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2.1 Missie, visie en profiel

In Teylers Museum stappen bezoekers letterlijk in de geschiedenis, in plaats van dat ze ernaar  
kijken. Het museum is erfgoed van wereldklasse. Nergens is zo’n uitzonderlijk authentieke  
tijdscapsule over het delen van kunst en kennis tussen 1780 en nu bewaard gebleven. Het is  
een plek waar bezoekers een onvergetelijke ervaring beleven, die ze willen delen met anderen.

Non-stop voor het publiek toegankelijk sinds 1784, is Teylers het eerste en oudste museum  
van Nederland. Maar het was ook een werkplaats, waar de collecties in laboratoria en  
kunstenaarsateliers werden gebruikt. De collecties vormen samen met het gebouw een  
unieke erfenis uit de Verlichting. Met deze erfenis kunnen we vragen van nu duiden en vanuit  
het heden terugkijken naar het verleden. Kunst en kennis zijn hier aan elkaar gesmeed: Teylers  
is Einstein én Michelangelo.

Voor sommigen is de onderdompeling in de authentieke, mysterieuze en contemplatieve sfeer 
voldoende, samen met de persoonlijke benadering en de menselijke maat. Voor anderen is het 
museum een plek met enorm veel informatie via tekstbordjes, audioguide en website. 

Sinds 2011 (Werelderfgoeddossier) hebben we een denkomslag door gemaakt, waarbij de puzzel-
stukken van collecties, geschiedenis en gebouw op hun plaats vielen. Het onderzoek naar onze 
herkomst heeft geresulteerd in nieuw elan en een nieuwe missie.

Kernwaarden

De organisatie is in alle lagen doordrongen van onze kernwaarden: 

• Nieuwsgierig: Een open en onderzoekende houding ten aanzien van vragen vanuit  
de samenleving en de museale professie. 

• Betrokken: Het publiek staat centraal en voelt zich welkom. Persoonlijke benadering  
en kennisoverdracht in dialoogvorm zijn leidend. 

• Verbindend: Samenwerking met musea en instellingen in binnen- en buitenland  
is uitgangspunt om meerwaarde te creëren voor iedereen.

Het onderliggende principe bij deze kernwaarden is Kwaliteit. De werkzaamheden worden  
op hoog niveau uitgevoerd, waarbij zorgvuldigheid voorop staat. 
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Missie

Teylers Museum wil de hedendaagse belangstelling voor kunst en kennis activeren vanuit zijn  
unieke erfenis uit de Verlichting. 

Deze erfenis omvat, naast uitzonderlijke collecties, een authentiek monumentaal gebouw en een  
rijke geschiedenis, ook een manier van denken die zich kenmerkt door een drang naar vernieuwing  
en ontdekking en het delen van kennis om de wereld te verbeteren.

Visie 

Wij willen Teylers Museum ontwikkelen naar een ‘must see’-museum voor Nederlandse én 
buitenlandse bezoekers. Daarom gaan we:
 
1. de collectie contextualiseren door de vroegere functie van ‘gereedschap’ centraal te stellen, 
2. het Fundatiehuiscomplex een essentieel deel van het verhaal laten vertellen:  

werkplaats van eigentijdse kunst en kennis én de plaats waar de idealen van de Verlichting  
werden geconcretiseerd, 

3. verhalen delen met een breed publiek binnen én buiten het museumgebouw in de  
meest passende vorm, bij voorkeur op vernieuwende of onderscheidende wijze, 

4. zorgen dat een bezoek (fysiek of virtueel) altijd plezier en kwaliteit biedt,
5. waar mogelijk aanknopen bij actuele maatschappelijke kwesties; vandaaruit kijken  

we naar de eigen collecties om het museum ‘bij de tijd’ te houden,
6. door met het zorgvuldig beheren, behouden en (digitaal) ontsluiten van de collecties,  

het monumentale gebouw en de daarmee verbonden geschiedenis.

In combinatie met onze tentoonstellingen en publieksactiviteiten scherpen we zo ons  
unieke profiel verder aan.

Doelgroepen 

Er zijn drie doelgroepen waarop wij onze activiteiten focussen:

a.   Kinderen en jongeren tot 18 jaar die komen via scholen, zomerschool, of weekend-universiteit 
en ook steeds meer met (groot)ouders. Vanuit onze missie willen wij hun zoveel mogelijk 
inhoudelijke bagage meegeven. 

b.  De ervaren museumbezoekers. Deze groep is zeer belangrijk voor het maatschappelijk  
draagvlak en voor de inkomsten.

c.  Buitenlandse toeristen uit Amsterdam die een dagje Haarlem doen, een veelbelovende  
groeimarkt.



4

Samenwerkingsverbanden

Het doel bij samenwerking is de missie en visie nog beter te kunnen realiseren. Teylers is  
een echt netwerkmuseum, vanwege de breedte van de collecties en de veelzijdige activiteiten. 
 
In elk volgend hoofdstuk komen partners ter sprake. Enkele voorbeelden:

a.   Internationale topinstellingen als het British Museum, het Louvre en de Tretyakov Galerij.  
In de toekomst het Städel Museum, de Wellcome Foundation en het Science Museum  
voor tentoonstellingen.

b.  NEMO en Museum Boerhaave voor het toegankelijk maken van onze collecties wetenschap  
en techniek. 

c.   Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Doopsgezinde Kerk en  
scholen uit de regio voor openbare lezingen over natuurwetenschap door internationaal 
beroemde wetenschappers.

Positionering 

Teylers is het museum van de musea en bekleedt daarom een uitzonderlijke positie, zowel  
nationaal als internationaal:

• De collecties van kunst en kennis bleven volgens het ideaal van de Verlichting onder één dak  
verenigd, terwijl andere musea zich specialiseerden. 

• Collecties, inrichting, gebouw en geschiedenis vormen samen één organisch – in 230 jaar – 
gegroeid, authentiek geheel, dat van internationale betekenis is voor de studie van het begrip 
museum. 

• De collecties dienden een maatschappelijk doel. Door het verspreiden van kennis en kunst  
zouden burgers beter kunnen participeren in de samenleving. 

De collectie omvat ca. 225.000 voorwerpen, waarvan vele uniek en van internationaal niveau zijn. 
Enkele voorbeelden:
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• Instrumenten van mondiale betekenis. De Elektriseermachine uit 1784 is de grootste  
ter wereld. 

• Internationaal befaamde fossielen, zoals het eerste vondstexemplaar van de Mosasaurus  
en de beroemde Zondvloedmens.

• Zeldzame plaatwerken over natuurlijke historie en reisverslagen, zoals het enige  
complete exemplaar ter wereld van de Encyclopédie méthodique (195 delen) en de eerste  
editie van de Birds of America, het kostbaarste gedrukte boek ter wereld.

• Een van de oudste particuliere penningcollecties ter wereld met topstukken uit de Gouden 
Eeuw. 

