de activiteiten
van het museum uit te voeren en te ontwikkelen. Over alle financiële middelen moet op een
professionele manier verantwoording worden afgelegd.
1.10 Beleid inzake het verwerven van inkomsten
Het bestuur stelt het beleid vast met betrekking tot de inkomsten die het verwerft uit eigen
activiteiten of verkrijgt uit externe bronnen. Ongeacht de bron van inkomsten houden musea
controle over de inhoud en integriteit van hun programma’s, tentoonstellingen en activiteiten.
Activiteiten, gericht op het verwerven van inkomsten mogen de kwaliteitsnormen van de
instelling of haar publiek niet in gevaar brengen (zie 6.6.).
PERSONEEL
1.11 Personeelsbeleid
Het bestuur draagt er zorg voor dat het personeel overeenkomstig het beleid van het
museum en met inachtneming van wettelijke procedures en beginselen van behoorlijk
bestuur wordt behandeld.
1.12 Benoeming van de directeur
De directeur of het hoofd van het museum vervult een sleutelfunctie. Bij zijn/haar benoeming
houdt het bestuur rekening met kennis en vaardigheden vereist om deze functie adequaat te
kunnen vervullen; deze kwaliteiten betreffen adequate intellectuele eigenschappen en
professionele kennis, gepaard aan een hoge standaard inzake ethisch handelen.
1.13 Toegankelijkheid van het bestuur
De directeur of het hoofd van een museum is direct verantwoording verschuldigd aan het
bestuur en heeft direct toegang tot het bestuur.
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1.14 Bekwaamheid van het museumpersoneel
Aanstelling van gekwalificeerd personeel met de vereiste expertise om te voldoen aan alle
verantwoordelijkheden is noodzakelijk (zie evenzo 2.18; 2.24; 8.12).
1.15 Training van het personeel
Het personeel wordt in de gelegenheid gesteld zich permanent bij te scholen en verder te
ontwikkelen zodat de professionaliteit van de staf is verzekerd.
1.16 Ethisch conflict
Het bestuur vraagt een personeelslid nooit om te handelen volgens wat redelijkerwijs in strijd
is met de bepalingen van deze Ethische Code of enige andere nationale wet of beroepscode.
1.17 Museumpersoneel en vrijwilligers
Het bestuur stelt zijn beleid inzake vrijwilligerswerk op schrift. Daarin wordt het streven naar
goede betrekkingen tussen vrijwilligers en museummedewerkers vastgelegd.
1.18 Vrijwilligers en ethisch handelen
Het bestuur waarborgt dat vrijwilligers tijdens hun museale en persoonlijke activiteiten,
volledig vertrouwd zijn met de Ethische Code voor Musea en met andere toepasselijke
gedragscodes en wetten.
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2. Musea die collecties bewaren, beheren deze voor het welzijn van de
samenleving en haar ontwikkeling.
Uitgangspunt: Musea hebben de plicht om hun collecties te verwerven, te behouden en aan
te prijzen als bijdrage aan het beschermen van het natuurlijk, cultureel en wetenschappelijk
erfgoed. Hun collecties zijn een belangrijk openbaar erfgoed, hebben een speciale positie
binnen de wet en worden beschermd door internationale wetgeving. Inherent aan de aan hen
toevertrouwde zorg is het begrip van rentmeesterschap dat wettig eigendom, duurzaamheid,
documentatie, toegankelijkheid en verantwoorde afstoting behelst.
VERWERVEN VAN COLLECTIES
2.1 Collectiebeleid
Een museumbestuur stelt zijn beleid inzake de collecties op schrift en publiceert dit. Het
beleid is gericht op de verwerving van, de zorg voor en het gebruik van collecties. In het
beleid wordt de positie van materiaal dat niet wordt gecatalogiseerd, geconserveerd of
tentoongesteld toegelicht (zie 2.7; 2.8).
2.2 Rechtsgeldige titel
Geen object wordt verworven door aankoop, schenking, bruikleen, legaat of ruil, tenzij het
verwervende museum de zekerheid kan verkrijgen dat er een rechtsgeldige titel is. Het
bewijs van wettig eigendom in een ander land is niet noodzakelijkerwijs een rechtsgeldige
titel.
2.3 Herkomst (provenance) en zorgvuldigheidsplicht (due diligence)
Voorafgaande aan de verwerving wordt een uiterste poging ondernomen om zeker te stellen
dat enig object of specimen aangeboden door handel, schenking, bruikleen, legaat of ruil niet
illegaal verworven is in, of geëxporteerd is uit, het land van herkomst of enig tussenliggend
land waar het mogelijkerwijs rechtmatig werd bezeten (inclusief het land van het museum).
