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 Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van Museum Kennemerland voor de periode 2021-2025.  
Een periode waarin het museum grootse plannen heeft om het museum te vernieuwen en te 
moderniseren. Met die plannen borduurt het museum voort op een in 2016 ingeslagen weg. De 
plannen voor de komende beleidsperiode betreffen de huisvesting, met name de toegankelijkheid, 
de energietransitie en duurzaamheid en noodzakelijke voorzieningen voor de collectie.  
 
Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de hand van een concreet collectieplan, een helder 
tentoonstellingsmeerjarenplan en de stevige, veelomvattende educatieve leerlijn ‘De Kern van 
Kennemerland’ en een doeltreffend PR-beleid. Het is zaak dat het museum de naamsbekendheid 
verder uitbouwt, nog meer connectie aangaat met de inwoners van de streek en een duidelijker 
gezicht krijgt mede door intensivering van onze samenwerking met andere regionale culturele- en 
erfgoedinstellingen. 
  
Het museum mag zich verheugen in een toename van het aantal vrijwilligers, die ook nog eens meer 
professionele vaardigheden inbrengen. Het museum draait volledig op deze onvolprezen krachten! 
Met veel energie, betrokkenheid en creativiteit zijn de ruim zestig vrijwilligers en vele externe 
partners bezig om de voorheen introverte organisatie om te buigen naar een extroverte en midden 
in de samenleving staande organisatie. En er is al veel bereikt. 
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 Stand van zaken 
 Terugblik 

In de afgelopen beleidsperiode is veel bereikt ten aanzien van de in 2017 geformuleerde visie en 
doelen uit 2017 en eerdere beleidsplannen. Het museum is in behoorlijke mate geprofessionaliseerd: 
het heeft een gezonde exploitatie, een werkbaar collectieplan, een vrijwilligersbeleid waarbij 
professionalisering voorop staat, actieve werkgroepen, een vooruitkijkend tentoonstellingsbeleid, 
een richtinggevend PR-Marketingplan en een deskundig meewerkend bestuur. 
 
§ Als gevolg van de verbouwing en de vernieuwde presentatie in 2016 is het aantal bezoekers zeker 

toegenomen.  
§ De samenwerking met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is zeer vruchtbaar en 

het ‘samenwonen’ verloopt tot ieders tevredenheid.  
§ De samenwerking regionaal is regulier, zowel met de erfgoed-instellingen als met andere  

culturele en educatieve instellingen en levert al groeiende betrokkenheid en samenwerking op en 
inspirerende resultaten op tentoonstellingsgebied.  

§ In de tentoonstellingen wordt het regionale meegenomen en worden allerlei marktpartijen én 
particulieren betrokken. 

§ Vanuit het parool ‘Het museum komt naar u toe’ worden verzorgingstehuizen bezocht. 
Is er een museumexpositie in een vitrine in het stadhuis die ook door voorbijgangers bekeken kan 
worden.  
Geeft de educatieve werkgroep lessen op scholen.  
En met de samenwerkingspartners organiseren we activiteiten op andere locaties.  

§ Voor het gedegen educatieve pakket ‘De Kern van Kennemerland’ is in 2018 een substantiële 
subsidie verkregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De  uitwerking van dit plan is in volle 
gang. 

§ Het museum heeft drie enthousiaste jeugdambassadeurs.  
§ Voor het plan ‘Een sprong voorwaarts’ fase 2 is de financiële funding gerealiseerd. Onderdeel van 

dit plan vormt enerzijds een toegankelijkheidsscan die zicht geeft op de noodzakelijke 
verbeteringen die moeten worden gerealiseerd voor minder valide bezoekers en anderzijds een 
energiescan die het ons mogelijk maakt ons museum te verduurzamen. 

 Ontstaansgeschiedenis Museum Kennemerland 

Museum Kennemerland is een erfgoedinstelling in de regio die de geschiedenis van Midden- 
Kennemerland behandelt.  
 