• Wereldberoemde tekeningen van Michelangelo, Rafaël, Lorrain en vele anderen. De prent-
kunst is uitzonderlijk goed vertegenwoordigd met topwerken van o.a. Lucas van Leyden,  
Dürer en Rembrandt. 

• De Schilderijenzalen weerspiegelen als enige in Nederland de smaak van de 19e eeuw omdat  
de werken rechtstreeks van kunstenaars, zoals Koekkoek, Mesdag en Israels, werden gekocht.
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2.2 Kwaliteit 

Inhoudelijke keuze

De unieke samenhang tussen collectie, gebouw en geschiedenis biedt een groots en fascinerend 
verhaal voor iedereen. Dit verhaal onderscheidt ons museum van alle andere. Daarom gaan we  
onze activiteiten en projecten afstemmen op duiding van deze samenhang. 

De vaste presentatie is uniek, want al 230 jaar onveranderd. We gaan hem wél opnieuw interpre-
teren en openen twee gebouwen die de oude functie van het museum als kennisinstituut illustre-
ren. Dit zijn het Laboratorium van professor Lorentz en het Fundatiehuis van Teylers Stichting 
(bijlage 1).
 
Tijdelijke tentoonstellingen zijn gebaseerd op de eigen collecties of geschiedenis en kenmerken 
zich door een eigenzinnige en brede benadering (bijlage 2). Recente tentoonstellingen waren 
Echte winters (en klimaatverandering) en Op het Eerste Gezicht (over voor oordelen). Toekomstige 
onderwerpen zijn Body Electric (de rol van elektriciteit) en Leonardo da Vinci (innerlijk en  
uiterlijk). 

Doelstellingen 2017–2020

1. Focus op context
Het Grote Verhaal van Teyler (bijlage 1) is het overkoepelend plan waarin de samenhang tussen 
collecties, gebouw en geschiedenis tot één logisch verhaal wordt gesmeed. In de vaste presentatie 
staat de ‘waarom’ vraag centraal. Waarom werd een voorwerp gekocht? Hoe werd het gebruikt? 
Door wie? Door de openstelling van de gerestaureerde gebouwen wordt het beeld van een  
werkend instituut compleet gemaakt en wordt de context van de collecties helder.

2. Focus op activeren
Aansluitend bij het beleid van educatie en participatie moedigen we iedereen aan actief te  
worden in de tradities van ons museum. 200 facsimile’s van beroemde tekeningen uit de collectie 
zijn al in de Schilderijenzaal ‘op de hand’ te bekijken. Dit is een enorm succes en wordt verder  
uitgebreid. 

In 2017 openen we het Lorentzlab, waarin gasten zelf kunnen werken met replica’s van onze 
instrumenten en de Lorentzkracht kunnen onderzoeken. Het spectaculaire hoogtepunt is de  
werkende replica van de Grote Elektriseermachine.

In 2020 gaat het Fundatiehuis open, sinds 1778 hoofdkwartier van Teylers Stichting. Hier worden 
bezoekers uitgedaagd na te denken over de politieke idealen van de Verlichting: wat betekent  
het dat iedereen gelijk is? Wat betekent vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst? 
Deze idealen vormden de grondslag voor de stichting van het museum.
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3. Focus op actualiteit 
We leggen zoveel mogelijk verbanden tussen de maatschappelijke actualiteit en onze activiteiten.  
In het Fundatiehuis maken we een appartement voor een artist of scientist in residence, zodat er, 
net als vroeger, weer wordt gewerkt.

4. Focus op vaste presentatie
Om Het Grote Verhaal uit te voeren – een ambitieus project – zetten we eigen menskracht in. 
Daarom maken we deze periode jaarlijks twee in plaats van drie grote tentoonstellingen en zeven 
in plaats van negen kleinere presentaties (Prentenkabinet, Boekenkabinet, Penningvitrines). Voor 
de bezoekersaantallen zie 2.4. 

Beheer en behoud collecties

De collecties worden zorgvuldig beheerd en behouden. Het Collectieplan is in 2014 aangepast 
omdat we twee deelcollecties hebben gevormd van de vijf oude: de Afdeling Kunst en de 
Afdeling Wetenschap. 

De collecties staan voor een groot deel op zaal omdat de vaste presentatie traditioneel als  
depotruimte functioneert. De collecties zijn over het algemeen in goede staat. Het behoud is 
‘going concern’ en wordt planmatig aangepakt door specialisten binnen en buiten de organisatie.

Een speciaal project is het conserveren van interieur en meubilair van het Fundatiehuis. Twee 
ruimten behoren tot de best bewaarde historische interieurs van Nederland. Volgens de nieuwe 
ministeriële regels behoren interieurdelen van monumenten tot de collectie omdat zij niet  
binnen de gebouwen financiering passen.

Verwerven en afstoten gebeurt volgens de criteria in het Collectieplan. We gaan volgens de 
LAMO delen van de bibliotheek en van fossielen/mineralen afstoten, die zijn ver worven  
toen het museum geen onderzoekscentrum meer was. 

De digitale registratiegraad is bijna 100%. We maken een kwaliteitsslag door foto’s toe te  
voegen aan de bestandsinformatie. De basisinformatie over fossielen en mineralen wordt verrijkt 
in samenwerking met Naturalis en andere specialisten. Binnenkort verschijnen twee nieuwe 
wetenschappelijke bestandscatalogi over de tekeningencollectie, met nieuwe toeschrijvingen.

Beheer gebouw

Wij hebben – in tegenstelling tot bijna alle rijksgesubsidieerde musea – het gebouw altijd  
in eigen beheer gehad. Daarmee zijn we voorloper onder de rijksgesubsidieerde musea,  
die dit vanaf 2017 gaan doen.
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Sinds 2009 ontvangen we van het Ministerie een bijdrage voor de instandhouding van het 
gebouw. Daarmee hebben we de belangrijke restauraties van de Ovale Zaal (2010) en  
de Schilderijenzalen (2014) deels kunnen financieren. Onlangs is het funderingsherstel van  
het Fundatiehuiscomplex succesvol afgerond, waarbij 23 waterkelders en beerputten en een 
kwikvervuiling zijn opgeruimd.

We restaureren nu het Lorentzlab (2016–2017). Zodra er genoeg financiering is volgt het 
Fundatiehuis (2017–2020). 

Net als bij de andere rijksmusea komt er een vergoeding voor de huisvestingskosten volgens de 
BIS-systematiek. Recent is het Meerjarenonderhoudsplan 2017–2031 ingediend, waaruit blijkt  
dat er veel restauratieachterstand is. 

Samenwerking

Vanwege de uitzonderlijke collecties, het gebouw en de archieven zijn wij een graag geziene  
partner in vele samenwerkingsverbanden. Andersom hebben wij veel baat bij samenwerking 
omdat dit bijdraagt aan het bereiken van onze doelstellingen. 