Due diligence dient te waarborgen dat de gehele geschiedenis van het object vanaf de
ontdekking of vervaardiging komt vast te staan.
2.4 Objecten afkomstig uit onbevoegd of onwetenschappelijk veldonderzoek
Musea verwerven geen objecten en specimina indien er een redelijk vermoeden bestaat dat
hun verwerving verband houdt met ongeoorloofde, onwetenschappelijke of opzettelijke
vernieling of beschadiging van monumenten, archeologische of geologische vindplaatsen of
van soorten en natuurlijke habitat. Tevens vindt er geen verwerving plaats indien de vondst
niet is gemeld aan de eigenaar of gebruiker van het gebied of de juiste wettelijke of
bestuurlijke instanties.
2.5 Cultureel gevoelige objecten
Collecties van menselijke resten en materiaal van religieuze betekenis worden alleen
verworven als zij zorgvuldig en met respect gehuisvest en beheerd kunnen worden. Hierbij
worden professionele normen in acht genomen en wordt rekening gehouden met de
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belangen en overtuigingen van de leden van de gemeenschap, etnische of religieuze
groeperingen van wie de objecten voor zover bekend oorspronkelijk afkomstig zijn (zie 3.7;
4.3).
2.6 Beschermde biologische of geologische specimina
Musea verwerven geen biologische of geologische specimina die zijn verzameld, verkocht of
op andere wijze zijn overgedragen, in strijd met lokaal, nationaal, regionaal of internationaal
recht of verdrag, met betrekking tot natuurbescherming en natuurhistorisch behoud.
2.7 Levende collecties
Wanneer een collectie levende botanische en zoölogische specimina bevat, wordt in het
bijzonder gelet op de natuurlijke en sociale omgeving waaruit ze afkomstig zijn; eveneens
worden lokaal, nationaal, regionaal of internationaal recht of verdragen met betrekking tot
natuurbescherming en natuurhistorisch behoud in de afwegingen betrokken.
2.8 Nog werkende collecties
Het collectiebeleid kan speciale aandacht voor een werkende collectie omvatten, waar de
nadruk meer ligt op het behoud van culturele, wetenschappelijke of technische processen
dan op het object zelf of waar objecten zijn samengebracht met als doel ze te laten aanraken
of te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
2.9 Verwerven buiten het verzamelbeleid
Het verwerven van objecten of specimina die buiten het door het museum gehanteerde
beleid vallen, kan alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Het bestuur neemt kennis
van de visie van deskundigen en van alle betrokken partijen. Rekening wordt gehouden met
de betekenis van de objecten, ook in de context van het culturele en natuurlijke erfgoed, en
de speciale belangen van andere musea die dergelijke objecten verzamelen. Ook in die
omstandigheden mogen objecten zonder een rechtsgeldige titel niet verzameld worden (zie
eveneens 3.4).
2.10 Verwerving door bestuursleden en museummedewerkers
Speciale zorgvuldigheid is vereist bij het verwerven van objecten, door koop, schenking of
via een fiscale regeling van leden van het bestuur, museummedewerkers, of hun familie en
naaste verwanten.
2.11 Opslagplaats als laatste toevluchtsoord
Niets in deze Ethische Code mag een museum ervan weerhouden om als een
gevolmachtigde opslagplaats te fungeren voor objecten waarvan de herkomst niet bekend is
of die illegaal verworven zijn, mits afkomstig uit een gebied waarvoor het museum rechtens
verantwoordelijkheid draagt.
AFSTOTEN VAN COLLECTIES ∗ Voor musea in Nederland gelden de regelgeving en
procedures die geformuleerd zijn in de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten
(LAMO 2006).
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2.12 Wettelijke of andere volmachten tot afstoting
Voorzover afstoting door het museum is geoorloofd of objecten verworven zijn onder
voorwaarde van mogelijke afstoting, moeten de daarbij geldende wettelijke en andere eisen
en procedures in acht worden genomen.
De verplichtingen en beperkingen die zijn opgesteld bij het verwerven van een object moeten
worden opgevolgd, tenzij kan worden aangetoond dat opvolging ervan onmogelijk of
uitzonderlijk nadelig is voor de instelling en ontheffing ervan volgens een rechtmatige
procedure kan worden verkregen.
