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Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum 

| Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane 

Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | 

Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum | Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De 

Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland | De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, 

centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries 

Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige 

Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-

Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum 

Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus 

Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | 

JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum 

Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins 

Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor 

kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden 

| Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek | Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d 

Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | 

Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum 

Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum 

Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst | Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | 

Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl | Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 

1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) | Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | 

Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant 

| Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands 

Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot 

Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | 

Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | 

Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum | Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal 

| Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe | Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese 

Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum ‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld 

| Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum | Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | 

Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg 

| Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum ‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom 

| Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en 

Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe 

| Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout | Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | 

Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum |  Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar 

Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum | Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | 

Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans 

Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum 

| Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland 

| De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo 

Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum 

Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch 

Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum 

Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum 

Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum 

Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis 

Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis 

Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum 

der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De 

Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden | Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek 

| Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De 

Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum 

Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum 

Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst 

| Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl 

| Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) 

| Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en 

Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant | Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | 

Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | 

Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | 

Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude 

Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum 

| Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal | Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe 

| Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum 

‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld | Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum 

| Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk 

Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg | Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum 

‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom | Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | 

Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-

Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe | Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout 

| Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum



Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum 

| Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane 

Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | 

Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum | Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De 

Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland | De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, 

centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries 

Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige 

Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-

Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum 

Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus 

Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | 

JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum 

Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins 

Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor 

kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden 

| Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek | Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d 

Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | 

Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum 

Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum 

Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst | Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | 

Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl | Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 

1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) | Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | 

Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant 

| Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands 

Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot 

Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | 

Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | 

Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum | Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal 

| Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe | Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese 

Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum ‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld 

| Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum | Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | 

Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg 

| Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum ‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom 

| Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en 

Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe 

| Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout | Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | 

Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum |  Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar 

Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum | Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | 

Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans 

Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum 

| Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland 

| De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo 

Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum 

Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch 

Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum 

Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum 

Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum 
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Richard Hermans
Directeur Erfgoed Nederland

Reacties op de publicatie kunt u 

mailen naar: 

publicaties@erfgoednederland.nl

Voorwoord

In 2007 ontving Erfgoed Nederland van het ministerie van OCW het verzoek om 

een traject voor de museumwereld op te zetten rond de ontwikkelingen van ict. 

Daarbij heeft het sectorinstituut ervoor gekozen om te investeren in mensen en 

niet in middelen. Het investeren in mensen vindt plaats op verschillende niveaus: 

van trainingen (operationeel) tot visievorming (strategisch). De publicatie Musea 

in transitie. Rollen van betekenis komt voort uit het laatste, strategische niveau. 

In dit kader heeft Erfgoed Nederland een groot aantal museumdirecteuren, 

programma managers, informatie specialisten, consultants, fondsen en overheden 

samengebracht rond de volgende twee vraagstukken:

Welke invloed heeft de veranderende informatie samenleving op erfgoed
instellingen, met musea in het bijzonder? 

Welke kansen en mogelijkheden bieden deze ontwikkelingen voor musea? 
Voor hun rol in de samenleving, voor de mede werkers in hun organisatie 
en voor de relatie die een museum heeft met verschillende opdracht 
gevers?

De publicatie bestaat uit artikelen en actuele praktijkvoorbeelden over 

veranderings processen in musea en diverse rollen van musea in de informatie-

samenleving, dient als inspiratiebron en is tevens een handreiking om in de eigen 

organisatie tot verandering te komen. Musea in transitie. Rollen van betekenis is 

bedoeld voor iedereen die in, met en voor deze sector werkzaam is. 

Erfgoed Nederland heeft onder leiding van Frans Hoving, Odette Reydon, extern 

programma manager Natasja Wehman, ondersteund door Karien van Schaik 

en Isjah Koppejan, met veel plezier gewerkt aan het traject Deskundigheids-

bevordering en kwaliteits zorg ict voor het museale veld en aan de totstand -

koming van deze publicatie. Ik bedank de diverse auteurs en journalist Marja 

van der Putten voor hun bijdrage aan Musea in transitie. Evenals de leden van de 

programma raad voor hun gewaardeerde adviezen in de afgelopen drie jaren.

Ik ben ervan overtuigd dat u, na het lezen van Musea in transitie, ict niet meer 

uitsluitend ziet als instrument, maar als een onderwerp dat centraal en duur-

zaam uw organisatie inspireert. Dit biedt u de mogelijkheid om uw gesprekken 

met overheden en fondsen met nieuw perspectief te voeren. Zowel in uw 

rol als cultureel ondernemer als museum professional met een culturele en 

maatschappelijke taak. 
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Marco de Niet 
is directeur van Digitaal 
Erfgoed Nederland (DEN).  
DEN werkt sector-
overschrijdend aan de 
verbetering en schaal-
vergroting van digitalisering 
samen met musea, archieven, 
bibliotheken, archeologische 
en monumenten zorg-
instellingen. Daarnaast maakt 
Marco de Niet deel uit van de 
programma raad ict & musea 
van Erfgoed Nederland.

Odette Reydon 
is relatie manager musea bij 
Erfgoed Nederland. Vanuit 
deze functie volgt ze actuele 
ontwikkelingen in het veld 
op de voet. Daarnaast heeft 
ze jaren lange ervaring als 
communicatie deskundige bij 
verschillende grote en kleine 
musea.

Inleiding
Omnia mutantur,  
nos et mutamur in illis
Alles verandert en wij veranderen mee

Van grote invloed op ons veranderingsvermogen is de snelheid waarmee de 

informatie samenleving zich ontwikkelt. Tussen Twitter en de eerste web browser 

Mosaic (1993) zit slechts zeven tien jaar, maar wij kunnen ons een leven zonder 

het web nauwelijks meer voorstellen. Digitalisering is een bestuurlijke versneller 

gebleken en is daarmee oorzaak van ingrijpende veranderingen. Er is een explosie 

aan informele net werken en organisaties opgezet: door burgers, als individu of als 

collectief. Alle vormen van beleid en bestuur worden serieus becommentarieerd 

binnen deze net werken. Voorheen was bepaalde expertise voorbehouden aan 

bepaalde kennis  instituten. Professionals verbonden zich eraan, brachten kennis 

mee en verhoogden de status. Maar de wereld verandert! Het traditionele 

museum model zal evolueren: in de bedrijfs voering, in de wijze waarop de collectie 

toegankelijk wordt gemaakt, in de omgang met het publiek. De organisatie, mede-

werkers, werk processen, kennis, collectie en presentatie, dienst verlening, product-

aanbod en publieks bereik vormen gezamenlijk het museum in transitie. 

Erfgoed Nederland heeft de afgelopen drie jaar met vele professionals binnen 

en buiten de sector onderzocht in welke mate het museum mee wil en mee kan 

veranderen om een rol van betekenis te spelen binnen de informatie samenleving. 

E-cultuur raakt het wezen van het museum, juist omdat informatie en communicatie 

onderdeel uitmaken van de kern taken van de organisatie. De uitdaging is groot. 

Daarvan getuigt deze publicatie: Musea in transitie. Rollen van betekenis.

Transformeren vraagt om visie en keuzes
Digitalisering is geen zaak van één afdeling of één medewerker. De hele 

strategie moet in feite interactief zijn en worden geïntegreerd in alle afdelingen. 
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Het uitgangs punt is het intensiveren van de relatie met de bezoeker: fysiek, 

inhoudelijk, emotioneel en intellectueel. Een museum van de 21ste eeuw moet 

ervoor zorgen dat relaties zich persoonlijk benaderd voelen. Om dat te bereiken, 

experimenteert een aantal museale kop lopers in de volle breedte met digitale 

middelen: van video tot web site, van mobiel tot social media en van e-commerce 

tot gaming. 

Er zijn echter diverse knelpunten aan te wijzen waarom veel musea er nog 

moeite mee hebben om de transformatie door te zetten: het ontbreken van kennis 

van bijvoorbeeld e-marketing of van de moderne ict-infrastructuur, te weinig 

mediawijze mede werkers en ook juridische en financiële beperkingen. Net als 

het bedrijfs leven worden erfgoed instellingen geconfronteerd met verouderde 

business modellen. Bovendien geven beleidsmakers steeds vaker te kennen dat 

zij digitalisering als een kerntaak zien die met eigen budgetten moet worden 

opgepakt. Musea zullen keuzes moeten maken over de diensten die ze willen 

leveren en over de kanalen waarmee die diensten geleverd worden: digitaal, 

fysiek of beide. Dat vraagt om modern vakmanschap: professionals die de 

onderliggende logica van de organisatie doorzien, de veranderingen goed vorm 

kunnen geven en bovenal verantwoorde keuzes kunnen maken. De artikelen van 

Herma Hofmeijer, Natasja Wehman en Bert Mulder geven handvatten voor het 

maken van dit soort keuzes.

Samen sterker, slimmer, sneller
Het museum als netwerkorganisatie wordt gekenmerkt door mediawijs gedrag, het 

bundelen van krachten, een weldoordachte technische basis en een flexibiliteit om 

in te spelen op veranderingen in de buiten wereld. Door de maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen kunnen erfgoed instellingen niet langer autonoom 

sturing geven aan hun diensten. Ze maken deel uit van grotere interactieve 

eco systemen, in de eigen regio, de eigen sector, de publieke sector en in het 

wereldwijde kennis systeem internet. Musea en culturele en maatschappelijke 

organisaties en bedrijven verbinden zich met elkaar om nieuwe waarden te 

creëren voor belang stellenden, partners en de eigen organisatie. Networked 

innovation is krachtig, maar slim samen werken stelt hoge eisen aan het managen 

van innovatie en vraagt om specifieke competenties. 

Zo’n vernieuwingsslag implementeren kan niet overnight plaatsvinden. We 

concluderen uit de talloze gesprekken die de afgelopen jaren zijn gehouden het 

volgende: willen we de vruchten plukken van de digitalisering, dan beginnen we 

klein, zijn we tegelijker tijd aan het denken en uitvoeren en houden we het bestuur-

baar. We moeten wennen aan nieuwe processen en samenwerkings verbanden 

waar we modulair reken schap van kunnen geven. We zoeken nieuwe proces-

indicatoren en willen daarover in dialoog met overheden en fondsen. Financiers 

kunnen deze processen stimuleren met additionele middelen met het besef dat er 

geen museum wet is, zoals een archiefwet, die duidelijke indicatoren stelt. 

De interviews in deze publicatie getuigen van de wensen, mogelijkheden en 

dilemma’s ten aanzien van de noodzakelijke veranderingen. De artikelen vormen 

Inleiding

Marco de Niet & Odette Reydon
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een toelichting op de voorwaarden tot transformatie. Digitalisering is geen 

instrumentele kwestie, maar vraagt om nieuwe visies op de organisatie en de rol 

van musea in de informatie samenleving. Musea in transitie. Rollen van betekenis 

is een publicatie die oproept tot bezinning en dialoog. Juíst in deze economisch 

moeilijke tijden. De rollen van de (rijks)overheid, de branche en de sector zijn 

belangrijk; we zijn van ict naar e-cultuur gegaan (van i naar e). Het is nu zaak 

e-cultuur toe te spitsen op interactie en innovatie (van e naar dubbel i). Met deze 

publicatie willen we musea een impuls geven die weg te volgen.

Infrastructuur
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Open



13 Musea in transitie

De museum directeur  
als regisseur 
Het 21ste-eeuwse museum 
is een lerende organisatie;  
ken jezelf en je publiek

Musea hebben van oudsher een educatieve rol. Was het bij het ontstaan van 

de eerste musea tijdens de Verlichting nog zo dat alleen verlichte heren van 

de wetenschap zich in musea lieten verrassen door de wonderen van natuur, 

techniek en kunst, sinds de sociale bewegingen in de 19de en 20ste eeuw is daar 

een volks verheffende rol bijgekomen. Vanaf het einde van de 20ste eeuw is het 

museum de plek bij uitstek waar door een groeiende groep mensen van velerlei 

pluimage vrijwillig wordt geleerd. De rol van het museum is dezelfde gebleven, 

maar de wijze waarop deze rol wordt vervuld is anders geworden, doordat de 

doel groep van het museum veranderd is. En nogal grondig ook: groter geworden, 

jonger geworden, en vooral veel diverser geworden. Het publieks bereik van 

musea is gedemocratiseerd. Van musea wordt verwacht dat zij – althans in 

potentie – de hele samen leving weten te interesseren voor de verhalen die zij te 

vertellen hebben. 

Die democratisering van het publieksbereik vraagt veel aanpassingsvermogen 

van museale organisaties. Musea passen zich aan die veranderende vraag aan, 

omdat hun bestaansrecht steeds meer afhangt van de mate waarin de omgeving 

dat bestaan als relevant ervaart. Tegelijkertijd moet het museum oppassen 

dat het zichzelf niet verliest in het proces van aanpassing. Om hier een goed 

evenwicht in te vinden, is het voor musea van belang om te weten wie ze zijn en 

om goede keuzes te maken.

Kiezen èn delen
In het artikel van Natasja Wehman, waarin wordt gesproken over Rollen van 

betekenis, wordt de vraag gesteld: ‘Waarnaar transformeren musea?’. Mijn 

Herma Hofmeijer 
is zes jaar directeur geweest 
van de Vereniging Rijks-
gesubsidieerde Musea. Zij 
heeft zich in deze periode 
onder andere sterk gemaakt 
voor versterking van het 
HRM-beleid in de museale 
sector. Ook heeft zij het 
visitatie model ontwikkeld als 
instrument voor kwaliteitszorg 
in musea. 
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Herma Hofmeijer

stelling is dat daar een dubbele vraag aan vooraf gaat: ‘Wie is het museum en 

voor wie wil het museum er zijn?’ Als je als museum weet wie je bent en waar je 

voor staat, durf je ook te kiezen. 

Het is mijn overtuiging dat overheden liever musea zien die weten wat ze doen 

en die kunnen uitleggen waarom dat succesvol is, dan musea die geen keuzes 

maken, ‘er voor iedereen zijn’, en uiteindelijk door niemand meer vrij willig 

worden bezocht. Dat komt ook je relatie als museum met de overheid ten goede. 

En als een overheid daar niet voor ontvankelijk lijkt, is het des te meer zaak om 

die overheid uit te leggen waarom die keuzes gemaakt worden en waarom die 

overheid daar juist wel blij mee zou kunnen zijn. 

Door zelf goed beslagen ten ijs te komen, kun je aan je opdracht gever 

meegeven waarop hij jou mag afrekenen. Op die manier kun je zelf het initiatief 

nemen voor het professionaliseren van de relatie tussen overheid en museum. 

Als je transparant bent dan laat je zien wie het museum is, welke rol het in 

de samen leving wil spelen en hoe het die rol speelt. Geef mee waarop je af te 

rekenen bent. En doe dat heel transparant. Het is zaak je opdracht gever ervan te 

overtuigen dat hij jouw keuzes deelt en niet anders kan dan ze te honoreren!

Zoek de kern
Om dat te kunnen moet je wel eerst zelf een aantal dingen heel goed hebben 

doordacht en in je museum hebben doorgesproken, oftewel eens stevig van 

buiten naar binnen kijken. 

Een interessant instrument voor dat onderzoek is de visitatie, zoals die nu 

wordt gebruikt bij de Rijksmusea. Het visitatie proces begint met een zelf-

evaluatie. Daarin houdt het museum, aan de hand van een groot aantal vragen 

zichzelf een spiegel voor. Door dat te doen, en vooral door dat met de hele 

organisatie samen te doen, komen musea tot heel interessante ontdekkingen over 

zichzelf. De ervaring van de tot nu toe gevisiteerde musea is dat ze veel nieuwe 

dingen over zichzelf leren.

Als die ontdekkingen vervolgens later in het visitatieproces zelf door buiten-

staanders worden bevestigd, leidt dat tot nieuwe dynamiek. Gevisiteerde musea 

hebben naar hun kern gekeken, deze opnieuw geformuleerd, en bouwen van 

daaruit een nieuw zelf bewustzijn op. Vanuit dat nieuwe zelf bewustzijn is het 

gemakkelijker om de opdracht gever te vertellen wie je bent, wat jouw bijdrage is 

en waarom je noodzakelijk bent. Het wordt ook eenvoudiger om andere geld-

bronnen aan te boren en het lukt zelfs beter om je publieks bereik te vergroten. 

Of misschien zit het wel zo: omdat je beter je publiek weet te bereiken, wordt het 

voor je opdracht gever noodzakelijker om je in stand te houden en voor andere 

geld schieters interessanter om je te steunen. 

Competenties en instrumenten
Van buiten naar binnen kijken impliceert een open blik voor de externe 

behoeften, evenals een open blik voor de interne capaciteiten. Om het museum 

te kunnen transformeren in een 21ste-eeuwse plek voor vrijwillig leren zal de 
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bereidheid om zelf te leren, de kwaliteit om nieuwe indrukken op te doen en deze 

te verwerken tot nieuwe vormen en methodes, moeten toenemen. Het museum 

wordt op deze manier, behalve een educatieve instelling, ook een lerende 

organisatie. 

De visitatie is een moment opname. De energie die dat oplevert, kan natuurlijk 

snel wegebben. Het is dan ook belangrijk structureel te werken aan de 

transformatie in een professioneel werkende lerende organisatie. En dat vraagt 

om nieuwe competenties in alle lagen van de organisatie.

In het 21ste-eeuwse museum heeft de museumdirecteur niet meer de absolute 

waarheid in pacht. Er zijn immers teveel terreinen waarop hij deskundig zou 

moeten zijn om dat waar te kunnen maken. Niet meer (alleen) het verzamel gebied 

van het museum, maar ook het beheer en de veiligheids aspecten van collectie en 

gebouw, het personeels beleid, de nieuwste educatieve inzichten, de marketing 

en nu ook nog de nieuwe media zijn nodig om het 21ste-eeuwse museum 

succesvol te laten zijn. De nieuwe museum directeur is de regisseur die allerlei 

verschillende expertises bijeen brengt, voor samen werking zorgt en daardoor het 

beste resultaat bereikt. 

Niet alleen een sterke visie en de kwaliteit om die op inspirerende wijze over 

te dragen, maar ook de kwaliteit om mensen om je heen boven zichzelf te laten 

uitstijgen, alles uit zichzelf te laten halen en te kunnen laten functioneren als 

bindende kracht, zijn dan de benodigde kwaliteiten. En tegelijkertijd kun je als 

museum directeur niet alles weten, luister daarom naar wat je medewerkers toe te 

voegen hebben.Collecties anders bekeken
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Het museum van de toekomst is veel meer dan het museum van de 20ste eeuw: 

het is een platte, professionele organisatie. Niet meer de deskundigheid zelf staat 

centraal, maar de professionele houding, die expertises weet te combineren 

en weet in te zetten. Omdat verschillende disciplines nodig zijn voor het 

verwezenlijken van dit doel, kan het niet anders dan dat de hiërarchie (deels) 

wegvalt. Samen werken vraagt aandacht voor ieders inbreng en voor erkenning 

van de waarde daarvan. Dit vraagt dus niet alleen van de museum directeur een 

nieuwe houding, ook anderen die in het verleden bepalend waren voor de koers 

zullen nu een stapje terug moeten doen. Conservatoren blijven de belangrijkste 

leverancier van content, bewaken de kwaliteit van de inhoud, maar hoeven niet 

ook nog degenen te zijn die het verhaal vertalen naar al die verschillende doel-

groepen. Daar hebben anderen kwaliteiten voor die veelal prachtig aanvullend 

zijn. 