Presentaties
In het tentoonstellingsoverzicht (bijlage 2) is een overzicht opgenomen van toekomstige  
partners bij tentoonstellingen. Zo bereiken we meer kwaliteit en meerwaarde voor de bezoekers.

Het convenant met NEMO en Museum Boerhaave (2014) leidde tot drie mooie projecten  
en vormt de opmaat voor verdere samenwerking: 
1. Lichtspoor (2015). De app verbindt de drie collecties bij een bezoek aan één van de musea.
2. Mini Ovale Zaal in NEMO met objecten uit de wetenschapscollectie (2015–2020).
3. Presentatie Wunderkammer door Robbert Dijkgraaf in het 2e pop-up-museum van  

DWDD met Museum Boerhaave (2016).

Wetenschap
Door samenwerking met de wetenschappelijke wereld delen we kennis over de collecties en  
de geschiedenis van het museum in internationale context. Hierdoor genereren we bijvoorbeeld 
belangwekkende input voor het vertellen van Het Grote Verhaal (bijlage 1).

Aan de Universiteit Leiden zijn twee bijzondere leerstoelen vanwege Teylers Stichting, die  
zorgen voor studenten, stagiairs en promovendi. Eén proefschrift over de instrumentencollectie 
werd in 2013 verdedigd, de volgende, over mineralen, volgt in 2016. De UvA begeleidt een  
proefschrift over de kunstcollecties.

Er staan twee congressen gepland. Eén over Teylers Museum in internationaal perspectief met  
het Huygens ING Instituut in 2016. Een ander over Teylers als kennisinstituut in het kader van 
het project Creating a Knowledge Society in a Global Society (1450-1800) van het Descartes 
Instituut (UU) in 2019. 

Bruikleenverkeer
Wij werken graag mee aan collectiemobiliteit. De komende jaren verwachten wij een toename 
van de bruikleenaanvragen, die wij zoveel mogelijk positief honoreren.
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Jaar Uitgeleend Ingekomen

2013 70 239

2014 41 355

2015 135 287

Educatie

Teylers is ontstaan vanuit het Verlichtingsideaal dat iedereen toegang heeft tot kennis en kunde. 
Daarom organiseren we veel bijzondere activiteiten, zowel binnenschools als buitenschools. 
Voor elke leeftijd is er een passend aanbod. De afdeling Educatie is vanaf het begin betrokken bij 
alle projecten in het museum, zodat deze belangrijke inbreng meteen wordt meegenomen in de 
ontwikkelingen (zie 2.3). 

Digitale innovatie en informatiebeleid

Nooit eerder was het mogelijk voor ons museum om met zoveel mensen tegelijk een dialoog  
aan te gaan. De nieuwe website (2015) is state of the art, met ruim 55.000 voorwerpen goed  
vindbaar online met foto en beschrijving en filmpjes over het interieur. Een spectaculair  
stijgend bezoekersaantal was het gevolg. 

In 2020 verwachten we een nog veel uitgebreidere website met minimaal 70.000 voorwerpen, 
die via AdLib zijn gedigitaliseerd. De website wordt zo een vruchtbaar platform voor verhalen 
door alle informatie te koppelen tot een virtueel museum. In de ‘Teylerwolk’ kunnen online 
bezoekers grasduinen. Zij worden mede door ons zeer succesvolle Twitterbeleid naar de website 
geleid (zie 2.4). 

2015 136.000 478.000

2014 123.000 265.000

2013 115.000 273.000

2012 146.000 314.000

2011 128.000 223.000

2010 110.000 185.000

2009 129.000 45.000
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Museumbezoekers kunnen vanaf 2017 custom made audio tours verwachten en bijzondere apps. 
Voor de nieuwe ruimten (Lorentzlab en Fundatiehuis) wordt bekeken hoe informatie in de best 
mogelijke digitale vorm beschikbaar komt op basis van de nieuwste mogelijkheden. 
Duurzaamheid en kwaliteit zijn leidend.

Ons informatiebeleid is vastgelegd in een informatiebeleidsplan dat in 2017 wordt geactualiseerd.

Reflectie 

Terugkijkend kunnen we trots zijn op alle geleverde prestaties, gerealiseerd met minder subsidie, 
met behoud van hoge kwaliteit. De vaste opstelling en de tentoonstellingen scoren bij publieks-
onderzoek steevast een 8,5 en een 8. Een citaat:

Bijzondere waardering is er bij de commissie voor de combinatie van kunst, wetenschap en maat-
schappij, die kenmerkend is voor de programmering van Teylers Museum. De collecties van het 
museum bieden een grote inhoudelijke breedte die ten volle wordt benut in gelaagde presentaties. 
(Brief Mondriaan Fonds 12.5.2014).

Dankzij ons brede en internationale netwerk en een hoge gunfactor blijkt het keer op keer  
mogelijk zeer succesvolle tentoonstellingen te maken. Daarnaast willen wij meer aandacht  
gaan besteden aan onze unieke vaste presentatie, die ons onderscheidt van alle andere musea. 
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Onderwijs

Kinderen vormen een van onze belangrijkste doelgroepen. Het onderwijs is daarbij onze  
belangrijkste partner. Om optimaal tegemoet te komen aan de behoeftes van het onderwijs is  
de formatie uitgebreid en werken we vraaggericht, met de focus op samenwerking, participatie  
en vernieuwing. 

Samenwerking
Nieuwe programma’s worden in co-creatie met scholen ontwikkeld en getest. Ze sluiten aan  
bij de doorlopende leerlijnen en curricula van Primair en Voortgezet Onderwijs. We hebben  
een dekkend aanbod met 15 programma’s over wetenschap en kunst, voor alle leeftijdsgroepen  
en onderwijsniveaus (bijlage 3). Ze worden doorlopend geëvalueerd door de scholen en uitste-
kend gewaardeerd, in 2015 met een 8,4 gemiddeld. Als evaluaties daartoe aanleiding geven,  
worden programma’s bijgesteld.

Participatie
Sinds 2013 organiseren we elke zomer een speciaal educatief project bij onze zomertentoonstel-
ling samen met PO-docenten. Leerlingen maken werkstukken die hier worden tentoongesteld. 
Zij komen tijdens de zomervakantie gratis terug om hun (groot)ouders hun werk te presenteren. 
Zo wordt het hún museum. Voor De luchtballon (2016) zijn 1.700 leerlingen aangemeld. Dit is een 
goed voorbeeld hoe co-creatie in combinatie met actieve participatie een vruchtbare bodem biedt 
voor samenwerking. 
Bovenbouwleerlingen VWO geven we een actieve rol bij de wetenschappelijke Spaarnelezingen 
over actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering.