2.13 Afstoting uit museumcollecties
Het besluit tot afstoting van een object wordt alleen genomen na afweging van de volledige
betekenis van het object, de aard ervan (al dan niet vervangbaar), juridische positie en
mogelijk verlies van publiek vertrouwen dat hieruit zou kunnen voortvloeien.
2.14 Verantwoordelijkheid voor afstoting
Het bestuur beslist na overleg met de directeur van het museum en de conservator van de
betrokken collectie over een mogelijke afstoting. Voor nog werkende collecties kunnen
bijzondere regels worden gesteld.
2.15 Wijze van afstoting van objecten uit de collecties
Ieder museum dient een beleid vast te stellen dat de gevolmachtigde methodes omschrijft
om een object permanent uit de collectie te verwijderen via schenking, overdracht, ruil,
verkoop, repatriëring of vernietiging en waardoor de nieuwe eigenaar het volle
eigendomsrecht verwerft. Alle beslissingen inzake afstoting worden gedocumenteerd, waarbij
de objecten en de afstotingsprocedure worden beschreven. In beginsel wordt een af te
stoten object eerst aan een ander museum aangeboden.
2.16 Opbrengsten uit afstoting
Museale collecties dienen een publiek belang en mogen niet worden ingezet voor het maken
van winst. Geld of vergoeding, ontvangen vanwege de afstoting van objecten uit een
museale collectie wordt alleen gebruikt ten gunste van die collectie, in beginsel voor het
verwerven van nieuwe objecten.
2.17 Aanschaf van afgestoten objecten
Museummedewerkers, het bestuur, hun familie of naaste verwanten wordt niet toegestaan
objecten aan te schaffen die komen uit een collectie, vallende onder hun
verantwoordelijkheid.
ZORG VOOR COLLECTIES
2.18 Continuïteit van de collecties
Een museum stelt beleid vast en voert dit uit ten einde te waarborgen dat zijn collecties
(zowel de vaste als de tijdelijke) met bijbehorende informatie, adequaat geregistreerd,
beschikbaar zijn voor actueel gebruik en dat zij doorgegeven worden aan volgende
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generaties en wel in een conditie die met huidige kennis en hulpmiddelen praktisch haalbaar
is.
2.19 Het delegeren van de verantwoordelijkheid voor de collectie
Professionele verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorg voor de collecties moeten
worden opgedragen aan personen met de juiste kennis en bekwaamheid of aan hen op wier
handelingen naar behoren wordt toegezien (zie ook 8.11)
2.20 Documentatie van collecties
Museale collecties worden gedocumenteerd overeenkomstig algemeen aanvaarde
maatstaven. De documentatie behelst een volledige identificatie en beschrijving van elk
object, zijn context, provenance, conditie, behandeling en huidige standplaats. De gegevens
worden bewaard in een veilige omgeving en voorzien van zoeksystemen die toegang
verschaffen tot de informatie aan museummedewerkers en andere toegelaten gebruikers.
2.21 Bescherming tegen calamiteiten
Zorgvuldige aandacht dient te worden besteed aan het ontwikkelen van een beleid om de
collecties te beschermen tijdens gewapende conflicten en andere rampen, ontstaan door
menselijk toedoen of natuurgeweld.
2.22 Beveiliging van de collectie en daarmee samenhangende informatie
Het museum ziet er op toe dat vertrouwelijke gegevens van persoonlijke aard, daarmee
samenhangende informatie of andere vertrouwelijke aangelegenheden niet worden vrij
gegeven wanneer de gegevens over de collectie ter kennis van het publiek worden gesteld.
2.23 Preventieve conservering
Preventieve conservering is een belangrijk element van het museumbeleid en de zorg voor
de collecties. Museummedewerkers zijn verantwoordelijk voor het creëren en handhaven
van een veilige omgeving voor de onder hun zorg vallende collecties, zowel in depot, bij een
tentoonstelling als tijdens transport.
2.24 Conservering en restauratie van collecties
Het museum houdt zorgvuldig bij of een object uit de collectie conservering of restauratie en
behandeling door een deskundige restaurator behoeft. Stabilisering van het object is daarbij
het belangrijkste doel. Alle behandelingen worden gedocumenteerd en zijn zo omkeerbaar
als mogelijk; alle veranderingen zijn duidelijk herkenbaar ten opzichte van het
oorspronkelijke object.