Met de komst van nieuwe media is het voor musea mogelijk het publiek 

op andere manieren te bereiken. De ontwikkelingen zullen in de toekomst 

doorzetten langs wegen en in een tempo dat we nu nog niet zien. Ook daarbij 

horen deskundigheden die in het museum binnenkomen, in dat transformatie-

proces een positie krijgen. Als de museum directeur de waarde van deze nieuwe 

instrumenten inziet, hoeft hij zelf geen deskundige te zijn, kan hij zelfs digi-

beet zijn. Toch zal hij vanuit de regisseurs stoel leiding kunnen geven aan de 

introductie van deze instrumenten. Omdat hij weet waar het museum vandaan 

komt, waar het voor staat en waar het heen gaat, dat aan iedereen kan uitleggen 

en op die manier organiseert dat de mede werkers, ieder op hun eigen wijze, 

bijdragen aan hetzelfde verhaal.

Dan is het museum getransformeerd en kan het daadwerkelijk de toekomst in, 

zelfbewust en trots.
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Natasja Wehman 
is mede-eigenaar van 
cultureel projectbureau 
Promuse&Wehman. Als 
adviseur e-cultuur adviseert 
zij instellingen in de culturele 
sector die bezig zijn met 
veranderingsprocessen 
die mede ontstaan 
onder invloed van de 
informatiesamenleving. 

Rollen van betekenis:
(mee?)bewegen in de 
informatiesamenleving
Waarnaar transformeren we,  
vijf scenario’s

(Mee?)bewegen
Het zal geen verrassing meer zijn, we leven in 

een gemedialiseerde samenleving, ofte wel in de 

informatie samenleving. Kennis en informatie zijn 

geliberaliseerd en gedemocratiseerd en daarmee 

overal en voor iedereen beschikbaar. Kennis-

gerelateerde instellingen, waaronder het museum, het 

archief en de bibliotheek, verliezen het monopolie op 

kennis. Bibliotheken worden gevraagd als media wijze 

op te treden en archieven hebben dankbaar gebruik 

gemaakt van de digitale mogelijkheden. Maar wat 

zijn de nieuwe taken van musea? Juist daar is het 

monopolie aan het verdwijnen. In een samenleving 

waarin afstanden geen rol meer spelen, iedereen en 

alle informatie binnen bereik is door het internet, is 

de vraag: ‘Als er een hang naar betekenis geving is en 

musea onderdeel van onze identiteits vorming zijn, 

welke rol is er dan voor het museum weg gelegd? Waar 

liggen kansen en mogelijkheden en hoe spelen musea 

daarop in? Hoe bewegen ze mee?’

Waarnaar transformeren we?
Na de afgelopen twee jaar in opdracht van Erfgoed 

Nederland onderzoek te hebben gedaan naar 

veranderingsprocessen in de Nederlandse museum-

wereld, is duidelijk geworden dat musea ieder op 

hun eigen wijze en in hun eigen tijd veranderen. Vele 

interviews, bijeen komsten, discussies en expert-

meetings geven een goed beeld van de richtingen die 

het op gaat. Sommige musea zijn zich heel bewust 

van de veranderingen om zich heen en proberen daar 

op in te spelen, anderen deinen meer gevoelsmatig 

mee. Weer anderen zien de veranderingen wel, maar 

vragen zich af of en hoe ze met deze veranderingen 

mee moeten gaan.

De vele nieuwe media stellen musea in staat om 

andere relaties met bezoekers aan te gaan, nieuwe 

diensten en producten aan te bieden, andere functies 

uit te oefenen en hun rol in de samenleving te 

(her)bevestigen. Dit houdt in dat musea ook niet 

langer afgerekend hoeven te worden op bezoekers-

aantallen, het aantal vermeldingen in de krant, het 

aantal gedigitaliseerde beelden, de hoeveelheid 

tentoon stellingen en publicaties per jaar en het 

aantal hits op de museum website. Tegelijkertijd 

verwachten overheden vaker dat erfgoedinstellingen 

een maatschappelijke taak vervullen. Waar het in 

het museum wel over gaat, wordt steeds lastiger 



Kennis en informatie zijn overal 
beschikbaar | Monopolie op 
kennis verdwijnt | Liberalisering 
en democratisering van kennis | 
Betekenis voor een ander weten te 
genereren | Aansluiten bij wat er speelt 
in de samenleving | Voor wie ben je 
relevant? | Innovatie is bewust worden, 
een houding, een mentaliteit | Niet meer 
(alleen) van jezelf uitgaan | Op zoek 
gaan naar het leggen van (betekenis -
volle) relaties | Andere competenties het 
museum binnenlaten | Buiten spelen!  | 
Het gaat niet om techniek | Innoveren is 
een strategische vraag | Positie kiezen | 
Jezelf (opnieuw) uitvinden | Creativiteit 
faciliteren | Van boven naar onder én 
van onder naar boven
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zichtbaar. Het betekent ook dat mensen intern 

in beweging komen en er andere functies en 

competenties nodig zijn. Dat verandert weer de wijze 

waarop je als museum georganiseerd bent, waar 

het museum in investeert en wat de opbrengsten 

daarvan zijn. Met het model Rollen van betekenis 

hoop ik zowel instellingen als overheden en fondsen, 

maar ook alle anderen die in deze sector werken, 

een handvat te bieden om over andere dan de geijkte 

indicatoren in gesprek te raken en geïnformeerd met 

elkaar de dialoog aan te gaan. Duidelijkere rollen 

kunnen ook leiden tot andere businessmodellen, 

nieuwe clustering, andere marketing of bij de een 

tot de oprichting van een programma-afdeling en bij 

de ander tot het in het leven roepen van een R&D 

afdeling.

Rollen van betekenis
Ik wil musea zeker niet over één kam scheren. Meer 

misschien nog dan andere erfgoed instellingen hebben 

musea een eigen identiteit. Die identiteit staat niet ter 

discussie. Ik neem haar hier als uitgangspunt en voeg 

er de volgende vraag aan toe: ‘Voor wie kan en wil het 

museum van betekenis zijn? In het antwoord is een 

rol weggelegd voor het museum in de maatschappij. 

Niet per definitie als maatschappelijk museum, maar 

wel als een museum dat bewust een keuze maakt. 

De Rollen van betekenis zijn voortgekomen uit vele 

interviews en bijeenkomsten met medewerkers en 

directeuren van verschillende (grote, kleine, kunst- 

en niet-kunst) musea. Vaak waren dit koplopers op 

een bepaald gebied, maar ook musea die misschien 

technisch niet vooroplopen, maar wel bewust nieuwe 

relaties aangaan, hebben als voorbeeld gediend. De 

Validator, de Laborant, de Community Curator, 

de Netwerker en de Innovator zijn mogelijke 

toekomstige rollen voor musea die transformeren 

centraal stellen, die positie kiezen en zich gaan 

verhouden tot een steeds veranderende, complexe 

buitenwereld. 

Keuzes maken
De ene rol sluit de andere niet uit. Wanneer 

bijvoorbeeld een kunst museum actief kunstenaars 

bij zijn activiteiten betrekt en het museum openstelt 

als laboratorium, kan dat heel goed samengaan 

met het innemen van een rol als netwerker, omdat 

het museum rondom een kennis-, collectie-, en 

informatie gebied actief is. De rollen zijn dan ook 

niet bedoeld als een vast gegeven, maar als hulp-

middel om tot wel overwogen keuzes te komen. Ze 

dienen als basis en uitgangspunt, waarop aan de 

bedrijfs voering, personele competenties en de manier 

van denken en werken van de museum organisatie 

richting gegeven kan worden. Ten slotte hoop ik met 

deze rollen erfgoed instellingen en hun opdracht-

gevers gezamenlijke uitgangs punten te geven op weg 

naar het formuleren van het museum van de 21ste 

eeuw.

Musea in transitie
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Validator 
Het museum 
als kennis- en 
informatie-
deskundige

De kracht van het museum 
zit in het feit dat het 
verbanden kan leggen 
tussen verschillende soorten 
informatie en daarmee 
vervolgens iets nieuws kan 
creëren. Daarmee wordt het 
museum van reproducent 
van informatie juist een 
cultuur producent. Een kennis 
validator die samen met de 
samen leving de betekenis 
genereert. 

Validatievormen 
Van betekenis zijn vanuit wat je goed kunt, namelijk 

als kennis deskundige optreden in kenniskringen 

van anderen. Hierbij gaat het niet om goede en foute 

informatie, maar om het toekennen van waarde 

aan informatie. Daarvoor hoef je niet alles zelf in 

bezit te hebben. Door het maken van (betekenis-

volle) verbindingen en het koppelen van kennis en 

informatie kan je zelf in het midden van het web 

gaan staan. 

Transformatie
Je autoriteit en ook je betrouw baarheid inzetten en 

gebruiken. Informatie specialist op verschillende 

terreinen zijn, niet alleen binnen je eigen specialisme, 

maar ook voor andere partijen zoals (cultuur) 

marketing partijen, winkeliers verenigingen en 

maatschappelijke partijen. Kennis delen, informatie 

wegen en waarderen, kennis instituut zijn rondom 

meerdere (maatschappelijke) thema’s. 

Competenties
Verbinden, sociaal, bruggen bouwer en kennis-

netwerker zijn.*  Promuse&Wehman

*



Laborant
Het museum als 
laboratorium

Organisatiebreed het 
experiment aangaan door de 
buiten wereld binnen te halen. 
Ruimte voor creativiteit en 
ontwikkeling creëren en door 
research en development 
te stimuleren, vernieuwing 
voorop stellen. 

Laborantvormen 
Samen met kunstenaars reflecteren op je collectie en 

daarmee een andere betekenislaag toevoegen.

Haal de ‘arts en crafts’ (weer) binnen, scheppende 

kunsten combineren met je collectie. Samen met 

groepen (boeken clubs, merklappen verenigingen, de 

lokale sport helden), vanuit een andere optiek nieuwe 

betekenis toevoegen. Dit kan ook door samen met 

studenten aan nieuwe betekenis lagen te werken.

Transformatie
Met het bewust binnenhalen van andere 

perspectieven stel je het museum, zijn kennis en 

collectie open voor het experiment. Daarmee creëer 

je nieuwe vormen en lagen van betekenis en bind je 

een andere gebruikersgroep aan je. 

 

Competenties
Creatief, experimenteel en nieuwsgierig zijn, 

openstaan, verbinden.

*

*  Promuse&Wehman
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Community Curator 
Het museum van 
maatschappelijke 
betekenis 

Samen met je (lokale) partners 
zoeken naar verbintenissen 
en toegevoegde waarde. 
Waaraan kan je bijdragen, 
welke vragen liggen er in de 
samenleving en wat kan jouw 
antwoord zijn? 

Communityvormen 
Zoeken naar gemeenschappelijk gedragen thema’s in 

de samenleving. 

Er toe doen door vanuit je kennis van bijvoorbeeld 

het verleden te reflecteren op het heden. Lokaal 

erfgoed, verhalen, herinneringen, migrantenerfgoed. 

De mens (weer) centraal stellen. Faciliteren, een 

plek (in het museum en digitaal) van ontmoeting en 

bezinning zijn. 

Transformatie
Automatisch betekent dit een veranderende rol 

voor de conservator, niet langer traditioneel zender-

gericht werken. Maar naar buiten toe: buiten spelen. 

Wat houdt je omgeving bezig, wat kan je daarin als 

museum betekenen? In plaats van het managen van 

collecties en tentoon stellingen, ben je voorzitter van 

groepen mensen. Van vraaggericht naar vraag- én 

aanbod gericht werken.

Competenties
Luisteren, sociaal, bruggenbouwer en netwerker zijn.

*

*  Promuse&Wehman
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Netwerker 
Het museum als 
netwerk

(In)zicht hebben in je 
omgeving en jezelf opstellen 
als de spin in het web. 
Je faciliteert bestaande 
netwerkverbanden. Bruggen 
bouwen en verbindingen 
leggen.

Netwerkvormen
Verbinden door samen te werken met andere 

culturele instellingen en/of erfgoedinstellingen of 

aan je product gerelateerde instanties en personen. 

Denk aan (historische) verenigingen, verzamelaars, 

galeries, makers/kunstenaars en deskundigen in 

jouw werkgebied. 

Transformatie
Het museum doet niet alleen onderzoek naar eigen 

collecties, maar functioneert als netwerker tussen 

(aanverwante) collecties, kennis en partijen die zich 

(ook) buiten het museum bevinden.

Functioneren als spin in het web tussen (groepen) 

mensen met collectie en/of kennis. Verbinden van 

de eigen collectie en kennis met externe collectie en 

informatie.

Competenties
Luisteren, buiten spelen, open minded, organisator en 

verbinder zijn.

*  Promuse&Wehman

*

Musea in transitie
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Innovator
Het museum als 
totaalconcept 

Een combinatie van de vier 
voorgaande scenario’s. Positie 
kiezen, aan transformeren 
ontkomt je niet. Tenzij het 
museum de ogen sluit. Maar 
dan mis je de aansluiting 
en de relevantie van het 
instituut. Het is dus wel 
degelijk een keuze en 
vervolgens een proces waar je 
doorheen gaat.

Innovatievormen
De voorgaande scenario’s zijn niet hermetisch, het 

een sluit het ander niet uit. 

Sterker nog, een combinatie ervan is wellicht het 

ideale museum van de toekomst. Dat is de werkelijke 

innovatie. Loslaten van bezit, bezit van collectie, bezit 

van kennis. Het opgeven van het monopolie en dan 

uitvinden wat er overblijft. 

Randvoorwaarden 
Wat heb je nodig om te kunnen transformeren?

 – Samenwerken 

 – Ruimte voor research- en development-

mogelijkheden

 – Tijd

 – Bewust zijn van maatschappelijke relevantie

Competenties
Durf, lef, realiteitszin in combinatie met het hebben 

van een ondernemersgeest.

*  Promuse&Wehman

*

Rollen van betekenis

Natasja Wehman



Musea in transitie25

Siebe Weide 
is directeur van de 
Nederlandse Museum-
vereniging, daarvoor was 
hij vijf jaar directeur van 
de Vereniging Nederlandse 
Poppodia- en Festivals. 
Het jaarlijks terugkerende 
Museumcongres is één van 
zijn eerste wapenfeiten.

 In beeld 
Uit het openings-
woord op het 
Museum congres 
2009 
‘De samen leving, of 
inmiddels informatie-
samen leving, 
verandert snel. We 
delen informatie via 
beelden: van de 
eerste grot tekening 
naar een kopieerbaar 
medium als foto-
grafie via bewegend 
beeld in de bioscoop, 
naar het massale 
medium tele visie 
naar inter activiteit 
via inter net.
De klant bepaalt 
wanneer hij kijkt,  
hij praat terug en Nieuwe media



26 In beeld

Siebe Weide

kijkt naar anderen en heeft ineens zijn 
eigen product op YouTube. Waar staan 
musea in dit nieuwe spel?
Kan het authentieke collectie stuk de 
concurrentie aan van de digitale kopie? 
Kijk naar het Prado en je gaat er zowaar 
aan twijfelen. Veertien meester werken zijn 
via Google Earth waar te nemen op een 
grotere resolutie dan het blote oog kan 
waarnemen. Echter dan echt en overal 
verkrijg baar. 
De Rembrandts in de Beurs van Berlage 
zijn niet echt, ook niet een beetje, daarvoor 
laat de kwaliteit te wensen over. Maar dat 
duurt niet lang meer.
Uiteindelijk wordt het holo deck uit 
Startrek eens werkelijkheid en waarom 
zou je dan nog naar Madrid gaan? 
Het wordt opletten hoe mensen in de 
toekomst musea waarderen. Wat 
maakt dat men wil komen? Mijn advies: 
Blijf in beeld!’



Uit de 
praktijk
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Naar aanleiding van een aantal expertmeetings die 

Erfgoed Nederland in 2009 organiseerde over musea 

en e-cultuur, ontstond de behoefte dit thema verder 

uit te diepen met zowel gesprekspartners uit de 

museum sector als van subsidiezijde. 

Wat verandert er voor musea onder invloed van de 

informatiesamenleving op het gebied van collectie-

beheer, bedrijfs voering en publieks presentaties? 

Welke eisen stelt de introductie van nieuwe media 

aan de interne organisatie? Hoe zijn transformatie-

processen voor subsidie gevers inzichtelijk te maken? 

Is er ruimte voor experiment of wordt innovatie 

geblokkeerd door de drang naar een kwantificeerbaar 

resultaat? Over deze en andere kwesties komen 

op de volgende pagina’s aan het woord: museum-

directeuren, deskundigen op de werkvloer, beleids-

ambtenaren van gemeente en provincie, de directeur 

van de Mondriaan Stichting en, als vernieuwende 

buitenstaander, de directeur van DOK. 

In tien interviews 
ontvouwt zich een 
staal kaart aan 
ervaringen op het 
gebied van e-cultuur 
met veel actuele 
voorbeelden over de 
inpassing van nieuwe 
media in de museum-
praktijk. 

Musea in transitie

Marja van der Putten 
is Neerlandica en werkt als 
freelance journalist op het 
gebied van wetenschap en 
cultuur. Haar specialisatie is 
het toegankelijk maken van 
complexe onderwerpen voor 
een breed publiek.

Dialoog



‘Je gaat de uitdaging van de informatiesamenleving 

niet aan, als je collectie niet of nauwelijks digitaal 

beschikbaar is en de ict-infrastructuur gaten vertoont. 

Die situatie, waarin het Fries Museum zich rond 2000 

bevond, is volgens mij exemplarisch voor de positie 

waarin een groot aantal musea momenteel verkeert. Er 

is eerst een inhaal  slag aan de basis nodig, voordat je 

als museum de stap kunt zetten naar experimenteren 

met nieuwe media. Wij hebben indertijd, binnen 

de regeling digitalisering musea van de Provincie 

Friesland, binnen vier jaar kunnen toewerken naar 

een adequaat systeem voor collectie registratie en 

collectie management. Voor de Princessehof is later 

een soortgelijke inhaalslag gemaakt. Belangrijkste les 

uit deze periode: je kunt het er niet even bij doen.’

Structurele aandacht voor e-cultuur 
‘Om te voorkomen dat we opnieuw op achterstand 

zouden raken, nu we net ‘een been bijgetrokken 

hadden’, is in 2007 een Hoofd Collectie- en Kennis-

management aangetrokken. Met deze nieuwe 

functie is er permanent aandacht gekomen voor het 

ontwikkelen, beheren en delen van kennis, in relatie 

tot onze collecties, partners en publiek. 

De echte doorbraak is bereikt dankzij deelname aan 

de pilot Musea en e-cultuur van Erfgoed Nederland. 

Mede werkers komen nu zelf met ideeën voor 

vernieuwing. Te vaak zie je dat bij scholing beperkt 

blijft tot een cursus nieuwe technieken. Ik vind het 

vooral belangrijk dat medewerkers het totaal aan 

mogelijkheden kunnen doorgronden en leren denken 

in strategische concepten.’ 

 

Strategische concepten?
‘Laat ik een voorbeeld geven. De beide musea 

hebben veel onderwijs programma’s. Tot dusver 

kregen presentaties van leerlingen over het museum-

bezoek uitsluitend een plaats op de website van hun 

eigen school. In het museum 2.0 project doorzagen 

medewerkers dat er ook binnen een bestaand digitaal 

platform (Flickr) een omgeving gecreëerd kan worden 

waar scholen hun producten kunnen uploaden en zo 

elkaars inbreng kunnen zien. Op deze manier wordt 

niet alleen de via het museum opgedane kennis 

breed gedeeld, maar is ook het totale bereik van onze 

educatieve programma’s aanzienlijk vergroot, evenals 

het enthousiasme voor deelname bij de scholen.’ 