2.3 Educatie en participatie
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Maatschappelijk relevant
Bij de tentoonstelling Op het eerste gezicht (2014), over (voor)oordelen, waren VO-leerkrachten 
nauw betrokken. Het programma omvatte museumbezoek en voor bereidende en verwerkende 
lessen door museumdocenten. Leerkrachten en scholieren waren lovend over het bespreekbaar 
maken van dit lastige onderwerp. In digitale vorm blijven we dit aanbieden. Zo willen we educa-
tie vormgeven: experimenteel, vraaggericht, maatschappelijk relevant, aansluitend bij de leefwe-
reld van jongeren. 

Lorentzlab
Leerlingen van bovenbouw Havo/VWO met het profiel Natuur en Techniek en 3VMBO-t voeren 
in het Lorentzlab (2017) proeven uit rondom elektriciteit en leren over duurzame energievoorzie-
ning. Ook deze programma’s worden samen met leerkrachten ontwikkeld en sluiten aan bij de 
examendoelen. Dit past bij het landelijke beleid om bètawetenschappen aantrekkelijker te maken 
(o.a. TechniekPact). Op scholen is vaak geen gelegenheid meer om zelf proeven te doen. 

Meer vernieuwing
De vernieuwing wordt de komende jaren ook zichtbaar door: 
• scholieren digitale producten te laten maken voor medescholieren, zoals apps, games  

en clipjes;
• aansluiting bij de Kinderboekenweek met een theaterproductie (1400 scholieren bezochten  

de pilot in 2015).

Contact met het onderwijs
Als enig Nederlands museum hebben we een convenant gesloten met zeven grote VMBO-
scholen voor het programma de WOW-factor voor leerlingen met een techniek profiel; in 2020 
willen we dit aantal minstens verdubbelen. Met het PO en de gemeente Haarlem is een convenant 
opgesteld over cultuureducatie. 
Voor verdere professionalisering van onze onderwijscontacten is een speciale onderwijsambassa-
deur aangesteld. In 2016 maken we een toegesneden communicatieplan.

Duurzame groei
Onze inspanningen hebben geleid tot de voorgenomen toename van schoolbezoeken.  
Door intensieve samenwerking, het sluiten van convenanten en door meer onderwijscom-
municatie, zal verdere groei reëel en duurzaam zijn. Mede door het Lorentzlab en het 
Fundatiehuis stijgt het aantal PO/VO/MBO/HO-bezoeken naar 13.000 in 2020. Het intieme 
karakter van het museum stelt grenzen aan onbeperkte groei. Daarom richten wij ons op  
kwaliteit. Voor vergroting van het bereik ligt de focus op:
• PO regio Haarlem;
• VMBO-scholen tussen Amsterdam en Leiden, leerlingen met het profiel Techniek;
• VO landelijk voor Lorentzlab en Fundatiehuis.
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Prognose onderwijsbezoeken 2017–2020

2017 2018 2019 2020

PO 5.500 5.500 6.000 6.000

VO 4.000 4.500 5.000 6.000

MBO/HO 1.000 1.000 1.200 1.200

Totaal 10.500 11.000 12.200 13.200

Activering en participatie

We hebben veel succesvolle activiteiten bij onze vaste en tijdelijke tentoonstellingen voor al onze 
doelgroepen. Een deel hiervan wordt omgebogen in het kader van het project Het Grote Verhaal 
(bijlage 1). Doel is actieve participatie om de beleving te intensiveren en inhoudelijk te verdiepen, 
passend bij doelgroep en leeftijd:

Actief en creatief
• tijdens de Kunst&Vliegwerk-workshops zijn kinderen én (groot)ouders creatief  bezig  

met kunst, wetenschap of techniek;
• bij alle tentoonstellingen worden bij de doelgroep passende activiteiten aangeboden,  

zoals kleding ontwerpen bij Watteau (2017);

Contextualiserend en verdiepend
• bezoekers krijgen een introductie over de context: wat voor museum is dit, waarom ziet het  

er zo uit, wie zijn de mensen achter de objecten, welke verhalen vertellen ze; de audiotour 
boordevol collectie-informatie krijgt verschillende thema's en wordt uitgebreid met drie 
vreemde talen; entreegedeelte en bezoekersgids worden vernieuwd;

• voor in verdieping geïnteresseerden stellen we een gevarieerder lezingen- en cursusprogram-
ma op over de nieuwste ontdekkingen, passend bij onze wetenschappelijke collecties en de 
tentoonstellingen; rondleidingen worden maatwerk met meer beleving en dialoog.

Voor innovatieve online participatie zie 2.4.

Stages en leerwerkplekken

Er zijn zes stage- en onderzoeksplaatsen voor studenten MBO/HO. Jaarlijks bezoeken vele  
groepen studenten wetenschapsgeschiedenis, erfgoedstudies en kunstgeschie denis het museum. 
De afdeling beveiliging is erkend als leerwerkplek voor beveiligingsmedewerkers in opleiding. 

Lorentzlab en Fundatiehuis

Het Lorentzlab draait om actieve participatie. Bezoekers leren over elektriciteit, duur zame  
energie en de rol van het museum tussen 1784 en 1930: de plek voor natuurkundige proeven  
en demonstraties die nieuwe inzichten brachten. Bezoekers kunnen zelf proefjes doen en met  
de Grote Elektriseermachine elektriciteit opwekken.
Voor het 18e-eeuwse Fundatiehuis wordt het educatieve concept in 2016 uitgewerkt. Het verhaal 
van het begin van het museum wordt verteld vanuit de principes van de Verlichting: iedereen is 
gelijk, vrije toegang tot kennis en nieuwsgierig naar de wereld (bijlage 1).
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2.4 Maatschappelijke waarde

Startpunt BIS-monitor

Ter voorbereiding op dit activiteitenplan hebben we de BIS-monitor gebruikt om onze maat-
schappelijke stakeholders te identificeren: 
• Bewoners van Nederland 
• Scholen en leerlingen, universiteiten en studenten
• Buitenlandse toeristen, stad Amsterdam
• Bewoners en ondernemers van Haarlem
• Lokale, provinciale en nationale overheden
• Kunstenaars, schrijvers, wetenschappers
• Musea in binnen- en buitenland

Het bestuurlijke en museale veld, kunstenaars en wetenschappers zijn zeer belangrijk voor ons. 
Ook met de Haarlemse ondernemers en bestuurders is veel contact. 
Hier gaat het om ons publiek: wie bereiken we, hoe kunnen we dat nog beter doen, en vooral:  
wie willen we nog meer bereiken?
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Prognose aantal bezoekers 2017–2020

Jaar Aantal bezoekers Toelichting

2017 115.000 Overgangsjaar 

2018 150.000 Leonardo-tentoonstelling + Lorentzlab

2019 130.000 Invloed campagne merkstrategie

2020 140.000 Fundatiehuis 

Publieksbereik: doelgroepen en strategie

Vanuit onze missie willen we breed toegankelijk zijn. Om onze doelgroepen goed te leren kennen 
voeren we bij elke tentoonstelling publieksonderzoek uit; landelijk onderzoek wordt geregeld 
uitgevoerd via Motivaction (2008/2011/2015). Daaruit blijkt dat we vooral oudere en ervaren 
museumbezoekers uit West-Nederland trekken. Deze doelgroep blijft onverminderd belangrijk 
voor het maatschappelijk draagvlak. Voor breder publieksbereik zetten we ons in voor de volgen-
de specifieke doelgroepen:

Gezinnen en buitenschoolse activiteiten
• gezinnen met (klein)kinderen: intergenerationele kennisoverdracht is hier een oude traditie; 

de onveranderlijkheid van gebouw en inrichting is een unieke kwaliteit; de komende jaren 
worden overdrachtsvormen voor (groot)ouders en (klein)kinderen samen uitgebouwd  
(o.a. Etsen als Rembrandt, 3D-printen, proefjes Lorentzlab);

• het aanbieden van buitenschoolse educatieve activiteiten voldoet aan een grote behoefte;  
in 2015 bereikten we daarmee 6.658 kinderen; in 2020 willen we daarmee minimaal 10.000 
kinderen bereiken;

Binnen- en buitenlandse museumbezoekers
• museumbezoekers uit heel Nederland; volgens onderzoek (Motivaction 2015) is dit een  

kans rijke doelgroep die potentieel zeer geïnteresseerd is in de unieke waarde van onze  
vaste opstelling en onze tijdelijke tentoonstellingen; nu komt 15-20% uit regio’s buiten  
West-Nederland, in 2020 circa 25%; met steun van landelijke partners (Museumkaart,  
NS en BankGiro Loterij);

• buitenlandse toeristen met een cultureel profiel; met NBTC Holland Marketing, Amsterdam 
Toerisme & Congres Bureau en Haarlem Marketing wordt het museum bij toeristen geïntro-
duceerd; hun aandeel stijgt van 5% naar 10% in 2020; de audiotours en bezoekersgidsen  
worden uitgebreid met 3 vreemde talen naar 5;

Bijzondere groepen
• vluchtelingen vormen een nieuwe doelgroep; met Vluchtelingenwerk wordt in 2016 een 

onderdeel van het inburgeringsprogramma geïmplementeerd over de principes van de 
Verlichting: de gelijkheid van iedereen, kritisch nadenken, vrije toegang tot kennis, de  
samenleving verbeteren door mondige en geïnformeerde burgers;

• binnen de fysieke beperkingen van het monumentale museumgebouw gaan we met maat-
schappelijke partners experimenteren met begeleiding van slechtzienden, slechthorenden  
en alleenstaande ouderen.

Voor beide geldt: kwaliteit gaat voor kwantiteit. 
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De strategie voor vernieuwing van het publieksbereik kent twee pijlers:
• versterking van de attractiewaarde voor alle doelgroepen; we worden een ‘must see’-museum;  

we gaan de uitzonderlijke kwaliteit van de vaste opstelling krachtig uitdragen; met het 
Lorentzlab en het Fundatiehuis hebben we extra troeven in handen;

• we richten ons op de actualiteit; in een tijd van overvloedige informatievoorziening stellen  
we bijvoorbeeld de waarde van verschillende soorten informatie ter discussie bij de tentoon-
stelling Googlen zonder internet (2020), van Encyclopédie tot Google.

We zijn succesvol met het trekken van nieuwe bezoekers met onze tentoonstellingen. Uit  
onderzoek weten we dat bij elke tentoonstelling minimaal 30% voor het eerst komt. Structureel 
benaderen we nieuwe doelgroepen door samenwerkingsverbanden met niet voor de hand  
liggende partners. Zo wordt voor Echte winters (2015) samengewerkt met schaatsver enigingen  
en ijsbanen; voor Watteau en tijdgenoten (2017) met modeacademies en lifestyle-bladen. We  
duiken op onverwachte plekken op om andere publieksgroepen te bereiken, bijvoorbeeld  
Tefaf (2015), DWDD pop-up-museum (2016) en Nemo (2015–2020).

Code Culturele Diversiteit

Wij zetten zwaar in op bezoek in schoolverband en op educatie. Zo kunnen wij kinderen met een 
andere culturele of maatschappelijke achtergrond al op jonge leeftijd bij het museum involveren. 
Door maatwerk en een vraaggestuurde aanpak spreken we scholieren met een andere culturele 
achtergrond aan zonder hen apart te benaderen (inclusiviteit). Het programma bij Op het eerste 
gezicht (2014), dat deels in de eigen schoolomgeving plaatsvond, is een goed voorbeeld van onze 
diversiteitsstrategie.

Online bereik en interactie

We volgen ICT-vernieuwingen op de voet om de missie eigentijds uit te dragen en met een breed 
publiek in gesprek te gaan. Nieuwe media worden steeds belangrijker voor ons publieksbereik en 
vooral ook voor participatie. 

Nieuwe website
In 2014 waren er al 2x zoveel online als fysieke bezoeken. Sinds de introductie van de nieuwe 
website in 2015 zijn de online bezoeken spectaculair gestegen (2014: 265.000, 2015: 478.000). 
Een omvangrijke Google-Ad-Grant wordt ingezet voor optimale vindbaarheid. Streven is om  
te groeien naar circa 900.000 in 2020.

Sociale media
Het draait om interactie en participatie. We voeren een actief sociale-mediabeleid om verhalen  
te delen, de nieuwsgierigheid te prikkelen en een dialoog aan te gaan. We volgen de bewegingen 
van de doelgroepen nauwlettend. We zijn actief op Facebook, YouTube, Pinterest en Instagram. 

Op Twitter zijn we bijzonder succesvol, in de museumwereld geldt ons beleid als voorbeeldig. 
Volgers uit binnen- en buitenland worden dagelijks verrast met bijzondere verhalen over collectie 
en geschiedenis. Actualiteiten op het gebied van kunst en wetenschap worden aange grepen voor 
een dialoog, vaak in vraagvorm. In ruim een jaar tijd is het aantal Twittervolgers  
verviervoudigd naar 40.000 (1 januari 2016). Relatief gezien leveren we met Twitter een  
exceptionele prestatie. 
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Museumbezoekers 2015 Twittervolgers januari 2016

Rijksmuseum 2.350.000 130.000

Van Gogh Museum 1.900.000 145.000

Teylers Museum 136.000 40.000

Digitale samenwerking
Vergroting van het maatschappelijk bereik en samenwerking bepalen de richting van het  
digita liseringsbeleid. We zoeken aansluiting bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed,  
zijn ver tegenwoordigd op Europeana/Digitale Collectie Nederland en werken samen met  
Wikipedia. Met de wetenschapsmusea Boerhaave en Nemo is in 2015 de pilot Lichtspoor  
gelanceerd voor jongeren, om in game-vorm delen van de wetenschappelijke collecties  
digitaal te koppelen; de resultaten worden met andere musea gedeeld.
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2.5 Ondernemerschap

Reflectie

Onze financiële positie is redelijk stabiel gebleven, terwijl we vele extra projecten hebben uitge-
voerd. We hebben het aandeel eigen inkomsten op peil gehouden tot rond de 100%. Dat is bij de 
rijksgesubsideerde musea het hoogste percentage op de drie grote kunstmusea na (Cultuur in 
Beeld 2015). 