2.25 Welzijn van dieren
Een museum dat levende dieren houdt, draagt de volle verantwoordelijkheid voor hun
gezondheid en welzijn. Het stelt een veiligheidsprotocol vast en voert dit uit, zowel ter
bescherming van de medewerkers en de bezoekers, als van de dieren. Het protocol moet
worden goedgekeurd door een deskundige op veterinair gebied. Genetische modificatie
moet duidelijk aantoonbaar zijn.
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2.26 Persoonlijk gebruik van museum collecties
Museummedewerkers, het bestuur, hun familie en naaste verwanten en anderen, is niet
toegestaan objecten uit museale collecties mee te nemen voor persoonlijk gebruik, ook niet
tijdelijk.
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3. Musea bewaren primaire bronnen waarmee kennis opgebouwd en
bevorderd kan worden.
Uitgangspunt: Musea dragen een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover iedereen voor
het behoeden, de toegankelijkheid en de interpretatie van de primaire bronnen die verzameld
en beheerd worden in hun collecties.
PRIMAIRE BRONNEN
3.1 Collecties als primaire bronnen
Het collectiebeleid van een museum geeft duidelijk aan wat de betekenis van de collectie is
als primaire bron. Het beleid waarborgt dat dit niet wordt bepaald door intellectuele trends of
museaal gebruik.
3.2 Toegankelijkheid van de collecties
Musea dragen een bijzondere verantwoordelijkheid om collecties en relevante informatie zo
royaal mogelijk toegankelijk te maken, met inachtneming van beperkingen die voortvloeien
uit eisen van vertrouwelijkheid en veiligheid.
MUSEAAL VERZAMELEN EN ONDERZOEKEN
3.3 Verzamelen in het veld
Een museum dat in het veld wil gaan verzamelen, stelt een beleid vast dat strookt met
wetenschappelijke maatstaven en toepasselijke nationale en internationale wettelijke
voorschriften en verdragen. Veldwerk wordt alleen verricht met eerbiediging van en aandacht
voor de opvattingen van lokale gemeenschappen, hun natuurlijke hulpmiddelen en hun
culturele gewoontes. Verder poogt veldwerk het cultureel en natuurlijk erfgoed te versterken.
3.4 Uitzonderlijke gevallen van het verzamelen van primaire bronnen
In zeer uitzonderlijke gevallen kan een object met een onbekende herkomst een zodanig
buitengewone betekenis hebben voor de wetenschap dat het in het algemeen belang is het
te bewaren. Het onderbrengen van een dergelijk object in een museale collectie moet
worden voorgelegd aan deskundigen op het betrokken gebied zonder nationale of
internationale vooringenomenheid (zie ook 2.11).
3.5 Onderzoek
Onderzoek door museummedewerkers houdt verband met de missie en doelstellingen van
het museum en wordt verricht met inachtneming van aanvaarde wettelijke, ethische en
wetenschappelijk normen.
3.6 Onderzoek met vernietiging als gevolg
Wanneer analytisch onderzoek wordt uitgevoerd dat vernietiging van het materiaal tot gevolg
heeft, wordt er een volledig verslag gemaakt van het onderzochte materiaal en van het
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resultaat. Het verrichte onderzoek, inclusief publicaties, behoort permanent bij de
documentatie van het object.
3.7 Menselijke resten en materiaal met religieuze betekenis
Onderzoek naar menselijke resten of materiaal met religieuze betekenis wordt uitgevoerd
met inachtneming van professionele maatstaven. Tevens wordt rekening gehouden met de
belangen en overtuigingen van de gemeenschap, etnische of religieuze groepen aan wie de
voorwerpen voor zover bekend toebehoorden (zie ook 2.5; 4.3).
3.8 Behoud van rechten op onderzoeksmateriaal
Wanneer museummedewerkers onderzoeksmateriaal geschikt maken voor een presentatie
of om veldonderzoek te documenteren wordt een duidelijke afspraak gemaakt met het
faciliterende museum met betrekking tot alle rechten op het werk.
3.9 Delen van kennis
Museum professionals hebben als plicht hun kennis en ervaring met collega’s,
wetenschappers en studenten op relevante onderzoeksgebieden te delen. Zij respecteren en
erkennen degenen van wie zij hebben geleerd en geven de vooruitgang in technieken en
ervaring door aan anderen die daar van kunnen profiteren.
3.10 Samenwerking tussen musea en andere instellingen
Museummedewerkers erkennen en ondersteunen de noodzaak van samenwerking en
raadpleging tussen instellingen met vergelijkbare belangen en verzamelmethoden. De
verplichting geldt in het bijzonder voor instellingen van hoger onderwijs en bepaalde
instellingen voor algemeen nut, waar wetenschappelijk onderzoek belangrijke collecties kan
voortbrengen waarvoor op de lange termijn onvoldoende bescherming is.