Saskia Bak 
Directeur van het Fries 
Museum en Keramiek museum 
Princessehof, Leeuwarden, 
heeft ervaren dat de basis op 
orde moet zijn voordat een 
museum kan nadenken over 
een 2.0 versie van zichzelf. 
Daarna vraagt het tijd en 
ruimte in de organisatie om 
te experimenteren met een 
nieuwe manier van werken. 

Basis op orde
Uit de praktijk28
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Visie op eigen kracht 
‘In al deze ontwikkelingen is duurzaamheid een kern-

woord. De vraag is dus altijd: past het bij onze missie 

en visie, voegt het iets toe? Alleen al daarom dient dit 

proces op management niveau te worden aangestuurd. 

Nieuwe technieken zijn nooit een losse leukigheid, 

maar moeten een concreet project, zoals een 

tentoon stelling of een collectie gerelateerde activiteit, 

versterken. E-cultuur staat gelijk aan experimenteren, 

maar altijd vanuit een vooraf geformuleerd doel: wat 

wil ik er precies mee bereiken? Het effect is soms 

moeilijk in te schatten; daarom moet je het proces 

goed volgen en zien wat je ervan kunt leren.’ 

Mislukkingen mogen
‘En dan merk je dat je de plank wel eens misslaat. 

Als een community noch in de echte wereld noch 

in de virtuele internetomgeving bestaat, gebeurt 

er bij voorbeeld niets. Dat leerde de ervaring met 

Scherven brengen geluk, een expositie van huwelijks-

serviezen met een interactieve website waarop 

mensen eigen foto’s konden inbrengen. De beoogde 

uitwisseling kwam niet tot stand, omdat deel nemers 

wel een-op-een contact met het museum wilden, 

maar niet geïnteresseerd waren in elkaars verhalen. 

Een groep mensen met eenzelfde belangstelling is 

dus niet per definitie een community. Daar zijn we nu 

alerter op.’ 

Rol in de samenleving
‘Het is de bedoeling dat het Princessehof zich gaat 

profileren als internationaal kennis centrum op gebied 

van keramiek. Het Fries Museum, met 173.000 

objecten variërend van archeologische vondsten 

tot moderne kunst, zal zich meer in de breedte 

ontwikkelen: van klassiek, aanbodgericht naar een 

service gericht instituut dat middenin de samen-

leving staat en veel interactie met publieks groepen 

heeft. Dat betekent niet alleen dat je structuren 

moet bouwen om die dialoog mogelijk te maken, je 

moet ook vooraf bedenken hoe je binnengekomen 

informatie gaat verwerken, anders blijft het 

eenrichtings verkeer. Voorop staat dat een museum 

dat bereid is andere opvattingen binnen te halen 

– ‘meerdere waar heden, meerdere schoonheden’ – 

eerst een visie dient te hebben op zichzelf.’ 

Subsidiegevers moeten bijleren 
‘De kloof tussen pioniers en achterblijvers in e-cultuur 

is niet alleen binnen de museumwereld zichtbaar. Ik 

moet constateren dat ook veel beleidsambtenaren de 

ontwikkelingen niet bijbenen. En dat is lastig praten. 

Dat bleek bijvoorbeeld toen wij voor het project 

Verhalen van Friesland data wilden koppelen met 

andere organisaties. Dan moet je subsidie gevers als 

het ware aan de hand nemen om uit te leggen wat 

je precies wilt en hoe dat in zijn werk gaat. Aan de 

andere kant zijn er subsidiegevers als Digitaal Erfgoed 

Nederland (DEN) die vooral geïnteresseerd zijn in de 

technische aspecten van een voorstel en niet in het 

verhaal eromheen. Net zo hinderlijk als partijen die elk 

een eigen benadering vereisen, is de rond gang langs 

verschillende loketten omdat je project ambities de 

grenzen van een subsidie regeling overschrijden.’ 

Museummedewerker van de toekomst 
‘Inspelen op een veranderende omgeving heeft geleid 

tot verschuiving in taken en middelen. Bijvoorbeeld 

minder les kisten en meer gebruik van sociale media. 

Ik ga ervan uit dat het groeiproces dat we doormaken 

in de toekomst zeker consequenties zal hebben voor 

formaties en werkprocessen. 

De museum medewerker van de toekomst is in mijn 

visie meer naar buiten gericht, heeft voelsprieten voor 

wat er leeft in de samen leving. En die houding mag 

niet beperkt blijven tot marketing mensen, maar moet 

museum breed zijn: van conservatoren tot educatieve 

mede werkers.’ 
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Digitaal doelen verwezenlijken

Jos Taekema
Hoofd Informatie diensten 
van Museum Volken kunde 
in Leiden, signaleert grote 
kansen voor musea om 
nieuwe, virtuele bezoekers 
aan zich te binden. Met als 
leidraad: richt je vanuit de 
kern kwaliteit van het museum 
op natuurlijke stake holders in 
de eigen omgeving die virtueel 
goed te bereiken zijn. Ga 
nieuwe partner ships aan en 
bouw mee aan communities. 

Virtueel bezoek heeft de toekomst
‘Het aantal fysieke bezoekers ligt in Museum 

Volkenkunde in Leiden vrij constant rond de 

80.000 personen per jaar; verdere doorgroei zit er 

waarschijnlijk niet in. Maar in 2005 telden we voor 

het eerst meer virtuele dan reguliere bezoekers. Dat 

aantal groeide snel, tot 700.000 webbezoeken in 

2008. Hier liggen geweldige kansen! De kunst is alleen 

om de informatie diensten van het museum gelijke tred 

te laten houden met de behoeften vanuit de samen-

leving. Dat geldt niet alleen voor de technische infra-

structuur, maar ook voor expertise van mede werkers. 

‘Schrijven voor het web’ bijvoorbeeld, vergt echt een 

andere vaardigheid.’ 

Webbezoek telt mee
‘Hoe subsidiegevers als provincies of gemeenten 

ernaar kijken kan ik niet beoordelen, maar onze 

ervaring is dat virtuele bezoekers voor het Rijk 

beslist niet minder tellen, vooropgesteld dat het 

museum beargumenteert waarom het in die richting 

wil investeren. Met het ministerie van OCW is voor 

de komende beleids periode de (resultaat)afspraak 

gemaakt om vijf interactieve web sites te ontwikkelen 

met een respons van minimaal 1000 ‘terug pratende’ 

bezoekers. Daarnaast is een richtgetal afgesproken 

van 750.000 webbezoeken per jaar.’

Intensiever netwerken 
‘Digitale media zorgen ervoor dat Museum 

Volkenkunde beter in staat is om de gewenste ‘meer-

stemmigheid’ in collectie en presentatie te brengen. 

Op deze manier is intensiever contact moge lijk met 

migranten organisaties en groepen in de landen van 

herkomst; ik noem Surinaamse indianen groepen, of 

de nationale musea van Indonesië en de Filipijnen, die 

meehelpen onze documentatie te verbeteren. 

Netwerken is voor Museum Volkenkunde van 

levens belang. Het gaat daarbij om digitale (kennis-)

uitwisseling met andere volkenkundige musea, Leidse 

instellingen, inter nationale organisaties en onderwijs-

instellingen, en, waar mogelijk, met omroepen. Zo 

hebben we nu voor het eerst samen met een omroep 

een cross mediale productie kunnen realiseren, waarbij 

we in aansluiting op hun tv-serie over de Maya’s en het 

jaar 2012, een tentoon stelling over dit thema en een 

inhoudelijk verdiepende web site bieden.’ 
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Informatiediensten gebundeld 
‘Cruciaal voor doorontwikkeling op virtueel vlak was 

een herstructurerings- en consolidatieslag, zowel op 

het personele vlak als in elektronische infra structuur. 

Resultaat is een nieuwe afdeling waarin informatie-

diensten zijn samengebracht die — zoals in zoveel 

musea — voorheen als eilandjes functioneerden: 

systeem beheer, digitale onderzoeks publicaties, 

web sites en ict-presentaties rond tentoon stellingen 

en collectie registratie. De afdeling faciliteert de 

informatie stromen op het gebied van de sectoren 

communicatie, onderzoek en collectie beheer. Daartoe 

zijn in een informatie beleidsplan de vraag naar 

informatie en informatie diensten en -producten in 

kaart gebracht.’ 

Vraaggestuurde informatie
‘Een kenmerkende ontwikkeling is dat de informatie-

stroom begint om te keren van aanbodgericht naar 

vraag gestuurd. Dat wil zeggen dat mensen met heel 

verschillende achter gronden kleine onderdelen uit 

de collectie kunnen halen die (alleen) voor hen van 

belang zijn. Dit betekent een behoorlijke verschuiving: 

naast het zelf toevoegen van betekenis werken we 

nu ook aan mogelijkheden voor het publiek om hierin 

hun eigen keuzes te maken en hun ideeën kenbaar te 

maken.’ 

Drempelloze toegang
‘Het ‘nieuwe gebruik’ maakt het noodzakelijk, maar 

ook mogelijk, om zoveel mogelijk bronnenmateriaal 

toegankelijk te maken, inclusief het vele materiaal 

dat in de depots ligt. Die toegankelijkheid heeft twee 

kanten: wij willen onze bronnen beschikbaar stellen 

en tegelijkertijd de geïnteresseerde bezoeker de 

mogelijkheid bieden om daar eigen inzichten aan toe 

te voegen. 

Om aan de voorkant zo’n ‘werkplaats voor publiek’ 

te kunnen maken, wordt het complete elektronische 

backoffice verbouwd. Tegelijkertijd gaan we richting 

2012 grote stappen zetten om zoveel mogelijk 

bronnen materiaal goed te ontsluiten. Maar we kunnen 

ook weer niet alles; selectie blijft belangrijk. 

Om alle plannen te realiseren zullen substantiële 

project subsidies nodig zijn. Een van de mogelijkheden 

is het Metamorfozeprogramma voor conservering 

en digitalisering van papieren erfgoed. Daarmee 

kan het nu lastig te raad plegen museum archief, 

dat de ontstaans geschiedenis van het museum 

documenteert, een nieuw leven worden gegund.’ 

Platforms onderhouden 
‘Belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende 

capaciteit moet zijn om nieuwe platforms goed te 

kunnen onderhouden. Incidentele activiteit kost 

meer dan het oplevert. We kijken dan ook goed naar 

structurele oplossingen en stappen beslist niet overal 

in. Wel experimenteren we om de nodige ervaring 

op te doen. Zo is Youtube een gebruiks vriendelijk en 

effectief kanaal gebleken om het publiek op te zoeken 

en onze content te laten zien. Actieve aanwezigheid 

op Facebook of Hyves daarentegen bleek tamelijk 

arbeids intensief en leverde ons minder op. 

Het betrekken van museum mede werkers bij het 

toepassen van nieuwe media is een traject op zich, 

maar hier in huis beginnen nu ook conservatoren 

er oog voor te krijgen. Het is een kwestie van 

voorbeelden tonen en goed uitleggen. Per project 

kijken naar nieuwe mogelijkheden om de gewenste 

meer stemmigheid in collectie en presentatie te 

brengen.’ 
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Marc Jacobs
Adviseur Cultuur voor het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) 
was voorheen senior beleids-
medewerker Cultuur bij de 
Provincie Noord-Holland. Zijn 
advies: beslis voor wie en 
waarom je iets onderneemt. 
Doe vooronderzoek en 
overtuig de subsidie gever dat 
er een voor beide interessant 
resultaat uitrolt. 

Waait er een nieuwe wind? 
‘De overheid verandert over de hele linie van een 

passieve subsidiënt in een opdrachtgever die actief 

wil sturen op (eigen) doelstellingen. Musea moeten 

tegenwoordig duidelijk kunnen benoemen welke 

concrete producten ze leveren voor de subsidie die 

ze ontvangen. Bijvoorbeeld kubieke meters beheerde 

objecten, het aantal tentoon stellingen, of, als 

het gaat om nieuwe media, een nieuwe website, 

virtuele rond leiding en zo meer. Of die producten 

uiteindelijk het beoogde effect hebben – bijvoorbeeld 

meer bezoekers – is een ander verhaal. Daar kun 

je instellingen wel op aanspreken, maar nooit op 

afrekenen.’ 

Ruimte voor avontuur
‘Zeker, maar benoem een experiment dan ook als 

‘experiment’ en geef aan wat je ermee wilt bereiken. 

Voor onderzoek om het onderzoek koopt een subsidie-

gever niets. 

De meeste project aanvragen die mijn bureau 

passeren zijn overigens heel klassiek en komen op 

het vlak van nieuwe media vaak niet verder dan een 

‘online-informatie brochure’. 

Het vereist kennis en creativiteit om met nieuwe 

middelen te voldoen aan nieuwe behoeften. Opvallend 

is dat musea vooral ‘in de eigen ruimte’ blijven 

denken en niet denken aan andere, cross mediale 

methoden om publiek te bereiken. Een leuk voorbeeld 

van vernieuwing vind ik persoonlijk de thematische 

podcast rond leidingen in het Rijks museum, waarbij een 

cabaretière commentaar geeft op wat de bezoeker ziet. 

Spannend is ook spelen met ‘virtuele realiteit’ die via 

een mobieltje te down loaden is.’ 

Musea en e-cultuur…
‘Ik zie dat musea van slag zijn door de komst van 

nieuwe media. Ze denken dat ze daardoor een nieuwe 

rol of identiteit moeten ontwikkelen. Maar volgens mij 

hoeven musea hun basis absoluut niet ter discussie 

te stellen. Het is niet of/of, maar en/en. Naast de 

reguliere museum diensten ontstaan nieuwe product- 

markcombinaties. Zo zijn er naast de traditionele 

museum bezoeker, mensen die via internet kennis 

zoeken en dus beter via een website te bedienen zijn. 

De mogelijkheden voor erfgoed beheer en kennis-

verspreiding zijn groter dan ooit!’ 

Sturen op resultaat
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Beleidswaarde toevoegen 
‘Subsidiegevers willen weten welke waarde musea 

kunnen toevoegen aan hun beleid. Daar is beslist te 

weinig oog voor. Musea zouden over het muurtje van 

de eigen sector heen moeten kijken waar bestuurders 

geld voor over hebben. Voor jongeren en hun vrije-

tijds besteding bijvoorbeeld. Daar waar de wensen 

van overheid en het museum elkaar kruisen, kunnen 

zakelijke afspraken worden gemaakt. 

De provincie Noord-Holland, die worstelt met fors 

alcohol gebruik onder jongeren zou je kunnen voor-

stellen: Wij maken een aansprekend onderwijs project 

over alcohol gebruik in de regio door de eeuwen heen, 

betrekken verslavings zorg daarbij en presenteren het 

project in aanwezigheid van een gedeputeerde.’ 

Subsidiegever overtuigen van keuzes 
‘Gevraagd om bij te dragen aan maatschappelijke 

doelstellingen, denken musea onmiddellijk dat ze in 

hun autonomie worden aangetast. Absoluut niet! Maar 

ik stel wel dat je degenen die je (extra) geld vraagt 

ervan zult moeten overtuigen waarom zij – vanuit 

hun maatschappelijke taak stelling – voor jou zouden 

moeten betalen. In die zin betekent ‘maatschappelijke 

relevantie’ niet meer en niet minder dan een 

toegevoegde waarde vanuit eigen expertise waar de 

maatschappij iets aan heeft. 

Een goed voorbeeld is het Natuur museum 

Rotterdam, dat via een interactieve website publieks-

vragen over beestjes beantwoordt. Het is prima 

inzichtelijk te maken wat een dergelijk project kost 

en wat het oplevert. Daarvoor betaalt een overheid! 

Probleem is dat veel musea niet weten welke rol ze 

willen spelen en voor wie. Maak een heldere keuze en 

overtuig je sponsor van het win-win resultaat.’ 

Wie zit erop te wachten? 
‘Ik zie nog teveel ‘wensdenken’ bij musea: het 

ontwikkelen van activiteiten die het publiek 

interessant moet vinden. Maar zit er iemand te 

wachten op die tentoon stelling over vinger hoedjes? 

Vrijwel niemand doet aan pre testing, terwijl dat niet 

ingewikkeld en kost baar hoeft te zijn. Vraag een 

school klas of de buur man wat ze van een idee vinden. 

Kortom: het ontbreekt te vaak aan gedegen marketing 

denken – een sluitende afstemming tussen vraag 

en aanbod. En dat is echt nodig om realistische 

prognoses en dito afspraken te kunnen maken. 

Belangrijk, want de overheid is fout gevoelig. Vanuit 

de onzekerheid ‘wat krijgen we precies’, ontstaat een 

overload aan regels waar niemand mee kan werken.’

Afspraken op maat nodig 
‘De behoefte aan sturen op resultaat schiet wel eens 

door. Musea moeten de subsidiërende overheid 

dan bijvoorbeeld excell sheets vol (bedrijfs voering) 

specifieke gegevens leveren: veel werk voor teveel 

informatie die geen aanknopings punten biedt om 

(bij) te sturen en waar dus niets mee gebeurt. Het 

uitgangs punt zou moeten zijn: ’Houd het eenvoudig’.

Overheden zouden verder het liefst één blauw druk 

willen voor alle musea. Dat kan niet. Het Stedelijk 

Museum in Amsterdam is echt iets anders dan het 

bakkerij museum in Hattem. Er zullen altijd afspraken 

op maat nodig zijn.’ 
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Hans Buurman 
Adjunct directeur van het 
Haags Gemeentemuseum, 
benadrukt het belang van 
verwachtingen management 
bij de introductie van 
nieuwe media. Bij publieks-
gerichte ict-toepassingen is 
de beslissende vraag of het 
museum dat intern duur zaam 
aankan. 

Interne informatie-uitwisseling eerst
‘Het Haags Gemeentemuseum heeft er bewust voor 

gekozen e-zaken eerst en vooral binnen het museum 

zelf op orde te hebben. Er is dus achtereen volgens 

geïnvesteerd in een intern netwerk, in intranet en 

draad loos internet. Het resultaat is dat elke mede-

werker nu in principe op elk moment en vanaf 

elke plek informatie kan vinden over bijvoorbeeld 

programmering, budgettering, besluit vorming, of het 

stadium van object verwerving. Een groot verschil 

met tien jaar geleden toen we nogal eens hoorden: 

“We wisten nergens van…”. Van mede werkers wordt 

nu de discipline geëist voortdurend op de hoogte te 

blijven, zodat ze hun eigen werk kunnen organiseren. 

Een dergelijke omschakeling kost tijd en vraagt 

attitude verandering: bezit van informatie geeft status 

en een zekere macht. Het moet iedere mede werker 

duidelijk worden dat hij/zij een schakel is in het totale 

(informatie)proces.’ 