Elk jaar vinden we extra financiering voor onze plannen. We starten projecten wanneer er  
voldoende middelen zijn. Zo is er een gezond, prudent beleid gevoerd. Kenmerkend daarbij  
zijn de schommelingen in de exploitatie door de uitvoering van grote projecten of aankopen, 
zoals in 2013 bij de aankoop van het schilderij De tuin.

Jaar Totaal baten Subsidie 
OCW

Project- 
subsidies

Eigen  
inkomsten

Percentage

2013 € 6.482.778 € 2.805.782 € 256.112 € 3.420.884 122%

2014 € 6.009.383 € 2.825.540 € 204.012 € 2.979.831 105%

2015 (progn.) € 6.253.610 € 2.862.563 € 550.215 € 2.840.832 99%

De afgelopen jaren zijn we met een bescheiden positief saldo geëindigd omdat we spaarden voor 
de restauratieprojecten. We verwachten voor 2015 en 2016 een licht negatief saldo omdat we zijn 
begonnen met de volgende fase van ons restauratieproject.

De begroting voor 2017–2020 is ambitieus omdat we diepte-investeringen in de vaste presentatie 
en het gebouw willen plegen. We handhaven het eigen inkomstenpercentage rond 100% met de 
financieringsmix. Daarnaast vragen wij een extra incidentele bijdrage aan het Ministerie voor  
Het Grote Verhaal (bijlage 1).

Geleverde en verwachte prestaties

Alle verplichte prestaties zijn geleverd dankzij extra krachtinspanningen van het hele team. Voor 
2016 verwachten we geen majeure wijzigingen in de cijfers.

Het aantal verplicht gestelde bezoekers was gemiddeld 116.100. We hebben er gemiddeld 125.000 
per jaar gerealiseerd (zie 2.4). Het aantal schoolkinderen is eveneens behaald conform het vorige 
activiteitenplan (zie 2.3).

De verplichte registratiegraad van de collecties is meer dan 95%. Op een kleine werkvoorraad  
na (2%) is alles geregistreerd in AdLib. Het Collectieplan is in 2014 herzien. Dit gebeurt elke  
vier jaar. Het museum beschikt over een up-to-date veiligheidplan. Geregeld wordt geoefend  
met BHV en CHV, vaak samen met Haarlemse collega’s. In 2016 volgt een actualisering. 



19

Personeelsbeleid

We besteden veel aandacht aan goede werkverhoudingen. We hanteren kwaliteitssystemen  
zoals functioneringsgesprekken en personeelshandboek. We nemen waar nodig maatregelen om 
de werkdruk te reguleren. De Museum-CAO is van toepassing. De OR is zeer actief en heeft een 
belangrijke signaalfunctie inzake de tevredenheid van het personeel. De OR heeft jaarlijks overleg 
met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

De formatie omvat 39 FTE en een team van 50 vrijwilligers. De vaste formatie lijkt relatief hoog  
in verhouding met de subsidie. Personele continuïteit bij fondsenwerving en het uitvoeren van 
grote restauratieprojecten levert betere resultaten op. 
Naast de vaste formatie is een flexibele schil van arbeidskrachten (20%). We werken samen  
met Paswerk om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven.  
Wij koesteren onze vrijwilligers. Zij zijn actief in de winkel, stellen als gepensioneerden hun  
expertise beschikbaar of helpen bij workshops. 

Efficiency met culturele partners in Haarlem

Wij participeren met de Haarlemse kunstinstellingen in BACH, het ICT-backoffice. Begin  
2016 ontvingen we het zilveren Green Key Certificaat voor duurzame bedrijfsvoering. 

Marketing en prijsstrategie

In 2015 hebben we met professionele adviseurs de basis gelegd voor onze merkstrategie,  
uitgaande van onze nieuwe missie en visie. In 2016 volgt een breed opgezette campagne voor  
merkactivering.

Kernproduct Bijzondere bezienswaardigheid
Het project Het Grote Verhaal (bijlage 1) vergroot de attractiewaarde en laadt het merk van het 
museum. Wij ontwikkelen een dagarrangement in Haarlem; uit onderzoek (Motivaction 2015) 
blijkt dat er een groot potentieel aan bezoekers buiten West-Nederland is. Met de groei van het 
toerisme aan Amsterdam komen meer buitenlandse bezoekers naar Haarlem (Binnenstadsmonitor 
2014 Haarlem). Teylers is een uitstekende aanvulling op het Amsterdamse aanbod. Promotie 
vindt plaats via Haarlem Marketing, Amsterdam Marketing en NTCB. 

Kernproduct Tijdelijke tentoonstellingen
Tijdelijke tentoonstellingen genereren herhaalbezoek én nieuw bezoek. Uit publieksonderzoek 
blijkt dat 30% voor het eerst naar het museum komt. Jaarlijks worden twee exposities geprogram-
meerd over zeer uiteenlopende onderwerpen, met hun eigen publieksbereik. Dit zijn bijvoor-
beeld tuinclubs en ballonvaartverenigingen. Door partnerschappen aan te gaan bedrijven we  
cross promotion en genereren we extra publiciteit. 



20

Promotieactiviteiten en communicatie
Communicatie over het museum als ‘must see’-bezienswaardigheid start in 2016. Voor promotie 
combineren we klassieke (gedrukte) middelen met digitale middelen. Naast betaalde publiciteit 
genereren we jaarlijks gemiddeld €1,5 miljoen aan free publicity in gedrukte media. Vindbaarheid 
van de website op het internet is cruciaal. Via Twitter, Facebook en een Google Grant bereiken we 
onze doelgroepen. SWOT-analyses vormen een belangrijk onderdeel van onze strategie (bijlage 
5).

Prijsstrategie
De toegangsprijs loopt in de pas met andere musea. Voor kinderen houden we de toegangsprijs 
laag om gezinnen te trekken. Het in 2015 gelanceerde combikaartje met het Frans Hals Museum  
is een groot succes. Met partners bij tijdelijke tentoonstellingen worden standaard kortingsacties 
opgezet. De Museumkaart wordt in toenemende mate gebruikt (ca. 60%). 

Financieringsbehoefte, financieringsmix en verdienmodel

Met onze ambitieuze plannen en het wegwerken van grote restauratieachterstanden blijft  
de financieringsbehoefte hoog. De financieringsmix bestaat uit subsidie van het Ministerie, 
entreegelden, indirecte inkomsten en bijdragen van fondsen en particulieren.