Een in 1927 gehouden tentoonstelling ter herdenking van 650 jaar marktrechten van Beverwijk was 
aanleiding om een museum op te richten. In 1931 was de Kennemer Oudheidkamer een feit. De 
Oudheidkamer is in de loop der tijd in diverse historische gebouwen in de regio gevestigd geweest. 
Sinds 1991 in het voormalige raadhuis van Wijk aan Zee en Duin aan het Westerhoutplein 1 te 
Beverwijk. Bij de ingebruikname van dit laatste pand werd de naam gewijzigd in Museum 
Kennemerland. 
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 Werkgebied 

Museum Kennemerland richt zich sinds 2016 op 
het gehele Midden-Kennemerland. Bestuurlijk 
wordt dit de IJmondregio genoemd. Deze bestaat 
uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen en het museum betrekt hier ook de 
gemeenten Castricum en Uitgeest waar mogelijk 
bij. 
 
Museum Kennemerland zoekt geregeld 
samenwerking met erfgoed en culturele 
instellingen in die regio. In de praktijk komt dat 
neer op het hierboven omschreven werkgebied, 
waarbij aangetekend wordt dat het museum vaak 
ook buiten die grenzen kijkt. 
 
De regio Midden-Kennemerland is een gebied 
gevormd door zee en wind. Door zijn specifieke 

landschapskenmerken kent het gebied een zeer kleurrijke geschiedenis. Het gebied strekt zich uit van 
Haarlem tot Alkmaar. Het is tegenwoordig bekend van Tata Steel, Visserijhaven IJmuiden, Sluizen van 
IJmuiden, Heliomare te Wijk aan Zee, Brandwondencentrum en Bazaar te Beverwijk, maar vooral van 
strand en duinen. 
 
Midden-Kennemerland is van oorsprong een smalle strook slecht begaanbaar terrein tussen de zee 
en het Wijkermeer. Ter hoogte van Beverwijk was die strook maar 7 kilometer breed; ‘Holland op z’n 
smalst’. Deze smalle doorgang was van strategisch belang voor de verdediging van Holland tegen 
dreiging vanuit het Noorden. Hierdoor treffen wij in het gebied de resten aan van Romeinse forten, 
kastelen, lunetten en niet te vergeten de Stelling van Amsterdam.  
 
De duinen en de zee zijn in de gouden eeuw door Amsterdammers ontdekt als oase van rust en 
vooral gezonde lucht. In de zomermaanden ontvluchtten rijke kooplieden de stad en streken onder 
andere neer in Kennemerland in hun fraaie buitenhuizen. Kennemerland was vanuit Amsterdam 
goed bereikbaar via het water – het IJ en het Wijkermeer. Beverwijk had goede havenvoorzieningen 
voor de aan- en afvoer van goederen. 
 
De verbinding van Amsterdam met de zee is eeuwenlang een punt van aandacht geweest. Om deze 
te verbeteren gaf Koning Willem III opdracht tot de aanleg van het Noordzeekanaal De 7 kilometer 
brede duinen tussen Velsen en de Noordzee werden tussen 1865 en 1876 met schop en kruiwagen 
afgegraven. De komst van het Noorzeekanaal heeft een enorme impact gehad op de ontwikkelingen 
in Midden-Kennemerland. IJmuiden heeft haar bestaan aan het graven van het Noordzeekanaal te 
danken. Havenactiviteiten kwamen tot ontwikkeling en grote industrieën als Van Gelder 
papierfabrieken en Hoogovens vestigden zich in de regio. Het gebied veranderde in een relatief korte 
tijd van een landelijk gebied met tuinbouw en nijverheid in een stedelijk gebied met veel industriële 
activiteit. Zoals een voormalig wethouder economie formuleerde ligt Midden-Kennemerland “Randje 
Randstad”. 
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 Huisvesting: vernieuwing in fases 

In het voorjaar van 2016 heeft het museum, als fase 1, door een interne verbouwing op de begane 
grond en het medegebruik van de aanbouw aan de achterkant van het pand, een ware metamorfose 
ondergaan. De vaste presentatie is compleet gewijzigd waardoor er nu sprake is van een duidelijke 
tijdlijn en de kerncollecties veel beter tot hun recht komen. Ook de mogelijkheden tot het 
organiseren van tijdelijke tentoonstellingen en exposities is verruimd. In dezelfde periode hebben 
bestuur en een aantal kernmedewerkers vanuit de traject ‘Wijzer Werven’ een proces van 
verdergaande modernisering en professionalisering in gang gezet. 
 