Nieuwe media financieren met nieuwe media 
‘Ict-subsidies draaien vaak om ‘vernieuwing’, oftewel: 

doe iets wat je nooit eerder hebt gedaan. Dat vraagt 

nogal wat van je organisatie. Doorslag gevend voor 

beslissingen over nieuwe media is daarom de 

afweging of we het intern aankunnen. Bovendien 

gaan we alleen experimenten aan waarvan we zeker 

weten dat ze iets toevoegen. Rand voorwaarde is 

verder dat we een nieuwe toepassing duurzaam in 

huis kunnen halen. Net als bij andere extra’s houdt 

dat in dat we het moeten kunnen financieren uit 

eigen middelen. Het mooie van de ict-revolutie is 

dat we er juist door nieuwe media in slagen nieuwe 

inkomsten te genereren: denk aan de mogelijkheid 

van online toegangs kaarten en -boek bestellingen. Ook 

experimenten als het live op internet brengen van 

een opening of gast lessen aan school klassen via een 

webcam kunnen een aanzuigende werking hebben.’ 

Kennismakelaar 
‘Een recent voorbeeld van een internet toepassing 

die perfect aansluit bij een kernexpertise van het 

museum is de interactieve kennissite over Delfts 

aarde werk. Hiermee gaan we echt de dialoog aan 

met particulieren. Zij kunnen bijvoorbeeld reageren 

op de collectie beschrijving, die we openbaar maken 

terwijl we weten dat die nog niet perfect is. Ook is het 

mogelijk om aan de hand van een check list online vast 

Van binnen naar buiten
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te stellen of een eigen potje of kannetje echt Delfts 

aardewerk is of, jammer genoeg niet. 

Dit format versterkt ons profiel als kennis centrum 

en kan worden uitgebouwd naar andere museale 

thema’s. Het voegt iets toe aan wat we al doen.’ 

Verwachtingenmanagement! 
‘Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe belangrijk 

‘verwachtingen management’ is bij de introductie van 

nieuwe media. Wanneer (te) hoge verwachtingen niet 

worden ingelost, en dat komt nogal eens voor, is de 

teleur stelling groot en brokkelt het interne draag vlak 

snel af. Neem Hyves, interessant, maar reken er niet 

op dat er meteen een levendige e-community rond 

jouw museum ontstaat als je een leuke pagina hebt 

aangemaakt.

Zelf hebben we veel geleerd van de problemen 

rond de collectie registratie in Adlib, een systeem dat 

onze conservatoren steeds bozer maakte, omdat ze 

er niet de door hen gewenste informatie uitkregen. 

Keuzes voor software pakketten berusten daarom 

voortaan bij de functioneel beheerder die weet wat 

hij als gebruiker van een systeem verwacht. 

Daarnaast blijkt het beslist noodzakelijk dit 

type processen op directieniveau aan te sturen. 

Bijgestaan door een project team uit alle geledingen 

heb ik inder tijd zelf een pragmatisch informatie plan 

geschreven, waar ik nog steeds een goed gevoel over 

heb. Het maakt ons minder afhankelijk van externe 

adviseurs en geeft richting aan de discussie, nu er 

opnieuw herziening van het informatie beleid nodig 

is.’ 

Nieuwe functies noodzakelijk 
‘Web 2.0, Wikipedia, Flickr enzovoorts: je hebt 

mensen nodig die ermee om kunnen gaan. Wij kiezen 

ervoor om jonge, gespecialiseerde medewerkers aan 

te trekken om de nieuwe (technische) mogelijkheden 

te ontsluiten. Andere collega’s zijn vervolgens prima 

in staat om na te gaan of en hoe die aansluiten op 

onze ideeën over collectiebeheer, – vorming en 

tentoonstellingspresentatie. Onze slogan is: “Wij 

hoeven niet in de voorste wagon te zitten, laten we 

eerst maar eens kijken of de trein rijdt”. 

Het team is intussen versterkt met twee professionele 

it’ers, een webcoördinator en een ‘informatie-

architect’. Deze nieuwe functionaris brengt het 

communicatie patroon met verschillende doel groepen 

in kaart: voor wie leggen we, op welke manier welke 

informatie vast.’

Durf subsidiegever ‘medeplichtig’ te maken 
‘Onze subsidiegever, de gemeente Den Haag, wil 

doorgaans niet iets heel anders dan wij. Wel merk je 

dat ze in het stadhuis minder ophebben met collectie-

beheer dan met publiekspresentaties. De investering 

in een methodiek voor kwalitatieve verbetering op dat 

vlak is lastiger uit te leggen, omdat de opbrengst niet 

meteen duidelijk is.

Daarom moet je bestuurders meenemen in de 

afwegingen die het museum maakt. Als wij niet 

uitleggen waar we mee bezig zijn, kunnen zij er ook 

geen oordeel over hebben. Aan de andere kant dien je 

de subsidie gever serieus te nemen in zijn rol: hij mág 

eisen stellen. 

Musea moeten niet te angstig zijn dat ‘de politiek’ 

zich met hen gaat bemoeien. Je moet bestuurders 

durven inzetten voor je eigen doelstellingen. En zorgen 

voor zinnige afspraken over resultaat. Dat is wat mij 

betreft ‘de kunst’ van de museumdirecteur.’ 
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Jan Hovers
Hoofd Educatie en Presentatie 
van de Anne Frank Stichting 
in Amsterdam, kiest voor 
een evenwichtige mix van 
nieuwe technologie en 
vertrouwde vormen. Op die 
manier kunnen musea hun 
verhaal via verschillende 
media voor uiteen lopende 
publieks groepen toegankelijk 
te maken. 

Innovatie aandurven 
‘Mensen bepalen tegenwoordig zelf waar, wanneer en 

hoe ze informatie tot zich nemen. Dat is een gegeven 

waar je ook als museum op in zult moeten spelen. Zo 

werken we bij de Anne Frank Stichting momenteel aan 

een virtueel Achterhuis, dat via internet voor iedereen 

toegankelijk is. De digitale bezoekers kunnen straks 

alle kamers in het hele huis doorlopen, waarbij ze op 

verschillende plaatsen achtergrond informatie krijgen 

aangeboden. 

Bij de start van zo’n project weet je niet precies 

wat de meerwaarde ervan zal zijn. Wij zijn voor onze 

inkomsten toch vooral afhankelijk van bezoekers die 

een entree kaartje kopen. Daarnaast missen digitale 

bezoekers de fysieke beleving die het Achterhuis 

nog altijd zo bijzonder maakt. Toch ben ik ervan 

overtuigd dat we met het virtuele Achterhuis nieuwe 

publieks groepen bedienen. De extra informatie laag zal 

boven dien verdieping bieden aan bezoekers die eerder 

kwamen of nog van plan zijn te komen.’ 

Evenwicht zoeken
‘Veranderingen starten wat mij betreft idealiter op de 

werk vloer, terwijl de leiding tegelijkertijd stimulans 

en ruimte biedt voor vernieuwing en experiment. Het 

mes moet aan twee kanten snijden. Natuurlijk vraagt 

innovatie om een omslag in je organisatie, om nieuwe 

competenties en andere manieren van werken. 

Daarnaast kunnen en mogen musea volgens mij hun 

core business – collectie, onderzoek, tentoon stellen 

en educatie – niet opzijzetten. Het is mijn stellige 

overtuiging dat je aan beide wegen moet werken 

en een evenwicht moet zoeken tussen vertrouwde 

vormen en nieuwe middelen. Aan de ene kant 

betekent dat steeds vaker het inzetten van digitale 

media die het museum overal ter wereld zichtbaar 

kunnen maken. Die een continue stroom van kennis 

en aandacht kunnen generen. Aan de andere kant 

dien je ervoor te zorgen dat je ‘huis’ en je collectie 

aantrekkelijk blijven. Het is een bewustwordings-

proces: ‘leren buiten spelen’ noem ik dat.’ 

Ga in gesprek 
‘De uitdaging is om virtueel en fysiek bezoek op een 

zin volle manier met elkaar te verbinden. Het bestaans-

recht van een museum is wat mij betreft vervlochten 

met de collectie, in combinatie met de betekenis die 

het aan die collectie weet te geven. En juist op dat 

Leren buiten spelen
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belangrijke punt zie je een verschuiving. ‘Betekenis’ is 

niet alleen voor iedereen anders, sinds de komst van 

internet heeft iedereen ook de mogelijkheid om die 

eigen betekenis kenbaar te maken. Voor je het weet 

gaat de hele wereld met jouw product en kennis aan 

de haal. De kunst is dit niet als bedreiging te zien, 

maar als een reële uitdaging. Creëer zelf de platforms 

waarop het publiek met het museum in gesprek kan 

gaan. Zorg dat je digitale bezoekers faciliteert, maak 

ze tot je ambassadeurs.’

Nieuwe vaardigheden 
‘De museummedewerker van vandaag moet de 

psychologie van de informatie maatschappij kunnen 

begrijpen. Wat willen mensen van het museum, hoe 

gebruiken ze het? Wat voor nieuwe vragen kunnen 

ze ons stellen? Wat is er mogelijk met al die nieuwe 

technologieën? Een nieuwsgierige, verkennende 

houding is onontbeerlijk. (Hier ligt ook een mooie 

taak voor de opleidingen). Voor het museum van de 

toekomst is volgens mij het onderscheid specialist/

generalist minder belangrijk dan dat tussen de 

traditioneel naar binnen gekeerde medewerker en 

de net werker. Buiten spelers, die hebben we nodig! Ik 

denk dat het een natuurlijk groeiproces is. Zorg voor 

een creatieve broed plaats in de organisatie, zodat je 

samen van nieuwe ervaringen kunt leren. Ook keuzes 

maken is onontkoombaar; je kunt niet alle bordjes in 

de lucht houden. Dan maar een tentoon stelling minder 

per jaar.’ 

Processen toetsbaar maken
‘Het is heel moeilijk om de processen die musea 

momenteel doormaken tastbaar en toetsbaar te 

maken. Wat de één innovatief noemt, is voor de ander 

gesneden koek. En het benoemen van succes- en 

faal factoren kan remmend werken, omdat het een 

open uitkomst blokkeert. Subsidie gevers kunnen er 

helaas maar moeilijk mee omgaan dat een experiment 

bij wijze van spreken ook een experimentele uitkomst 

heeft. 

Ik denk dat musea en beleidsmakers moeten 

investeren in het ontwikkelen van een gemeen-

schappelijk vocabulaire voor het benoemen van 

resultaten. Welk effect het digitale bereik van musea 

heeft, lijkt voorals nog moeilijk meetbaar. Wellicht is 

het een idee om, naar analogie van de kijk- en luister-

monitor, periodiek een representatieve groep mensen 

te vragen naar hun ervaringen met nieuwe media in 

musea.’ 
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Kwaliteit meetbaar maken

Rob van Leeuwen 
Hoofd Subsidies en 
Relatiebeheer van de dienst 
Kunst en Cultuur, gemeente 
Rotterdam, legt uit waarom 
zij overstappen van een 
kwantitatieve naar een meer 
inhoudelijke beoordeling van 
gesubsidieerde instellingen. 
Musea kunnen nu echt laten 
zien waar ze voor staan. 

Kern onveranderd 
‘De overspannen verwachting zoals je die een aantal 

jaren geleden wel hoorde verkondigen dat e-cultuur 

de culturele sector op zijn kop zou zetten, blijkt niet 

uitgekomen. De komst van nieuwe communicatie-

mogelijkheden is uiteraard van invloed op het 

functioneren van musea, maar veel blijft ook zoals het 

was. Een schilderij is een schilderij. In de kern gaat het 

toch om de objecten in de collectie. 

Wel is de snelheid van informatie overdracht enorm 

toegenomen, evenals de hoeveelheid beschikbare 

informatie. Ook de aard van die informatie is 

veranderd. Zo is er geen verschil meer tussen een 

origineel en een kopie. Een origineel als een foto of 

een muziek stuk kan in een oneindige serie worden 

gereproduceerd. Nu wordt er gezegd dat het contact 

met het echte voorwerp boven alles gaat, maar met 

Google Earth bijvoorbeeld, kan ik dichter op een 

schilderij in het Prado inzoomen dan ik ter plekke ooit 

zou kunnen, zonder dat het alarm afgaat. Dat is een 

duidelijk toegevoegde waarde.’

Innovatie en traditie
‘De introductie van nieuwe media is in Rotterdam 

vanuit de musea zelf opgepakt. Voorhoede speler is 

bijvoorbeeld Museum Boijmans Van Beuningen, dat als 

eerste museum in Nederland een eigen video kanaal op 

internet lanceerde met actuele en historische video’s 

over kunst en design. Vanaf 2010 is er Boijmans 

Journaal, een eigen, laag drempelig tv-programma met 

wetens waardigheden over kunst. Ook het Nationaal 

Architectuur Instituut is een kop loper. Zij bieden 

bijvoorbeeld een applicatie waarmee je via je gsm de 

toekomstige ontwikkelingen op bepaalde plekken in de 

stad kunt oproepen, zoals de nieuwe wolken krabber en 

de nieuwe markthal. 

Ik denk dat een zeker evenwicht in traditionele 

vormen en innovatie belangrijk is. Je wilt geen 

verstolde toestanden, maar het moet ook niet zo zijn 

dat iedereen zich uitsluitend op het vernieuwen om het 

vernieuwen stort.’ 

Maatschappelijke bijdrage 
‘Musea dienen, net als andere publieke instellingen, 

een bijdrage te leveren aan algemene maatschappelijke 

doel stellingen. Voor musea vormen de doel stellingen, 
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zoals die zijn geformuleerd in het cultuur plan, 

daarbij het uitgangs punt. Speer punten daarin zijn 

participatie van nieuwe doelgroepen, cultuur educatie 

en internationalisering. Op een of meer van deze 

terreinen wordt van musea een actieve rol verwacht. 

In dit kader past ook het omgaan met digitalisering. 

Digitalisering biedt immers kansen om de publieks-

participatie te vergroten door de toegankelijkheid van 

de collectie te verruimen en/of te experimenteren met 

nieuwe vormen van marketing.’ 

Kwantificeren onbevredigend 
‘Hoe succesvol musea in de samenleving opereren, 

is niet bepaald eenvoudig te meten. Overheden, ook 

de gemeente Rotterdam, zijn in het verleden weleens 

doorgeschoten in een gerichtheid op kwantificeerbare 

resultaten. Bijvoorbeeld het aantal bezoekers, 

het aantal tentoon stellingen en het percentage 

eigen inkomsten. Dit type gegevens legt echter 

geen eenduidige relatie tussen het ‘product’ en de 

gerealiseerde beleids doelen. Je kunt niet stellen dat 

een museum in zijn opzet is geslaagd als er mensen 

naar een bepaalde tentoon stelling komen. Is dat 

bezoek snel geconsumeerd met koffie en taart, als 

onderdeel van een bus reis, gedegen voorbereid, of 

rumoerig beleefd door een school klas? Kortom, om 

wat voor type bezoekers ging het, wat hebben ze 

‘meegekregen’, en vooral: is er een spin-off van dat 

bezoek? De essentie is toch of een museum mensen 

aan zich weet te binden.’ 

Kwalitatieve parameters
‘Staatjes met bezoek cijfers zijn eendimensionaal. 

Binnen de dienst Kunst en Cultuur van de gemeente 

Rotterdam ontstond in toenemende mate behoefte 

aan een meer beleids inhoudelijke, kwalitatieve manier 

van beoordelen van gesubsidieerde instellingen. 

We zijn daarom bezig een systeem te ontwikkelen 

waarin op een meer kwalitatieve manier wordt 

gekeken naar de positie die een instelling inneemt 

in de basis infrastructuur. IJk punten daarbij zijn de in 

het gemeentelijke cultuur plan opgenomen functies, 

de culturele basis infra structuur van de stad en de 

beleids thema’s die in het gemeentelijke cultuur-

beleid een rol spelen. Doel van deze exercitie is het 

in de breedte kunnen bepalen van de kwaliteit van de 

culturele instellingen. Het formuleren van objectieve 

criteria voor kwalitatieve beoordeling gaat in overleg 

met de culturele instellingen. Waar zouden ze zelf het 

liefst op ‘afgerekend’ willen worden? Wat vinden ze 

zelf het meest belangrijk, wat is wezenlijk voor hun 

opereren? Antwoord daarop leidt dan tot vervolg-

vragen over de wijze waarop dat proces wordt vorm-

gegeven en waar het uiteindelijk toe moet leiden.’ 

Nieuw enthousiasme 
‘In het kader van de ontwikkeling van meer 

kwalitatieve parameters loopt er momenteel bij 

vijf musea een pilot project kwaliteits management. 

Daarbij draait het om het totale functioneren van 

de instelling: van collectie beheer tot bedrijfs voering 

en publieks presentatie. Elke beoordeling is deels 

maat werk en berust daarnaast deels op generieke 

indicatoren. Daarbij hoort ook de vraag hoe het 

museum omgaat met e-cultuur, binnen de bredere 

vraag: hoe treed je het publiek tegemoet?

De nieuwe aanpak leidt tot positieve reacties uit het 

veld. In plaats van licht gemor over lastige bemoei-

zucht – ‘waarom moeten we ons op deze manier 

verantwoorden’ – klinkt er enthousiasme omdat 

musea echt kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn!’ 
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Geen verleden zonder toekomst

Arnoud Odding 
Directeur van het Nationaal 
Glas museum in Leerdam, 
vraagt zich af wat hij op de 
langere termijn kan betekenen 
voor de samen leving, en voor 
de eigen omgeving in het 
bijzonder? Een essentiële 
vraag voor musea die 
een nieuwe koers willen 
uitzetten. Innovatie lijkt 
verder te gedijen bij minder 
overheids afhankelijkheid en 
meer ondernemer schap.

Heroriëntatie als overlevingsmodel 
‘Dat een onorthodox businessmodel nodig was, wilde 

het kleine Glasmuseum na verzelfstandiging in 2001 

overleven, was van meet af aan duidelijk. In de vlucht 

vooruit paste ook het digitaliseren van de collectie 

om deze – als eerste Nederlandse museum – in zijn 

geheel via het web te ontsluiten. Daardoor werden we 

al snel ‘gevonden’ door allerlei mensen met belang-

stelling voor glas. 

Het inzetten van nieuwe media liep in ons geval 

parallel met de nood zaak voor heroriëntatie op de 

maatschappelijke en culturele betekenis van het 

museum. Leidend werd de vraag wat de relevantie 

van onze glas collectie was voor nieuwe generaties. 

Met het oog op betekenis voor de toekomst is toen 

het plan geboren om de hele keten van het glas te 

versterken.’

Netwerkmuseum 
‘Het Glasmuseum Leerdam is bij uitstek een netwerk-

museum geworden, dat actief samenwerking zoekt 

met andere partners in glas. Nadat de Glas blazerij 

Leerdam onderdeel was geworden van de museum-

organisatie, namen we het initiatief om kunstenaars 

en (mode)ontwerpers uit te nodigen om bij ons nieuw 

werk te komen maken. Dat experiment heeft in een 

aantal gevallen geresulteerd in productseries die 

geschikt zijn voor verkoop in de museum winkels: het 

museum als culturele onderneming. 

Een ander voorbeeld van ketenversterking is dat 

we samen met de Vakschool Schoonhoven een plan 

hebben uitgewerkt voor een mbo-opleiding glas blazen. 

Zo komt er nieuwe aanwas voor een oud ambacht dat 

anders teloor dreigt te gaan.’

Vrijwilligerswerk vitale schakel 
‘Een belangrijk onderdeel van het businessmodel werd 

vrijwilligerswerk: zonder vrijwilligers zouden we er niet 

in geslaagd zijn de enorme groei te realiseren. 