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4. Musea bieden mogelijkheden voor waardering, begrip en bevordering
van het natuurlijk en cultureel erfgoed
Uitgangspunt: Musea hebben een belangrijke opdracht om hun educatieve rol te
ontwikkelen en om een zo breed mogelijk publiek te bereiken uit de gemeenschap, de plaats
of de groep die zij dienen. Samenwerking met de gemeenschap die het museum in stand
houdt en de promotie van haar erfgoed is een integraal onderdeel van de educatieve rol van
het museum.
VASTE OPSTELLING EN TENTOONSTELLINGEN
4. 1 Vaste opstellingen, tentoonstellingen en bijzondere activiteiten
Vaste opstellingen en tentoonstellingen, materieel of virtueel, worden overeenkomstig de
missie, het beleid en de doelstelling van het museum uitgevoerd. Zij brengen de kwaliteit van
de goede zorg voor en conservering van de collectie niet in gevaar.
4.2 Uitleg bij het tentoongestelde
Een museum draagt er zorg voor dat de informatie die het bij permanente presentaties en
tentoonstellingen verschaft, goed gefundeerd en accuraat is. De informatie geeft een goed
beeld van de gerepresenteerde groepen of godsdienstige opvattingen en benadert deze met
respect.
4.3 Het tentoonstellen van gevoelig materiaal
Bij het tentoonstellen van menselijke resten en materiaal met een religieuze betekenis
worden professionele maatstaven in acht genomen en worden de belangen en overtuigingen
van de gemeenschap, etnische of religieuze groep, waartoe de voorwerpen behoorden,
geëerbiedigd. Zij worden getoond met omzichtigheid en met respect voor de algemene
gevoelens van menselijke waardigheid.
4.4 Verwijdering uit een openbare tentoonstelling
Verzoeken tot verwijdering van menselijke resten of objecten met een religieuze betekenis uit
een openbare tentoonstelling, komende uit de betrokken gemeenschappen, worden met
respect en gevoel behandeld. Voor verzoeken tot teruggave geldt hetzelfde. Voor de
behandeling van dergelijke verzoeken worden heldere richtlijnen vastgesteld.
4.5 Het opstellen van objecten met onbekende herkomst
Een museum toont geen objecten van dubieuze of onbekende herkomst en gebruikt die
evenmin voor andere doeleinden. Het geeft zich er rekenschap van dat dergelijke
tentoonstellingen of ander gebruik beschouwd kunnen worden als een goedkeuring van en
bijdrage aan de illegale handel in cultureel eigendom.
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ANDERE OVERDRACHTSMIDDELEN
4.6 Publicatie
Informatie uitgegeven door musea, door welke informatiedrager dan ook, is goed
onderbouwd en accuraat, en houdt rekening met de wetenschappelijke disciplines, de
betrokken samenlevingen en de geloofsovertuigingen die worden gepresenteerd.
Museumpublicaties mogen de normen van de instelling geen geweld aandoen.
4.7 Reproducties
Musea respecteren de integriteit van het originele object bij het (laten) vervaardigen van
replica’s, reproducties of kopieën van objecten uit de museumcollectie. Alle reproducties
worden duidelijk als zodanig gekenmerkt.

46

Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag

5. Museale faciliteiten bieden mogelijkheden voor andere vormen van
dienstverlening en publieksvoorzieningen.
Uitgangspunt: Musea gebruiken een breed scala van specialisaties, vaardigheden en
materiële bronnen die een uitgebreidere toepassing verdienen dan binnen het museum zelf.
Dit kan leiden tot een gedeelde inzet van middelen of dienstverlening als uitbreiding van de
museumactiviteiten. De wijze waarop deze dienstverlening wordt georganiseerd druist niet in
tegen de missie van het museum.