De subsidie is vanaf 2017 opgebouwd uit twee delen: het deel van de BIS-vergoeding voor 
Collectiebeheer en Huisvesting en het deel waarover de Raad voor Cultuur adviseert.

Het adagium ‘schoon door de poort’ voor huisvestingskosten van de rijksgesubsidieerde musea, 
is nog niet van toepassing op ons museum. In de brief van het Ministerie van 16.11.2015  
is € 900.888 gereserveerd. Dit bedrag is gebaseerd op een verouderd taxatierapport. Het juiste 
bedrag is € 1.073.700. 
 
Uit het Meerjarenonderhoudsplan 2017–2031 blijkt dat de restauratieachterstand te groot is voor 
het reguliere onderhoudsbudget. Daarom vragen ook wij een ‘leeftijdscorrectie’ aan, die de andere 
rijksgesubsidieerde musea al krijgen. In onze brief van 30.10.2015 hebben wij voorgesteld deze 
toeslag te delen. De leeftijdscorrectie is dan € 129.560 voor elk.

Het Ministerie heeft € 800.000 gereserveerd voor Collectiebeheer. In onze brief d.d.10.12.2014  
en de Zienswijze van 30.12.2015 hebben wij aangegeven dat dit niet klopt. Daarom is het werkelijk 
bestede bedrag van 2013 aangehouden (zie toelichting begroting). 

Bij subsidie Publieksactiviteiten vragen we vier jaar een extra bijdrage voor de ontwikkeling van 
Het Grote Verhaal (bijlage 1). In combinatie met onze eigen fondsenwerving kunnen we met deze 
bijdrage het onderscheidend karakter van ons museum in het museale landschap versterken en 
zorgen voor meer (internationaal) publiek bij de vaste presentatie.

Teylers Museum vraagt het Ministerie

Huisvesting BIS € 1.203.260

Collectiebeheer BIS € 1.117.945 

Subsidie aanvraag Publieksactiviteiten € 1.008.355

Totaal € 3.329.560
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Verdienmodel
Naast de subsidie van het Ministerie bestaat het verdienmodel uit entreegelden, indirecte  
inkomsten en bijdragen van fondsen en particulieren. 

De opbrengst van de entreegelden is afhankelijk van bezoekersaantal, entreeprijs en uitkering  
van de Museumkaart. Het bezoekersaantal zal eerst licht dalen en vanaf 2018 weer stijgen. 
Daarom verwachten we een lichte groei van de entreegelden, ervan uitgaand dat het uitkerings-
percentage van de Museumkaart op 60% blijft. 

De indirecte inkomsten bestaan uit o.a. zaalverhuur, inkomsten uit winkel en nieuwe webshop, 
verhuur onroerend goed en horecapacht. Een interessante groeimarkt is het digitaliseren van 
kwets bare werken van archieven en musea. Uit deze posten samen verwachten we een gestage 
groei.

De afdeling Fondsenwerving is zeer succesvol. Door verrassende en gedegen plannen in te dienen 
en deze uit te voeren zoals beloofd, hebben we een goede reputatie. Op basis van deze track record 
verwachten wij een voortzetting van deze inkomstenbron. 

De provincie Noord-Holland voert de subsidieregeling uit voor de restauratie van monumenten 
door middel van ‘restfinanciering’. Voor onze restauratieprojecten komen we vaak in aanmerking 
voor een bijdrage van maximaal 20% van de kosten.

Teylers is beneficiënt van de BankGiro Loterij. De liberalisering van de loterijmarkt kan een 
bedreiging vormen voor dit belangrijke partnerschap.

Bijdragen van particulieren lopen via Teylers Museum Vrienden Fonds. Voor werving van  
nieuwe vrienden en bijdragen is recent een donatieplan door een gespecialiseerd bureau  
geschreven. Het Fonds werkt aan een stijging van het kapitaal van € 5 miljoen naar € 10 miljoen 
om uit het rendement een stabiele bron van inkomsten voor het museum te genereren. 

Sinds 2012 is het aantal vrienden gestegen met 25% naar 1.624 (2015). Er is een nieuwe geefkring 
voor technologie en natuurkunde gesticht (jaarlijks € 2.500) en enkele Maecenassen doneren  
jaarlijks voor aanwinsten.

Crowdfunding-acties zijn succesvol voor kleine projecten, die zichtbaar en snel te realiseren 
zijn. Na acties in 2012 en 2013 gaan we dit doen voor het meubilair in het Fundatiehuis. 
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Strategie bij tegenvallende inkomsten
Door grote, risicovolle projecten te starten wanneer financiering rond is, realistische begrotingen 
en zorgvuldig budgetbeheer, verkleinen we het risico van tegenvallende inkomsten. Andere con-
crete maatregelen zijn:
• ‘Ademende’ projectbegrotingen: bij extra fondsen groeit de begroting
• Flexibele personele schil (20%)
• Reizende tentoonstelling verkopen, zoals naar de V.S. (2018)
• Terug naar drie tentoonstellingen
• Extra fondsenwerving particulieren via Teylers Museum Vrienden Fonds

Code Cultural Governance

Wij volgen de besturings- en toezichtfilosofie zoals beschreven in de Code Cultural Governance 
en zijn gelukkig met een betrokken Raad van Toezicht. In de statuten en het huishoudelijk regle-
ment zijn de doelstellingen, de organisatie en de competenties vastgelegd. 

Competenties Naam en functie

voorzitter en boegbeeld Prof. dr. K.H.W. Knot, president De Nederlandsche Bank

profiel kunst/wetenschap Prof. dr. Ir. W. van Saarloos, programmadirecteur transitie NWO

profiel financiën P. C. Dams, RA, partner Price Waterhouse Cooper Nederland

kwaliteitszetel onderwijs mw. Drs. Z. Kwint, rector Stedelijk Gymnasium Haarlem

Namens Teylers Stichting

profiel juridisch Mr. E.H. Huisman, notaris

profiel zakelijk Mr. N. Teves, co-CEO Fintage House

Het rooster van aan- en aftreden wordt zorgvuldig bewaakt. In het jaarverslag zijn de relevante 
nevenfuncties opgenomen. Periodiek vindt een zelfevaluatie plaats, voor het laatst in 2015. 
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Bijlage 1: Het Grote Verhaal van Teyler

Collecties, gebouw en geschiedenis zijn in Teylers op een uitzonderlijke manier verbonden, maar 
bezoekers kunnen dit Unique Selling Point nu niet waarnemen. Dat willen we veranderen met 
Het Grote Verhaal van Teyler. Dit is een overkoepelend concept met vier deelprojecten: 

1. Entreegebied (2017)
Een eerste bezoek moet een gemakkelijke kennismaking worden met het ‘waarom’ van Teylers 
Museum en een context bieden voor de collecties. Onze gasten belanden nu pardoes in de Eerste 
Fossielenzaal zonder introductie. Dat leidt vaak tot verwarring en soms ergernis. We willen daar-
om in het entreegebied een (digitale) introductie aanbrengen zonder aantasting van de histori-
sche inrichting. 