Door een convenant met de Vereniging Vrienden 

van Modern Glas groeide de vriendenkring van 

het museum in 2006 explosief van 400 naar 1400 

leden. Binnen deze relaties zijn tientallen vrijwilligers 

gevonden die bereid zijn een aantal taken op zich te 

nemen, zoals inventarisatie, archivering en publieks-

diensten. Hun inzet vertegenwoordigt een weder zijdse 

waarde en verankert het museum in zijn natuurlijke 

omgeving. 
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Het zijn ook vrijwilligers die meewerken aan het 

opbouwen van een ‘wiki’-systeem.’ 

Afhankelijkheid is ongezond 
‘Het Glasmuseum is voor minder dan twintig procent 

afhankelijk van structurele overheids financiering. 

Dat is tamelijk uitzonderlijk; veel musea drijven 

groten deels op overheids subsidies en moeten zich 

dus volledig plooien naar de wisselende wensen van 

één subsidie gever. Geen gezonde situatie. Musea 

zouden zich beter moeten marketen: voor wie ben 

je interessant, voor bedrijven, maatschappelijke 

groeperingen, fondsen, enzovoort? 

En dan is het niet de vraag wat jij bijvoorbeeld aan 

kennis in huis hebt, maar of daar iemand behoefte aan 

heeft. Heb je iets te bieden waardoor mensen bereid 

zijn in het museum te investeren, financieel en/of in 

tijd en energie? Een ondernemende aanpak betaalt 

zich beslist uit in ideeën voor vernieuwing. Omdat er 

geen andere keuze is.’ 

Andere prestatie-indicatoren
‘Vanuit het gevoel geen grip te hebben op de kwaliteit 

van het aanbod, fixeren overheden zich vaak op 

bezoekers aantallen om het functioneren van musea 

te kunnen beoordelen. Toch moeten er andere 

manieren van prestatie beoordeling mogelijk zijn. Bij 

het Glas museum kun je bijvoorbeeld kijken naar de 

inkomsten die we genereren of naar onze betekenis 

voor de omgeving. Daarin zijn wij niet uniek: kijk maar 

naar het Audax Textielmuseum in Tilburg, dat nieuwe 

impulsen geeft aan het ontwerpen en ontwikkelen van 

stoffen en daarmee een lijn van het verleden naar de 

toekomst trekt.’ 

Vanzelfsprekend kennis delen 
‘Het Nationaal Glasmuseum wordt na heropening in 

2010 het eerste Nederlandse museum dat de volledige 

collectie continu aan het publiek zal tonen. In de 

loop bruggen die de twee villa paviljoens met elkaar 

verbinden komt namelijk het ‘transparante depot’. 

Voor een rondleiding zal tegen die tijd een iPod-

applicatie beschikbaar zijn. 

Diezelfde collectie zal, ook voor niet-bezoekers, 

toegankelijk zijn via een compleet vernieuwde web-

site, die het mogelijk maakt associatief – bijvoorbeeld 

op vorm en kleur – door de collectie te surfen en 

video- en audiofragmenten op te roepen die de 

collectie vanuit verschillende perspectieven belichten. 

Ik krijg wel eens de vraag of het wel verstandig is om 

onze expertise op het web weg te geven. Ja, natuurlijk! 

Op de eerste plaats is die expertise deels gefinancierd 

met publieke middelen en dus publiek eigendom. 

En bovenal stelt het ons in staat een heel andere en 

sterke(re) relatie aan te gaan met mensen die anders 

nooit in het museum zouden komen. Het museum is 

niet langer uitsluitend een schatkamer, maar is ook 

een goed toegankelijk kenniscentrum én een glas-

laboratorium geworden.’ 
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Verbinding aangaan

Paul Spies 
Directeur van het Amsterdams 
Historisch Museum, pleit 
voor een pact tussen 
subsidie gevers en musea 
om bestuurders en toezicht-
houders ervan te overtuigen 
dat er ruimte en geld is voor 
innovatieve projecten. De 
druk om de opbrengst van 
experimenten in cijfers uit 
te drukken is nu erg groot. 
Middelen voor research en 
development zijn gewenst. 

Duale aanpak
 ‘Bij de doorontwikkeling van het Amsterdams 

Historisch Museum (AHM), waar ik nu een klein jaar 

directeur ben, ga ik uit van een duale aanpak. Aan de 

ene kant is het AHM een instituut dat de geschiedenis 

van de stad op traditionele wijze — in collectie en 

wetenschappelijke kennis — bewaart en doorgeeft. 

Aan de andere kant moet het een museum van en 

voor de stad zijn. Dat betekent dat wij ons verhaal 

ook via andere kanalen zullen moeten vertellen. En 

toevallig zijn daarvoor via de laagdrempelige entree 

van internet, veel meer mogelijkheden dan vroeger. 

Nieuwe media zijn zowel instrument in marketing als 

voor participatie.’

Digitalisering integreren 
‘De geplande verbouwing en herinrichting van het 

museum biedt ruime kansen om ict een integraal 

onderdeel van de museum praktijk te maken. Met 

www.hetgeheugenvanoost.nl – een open plat form 

voor oral history, was het AHM indertijd een van de 

voorlopers. Nu gaan we weer een stap verder. Zo 

wordt in samen werking met de Waag Society een 

toepassing ontwikkeld waarbij bezoekers historische 

informatie over verschillende locaties in de stad 

kunnen vinden. Het AHM was nog niet zo bedreven 

in het gebruik van nieuwe media. Dus gaan we ervoor 

zorgen dat we er goed in worden! Door binnen het 

museum ruimte vrij te maken voor medewerkers met 

gevoel voor e-cultuur, komt het proces in een stroom-

versnelling. Tijdens de laatste Museumnacht is er 

volop getwitterd, geflickerd en geblogd. Als je kwaliteit 

biedt, zullen mensen bereid zijn hun geschiedenis met 

anderen te delen.’ 

Mixed media 
‘De toekomst van musea is er volgens mij een 

van mixed media. De lijn die ik voor me zie is een 

continuüm van het verzamelen van verhalen en 

objecten waarbij internet een centrale rol speelt, 

het bouwen aan communities: zowel digitaal als live 

‘mensen mee laten doen’, en het exposeren van het 

eind resultaat. Op dat punt wordt het verhaal als het 

ware gecanoniseerd: die status biedt een museum. 

Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan het 

maatschappelijke debat over actuele samen levings-

kwesties. 
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Of ik vind dat het einddoel altijd in het museum ligt? 

Ja en nee. Het museum is uiteindelijk toch het meest 

compleet, een schatkamer waar alles bij elkaar komt.’ 

Verbinding aangaan 
‘Een goed voorbeeld van dit concept is ons nieuwste 

initiatief, buurtwinkels.ahm.nl, waarin de traditionele 

buurt winkels in de oude wijken van Amsterdam 

centraal staan. Deze winkels werden aanvankelijk 

verdrongen door super markten maar beleven nu, met 

voornamelijk mediterrane winkels, een revival. Zo 

wordt een sociale ontmoetings plaats in ere hersteld 

en ook het gevoel van veiligheid neemt toe. 

Het AHM gaat verhalen inventariseren, winkeliers 

portretteren, activiteiten met buurt musea ondernemen 

en uiteindelijk het verzamelde resultaat bijeen brengen 

in een expositie. Op die manier trek je de buurt naar 

het museum en creëer je nieuwe ambassadeurs. 

Netwerken zal een tweede natuur worden. 

Natuurlijke partners in dit project blijken bijvoorbeeld 

de gemeente Amsterdam en woning corporatie Ymere: 

ook zij hechten belang aan sociale cohesie en het 

tegengaan van verpaupering. In die zin zoekt het 

museum binding met de stad en met elkaar.’ 

Stilstand is achteruitgang
‘De vraag is of je digitale oral history zou moeten 

verzamelen. Ik denk van wel, omdat je anders met 

lege handen staat als het gemeen goed is geworden. 

Vergelijk het maar met de situatie van de 19de-

eeuwse musea die fotografie al dan niet als nieuw 

medium in hun collectie hebben verwelkomd. De 

geschiedenis heeft geleerd dat je alert moet zijn op 

nieuwe dragers: nieuwe middelen om verhalen te 

verspreiden. 

Musea hebben naar mijn mening wel erg lang 

stilgestaan. Zich beroepend op de autonomie van 

kunst en cultuur, zat er te weinig beweging in de 

manier waarop zij hun taken uitvoerden. Maar musea 

kunnen niet langer enkel een genotsmiddel zijn voor 

een hoger opgeleid, wit publiek; het kan voor veel 

meer mensen iets betekenen. Je kunt je afvragen of 

de museum opleidingen daar voldoende aandacht aan 

hebben besteed.’ 

Specialisten en scholing 
‘Vertrouwd raken met nieuwe media verloopt binnen 

het AHM stapsgewijs, op basis van een duidelijke 

strategie: dáár gaan we heen. Mijn ervaring is dat 

je nieuwe deskundigheid intern moet opbouwen; 

ingekochte kennis gaat meestal na afloop van een 

project weer verloren. Bij elke vacature kijken we of we 

die kunnen benutten om nieuwe deskundigheid binnen 

te halen. Dat mogen best specialisten zijn. Wel gaan 

we als museum in zijn geheel op bijscholing, anders 

creëer je eilandjes. Mede werkers moeten immers 

informatie op maat kunnen leveren. Spin in het web 

is de Programma manager ict en innovatie die bij alle 

sectoren kan aanschuiven om inzet van nieuwe media 

te stimuleren.’ 

R&D kapitaal noodzakelijk 
‘Bereidheid tot vernieuwing is in het AHM volop 

aanwezig. Het probleem ligt bij de rechtvaardiging 

van innovatieve projecten. Bestuurders zijn op zich 

niet tegen experimenten, maar willen eerst en vooral 

dat het geld daarvoor in orde komt. Mijn voorstel zou 

zijn om een pact te sluiten tussen subsidiegevers en 

musea om toezichthouders te laten zien: kijk het kan, 

en het mág. Maar ook bij het aanvragen van project-

subsidies wreekt het zich dat resultaat niet meteen is 

uit te drukken in commercieel succes. Bereik kunnen 

we niet garanderen, wel de inspanning om dat te 

behalen. R&D-kapitaal om de fase van het ontdekken 

te financieren zou daarom meer dan welkom zijn.’ 
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Maatschappelijke betekenis 
benoemen

Gitta Luiten 
Directeur van de Mondriaan 
Stichting, is van mening 
dat musea te veel leunen 
op traditionele prestatie-
indicatoren om hun 
functioneren te verantwoorden. 
Daarmee laten ze na hun 
maatschappelijke betekenis te 
benoemen. Ruimere criteria 
voor financiering zijn er allang, 
vernieuwende subsidie-
aanvragen nog te weinig. 

Relevantie voor de ander
‘Musea kunnen zich niet langer uitsluitend beroepen 

op een cultureel en kunsthistorisch belang om de 

gemeenschap ervan te overtuigen dat financiering 

uit publieke middelen gerechtvaardigd is. Het 

kunst historische perspectief dat in erfgoed kringen 

overheerst, staat ver af van de dynamiek in de rest van 

de samen leving. Aan de andere kant lijkt iedereen het 

erover eens te zijn dat een vitale relatie met diezelfde 

samen leving hét thema is van deze tijd. 

Wil je de band met de maatschappij versterken, 

dan is de enige juiste vraag die naar de relevantie 

van je kennis en collectie voor de ander. Dat zal voor 

elk museum anders liggen. Een bepaalde collectie 

kan bijvoorbeeld een nieuw perspectief bieden op 

de actualiteit of een onderwerp verbinden met de 

omgeving. Weer andere collecties bieden juist inzicht 

in geschiedenis of menselijke ontwikkeling. Ook kan 

het toegevoegde waarde hebben om in een ander 

domein contact te leggen met het publiek, zoals 

via internet of op een festival terrein. Een gebouw 

met vaste openingstijden past steeds minder bij de 

maatschappelijke realiteit.’ 

Nietszeggende bezoekcijfers 
‘De overheid heeft tot dusver op verschillende 

manieren geprobeerd indicatoren te formuleren 

die het maatschappelijke rendement van het 

erfgoed zichtbaar moeten maken. De opdracht om 

jongeren in contact te brengen met erfgoed is een 

voorbeeld van zo’n wens van de overheid om musea 

en maatschappelijke behoefte dichter bij elkaar te 

brengen. Is die doelstelling bereikt als een museum 

een fors aantal schoolklassen op bezoek heeft 

gehad? Misschien, maar dat cijfer zegt niets over 

de waarde van dat bezoek voor de jongeren. Was 

het een ‘moetje’ of heeft het ze geraakt? Wat vanuit 

de museum optiek belangrijk is om te vertellen, kan 

voor jongeren een niets zeggende boodschap zijn. De 

waarde van een object kan voor hen op een heel ander 

vlak liggen. 

De kunst is de betekenis van de eigen collectie 

telkens op een intelligente manier te vertalen naar de 

samenleving. Gevoel te hebben voor, en in te spelen 

op, de veranderende betekenis die de collectie kan 

hebben voor publiek en mogelijke partners.’ 
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Community curator

Laborant

Waarom nu, waarom zo? 
‘De traditionele, kwantitatieve prestatie-indicatoren, 

werken voor musea beperkend. Musea gebruiken te 

pas en te onpas bezoekersaantallen om een beleid 

inhoudelijk te rechtvaardigen en succes aan te tonen. 

Maar een dergelijk getal zegt feitelijk niets over hoe 

‘goed’ je het als museum doet. Wat is duurzamer: veel 

vluchtige bezoekers, of een grote betekenis voor een 

specifieke groep? De Mondriaan Stichting is dan ook 

niet geïnteresseerd in cijfers op zich. Wat wij willen 

weten is: voor wie doe je dit en waarom? Waarom 

nu, waarom zo? Het gebeurt nog te vaak dat musea, 

vanuit eigen perspectief, bepalen wat hun bezoekers 

moeten ervaren. Dan kun je de plank behoorlijk mis-

slaan. Kies en leg verbindingen met de leefwereld van 

je bezoekers. Bijvoorbeeld door maatschappelijke 

allianties te sluiten en een expositie over een 19de-

eeuwse landschaps schilder te verbinden met een 

plaatselijk initiatief voor natuurbehoud.’ 

Ruimte voor experiment
‘De klacht van musea dat de huidige subsidie-

contracten geen ruimte laten voor ontwikkeling en 

vernieuwing herken ik niet. De Mondriaan Stichting 

is een stimulerings fonds, wij zijn dus juist zeer 

geïnteresseerd in het experiment. Daar horen nieuwe 

media eigenlijk al niet meer toe, financiering daarvan is 

onderdeel geworden van de reguliere ondersteunings-

mogelijkheden. 

Ik moet zeggen dat wij uit de erfgoed sector relatief 

weinig innovatieve aanvragen ontvangen. De zin 

“we willen dit proberen” kom ik zelden tegen. Ook 

wordt de mogelijkheid te weinig benut om met een 

ontwikkelings subsidie een idee te verkennen waarvan 

je nog niet weet of het werk baar is, laat staan of het 

iets oplevert. De meeste aanvragen op dit terrein 

draaien om extra voor onderzoek ten behoeve van een 

geplande expositie. Dat is iets anders dan een nieuw 

pad oplopen om te kijken of het begaanbaar is. En voor 

dat laatste is de ontwikkel subsidie vooral bedoeld.’

Not invented here 
‘Het schiet niet op als elke instelling opnieuw het wiel 

gaat uitvinden. Daarom plaatsen wij doelbewust al 

onze gehonoreerde projecten op onze website, zodat 

goede voorbeelden zich eenvoudig laten afkijken en 

navolgen. 

Maar binnen het culturele veld zie je jammer 

genoeg weinig terug van best practices. De reactie 

is meestal: “Maar bij ons werkt het anders” of “Dat 

hebben zij al gedaan, dus doen wij het niet”. Mij lijkt 

dat musea daarmee zowel zichzelf als hun publiek 

tekort doen.’ 

Musea aan zet 
‘Als het uitgangspunt goed is, kan een proces 

tot vernieuwing even interessant zijn als een 

kwantificeerbaar eind resultaat. Zowel bij publieke 

als bij private financiers is volgens mij veel meer 

ruimte voor experiment dan nu genomen wordt. 

De Mondriaan Stichting is ook bereid daarbij een 

helpende hand te bieden. Zo kunnen culturele 

instellingen altijd een plan komen bespreken om te 

kijken of en hoe het beter kan, en hoe de Mondriaan 

Stichting daarbij zou kunnen helpen. 

De bal ligt bij de instellingen. Die moeten zelf bij 

hun subsidie gever aankloppen met de boodschap dat 

ze op een andere manier beoordeeld zouden willen 

worden. De meeste subsidie gevers zijn meer dan 

bereid daarover mee te denken.’ 
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Uitdaging opzoeken

Eppo van Nispen 
tot Sevenaer 
Directeur van de Openbare 
Bibliotheek Delft (DOK), in 
2008 verkozen tot de hipste 
bibliotheek ter wereld. Met 
multi touch screen-tafels, 
boeken op iPhone en baby 
voorlezen. Zijn stelling: als 
musea een gezonde toekomst 
willen, moeten ze niet bang 
zijn voor verandering.  
Per 1 juni 2010 gaat hij aan 
de slag als directeur van 
de Stichting Collectieve 
Propaganda van het 
Nederlandse Boek (CPNB).

Niet fixeren op vorm
 ‘De bibliotheek is de best bezochte publieke instelling 

ter wereld. Een prachtige plek, maar wel statisch, 

terwijl er zoveel meer mediaprikkels zijn dan vroeger. 

Wil de bibliotheek ook in de toekomst van betekenis 

zijn, dan moeten we af van de fixatie op het boek. 

Het boek is een vorm. Een fraaie en belangrijke vorm, 

maar niet de enige. Het gaat om lezen, en dat kan op 

tal van manieren en op tal van plekken. 

Voor musea, vreselijk trots op hun collectie, geldt 

iets soort gelijks. Musea realiseren zich onvoldoende 

dat het huidige en nieuwe generaties niet interesseert 

of ze een object kunnen vastpakken. Zeker, het 

origineel biedt een onvergelijkbare ervaring, maar, 

wil je meer mensen dat genoegen gunnen, begin er 

dan mee (digitaal) aanwezig te zijn op plaatsen waar 

veel mensen komen. Veel instellingen vinden het heel 

moeilijk om buiten een vertrouwde vorm (tentoon-

stelling) of gebouw (het museum) te denken.’ 

Loslaten van autoriteit 
‘De meest ingrijpende verandering die e-cultuur 

teweegbrengt is dat mensen met een foto, schilderij 

of arte fact veel méér kunnen doen dan er vanachter 

vitrineglas naar kijken. Informatie wordt dus gebruikt 

en verwerkt door mensen die niet deskundig zijn. 

Dat betekent dat musea hun autoriteit zullen moeten 

los laten. Eng! Hun deskundigheid zullen ze voortaan 

vooral moeten aanwenden om zoveel mogelijk mensen 

van erf goed te laten genieten. En dan kan het best zijn 

dat die er op een andere manier gebruik van maken 

dan het museum zou willen. Een rappend Grieks beeld 

in een powerpoint presentatie of die archieffoto als 

drager voor een uitnodiging. Bedenk: de collectie is 

niet je eigen dom, het publiek: dat is je collectie!’