ECHTHEIDSONDERZOEK EN WAARDEBEPALING
5.1 Identificatie van illegaal of onrechtmatig verworven bezit
Wanneer musea hun diensten aanbieden bij het identificeren van voorwerpen, handelen zij
niet op een wijze die kan doen vermoeden dat zij hiervan direct of indirect profiteren. De
resultaten van de identificatie of het echtheidsonderzoek van voorwerpen die mogelijk
illegaal of ongeoorloofd verworven, overgedragen, geïmporteerd of geëxporteerd zijn, zullen
niet eerder bekendgemaakt worden dan nadat de bevoegde autoriteiten zijn ingelicht
5.2 Echtheidsonderzoek en waardebepaling
Echtheidsonderzoek en waardebepaling kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het
verzekeren van museumcollecties. Een oordeel met betrekking tot de geldswaarde van
andere objecten wordt slechts op een officieel verzoek van een ander museum, of van
bevoegde juridische en wettige overheidsautoriteiten gegeven. Wanneer echter het museum
zelf de begunstigde zou kunnen zijn, wordt het object door een onafhankelijke expert
getaxeerd.
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6. Musea werken nauw samen met die gemeenschappen waar de
collecties vandaan komen alsmede de gemeenschappen ten dienste
waarvan zij werken
Uitgangspunt: Museale collecties zijn een afspiegeling van het culturele en natuurlijke
erfgoed van de gemeenschappen van herkomst. Als zodanig komt hen een waarde toe die
uitgaat boven het gewone eigendom en die een sterke affiniteit kan hebben met de
nationale, regionale, locale, etnische, religieuze of politieke identiteit. Het is daarom van
belang dat museumbeleid met deze mogelijkheid rekening houdt.
HERKOMST VAN COLLECTIES
6.1 Samenwerking
Musea bevorderen het delen van kennis, documentatie en collecties met musea en andere
culturele instellingen in de landen en gemeenschappen van herkomst. Musea verkennen de
mogelijkheid om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met musea in de landen of
gebieden van herkomst die een belangrijk deel van hun erfgoed hebben verloren.
6.2 Teruggave van cultuurgoederen
Musea zijn bereid een dialoog op gang te brengen over de teruggave van cultuurgoederen
aan het land of de bevolking van herkomst. De activiteiten daartoe worden op onpartijdige
wijze ondernomen, en zijn zowel gebaseerd op wetenschappelijke, professionele en
humanitaire beginselen als op de van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale
wetgeving. Deze handelswijze heeft de voorkeur boven acties op politiek of regeringsniveau.
6.3 Restitutie van cultuurgoederen
Wanneer een land of bevolking van herkomst of bevolkingsgroep verzoekt om teruggave van
een object of specimen, waarvan kan worden aangetoond dat het in strijd met de bepalingen
van internationale en nationale verdragen buiten het grondgebied is gebracht en dat het
behoort tot het cultureel en natuurlijk erfgoed van dat land of die bevolkingsgroep, dan
verleent het betreffende museum, mits daartoe beschikkingsbevoegd, onmiddellijke en
verantwoorde medewerking aan de teruggave.
6.4 Cultuurgoederen van een bezet land
Musea onthouden zich van het kopen of het verwerven van cultuurgoederen afkomstig uit
bezet gebied en respecteren volledig alle wetten en verdragsbepalingen die de import,
export en de overdracht van cultuur- of natuurgoederen betreffen.
RESPECT VOOR DE GEMEENSCHAPPEN TEN DIENSTE WAARVAN MUSEA WERKEN
6.5 Contemporaine gemeenschappen
Voor zover musea activiteiten ontplooien waarbij contemporaine gemeenschappen of hun
erfgoed zijn betrokken, dient verwerving van objecten slechts tot stand te komen op basis
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van volledige informatie en met wederzijdse toestemming, zonder uitbuiting van de
eigenaren of hun zegslieden. Eerbiediging van de wensen van de desbetreffende
gemeenschap staat voorop.
6.6 Financiering van voorzieningen voor gemeenschappen
Bij het zoeken naar financiering van de museale activiteiten waarbij contemporaine
gemeenschappen betrokken zijn, wordt aan de belangen van die gemeenschap geen
afbreuk gedaan. (zie ook 1.10)
6.7 Gebruik van collecties van contemporaine gemeenschappen
Museaal gebruik van collecties afkomstig van contemporaine gemeenschappen vereist
respect voor menselijke waardigheid alsmede voor de tradities en culturen van de
gemeenschap van herkomst. Dergelijke collecties worden gebruikt om het menselijk welzijn,
de sociale ontwikkeling, de verdraagzaamheid en het respect te bevorderen door het
stimuleren van maatschappelijke, multiculturele en multi-linguïstische uitingen.
6.8 Ondersteunende organisaties in de gemeenschap
Musea scheppen gunstige randvoorwaarden voor ondersteuning door de gemeenschap
(bijvoorbeeld vriendenorganisaties en andere ondersteunende instellingen ) en geven zich
rekenschap van dergelijke bijdragen en stimuleren harmonieuze betrekkingen tussen de
gemeenschap en de museummedewerkers.