2. Informatie op zaal (2017-2020)
We vinden het heel belangrijk dat bezoekers de historische context van de authentieke opstelling 
kunnen begrijpen. We willen de beschrijvingen aanpassen en vertellen waaróm voorwerpen zijn 
aangeschaft en wat er mee gebeurde. Een team van redacteuren en vertalers zal de teksten aanpas-
sen. Daarnaast wordt Het Grote Verhaal doorgetrokken naar de inrichting van het gebouw, zoals 
de functies van de Leeszalen, Gehoorzaal en Sterrenwacht.

3. Lorentzlaboratorium (2017)
De plek waar Nobelprijswinnaar Lorentz experimenten uitvoerde, stellen we open voor bezoe-
kers. Naast het zelf opwekken van elektriciteit (knallen en vonken!) met de Grote 
Elektriseermachine kunnen VO-scholieren en gasten aan de slag met replica’s van onze instru-
menten in navolging van Lorentz, Einstein, Volta en Faraday. De financiering van dit project, 
inclusief exploitatie, is zo goed als rond. De opening is voorzien in 2017. 

4. Fundatiehuis (2020)
In zijn woonhuis stelde Pieter Teyler zijn opzienbarende testament op, hier bedacht het bestuur 
van Teylers Stichting dat er een onderzoekscentrum moest komen voor kunst en wetenschap, 
hier kwamen de leden van Teylers Genootschappen bijeen om te discussiëren over kennis, kunst 
en godsdienst. Dit was het kloppend hart en intellectuele brein van Teylers Stichting.

We willen onze gasten uitdagen na te denken over de politieke idealen van de Verlichting: wat 
betekent het dat iedereen gelijk is? Wat betekent vrijheid van meningsuiting, van vergadering en 
van godsdienst? Deze idealen horen bij het testament van Pieter Teyler en vormen het  
fundament voor de stichting van het museum. Met als inspiratie Dennis Severn’s House in 
Londen en theatergezelschap DreamThinkSpeak willen we de authentieke historische ruimtes 
tot leven wekken met digitale en theatrale toepassingen.
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Financiering

Om Het Grote Verhaal tot een succes te maken is veel geld nodig. De restauratie van de twee  
gebouwen kost totaal ca. €9 miljoen. Een aanzienlijk deel wordt gefinancierd door fondsen  
en bijdragen van particulieren. Een ander deel komt uit de exploitatie. 

We vragen het Ministerie een eenmalige bijdrage van €800.000, speciaal voor de ontwikkeling 
van de publieksbegeleiding. Zo kunnen we het unieke profiel van het museum als voormalig  
centrum van kunst en kennis begrijpelijk maken voor een breed publiek. 

Samenvatting begroting

Deelproject 1 & 2

Redactie/vertalingen € 200.000

Uitbreiding website € 50.000

Productie teksten/hardware € 50.000

Totaal € 300.000

Deelproject 4

Storytelling, incl. realisatie € 200.000

Software € 100.000

Inrichting en hardware € 200.000

Totaal € 500.000

  

 



4



5

Bijlage 2: Tentoonstellingen 2017–2020

Inhoud/onderwerp Samenwerking

2017

Watteau en zijn tijd
Eerste tentoonstelling in Nederland over belang-
rijkste Franse achttiende-eeuwse kunstenaar,  
aanhakend bij hedendaagse mode en vormgeving.

Internationale coproductie met Städel Museum 
(Frankfurt); mode-academies en lifestyle- 
producenten

The Body Electric
Over de immense betekenis van elektriciteit. 
Presentatie uit drie museumcollecties. 

Internationale coproductie met de Wellcome 
Collection (Londen), het Science Museum en drie 
toonaangevende hedendaagse kunstenaars.

2018

Cryptozoölogie
Hoe gaan wetenschappers om met ‘sporen’ van 
onbekende dieren, zoals het monster van Loch 
Ness? Wanneer is iets waar?

Naturalis, Museum voor natuurlijke historie 
Lausanne

Leonardo da Vinci
Blockbuster, voor het eerst wordt getoond  
hoe Leonardo gezichtsuitdrukkingen en body  
language onderzocht, met als apotheose het  
Laatste Avondmaal. 

Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch 
Instituut (Florence), Universiteit Utrecht, vele 
buitenlandse musea

2019

Botanie volgens de gebroeders Bauer
Adembenemende plantentekeningen rond  
1800. Relatie met hedendaagse wetenschappelijke 
vastlegging van soorten.

Kew Gardens (Londen), Naturkundemuseum 
(Wenen), Botanical Gardens (Sydney)

Constable & the Dutch Connection
Vermaarde Engelse landschapschilder,  
zeer beïnvloed door Nederlandse kunst.

Tate Britain, Victoria&Albert Museum

2020

Googlen zonder Internet
Hoe verzamelden we vroeger informatie  
en hoe nu? Van Encyclopédie tot Google.

Wikipedia, diverse wetenschappelijke instituten

Schilderstuinen
Over de eigen tuin als inspiratiebron voor  
veel kunstenaars, 1850–1920.

Nolde Museum (Seebüll)
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Bijlage 3: Onderwijsprogramma’s
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Bijlage 4: Netwerkmuseum

Een overzicht van de in het beleidsplan genoemde partners.
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Bijlage 5: SWOT-analyse

Sterke punten
• Authentiek ensemble van gebouw, inrichting  

en collecties

• Uniek erfgoed van Verlichtingsideaal, bestaat  

nergens ter wereld (USP)

• Stijgende bezoekcijfers

• Internationale partners

• Geworteld in de samenleving door  

veelsoortige samenwerking 

• Vraaggestuurd educatief aanbod

• Door veel mensen gekoesterd

• Betrokken, professionele medewerkers

• Digitale toegankelijkheid collecties

Zwakke punten
• De organisatie is klein in relatie tot de opdracht

• Historische opstelling behoeft meer duiding 

voor de toenemende bezoekersaantallen

• Combinatie van kunst én kennis behoeft  

overstijgende boodschap voor publiek

• Noodzaak tot restauraties en groot onderhoud 

met onvoldoende financiële middelen

Kansen
• Groeiende behoefte aan authenticiteit,  

historische verdieping en inhoudelijke kwaliteit

• Toename (internationaal) toerisme

• Groei van ‘zilveren golf’ met veel vrije tijd

• Ontwikkeling Amsterdam Metropool

• Toename aantal potentiële vrienden en  

schenkers

• Maatschappelijke discussies over principes  

van de Verlichting

Bedreigingen
• Grote concurrentie op vrijetijdsmarkt

• Druk op programmering blockbusters 

• Meer onderhoud gebouw door toenemende 

bezoekersaantallen

• Brede opdracht bemoeilijkt soms keuzes 