Reuring creëren
‘Het is naïef gedacht dat iemand zomaar op een 

zondag middag besluit om eens op de website van je 

museum te kijken. Wie nooit in een museum komt, zal 

ook op het web daartoe verleid moeten worden. Dus 

zul je reuring moeten creëren rond je museum en/of je 

website die mensen nieuwsgierig maakt, die maakt dat 

ze (ook) op die plek willen zijn. 

Musea hebben daarom een ‘programma leider’ nodig 

die verschillende media met elkaar vervlecht om het 

aanbod aantrekkelijk in de virtuele etalage te zetten. 

Een prachtige nieuwe vorm voor erfgoed instellingen 
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Laborant

Innovator

lijkt mij bijvoorbeeld input leveren voor geodata, zodat 

ik via mijn mobiele telefoon informatie kan krijgen 

over het erfgoed op de plek waar ik sta en ga.’

Interne (re)organisatie
‘Zowel in bibliotheken als bij erfgoed instellingen 

werken mensen die de traditie omarmen, die er 

misschien wel werken omdát er zo weinig verandert. 

Voor mij hoeft niet iedereen koste wat kost in een 

innovatie proces mee. Wel eis ik wederzijds respect. 

Wie niets met vernieuwing heeft, moet op zijn 

minst openstaan voor de activiteit van collega’s die 

innoveren wèl leuk vinden. En die hebben we in Delft 

veel vuldig aangetrokken. Voor het draagvlak binnen 

je organisatie helpt het dan wel als je wat succesjes 

boekt.’ 

Afrekenen moet! 
‘Uiteraard moet je nieuwe media zinvol inzetten en 

enig idee hebben wat het je zou moeten opleveren. 

Maar als het idee goed is, kunnen vijf regels volstaan. 

In Delft bekijken we per project welke subsidiënt 

er het beste bij zou passen. En dan merk je veel 

verschil in wat je moet leveren. Bedrijven zijn over het 

algemeen heel snel, voor andere partijen moet je tot 

mijn grote ergernis soms weken onderzoek doen en 

futiele nonsens aan gegevens leveren. 

Van de gemeente Delft krijgen we alle ruimte 

voor experiment, gewoon, omdat het onderliggende 

beleids plan goed is. Uiteraard word je op een gegeven 

moment afgerekend op wat je hebt gepresteerd. Daar 

ben ik zelfs blij om! Je werkt met publieke middelen 

en hebt dus gewoon de plicht te laten zien dat je ertoe 

doet. En dat je daar ongelooflijk je best voor doet! Het 

kan altijd gebeuren dat een project minder goed uit 

de verf komt. Maar als je kunt aantonen dat er goed 

over is nagedacht, dan zal dat niet tot een negatieve 

beoordeling leiden.’ 

Omgevingsantenne 
‘Hoe je weet wat het publiek wil? Dat weet je niet. En 

je moet het ook niet vragen, net zomin als je mensen 

gezamenlijk hun favoriete tv-avond moet laten 

samenstellen. Dat wordt gegarandeerd een grijze 

niksigheid waar geen kip naar kijkt. Fingerspitzen-

gefühl, daar gaat het om. Een antenne hebben voor 

wat er leeft en speelt in de samenleving. Waar nieuws 

ligt, waarover gesproken wordt. 

Kernbegrip in dit alles is relevantie, ertoe doen. Het 

mooie van digitalisering is dat je die ‘betekenis’ op heel 

veel verschillende manieren bij mensen kunt krijgen 

– letterlijk tot in hun broek zak – en je veel mensen 

tegelijkertijd kunt bereiken. Met dezelfde accuratesse 

waarmee relatiesite LinkedIn telkens een nieuw lijstje 

professionals aandraagt die mogelijk interessant voor 

je kunnen zijn, zouden musea vaker mensen bij elkaar 

kunnen brengen die nog niet wisten dat ze eenzelfde 

belang stelling deelden. Treffend samen gevat in de 

reclame van het Britse waren huis Selfridges waarin 

iemand meldt: I didn’t find it, it found me…!’ 
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Bert Mulder 
is lector Informatie, 
Technologie en Samenleving 
aan De Haagse Hogeschool. 
Daarbij is hij directeur van 
het eSociety Institute waar hij 
werkt aan visieontwikkeling 
en strategievorming voor de 
overheid en de zorgsector.

Museum 2.0: 
tussen droom en daad

Voorbij de eerste fase
Veel organisaties geven aan dat e-cultuur een blijvende factor is geworden. 

De ‘vernieuwing om de vernieuwing’ is achter de rug en integratie in de 

praktijk van alledag wordt belangrijker. Er is veel aandacht voor het borgen van 

ontwikkelingen in de organisatie en voor praktische stappen die ondernomen 

moeten worden om dat te realiseren. Dat betekent het aantrekken van interne 

expertise, nieuwe ontwikkelingen deel laten uitmaken van structureel beleid 

en aansturing vanuit het management. Organisaties realiseren zich dat de basis 

op orde moet zijn, wat zich vertaalt in het inrichten van collectieregistratie en 

-management op de nieuwe mogelijkheden. Uit de interviews lijkt het alsof we de 

ontwikkelingen al in toom hebben.

Het lijkt alsof musea 2.0 zich bevindt in de vierde, meer serieuze en realistische 

fase van Gartner’s Hype Cycle, waarin we, op basis van succesvolle en mislukte 

projecten, de relevantie en mogelijke rol van de nieuwe mogelijkheden beginnen 

te zien en werken aan structurele integratie.

Deze versie van Gartner’s model laat zien op welke verschillende manieren 

organisaties technologie kunnen adopteren. Zij onderscheiden technologisch 

actieve organisaties (type A), behoudende organisaties (type B) en voorzichtige 

organisaties (type C). In Nederland hebben we een aantal type A-organisaties. 

De organisaties in Nederland van het type B en C zouden slim gebruik kunnen 

maken van de expertise van de organisaties van type A.

Innovatie betekent implementeren
Museum 2.0 is een ontwikkeling die elke erfgoedinstelling wezenlijk raakt: elke 

Deze slot noot is een korte gang langs opmerkingen uit de 
verschillende interviews en teksten in deze publicatie. 
Daarbij zien we aan de ene kant dat we ons in een 
volgende fase rond nieuwe media bevinden: we denken 
weloverwogen en professioneel over het structureel 
integreren van de nieuwe mogelijkheden. Aan de 
andere kant blijkt ook dat er nog veel te doen is. We zijn 
onderweg, maar terwijl ontwikkelingen van nieuwe media 
op korte termijn vaak worden overschat, worden ze op 
lange termijn vaak onderschat. Een situatie, die vraagt om 
innovatie in evenwicht.
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Type A adoption Type B adoption Type C adoption

Museum 2.0: tussen droom en daad

Bert Mulder

instelling, groot of klein moet weten wat er gaande is en kennis en ervaring 

opdoen. Dat grote instellingen mooie projecten doen of dat het ministerie grotere 

bedragen beschikbaar stelt voor nieuwe ontwikkelingen, is niet voldoende.

De noodzaak tot innovatie neemt niet af, ze neemt toe. Dat ontstaat aan de 

ene kant door de externe druk van de zich doorontwikkelende technologie. 

Aan de andere kant is er de interne druk om de basisinfrastructuur op orde te 

hebben voordat we uiteindelijk goed en effectief gebruik kunnen maken van 

nieuwe media. Eigenlijk moeten we vast stellen dat we het komende decennium 

‘chronisch innoveren’ – er is altijd wel een project onderhanden waarbij we het 

museum opnieuw moeten formuleren of vormgeven. Daarbij kunnen we denken 

aan het werkelijk online ontsluiten van de collectie voor verschillende publieken, 

aan ‘locatieve media’ buiten en binnen onze gebouwen, het uitvinden van de 

mogelijkheden van social media of aan mobile computing. 

Van belang is nu aandacht voor innovatie in evenwicht: het managen van 

innovatie door goede aandacht voor borging, bredere uitrol- en randvoorwaarden 

met tegelijkertijd aandacht voor inspiratie, creatieve projecten en experimenten. 

Aandacht voor die balans is nodig omdat in de interviews aan de ene kant veel 

aandacht voor borging blijkt maar aan de andere kant duidelijk wordt dat de 

kwaliteit van project voorstellen voor e-cultuur uit de sector achterblijft. Dat is 

opmerkelijk in het licht van de vele e-cultuurprojecten, -cursussen, -seminars 

en -publicaties die in Nederland de laatste jaren het licht zagen. De balans: 

niet alleen implementeren, maar juist inspiratie en experiment verbinden met 

bredere borging en structurele inzet.

Bron Gartner Group

Gartner Hype Cycle

Hype
(visibility)

Maturity (time)

Technology trigger

Peak of inflated expectations

Trough of desillusionment

Slope of        enlightenment

Plateau of productivity



51 Musea in transitie

Ontwikkel inspiratie 
Goede innovatie is afhankelijk van inspiratie. Juist in een tijd waarin middelen 

schaars zijn is inspiratie zo mogelijk nog belangrijker dan in andere perioden. 

Het gevoel ‘dat het geld maar één keer uitgegeven kan worden’ zou professionals 

moeten stimuleren om bij nieuwe mediaprojecten het best mogelijke voorstel 

te genereren, waarin zoveel mogelijk meerwaarde gerealiseerd wordt tegen een 

redelijk budget. Om dat te kunnen is inspiratie nodig: weten wat er gaande is, 

wat de mogelijkheden zijn, wat de resultaten van anderen zijn, wat we geleerd 

hebben en welke uitdagingen vermeden kunnen worden. Maar inspiratie moet 

ontwikkeld worden: het betekent niet achter incidentele ontwikkelingen aanlopen, 

maar eerder het bundelen van ontwikkelingen tot een goed overzicht zodat er 

bewust wording ontstaat en de eigen besluitvorming beter ondersteund kan 

worden. Geen gelegen heid dat zelf te doen? Vraag mediastudenten van een ROC 

of een hbo-instelling daarbij te helpen en misschien een dergelijk overzicht zelfs 

jaarlijks te updaten.

Geen keuze zonder visie op het museum
Een goede keuze voor de inzet van nieuwe media en internet is niet mogelijk 

zonder een visie op de eigen instelling en haar maatschappelijke betekenis. In de 

interviews komt ‘de veranderende rol’ van musea op verschillende manieren naar 

voren. Aan de ene kant ‘blijft een schilderij een schilderij’, aan de andere kant 

lijkt cultuurhistorische betekenis per se niet langer voldoende en lijkt ‘betekenis 

geven’ een nieuwe mantra waarbij de maatschappelijke behoefte leidend is. 

We blijven zoals we zijn of we zijn het slachtoffer van vraaggestuurd beleid en 

bezoekcijfers.

Volgens Henry Ford komt een visie niet van bezoekers: ‘If I had asked people 

what they wanted, they would have said faster horses.’ De inspiratie voor het 

belang van musea voor de samenleving ligt eerder in Aristoteles’ uitspraak ‘when 

the story telling goes bad in society, the result is decadence’. In een ‘betekenis-

samen leving’ moet een erfgoed sector vanuit zijn eigen professionaliteit een sterke 

visie op ‘story telling in society’ creëren. Hoe dragen artefacten bij aan reflectie, en 

hoe leer ik daardoor beter omgaan met mijn wereld van vandaag en morgen? Wat 

betekent een historische context voor mijn eigen en onze gezamen lijke toekomst? 

Welke kwaliteit van reflectie is er nodig in een betekenis samenleving?

Zonder een inspirerende, eigenstandige en confronterende visie blijven musea 

het slacht offer van incidenteel beleid dat een algemene politieke agenda volgt 

waarin de specifieke museale kwaliteit van de sector niet betrokken is. Een 

museale visie op de mogelijke rol van erfgoed zou samenleving, beleids makers en 

publiek moeten inspireren tot het zien en omarmen van nieuwe mogelijkheden.

Slechts de voorwaarden daarvoor worden in de interviews aangestipt: 

‘museum mede werkers moeten de psychologie van de informatie samenleving 

kunnen begrijpen en de onontbeerlijkheid van een nieuwsgierige verkennende 

houding. Maar als we nu beslist hebben dat we de mogelijkheden van nieuwe 

media werkelijk omarmen kan dat niet zonder visie.
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Ruimte voor experimenten
Goede innovatie is afhankelijk van experimenten. Blijf gelegenheid creëren voor 

experimenten, naast de aandacht voor de brede uitrolactiviteiten. Doe dat door 

het maken van proto types, door kleine projecten, een laboratorium of door een 

samenwerkings verband met innovatieve partners. Behandel een experiment ook 

als een experiment en weet om welke redenen het wordt gedaan. Innovatieve 

experimenten dienen meerdere doelen: het verkennen van mogelijkheden, 

het opbouwen van kennis en ervaring, het voorbereiden van de organisatie 

en het binden en boeien van mede werkers. Daarmee is ondersteuning vanuit 

het management belangrijk: vier het succes van projecten, analyseer en leer. 

Sluit aan bij de kracht van de organisatie: geef enthousiaste mede werkers de 

ruimte of laat een persoonlijke blogger eens een voorbeeld maken. Voor kleinere 

organisaties betekent het krachten bundelen door samenwerken – lokaal, 

regionaal of op thema of specialisatie.

Virtuele collecties verbinden instellingen
In de komende jaren gaan we anders tegen collecties aankijken. In termen 

van nieuwe media bestaan culturele instellingen uit zes collecties: artefacten, 

bezoekers, meta data op beide, een collectie met gegevens voor online 

Museum 2.0: tussen droom en daad

Bert Mulder

Zes collecties 
creëren waarde

Artefacten

Metadata artefacten Metadata bezoekers

Bezoekers

Collectieontsluiting en gebruik

Analyse en gebruikspatronen
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ontsluitingen en het gebruik en de analyse daarvan. Alle zes creëren hun eigen 

diensten, maar ze zijn gezamenlijk nodig voor goede museum 2.0-dienstverlening.

Ontsluiting van de museale collectie vraagt om een nieuwe invals hoek. 

Bij online browsen of vanuit Google komen bezoekers een collectie binnen 

vanuit individuele ‘objecten’ zonder de context van hun museale presentatie. 

De onlinepresentatie van de collectie die we het komende decennium zullen 

ontwikkelen vereist contextualisering vanuit individuele artefacten: een 

fundamenteel andere invals hoek. Daarbij wordt het verrijken van sommige 

collecties makkelijker wanneer instellingen — zonder inspanning — gebruik 

kunnen maken van een gezamenlijke verzameling beschrijvingen van 

basistermen. Wanneer alle erfgoed instellingen deze adopteren als hun 

gezamenlijke onlinecollectie van basis termen dragen alle individuele projecten 

plotseling bij aan één nationale publieke infra structuur voor basis termen, 

die daarmee ook sterk zou kunnen bijdragen aan onderwijs. Op het internet 

reiken collecties over de muren van de instelling. Natuurlijk is er de AAT, de 

Nederlandse Art en Architecture Thesaurus, maar die heeft tot doel, zoals ook in 

het venster op pagina 54 te zien is, een achtergrond dienst te zijn voor museum-

collecties. Beter zou het zijn te streven naar een meer toegankelijke, meer 

publieke online collectie van beschrijvende termen, die niet alleen voor musea 

maar ook voor het onderwijs en andere belang stellenden makkelijk geïntegreerd 

kan worden met eigen toepassingen. Zo komt in de AAT de term ‘romantiek’ 

nog niet voor en de beschrijving heeft een sterk thesauruskarakter, dat voor 

een geïnteresseerd publiek geen meerwaarde levert. Natuurlijk hebben beide 

systemen eigen doelstellingen, met het integreren van beide (meer structuur in 

de beschrijvende termen, maar toch open en gebruikmakend van een groot aantal 

redacteuren ‘crowd sourcing’) zou een groot voordeel kunnen hebben. Beide 

systemen kunnen (en moeten eigenlijk) sneller en beter.

Innovatie in organisaties 
Uit de interviews wordt duidelijk dat we weten wat e-cultuur nodig heeft 

in organisaties: kennis binnen de eigen organisatie, verankering in beleid, 

sturing vanuit het management en het inter disciplinair verbinden van ict, 

communicatie en collectie. Grotere organisaties werken daar nu structureel 

aan: ze nemen deel aan cursussen, doen projecten, en passen organisatie en 

basisinfrastructuur aan. Innovatie is deel van het primair proces. Het wordt de 

eigen verantwoordelijkheid van elke erfgoed instelling zelf – er komen minder 

project subsidies, en meer moet uit het lopende budget. Dat vraagt om een 

andere aanpak.

Voor de kleinere erfgoedinstellingen vormen ontwikkelingen een heel eigen 

uitdaging. Daar zal samenwerking vaker het gereedschap moeten zijn om de 

doelen te bereiken. Maar ook daarvoor moeten zij zorgen voor bewust wording 

en kennis ontwikkeling binnen de organisatie. Neem deel aan conferenties, 

cursussen en programma’s en hou de ontwikkelingen bij via publicaties en 

internet. Het ontwikkelen van ervarings kennis binnen de eigen organisatie is 
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onontbeerlijk: probeer eigen mede werkers actief te krijgen op kleinere of grotere 

projecten, alleen of samen met partners.

Innovatie bevindt zich in een nieuwe fase en wordt ‘normaal’. We moeten 

slimmer innoveren: maak intelligent gebruik van eerdere ervaringen van andere 

erfgoedinstellingen (in binnen- en buiten land) om zelf sneller en beter nieuwe 

ontwikkelingen te omarmen. Innovatie komt nooit alleen: innovatie van diensten 

vraagt om innovatie van collectie beschrijving, infra structuur en de indeling 

van het gebouw. Maak een masterplan waarin de samenhang tussen innovaties 

duidelijk wordt, en hoe elke verandering in de organisatie bij kan dragen aan 

bredere innovatie. Het vermindert de kosten en vergemakkelijkt de coördinatie 

binnen de organisatie en samenwerking met andere organisaties.

De subsidiëring van projecten is een eigen onderwerp en het verbeteren van 

bewust wording bij subsidiegevers vraagt extra aandacht. Het is een op alle 

niveaus terugkerend onderwerp waarvoor de sector misschien gezamenlijk 

materiaal zou moeten maken. Het interdisciplinaire en innovatieve karakter van 

e-cultuurprojecten maakt het voor beleidsmakers moeilijk te beoordelen. Voedt 

beleids makers op door voorlichtings bijeenkomsten of door ze actief te betrekken 

bij het formuleren van toekomstplannen. Aan de andere kant betekent de 

bredere doelstelling van e-cultuurprojecten (erfgoedprojecten die directe relaties 

hebben met onderwijs, integratie of participatie) ook bredere mogelijkheden voor 

fondsen: dat kan in samenwerking met organisaties die, op hun eigen terrein, 

werken aan dezelfde of soortgelijke beleidsdoelstellingen.

Museum 2.0: tussen droom en daad
In Nederland is ‘museum 2.0’ geland en we gaan structureel aan het werk. Maar 

juist daarom hebben we behoefte aan inspiratie, visie en experimenten. Het 

komende decennium moeten we daarom aandacht besteden aan ‘innovatie in 

evenwicht’ en het slim onderdeel laten uitmaken van het primair proces.
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Wie is wie?