Eind 2018 is begonnen met de voorbereidingen van het ambitieuze plan ‘Een sprong voorwaarts’ dat 
uiteindelijk eind 2019 gereed was zodat er begonnen kon worden met de fondsenwerving.. Dit plan 
behelst vijf pijlers waarvan de eerste drie als fase 2 worden gezien, te realiseren in 2022, en de 
laatste 2 als fase 3, te realiseren in 2023. 

 Samenwerking 

Sinds 2016 is ook het Historisch Genootschap Midden-
Kennemerland (HGMK) in het pand gehuisvest, 
waarmee naast de collectie ook veel extra kennis in 
huis is gehaald waardoor een krachtig en professioneel platform voor de ontsluiting van de 
geschiedenis van de regio Midden-Kennemerland is ontstaan. De samenwerking met het HGMK is op 
vele manieren profijtelijk voor beide partijen. Naast hun wekelijks activiteitenprogramma dragen 
leden individueel bij aan museale acties, zoals bijdragen aan de werkgroepen, de verruimde 
openingstijden, financiële bijdragen bij bijvoorbeeld aanschaf van objecten 
 
Museum Kennemerland heeft in de afgelopen beleidsperiode stevig ingezet op het zoeken en 
opbouwen van een vruchtbare samenwerking met de historische verenigingen van Heemskerk, 
Velsen, Castricum en Assendelft. Dit heeft geleid tot het Huis van Geschiedenis van Midden- 
Kennemerland. Ook is er  afgelopen jaren samengewerkt met de musea uit de regio en in het kader 
van de Kern van Kennemerland met culturele organisaties en kunstenaars. In de komende 
beleidsperiode is het zaak deze samenwerkingen te bestendigen. 
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 Uitgangspunten 
 Doelstelling 

De statutaire doelstelling luidt: 
‘Het	stichten,	inrichten	en	in	standhouden	van	een	oudheidkundig	museum,	betrekking	
hebbende	op	de	regio	Midden-Kennemerland,	historisch	onderzoek	en	publicatie	
daarvan,	organiseren	van	tentoonstellingen	en	andere	taken	van	een	museum	en	
voorts	al	hetgeen	met	een	en	ander	rechtstreeks	of	zijdelings	verband	houdt	of	
daartoe	bevorderlijk	kan	zijn,	alles	in	de	ruimste	zin	des	woords.’	
 
In de loop van 2021 worden de statuten herzien, er ligt inmiddels een voorstel hiervoor bij het 
bestuur. De huidige statuten zijn verouderd, zo staat er nu dat het museum een oudheidkundig 
museum is. Deze term heeft nu een andere lading dan vroeger. Voorstel is er ‘regionaal historisch 
museum’ van te maken.  

 Wat willen we zijn? 

Tijdens het schrijven van dit beleidsplan is er door het bestuur ook gekeken naar de oude missie uit 
2010 en de visie uit 2017. Besloten is geen missie en visie meer te formuleren maar te op te schrijven 
wat voor museum we willen zijn.  
 
“Museum Kennemerland is een op de toekomst voorbereid, regionaal verbindend en inclusief huis van 
geschiedenis, waar alle bezoekers welkom zijn en kennis en ervaringen kunnen opdoen over het 
erfgoed en de historie van het Midden-Kennemerland. Het museum bewaart het erfgoed als een goed 
huisvader en ziet educatie als belangrijke kerntaak Het is een museum waar de regionale bevolking 
zijn eigen identiteit in herkent. Het museum staat midden in de samenleving, volgt en duidt deze.” 

 Doelgroepen 

Het museum richt zich op een zo breed en divers mogelijke doelgroep. Ze onderscheidt daarbij de 
volgende groepen. 
 
1. Recreatieve doelgroep 

a) Inwoners van de regio IJmond. 
b) Liefhebbers van musea uit de regio en het hele land. 
c) Liefhebbers van de vijf kerncollecties. 
d) Toeristen in de regio, zowel binnen- als buitenlandse toeristen. 

2. Educatieve doelgroep 
e) Primair en voorgezet onderwijs  uit de regio. 
f) Individueel bezoekende onderwijsvolgende.  

3. Doelgroepen in sociaal domein 
g) Inwoners van de regio die vanuit zichzelf niet snel musea bezoeken. 
h) Ouderen uit de regio, waaronder ouderen met dementie en hun mantelzorgers. 
i) Nieuwe inwoners van de regio. 