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7. Musea werken binnen een wettelijk kader
Uitgangspunt: Musea houden zich ten volle aan bepalingen van internationale, regionale,
nationale of lokale wetgeving en van verdragen. Bovendien houdt het museumbestuur zich
aan wettelijke verplichtingen en aan andere relevante regelgeving met betrekking tot ieder
aspect van het museum, zijn collecties en activiteiten.
JURIDISCH KADER
7.1 Nationale en lokale wetgeving
Musea houden zich aan alle nationale en lokale wetten en respecteren de wetgeving van
andere staten voor zover hun activiteiten daar onder vallen.
7.2 Internationale wetgeving
Het beleid van het museum erkent de volgende internationale wetgeving, die als maatstaf
dient voor de uitleg van de ethische code, te weten:
- UNESCO Verdrag inzake de bescherming van cultuurgoederen in het geval van
een gewapend conflict (Verdrag van Den Haag (Haagse Conventie) Eerste Protocol 1954 en
Tweede Protocol 1999);
- UNESCO Verdrag inzake de middelen om de onrechtmatige import, export en
overdracht van eigendom van cultuurgoederen te verbieden en te verhinderen (1970);
- UNESCO Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde wilde planten- en
dierensoorten (1973);
- VN Verdrag inzake biologische diversiteit (1992)
- UNIDROIT Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde
cultuurgoederen (1995);
- UNESCO Verdrag inzake de bescherming van cultureel erfgoed dat zich
onder water bevindt (2001);
- UNESCO Verdrag inzake het beschermen van immaterieel cultureel
erfgoed (2003).
20
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8. Musea werken op een professionele wijze
Uitgangspunt: Museummedewerkers eerbiedigen de aanvaarde normen en wetten en
houden de waardigheid en eer van hun beroep hoog. Zij vrijwaren het publiek van onwettig
gedrag en schending van de beroepsethiek. Zij informeren het publiek bij alle voorkomende
gelegenheden over de doelstellingen en aspiraties van het museumberoep, zodat er een
beter begrip ontstaat bij het publiek over de bijdragen van musea aan de samenleving.
PROFESSIONEEL GEDRAG
8.1 Kennis van toepasselijke wetgeving
Alle museummedewerkers dienen vertrouwd te zijn met relevante wetgeving op
internationaal, nationaal en lokaal niveau en met de voorwaarden van hun aanstelling. Zij
vermijden situaties die zouden kunnen worden opgevat als onbehoorlijk gedrag.
8.2 Professionele verantwoordelijkheid
Alle museummedewerkers zijn verplicht om de beleidslijnen en procedures van de instelling
waar zij in dienst zijn, op te volgen. Zij mogen echter op gepaste wijze bezwaar maken tegen
praktijken, waarvan zij menen dat deze schadelijk zijn voor een museum, de beroepspraktijk
of in strijd zijn met de beroepsethiek.
8.3 Professioneel gedrag
Loyaliteit aan collega’s en aan het museum dat hen in dienst heeft is een belangrijke
professionele verantwoordelijkheid. Zij dient te zijn gebaseerd op de eerbiediging van
fundamentele ethische beginselen, toepasselijk op het museumberoep in de meest ruime
zin. Museummedewerkers handelen overeenkomstig de bepalingen van de Ethische Code
voor Musea en zijn op de hoogte van andere codes en beleidslijnen die relevant zijn voor het
museumwerk.
8.4 Wetenschappelijke verantwoordelijkheden
Museummedewerkers bevorderen het wetenschappelijk onderzoek, de bescherming en het
gebruik van informatie inherent aan de collecties. Hieruit vloeit voort dat zij verre blijven van
activiteiten of omstandigheden die zouden kunnen resulteren in verlies van
wetenschappelijke gegevens.
8.5 Illegale handel
Museummedewerkers dragen nimmer direct of indirect bij aan illegale handel of illegale
transacties van natuur- en cultuurgoederen.
8. 6 Vertrouwelijkheid
Museummedewerkers beschermen alle vertrouwelijke informatie, die zij hebben verkregen
uit hoofde van hun functie. Bovendien is informatie over objecten die voorgelegd zijn aan de
museummedewerkers ter identificatie, vertrouwelijk. Deze informatie mag zonder expliciete
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toestemming van de eigenaar niet naar buiten worden gebracht noch worden verstrekt aan
enige andere instelling of persoon.