Erfgoed Nederland heeft voorafgaand aan de publicatie 
met een groot aantal museumdirecteuren, programma
managers, informatiespecialisten, consultants, fondsen 
en overheden gesproken. Deze bijeenkomsten waren 
meestal op uitnodiging, anderen waren openbaar. Dit 
overzicht geeft een beeld van de bijeenkomsten en enkele 
uitspraken van aanwezigen. De uitspraken zijn in context 
verteld en dienen dus slechts als inspiratie.

Erfgoed Nederland bedankt alle deelnemers voor hun waarde-
volle bijdragen aan de bijeenkomsten. Deze waren van belang 
voor de totstandkoming van de publicatie Musea in transitie. 
Rollen van betekenis.  

Musea in transitie

Programmaraad ict & musea
De Erfgoed Nederland programmaraad 
ict & musea komt gedurende het traject 
Deskundigheids bevordering en kwaliteits
zorg ict voor het museale veld gemiddeld 
4 keer per jaar bijeen. De raad adviseert 
over de programma onderdelen binnen 
het traject en wordt gevormd door:

Annete Gaalman | Erfgoed Brabant
Pieter van der Heijden | XPEX
Wilbert Helmus | Fries Museum en 
Keramiekmuseum Princessehof
Cathy Jager | Rijksmuseum
Marco de Niet | Digitaal Erfgoed 
Nederland
Arnoud Odding | Nationaal Glasmuseum
Marina Raymakers | Instituut collectie 
Nederland
Jos Taekema | Museum Volkenkunde 
Agnes Vugts | Landelijk Contact 
Museumconsulenten

Commissie van aanbeveling
Siebe Weide | Nederlandse 
Museumvereniging
Edwin van Huis | Beeld en Geluid (lid van 

2007 tot 2009)

Jan Vaessen | Nederlands 
Openluchtmuseum (lid in 2008)

Focusgroep koplopers | 17 juni 2008 
Onder leiding van
Ferd van den Eerenbeemt | 
InspirationWorks
Dick Rijken | Lector Informatie, 
Technologie en Samenleving

Hans Buurman | Gemeentemuseum 
Den Haag
Jonieke van Es | Boijmans van 
Beuningen
Frans van Hamburg | Maritiem Museum 
Rotterdam
Wilbert Helmus | Fries Museum en 
Keramiekmuseum Princessehof
Dirk Houtgraaf | Naturalis (ten tijde van)

Edwin Jacobs | Stedelijk Museum De 
Lakenhal (ten tijde van)

Janneke van Kersen | directie Cultureel 
Erfgoed, Ministerie OCW (ten tijde van)

Marco de Niet | Digitaal Erfgoed 
Nederland
Arnoud Odding | Nationaal Glasmuseum 
Axel Rüger | Van Gogh Museum
Lejo Schenk | Tropenmuseum
Floor van Spaendonck | Virtueel 
Platform
Jos Taekema | Museum Volkenkunde

Met medewerking van 
René Tol | De Baak 

Voorafgaand aan de Focusgroep 
koplopers interviewde Natasja Wehman 
12 museum directeuren:

Marijke Brouwer | Museum Het Valkhof 
Jonieke van Es | Museum Boijmans van 
Beuningen (hoofd collectie en onderzoek)

Ad Geerdink | Westfries Museum 
PieterMatthijs Gijsbers | Museumpark 
Orientalis (ten tijde van)

Edwin Jacobs | Stedelijk Museum De 
Lakenhal (ten tijde van)

Judikje Kiers | Museum Ons’ Lieve Heer 
op Solder
Axel Rüger | Van Gogh Museum
Lejo Schenk | Tropenmuseum
Meindert Seffinga | Fries 
Scheepvaartmuseum
Ranti Tjan | MuseumgoudA (ten tijde van)

Tiana Wilhelm | Stedelijk Museum 
Zutphen 
Gerald Wilmink | Museum Cruquius 
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Focusgroep directies | 9 juni 2009
Gespreksleider
Ferd van den Eerenbeemt | 
InspirationWorks

Hans Buurman | Gemeentemuseum Den 
Haag
Pieter van der Heijden | XPEX
Wilbert Helmus | Fries Museum en 
Keramiekmuseum Princessehof
Guus van den Hout | Museum 
Catharijneconvent
Dirk Houtgraaf | Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed
Marco de Niet | Digitaal Ergoed 
Nederland
Fokelien Renckens | Zaans Museum
Steph Scholten | Universiteitscollecties 
Amsterdam
Natasja Wehman | Erfgoed Nederland

Hans Buurman | Adjunct directeur Gemeentemuseum Den Haag

‘Wij moeten ons met de politiek gaan bemoeien, dit is in ons eigen 

belang. Wij moeten de politiek helpen formuleren waar we op 

afgerekend gaan worden. Maak een spat in de richting van de politicus, 

ga het gesprek aan.

Wees niet te bang om prestatie-indicatoren te formuleren.’ 

Pieter van der Heijden | Directeur XPEX

‘Het publiek bestaat niet. Een enkele bezoeker heeft al twintig 

verschillende persoonlijkheden.

Maatschappelijke relevantie is een belangrijk gegeven voor de 

overheid. Die redeneren: musea het kost een paar centen, maar dan heb 

je ook wat.’

Wilbert Helmus | Hoofd collectie- en kennismanagement Fries Museum en 

Keramiekmuseum Princessehof

‘Wie is ons publiek? Dat weten we eigenlijk niet.

Je collectie moet langs verschillende wegen (crossmediaal) vindbaar, 

zichtbaar en bruikbaar zijn.’

Guus van den Hout | Directeur Museum Catharijneconvent

‘Wat mensen in een toenemend kille samenleving in musea zoeken is 

spiritualiteit, menselijke warmte, schoonheid en herkenning.’

We opereren als trendwatchers, maar je zou trendsetter willen zijn.’ 

Marco de Niet | Directeur Digitaal Ergoed Nederland

‘In hoeverre moet je voor digitalisering andere prestatie-indicatoren 

hebben? Wat je in ieder geval niet wilt is dat een gewoon en een 

virtueel museum naast elkaar bestaan. Het gaat om de doel groep als 

totaal.’

Fokelien Renckens | Directeur Zaans Museum

‘Het museum is een tempel voor tijdloze schoonheid en dáár willen 

mensen heen. 

Je moet kwantiteit en kwaliteit scheiden. Daar moet je verschillende 

prestatie-indicatoren voor hebben.
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Focusgroep | 9 juni 2009

Focusgroep directies (vervolg) | 
8 juli 2009
Arnoud Odding | Nationaal Glasmuseum
Lejo Schenk | Tropenmuseum
Ranti Tjan | MuseumgoudA (ten tijde van)

Steph Scholten | Directeur Universiteitscollecties Amsterdam

‘We hebben andere prestatie-indicatoren nodig dan het aantal fysieke 

bezoekers.’ 

Natasja Wehman | Erfgoed Nederland:

‘De vraag is welke ontwikkelingen bestendigen, of musea daar (nieuwe) 

bestaanswaarden aan moeten geven en er dus ook andere prestatie-

indicatoren nodig zijn.’

Arnoud Odding | Directeur Nationaal Glasmuseum:

‘Alles wordt anders en alles blijft hetzelfde.’

Lejo Schenk | Directeur Tropenmuseum

‘Wij proberen tegenwoordig steeds vaker ook de outcome van projecten 

te formuleren en die waar mogelijk ook te meten. Dat is een lastig en 

kwetsbaar proces.’

Ranti Tjan | Directeur MuseumgoudA (ten tijde van)

‘Wij allen zijn in dienst van de samenleving en zijn in staat op alle 

niveaus cultuur over te brengen op de mensen om ons heen.’
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Erfgoedarena | 23 september 2009 | 
Openbaar debat: In de ban van 
bezoekersaantallen
Voorzitter
Leontine Meijer van Mensch |
Reinwardt Academie

Sprekers
Gitta Luiten | Mondriaan Stichting
Marc Jacobs | Provincie Noord-Holland 
(ten tijde van)

Arnoud Odding | Nationaal Glasmuseum

Aantal deelnemers
79

Gert Loomeijer | Interim directeur Reinwardt Academie

‘De discussie over prestatie-indicatoren heeft iets weg van de discussie 

over de betekenis van rendementen in het bedrijfs leven, ongeveer 

tien jaar geleden. Toen ontstond de vraag naar duurzaamheid in het 

licht van de rendementscijfers. Net als in dit geval zal de houding ten 

opzichte van indicatoren geleidelijk aan en in overleg met verschillende 

partijen moeten veranderen.’ 

Pien Rommens | Hoofd marketing en communicatie Nederlands Openluchtmuseum

‘Ook al dragen musea zelf bij aan de grote gerichtheid op bezoekers-

aantallen, het gaat een museum nooit alleen om het cijfer, het gaat er 

vooral om waar het voor staat.’

Focusgroep (erfgoed)consultants | 
28 september 2009
Edwin van Huis | XPEX
Joham Idema | LaGroup 
Martine van Lier | BMC
Max Meijer | TIME Amsterdam
Eddie Westbroek | Tinker imagineers
Cor Wijn | Hylkema consultants

Openbare workshop op het 
Museumcongres | 9 oktober 2009 | 
Worstelen, bovenkomen
Voorzitter
Max Meijer | TIME Amsterdam

Sprekers
Hans Buurman | Gemeentemuseum Den 
Haag
Vincent de Keijzer | Gemeentemuseum 
Den Haag

Aantal deelnemers
70

Martine van Lier | Senior adviseur BMC

‘Je moet eerst een visie op de maatschappelijke meerwaarde van 

je museum hebben voordat je concreet voorstellen kunt doen voor 

ambities in e-cultuur. Onze ervaring is dat je zowel de opdracht gevers 

als de musea aan de hand moet nemen om visie te ontwikkelen.’

Max Meijer | Mede-eigenaar TIME Amsterdam

‘Research & development – onderzoek naar nieuwe concepten – is niet 

geborgd in de staande museumorganisatie. Daarom is het van belang 

proces indicatoren te benoemen, het geeft aan waarom een museum 

bijvoorbeeld tijdelijk minder aandacht heeft voor reguliere activiteiten.’
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Birgitta Fijen | Hoofd erfgoed en adjunct directeur Cultureel Erfgoed Noord-Holland

‘Ik zie dat instellingen vaak geneigd zijn om zelf het wiel te willen 

uitvinden. Op dit moment is er weinig uitwisseling van best practices.’ 

Herma Hofmeijer | Directeur Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (ten tijde van)

‘Je hebt er als museum een groot belang bij dat je opdracht zo helder 

mogelijk beschreven is en daarmee het beoordelingskader. Een sterk en 

zelfbewust museum geeft zelf aan waarop het beoordeeld wil worden.’

Janneke van Kersen | Senior beleidsmedewerker directie Cultureel Erfgoed, 

Ministerie OCW (ten tijde van)

‘We moeten bezorgd zijn over musea die te lang aarzelen en zodoende 

de aansluiting bij de voorhoede verliezen. Als musea bijvoorbeeld 

pas in 2020 tot de ontdekking komen dat het anders moet, is het veel 

duurder dan nu om aanpassingen te maken. Het gaat over de diepe 

kloof die in de loop van een aantal jaren zal ontstaan als we niets doen.’

Peter van Mensch | Lector cultureel erfgoed Reinwardt Academie

‘Musea overzien nog onvoldoende de mogelijkheden voor vernieuwing. 

Ze beschikken niet over voldoende mensen met de aanvullende 

competenties die hiervoor nodig zijn.’

Jeannette Vedder | Senior beleidsmedewerker cultuur Provincie Groningen

‘Het belang van samenwerken en vernieuwing door digitaliseren wordt 

door de provincie gezien en aangemoedigd. Daarbij blijft de vertaling 

naar concrete resultaten een vereiste.’

Focusgroep beleidsmakers | 
19 november 2009 | Musea en E-cultuur: 
Hoe kunnen nieuwe rollen van musea 
beter aansluiten bij uw beleid? 
Voorzitter
Max Meijer | TIME Amsterdam

Sprekers
Richard Hermans | Erfgoed Nederland
Saskia Bak | Fries Museum en 
Keramiekmuseum Princessehof
Paul Spies | Amsterdams Historisch 
Museum

Jeroen Brandenhorst | Bank Giro Loterij
Henk Dijkstra | Prins Bernhard 
Cultuurfonds
Birgitta Fijen | Cultureel Erfgoed Noord-
Holland
Ton Flierman | t+f organisatieadvies
Elizabeth de Graaf | Provincie 
Groningen
Carla Hoekendijk | Commissie eCultuur, 
Raad voor Cultuur
Herma Hofmeijer | Vereniging van 
Rijksgesubsidieerde Musea (ten tijde van)

Marc Jacobs | Provincie Noord-Holland
Janneke van Kersen | Directie Cultureel 
Erfgoed, Ministerie OCW (ten tijde van)

Arjen Kok | Instituut Collectie Nederland
Gitta Luiten | Mondriaan Stichting
Peter van Mensch | Reinwardt 
Academie
Marco de Niet | Digitaal Erfgoed 
Nederland
Anke Pleune | Gemeente Apeldoorn
Dick Rijken | Commissie eCultuur, Raad 
voor Cultuur
Jeannette Vedder | Provincie Groningen
Robert Verhoogt | Ministerie OCW
Siebe Weide | Nederlandse 
Museumvereniging



62

*  Promuse&Wehman



63 Musea in transitie

Van Asseldonk, Nancy, Van Mensch,  Cultuur in context. Reinwardt 

Peter en Van Vliet, Harry (2009)  Academie.

Blom, Erwin (2009) Handboek Communities. A.W. Bruna 

Uitgevers B.V. 

 Zie bit.ly/1J0aUM voor gratis 

download.

Brickwood, Cathy e.a. (2009) Mapping Eculture, Navigating 

eculture, Walled garden. Virtueel 

Platform.

Bridges, William (2003) Managen van transities, 

over de menselijke kant van 

organisatieveranderingen. Thema.

Bruijnzeels, Rob e.a. (2006) What if… What would you like 

the library to be? Vereniging van 

Openbare Bibliotheken en Design 

Academy Eindhoven.

Conn, Steven (2009) Do museums still need objects? 

University of Pennsylvania Press.

Dudley, Sandra (2009) Museum Materialities. Taylor & Francis 

Ltd.

Falk, John, H. (2009) Museums and Identity. Left Coast 

Press Inc.

De Haan, Jos en Adolfsen, Anna  De virtuele Cultuurbezoeker. Sociaal 

(2008) en Cultureel Planbureau.

De Haan, Jos e.a. (2008) Boekman 75, Kunst en digitalisering. 

Boekmanstichting.

Heijne, Bas e.a. (2009) Cultuur en media in 2015. 

Boekmanstudies.

Huysmans, Frank en De Haan, Jos Het bereik van het verleden. Sociaal 

(2007)  en Cultureel Planbureau.

De Jong, Ad (2008) Warme gevoelens en koude 

rillingen. Over musea en odes aan 

de saamhorigheid. Amsterdamse 

Hogeschool voor de kunsten. 

Jongma, Lizzy (2008) Onderzoeksrapport ICTgebruik in 

musea. Museumvereniging|DEN.

Kuiper, Else Rose en Rijken, Dick  Buiten spelen, woudlopershandboek 

(2008) voor de erfgoedmedewerker 2.0. 

Waterwolf.

De Lusenet, Yola (2008) Geven en nemen, Archiefinstellingen 

en het sociale web. Taskforce 

Archieven.

De Mul, Jos (2006) Filosofie in cyberspace. 

Boekencentrum B.V.

Nespoli, Tiziana en Odding, Arnoud Het gedroomde museum. o dubbel d.

(2004)

De Niet, Marco e.a. (2009) Business Model Innovatie Cultureel 

Erfgoed. DEN|Kennisland|OCW.

De Nil, Bart en Walterus, Jeroen Erfgoed 2.0, Nieuwe perspectieven 

(2009)  voor digitaal Erfgoed. PHARO 

Publishing.

Nulens, Gert (2008) viWTA dossier 18, ICT als instrument 

voor cultuurparticipatie. Vlaams 

instituut voor wetenschappelijk en 

technologisch aspectenonderzoek.

Van der Ploeg, Jouetta e.a. (2009) De wonderkamer van Zoetermeer, 

verslag van een gelaagd museaal 

experiment. Stadsmuseum Zoetermeer.

Raad voor Cultuur (2003) eCultuur: van i naar e. Raad voor 

Cultuur.

Smid, Gerhard en Rouwette, Etiënne  Ruimte maken voor onderzoekende 

(2009) professionaliteit, onderzoekend 

handelen, handelend onderzoeken. 

Uitgeverij van Gorkum.

Swaab, Els H. e.a. (2008) Mediawijsheid in perspectief. Raad 

voor Cultuur.

Van Vliet, Harry (2009) De digitale kunstkammer. Cultureel 

erfgoed & crossmedia. Hogeschool 

Utrecht.

Van Vliet, Harry (2009) Wijs met media. De tools zijn er! Waar 

is de mediawijsheid? Hogeschool 

Utrecht.

Wijn, Cor (2008) ‘De kunstsubsidies en het huis 

van Thorbecke’. In Boekman 

78, De opkomst van de regio. 

Boekmanstichting.

De Wit, D. en Esmans, D. (2006) Ecultuur, bouwstenen voor praktijk en 

beleid. Acco.