8.7 Beveiliging van musea en collecties
Museummedewerkers behandelen gegevens over de beveiliging van het eigen museum,
maar ook van particuliere collecties en van locaties, die zij beroepshalve bezoeken, strikt
vertrouwelijk.
8.8 Uitzondering op de plicht tot vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid is ondergeschikt aan de wettelijke verplichting om de politie of andere
bevoegde gezagsdragers te helpen bij het onderzoek naar mogelijk gestolen, ongeoorloofd
verkregen of illegaal overgedragen goederen.
8.9 Persoonlijke onafhankelijkheid
Hoewel museummedewerkers recht hebben op een zekere mate van persoonlijke
onafhankelijkheid bij het uitoefenen van hun beroep, dienen zij zich te realiseren dat geen
enkele activiteit, privé of professioneel, in de ogen van het publiek los kan worden gezien
van het museum, dat hen in dienst heeft.
8.10 Professionele betrekkingen
Museummedewerkers gaan professionele relaties aan met talrijke anderen zowel binnen als
buiten het museum dat hen in dienst heeft. Er wordt van hen efficiënte dienstverlening
verwacht op hoog professioneel niveau.
8.11 Gemeenschappelijk deskundigenoverleg
Een museummedewerker raadpleegt andere collega’s, binnen of buiten het museum, indien
hij niet over toereikende deskundigheid beschikt om tot een goed besluit te komen.
BELANGENCONFLICTEN
8.12 Giften, gunsten, bruiklenen of andere voorrechten voor personeel
Museummedewerkers aanvaarden geen schenkingen, gunsten, bruiklenen of andere
persoonlijke voordelen die zij in verband met hun functie bij het museum krijgen
aangeboden. Mocht professionele hoffelijkheid leiden tot het aanbieden of het aannemen
van geschenken, dan zullen deze nadrukkelijk uit naam van het museum moeten worden
geschonken of geaccepteerd.
8.13 Externe tewerkstelling of zakelijke belangen
Onverminderd hun onder 8.9 genoemde persoonlijke onafhankelijkheid dienen
museummedewerkers zich verre te houden van betaalde arbeid of het ontvangen van
commissieloon met betrekking tot activiteiten, die in conflict zijn met de belangen van het
museum of als zodanig kunnen worden uitgelegd.
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8.14 Handel in natuurlijk of cultureel erfgoed
Geen enkele museummedewerker neemt direct of indirect deel aan de handel (verkoop of
aankoop met winstoogmerk) in natuurlijk of cultureel erfgoed.
8.15 Betrekkingen met handelaren
Geen enkele museummedewerker aanvaardt giften, gastvrijheid of andere vormen van
beloning van welke handelaar, veilingmeester of wie dan ook, die als prikkel dient voor de
aankoop of verkoop van museumobjecten, of om een bepaalde officiële handeling te doen of
te laten.. Museummedewerkers onthouden zich bovendien van het aanbevelen van een
bepaalde handelaar, veilingmeester of taxateur aan iemand uit het publiek.
8.16 Privé-collecties
Museummedewerkers concurreren niet met hun museum bij het verwerven van objecten of
met activiteiten, samenhangende met hun privé-collectie. Een overeenkomst tussen de
museummedewerker en het museumbestuur over alle facetten van particulier verzamelen
moet worden opgesteld en nauwgezet worden nageleefd.
8.17 Gebruik van de naam en het logo van ICOM
Leden van ICOM mogen de woorden ‘International Council of Museums’, ’ICOM’ of zijn logo,
niet gebruiken om een commercieel handelen of product aan te prijzen.
8.18 Andere belangenconflicten∗
Mocht er sprake zijn van een ander belangenconflict tussen een individu en het museum dan
prevaleren de belangen van het museum.

∗ In 2003 heeft de Museumvereniging deze paragraaf uitgebreid met de clausule: ‘Ieder
belangenconflict dient vermeden te worden. Speciale voorzorg is vereist indien de bruikleengever van
een voorwerp of collectie tevens sponsor is van de tentoonstelling of deel uitmaakt van het bestuur, de
raad van toezicht of het museale beroepsveld van dat museum. Er dient voor gewaakt te worden dat
naar buiten toe zelfs niet de schijn ontstaat van een onbetamelijke belangenverstrengeling.’
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Bijlage 3: LAMO 2016
https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/mv_lamo_digitaaldec-15_def.pdf

LAMO
2016
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