Interview met Rob van Kranenburg over privacy 

www.youtube.com/watch?v=4Q02BBEEji0

Musea in een digitale cultuur

www.ru.nl/wetenschapsagenda/editie9/

Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen

www.senternovem.nl/innovatiecultuuruitingen/

Blogspot Musea

museumtwo.blogspot.com

Blogs Powerhouse Museum

www.powerhousemuseum.com/dmsblog/index.php/author/seb

Educatie innovatie

www.futurelab.org.uk
schoolofeverything.com
www.localprojects.net/lpV2/
www.museumsetc.com/?p=1501

‘Bronnen’ ter inspiratie



Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum 

| Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane 

Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | 

Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum | Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De 

Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland | De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, 

centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries 

Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige 

Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-

Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum 

Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus 

Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | 

JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum 

Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins 

Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor 

kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden 

| Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek | Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d 

Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | 

Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum 

Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum 

Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst | Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | 

Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl | Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 

1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) | Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | 

Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant 

| Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands 

Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot 

Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | 

Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | 

Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum | Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal 

| Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe | Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese 

Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum ‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld 

| Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum | Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | 

Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg 

| Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum ‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom 

| Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en 

Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe 

| Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout | Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | 

Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum |  Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar 

Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum | Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | 

Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans 

Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum 

| Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland 

| De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo 

Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum 

Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch 

Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum 

Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum 

Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum 

Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis 

Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis 

Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum 

der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De 

Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden | Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek 

| Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De 

Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum 

Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum 

Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst 

| Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl 

| Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) 

| Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en 

Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant | Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | 

Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | 

Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | 

Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude 

Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum 

| Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal | Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe 

| Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum 

‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld | Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum 

| Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk 

Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg | Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum 

‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom | Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | 

Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-

Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe | Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout 

| Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum
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Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum 

| Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane 

Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | 

Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum | Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De 

Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland | De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, 

centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries 

Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige 

Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-

Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum 

Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus 

Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | 

JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum 

Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins 

Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor 

kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden 

| Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek | Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d 

Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | 

Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum 

Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum 

Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst | Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | 

Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl | Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 

1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) | Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | 

Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant 

| Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands 

Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot 

Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | 

Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | 

Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum | Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal 

| Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe | Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese 

Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum ‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld 

| Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum | Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | 

Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg 

| Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum ‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom 

| Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en 

Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe 

| Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout | Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | 

Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum |  Abel Tasman Kabinet | Aboriginal Art Museum | Accordeon-en Harmonica Museum ‘De Muse’ | Achterhoeks Museum 1940 –1945 | Afrikacentrum | Afrika Museum | Agrarisch museum De Freriksschure | Airwar 

Museum ‘Wings to Victory’ | Ajax Museum | Allard Pierson Museum | Amelander Brandspuithuuske | Amelander Vuurtoren | American Motorcycle Museum | Amerongs Tabak en Historisch Museum | Amsterdams Historisch Museum | Amsterdams Openbaarvervoer Museum | Anne Frank Huis | Anton Pieck Museum | ARCAM | Archeologisch Museum | Archeon | Armando Museum Bureau | Arnhems Oorlogsmuseum 40 – 45 | Arsenaal | 

Artis | Atlantikwall Museum | Atlas van Stolk | Audax Textielmuseum Tilburg | Aviodrome | Baantjermuseum | Bakkerijmuseum ‘De Oude Bakkerij’ | Batavia Werf | Beelden aan Zee | Beelden op Beerschoten | Belasting & Douane Museum | Beurs van Berlage | Bibliotheca Philosophica Hermetica | Bierreclame Museum | Biesbosch Museum Werkendam | Bijbels Museum | Binnenvaartmuseum | Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ | Boijmans 

Van Beuningen | Bolwerksmolen | Bonnefantenmuseum | Botanische Tuinen Fort Hoofddijk | Brabants Museum ‘Oud Oosterhout’ | Brandweermuseum Wouwse Plantage | Breda’s Museum | Broeker Veiling | Brouws Museum | Brusea | Burcht te Wedde | Castrum Peregrini | Cavaleriemuseum | Centraal Museum | Centrum Beeldende Kunst Rotterdam | Centrum Kunstlicht in de Kunst | Chabot Museum | Cobra Museum | CODA Museum 

| Collectie ’40 – ’45 Beekbergen | Comenius Museum | Continium – Discovery Center Kerkrade | Cosmos Ontdekcentrum | Cultuurhistorisch Museum Texel | Czaar Peterhuisje | Daf Museum | De Appel | De Axelse Molen | De Burcht | De Burghse Schoole | De Casteelse Poort | De Dubbelde Palmboom | De Fabriek | De Locht | Deltapark Neeltje Jans | Den Hartogh Ford Museum | De Nieuwe Kerk Amsterdam | De Verdieping van Nederland 

| De Vleeshal | De Watertoren | Dick Bruna Huis | Dordrechts Museum | Drents Museum | Droogdok Jan Blanken | Drukkerijmuseum Etten-Leur | Drukkerijmuseum Meppel | Dudok Dependance | Ecodrome Zwolle | Ecomare, centrum voor wadden en Noordzee | Ecoscope | Edams Museum | Electrische Museumtramlijn Amsterdam | Elvis Presley Museum | Enkhuizer Almanak Museum | Erfgoedcentrum DiEP | Escher in het Paleis | Expo 

Haringvliet | Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum | Filmmuseum | Foam – Fotografiemuseum Amsterdam | Fort Kijkduin | Fort Rammekens | Frans Hals Museum | Fries Landbouw Museum | Fries Museum | Fries Scheepvaartmuseum | Fruitteeltmuseum | Galerie 23 – Hedendaagse Afrikaanse Kunst | Galerie 37 Spaarnestad | Gelders Geologisch Museum | Geldmuseum | Gemak | Gemeentelijk Museum ’t Oude Slot | Gemeentemuseum 

Den Haag | Gemeentemuseum Helmond | Gemeentemuseum Maassluis | Gemeentemuseum Weesp | Geologisch Museum | Geologisch Museum Hofland | Gereedschapmuseum De Hobbyzolder | Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau | Gevangenpoort | Goemanszorg | Gorcums Museum | Graafs Museum | Grafelijke Torenmolen Zeddam | Grafisch Museum Groningen | Graphic Design Museum | Groninger Museum | Haags Historisch 

Museum | Haags Openbaar Vervoer Museum | Haardplatenmuseum Klarenbeek | Hanzemuseum | Havenmuseum Rotterdam | Hermitage Amsterdam | Het Behouden Huys | Het Bolwerk – Museum voor de Staats-Spaanse Linies | Het Dolhuys | Het Kattenkabinet | Het Museum van Het Nederlandse Uurwerk | Het Nederlands Stripmuseum Groningen | Het Prentenkabinet – De Drvkkery | Het Vlaemsche Erfgoed | Hidde Nijland Museum 

Hindelopen | Historische Tuin Aalsmeer | Historisch Museum Bleiswijk | Historisch Museum De Bevelanden | Historisch Museum Den Briel | Historisch Museum der Koninklijke Marechaussee | Historisch Museum Deventer | Historisch Museum Ede | Historisch Museum Haarlem | Historisch Museum Haarlemmermeer | Historisch Museum Hazerswoude | Historisch museum Het Stadhuis | Historisch Museum Rotterdam | Historisch Museum 

Voorschoten | Historisch Museum Vriezenveen | Historisch Openluchtmuseum Eindhoven | Hofje van Aerden | Hollands Kaasmuseum | Hooge Boezem achter Haastrecht | Hortus Botanicus | Hortus Botanicus Amsterdam | Hortus Haren | Huis Marseille – Museum for Photography | Huize Frankendael | Huizer Museum Het Schoutenhuis | Hunebedcentrum Borger | IJmuider Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’ | Industrieel Museum 

Sas van Gent | Industrieel Smalspoor Museum | Infocentrum Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Keringhuis | Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis | It Kokelhûs fan Jan en Sjut | Jenevermuseum | JHM Kindermuseum | Joods Historisch Museum | Jopie Huisman Museum | Kamper Tabaksmuseum | Kasteel De Haar | Kasteel Duivenvoorde | Kasteel Groeneveld | Kasteel Heeswijk | Kasteel-Museum Sypesteyn | Kasteel-raadhuis 

Dussen | Kasteel Radboud | Kasteeltuin Oud-Valkenburg | Katwijks Museum | Keramiekmuseum Princessehof | Kinderboekenmuseum | Kinderwereld Speelgoedmuseum | Klederdracht- en Visserijmuseum Spakenburg | Klompenmuseum Gebr. Wietzes | Kröller-Müller Museum | KunstFort Asperen | Kunstfort Vijfhuizen | Kunsthal KAdE | Kunsthal Rotterdam | Kunsthuis Syb | Kunstlocatie Würth | Laagveenderij it Damshûs Museum | Landhuis 

Oud-Amelisweerd | Lange Jan | Legermuseum | Letterkundig Museum | Liberty Park | Lichtschip 12 ‘Noord-Hinder’ | Liemers Museum | Limburg Schutterij Museum | Limburgs Museum | Loosduins Museum De Korenschuur | Louis Couperus Museum | Louwman Collection – Nationaal Automobiel Museum | Luchtvaart & Oorlogsmuseum Texel | MalieBeeld | Mar en Klif | Marie Tak van Poortvliet Museum | Marinemuseum | Mariniersmuseum 

der Koninklijke Marine | Maritiem en Jutters Museum | Maritiem Museum | Maritiem Museum Rotterdam | Markiezenhof | Markt12 | Mauritshuis | Mediamatic Bank | Meneer de Wit, centrum voor kunst, cultuur en ontwikkeling | Militaire Luchtvaart Museum | Molenmuseum | Molen van Sloten | Moluks Historisch Museum | Mondriaanhuis – Museum voor Constructieve en Concrete Kunst | Mosterdmuseum Almen | Museon | Museum ‘De 

Oude Aarde’ | Museum ‘de striid tsjin it wetter’ Wommels | Museum ’t Vlasschuurken | Museum ‘De Vier Ambachten’ | Museum ‘het Noorderhuis’ | Museum aan het Vrijthof | Museum Arnemuiden | Museum Belvédère | Museum Betje Wolff | Museum Bevrijdende Vleugels | Museumboerderij Mariahoeve | Museumboerderij West-Frisia | Museum Boerhaave | Museum Bredius | Museum Brigade en Garde Prinses Irene | Museum Bronbeek 

| Museum Buurt Spoorweg | Museum Catharijneconvent | Museum De 5000 Morgen | Museum De Cruquius | Museum de Fundatie / Kasteel Het Nijenhuis | Museum de Fundatie / Paleis a/d Blijmarkt | Museum de Glazenkast | Museum de Historische Drukkerij | Museum De Koperen Knop | Museum De Paviljoens | Museum De Pont | Museum de Schilpen | Museum De Schotse Huizen | Museum De Speeltoren | Museum De 

Stratemakerstoren | Museum De Vierschaar | Museum De Zwarte Tulp | Museum Elburg | Museum Elisabeth Weeshuis | Museum en galerie Van Lien | Museum Flehite Amersfoort | Museum Freriks | Museum Geelvinck Hinlopen Huis | Museumgemaal Cremer | Museum Gouda | Museumhaven Zierikzee | Museum Henriette Polak | Museum Het Domein | Museum Het Oude Raadhuis | Museum Het Schip | Museum Het Valkhof | Museum 

Hilversum | Museum In ’t Houten Huis | Museum Jacobs van den Hof | Museum Jan Corver | Museum Jan Cunen | Museum Jan Heestershuis | Museum Jan van der Togt | Museum Joure | Museum Kasteel Henkenshage | Museum Kempenland | Museum Kerkelijke Kunst | Museum Korps Rijdende Artillerie | Museum Kranenburgh | Museum Lambert van Meerten | Museum Maarssen | Museum Marken | Museum Meermanno | Museum 

Mesdag | Museummolen Schermerhorn | Museum Møhlmann | Museum Nagele | Museum Nusantara | Museum Opsterlân | Museum Rijswijk | Museum RockArt | Museumschip Hudson | Museum Schokland | Museum Slot Zuylen | Museumspoorlijn S·T·A·R | Museum Stedhûs Sleat | Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik | Museum Tongerlohuys | Museum Tromp’s Huys | Museum Ut Olde Ambacht | Museum Vaals | Museum Valse Kunst 

| Museum Van Bommel Van Dam | Museum van de Twintigste Eeuw | Museum Van Loon | Museum Volkenkunde | Museum voor (vlak-)glaskunst en emaillekunst | Museum voor Communicatie | Museum voor Hedendaagse Grafiek en Glaskunst | Museum voor Moderne Kunst Arnhem | Museum voor Religieuze Kunst | Museum Vrolik | Museum ‘Waalsdorp’ (TNO) | Museum Wierdenland | Museum Willem van Haren | Muzeeaquarium Delfzijl 

| Muzee Scheveningen | MuZEEum | Naaimachinemuseum ‘Naald en Draad’ | Naaimachinemuseum Dordrecht | Nat Baggermuseum | Nationaal Beiaardmuseum Asten | Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 –1945 | Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis | Nationaal Brilmuseum | Nationaal Farmaceutisch Museum De Moriaan | Nationaal Glasmuseum Leerdam | Nationaal Landschapskundig Museum en Documentatiecentrum (Telluris) 

| Nationaal Modelspoor Museum | Nationaal Monument Kamp Vught | Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement | Nationaal Onderwijsmuseum | Nationaal Reddingsmuseum Dorus Rijkers | Nationaal Rijtuigmuseum | Nationaal Sleepvaart Museum | Nationaal Smalspoormuseum | Nationaal Tinnen Figuren Museum | Nationaal Vlasserij-Suikermuseum | Natura Docet | Naturalis | Natuurdiorama Holterberg | Natuurhistorisch en 

Volkenkundig Museum Oudenbosch | Natuurhistorisch Museum De Peel | Natuurhistorisch Museum Maastricht | Natuurhistorisch Museum Rotterdam | Natuurmuseum Ameland | Natuurmuseum Brabant | Natuurmuseum Fryslân | Natuurmuseum Groningen | Natuurmuseum Nijmegen | Nederlands Architectuurinstituut | Nederlands Bakkerij Museum ‘Het Warme Land’ | Nederlands Bridgemuseum | Nederlands Dakpannen Museum | 

Nederlands Drogisterij Museum | Nederlands Elektriciteitsmuseum + Radiotron | Nederlands Fotomuseum | Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Nederlands Instituut voor Mediakunst | Nederlands Instituut voor Militaire Historie | Nederlands Kustverdedigingsmuseum | Nederlands Leder- en Schoenenmuseum | Nederlands Openluchtmuseum | Nederlands Parfumflessen Museum | 

Nederlands Politiemuseum | Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam | Nederlands Spoorwegmuseum | Nederlands Steendrukmuseum | Nederlands Stoommachinemuseum | Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover | Nederlands Vestingmuseum | Nederlands Watermuseum | Nederlands Zouavenmuseum | NEMO | Nieuw Land Erfgoedcentrum | Noordbrabants Museum | Noordelijk Busmuseum | Oale Meestershuus | Odapark | 

Oldtimermuseum De Rijke | Olympic Experience Amsterdam | Onderwijsmuseum Educatorium | Ons’ Lieve Heer op Solder | Oorlogsmuseum Gdynia | Oorlogsmuseum Switchback | OorlogsVerzetsMuseum | Openluchtmuseum ‘De Duinhuisjes’ | Openluchtmuseum ‘Ellert en Brammert’ | Openluchtmuseum De Sûkerei | Openluchtmuseum Erve Kots | Openluchtmuseum Eynderhoof | Openluchtmuseum Het Hoogeland | Orientalis | Oude 

Ambachten en Speelgoed Museum | Oude Kerk | Oudheidkamer Hellevoetsluis | Oudheidkamer Historische Kring Liemeer | Oudheidkamer Nieuwerkerk aan den IJssel | Oudheidkamer Uithuizermeeden | Oudheidkamer Weststellingwerf | Paleis Het Loo Nationaal Museum | Panorama Mesdag | Panorama Van den Ende | Panoven | Peerke Donders Paviljoen | Persmuseum | Pianola Museum | Pier Pander Museum | Pieter Vermeulen Museum 

| Pijpenkabinet & Smokiana | Polderhuis Westkapelle – Dijk- en Oorlogsmuseum | Poldermuseum Noorden | Politiemuseum Zaandam | Poppenspe(e)lmuseum | Purmerends Museum | ReclameArsenaal | Reddingsmuseum ‘Abraham Fock’ | Rembrandthuis | Rien Poortvliet Museum | Rietveldpaviljoen | Rietveld Schröderhuis | Rijksakademie van beeldende kunsten | Rijksmuseum Amsterdam | Rijksmuseum Muiderslot | Rijksmuseum Twenthe 

| Rijksmuseum van Oudheden | RTM Tram Museum Stichting Ouddorp | Ruïne van Brederode | Ruïne van Teylingen | Ruurd Wiersma Hûs | Schaatsmuseum Pannekoekhuis Schilderkunst de ‘Friese Doorloper’ | Schatkamer van de Kathedrale Basiliek St. Bavo | Scheepswerf ‘De Delft’ | Scheepvaartmuseum Noordelijk | Schelpen Museum | Scheringa Museum voor Realisme | Schriftmuseum J.A. Dortmond | Science Center | Scouting Museum 

‘De Ducdalf’ | Scoutingmuseum Baarn | Scryption | Sexmuseum Amsterdam | SieboldHuis | Simon van Gijn | Singer Laren | Sint Bernardushof | Sint Willibrords Abdij | Skûtsjemuseum Earnewâld | Slot Zeist | Smederijmuseum Helledoorn | Snuif- en Specerijenmolens ‘De Ster’ en ‘De Lelie’ | Sonnenborgh Sterrenwacht | Sorgdrager Museum | Spaarnestad Photo | Speelgoedmuseum Deventer | SSN Museumstoomdepot | Stadhuismuseum 

| Stadsarchief Amsterdam | Stadsboerderij ‘Het Wevershuisje’ | Stadsgalerij Heerlen | Stadskasteel Zaltbommel | Stadsmuseum Almelo | Stadsmuseum IJsselstein | Stadsmuseum Woerden | Stedelijk Molenmuseum ‘De Valk’ | Stedelijk Museum | Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch | Stedelijk Museum Alkmaar | Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) | Stedelijk Museum Coevorden | Stedelijk Museum De Lakenhal | Stedelijk 

Museum Het Prinsenhof | Stedelijk Museum Kampen | Stedelijk Museum Schiedam | Stedelijk Museum Vianen | Stedelijk Museum Zutphen | Stedelijk Museum Zwolle | Steenkolenmijn Valkenburg | Stichting Museum Streek- en Stadsautobussen Amsterdam (MUSA) | Bevrijdingsmuseum Zeeland | Stoomgemaal De Tuut | Stoomgemaal Halfweg | Stoomtrein Borsele-Goes | Streekhistorisch museum Het Frerikshuus | Streekmuseum 

‘Crimpenerhof’ | Streekmuseum ‘het Land van Axel’ | Streekmuseum ‘De Meestoof’ | Streekmuseum De Acht Zaligheden | Streekmuseum Goeree-Overflakkee | Streekmuseum Hoeksche Waard | Stroom | Sudergemaal | Swartwoude | Tabaks Historisch Museum Delft | Tassenmuseum Hendrikje | Terra Maris | Teylers Museum | Theater Instituut Nederland | Theo Swagemakers Museum | Thermenmuseum | Toankamer ’t Ponthús | 

Tresoar – Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum | Tropenmuseum | TwentseWelle | Twents Techniekmuseum | Universiteitsmuseum | Universiteitsmuseum Utrecht | UvA Computer Museum | Valkerij en Sigarenmakerij Museum | Van Abbemuseum | Van Gogh Huis | Van Gogh Museum | Veenkoloniaal Museum Veendam | Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse | Verzetsmuseum | Verzetsmuseum Friesland | Verzetsmuseum Zuid-

Holland | Vincents Tekenlokaal | Vishal | Visserijmuseum | Visserijmuseum ‘Aike van Stien’ | Visserijmuseum Breskens | Visserijmuseum Woudrichem | Visserijmuseum Zoutkamp | Vliegend Museum Seppe | Voerman Museum Hattem | Volendams Museum | Volksbuurtmuseum Wijk C | Von Gimborn Arboretum | Vughts Historisch Museum | Warkums Erfskip | Watersnoodmuseum | Wereldmuseum Rotterdam | Werfmuseum ’t Kromhout 

| Westfries Museum | Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie | Westlands Schaatsmuseum | Weverijmuseum Geldrop | Willem de Mérode-kamer | Willet Holthuysen | Winkeltje Kouwenhoven | Witte’s Museum | Witte De With | Woonbootmuseum | World of Silk Meliskerke | Zaans Museum | Zandvoorts Museum | Zeeuws Archief | Zeeuws Museum | Zoölogisch Museum | Zoutmuseum Delden | Zuiderzeemuseum



Musea in transitie. Rollen van betekenis 
biedt inspiratie en praktische 
handreikingen voor transformatie-
processen ten behoeve van iedereen 
die in, met en voor de erfgoed sector 
werkzaam is. 

Welke invloed heeft de veranderende 
informatiesamenleving op erfgoed-
instellingen, met musea in het bijzonder? 

Welke kansen en mogelijkheden bieden 
deze ontwikkelingen voor musea? Voor 
hun rol in de samenleving, voor de 
medewerkers in hun organisatie en voor 
de relatie die een museum heeft met 
verschillende opdrachtgevers?

Aan de hand van artikelen, interviews 
en actuele praktijkvoorbeelden wordt 
kennis gemaakt met diverse rollen van 
musea in de informatiesamenleving.