4. Professionele doelgroep 
j) Museummedewerkers en (kunst)kenners aangaande de historie van de regio uit het hele 

land. 
k) Leden van het HGMK en soortgelijke erfgoedinstellingen, 
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 De markt 

Uit de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020: 
‘Als het gaat om het behouden en beheren van culturele voorzieningen en monumenten zal er vaker 
sprake zijn van particulier initiatief en eigenaarschap. Daarnaast wordt burgerparticipatie steeds 
belangrijker: van inspraak naar cocreatie.  
De samenleving verandert in een netwerksamenleving, waarin alles met elkaar is verbonden.’ 
 
§ Het museum draait vrijwel volledig op vrijwilligers. Die groep wordt geregeld aangevuld met 

nieuwe enthousiaste mensen. Waaronder ook statushouders. Toch zijn er her en der vacatures. 
§ Naast deze vrijwilligers heeft het museum natuurlijk een vaste schare vrienden in de vorm van de 

leden van het HGMK.  
§ Er is ook een kleine groep Vrienden van Museum Kennemerland die in ruil voor een donatie een 

vrijkaart voor onbeperkt bezoek krijgen. Het museum zet er op in ook deze groep te verdubbelen 
en de band te versterken.  

§ En het museum heeft ‘De Club van 100’, bedrijven en connecties die met een donatie van 100 
euro per jaar hun steun aan het museum geven. De komende beleidsperiode wil het bestuur er 
op inzetten om het aantal leden, nu 20, te verdubbelen. 

§ Het museum heeft inde afgelopen beleidsperiode geïnvesteerd in relaties met soortgelijke en 
maatschappelijke instellingen. Dat betaalt zich uit in steeds meer samenwerkingen. 

 Verwachtingen en ambities: doelstellingen 

Museum Kennemerland is gehuisvest in de stad Beverwijk en heeft daar een herkenbare connectie 
mee. Een groot deel van de collectie is uit Beverwijk afkomstig. Daarnaast richt het museum zich 
inhoudelijk op de streek, vandaar ook de naam. Dat is een legitieme band omdat alles in de streek 
nauw verbonden is, zowel qua stedelijkheid, als qua economische en cultureel maatschappelijke 
oorsprong en geschiedenis.  
 
Het museum heeft veel ambitie om uit te groeien tot een gerenommeerd en graag bezocht museum 
dat toegankelijk is voor iedereen en op de toekomst is voorbereid. 
 
Het bestuur vindt dat cultureel erfgoed zorgvuldig bewaard en gekoesterd moet worden. Als een 
‘goede huisbewaarder’ wil het bestuur het erfgoed behouden en doorgeven aan volgende 
generaties. 
 
In de komende beleidsperiode wil het museum: 
1. Er voor zorgen dat alle bezoekers het museum kunnen bezoeken en er naast genoegen ook een 

zinvol bezoek kunnen brengen. Inclusie en diversiteit worden hierbij nagestreefd. 
In eerste instantie gaat het om de algemene fysieke toegankelijkheid die nu maar voor de helft 
van het  museum geldt.  

2. Er voor zorgen dat het rijksmonument een volledige energietransitie ondergaat en een duurzaam 
beheersbaar museum wordt. Hiertoe voorzien de plannen zoals  

3. Ervoor zorgen dat de collectie veiliggesteld wordt voor de toekomst door een goed geoutilleerd 
depot en optimalisatie van het beheer. Zeer waarschijnlijk betekent dat er voor een deel van de 
collectie, vooral de grote stukken en de tapijten, een extern depot gevonden moet worden. 

4. Er voor zorgen dat de educatieve kerntaak, zoals vormgegeven in het project De Kern van 
Kennemerland, ten volle kan worden uitgeoefend. Dat betekent dat er een goed geoutilleerde 
ruimte gerealiseerd moet worden om schoolklassen en individueel bezoekende kinderen de 
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mogelijkheden te geven om met dit  educatieve programma te bieden aan de slag te gaan.  
5. Ervoor zorgen dat naast de fysieke toegankelijkheid de vaste presentatie een upgrade krijgt zodat 

alles wat het museum te bieden is inclusief is en voldoende te bieden heeft voor een divers 
publiek. Daarnaast zorgen dat het museum voor alle bezoekers voldoende binding met de regio 
biedt, en er meer interactie en beleving komt.  

 Vrijwilligers en veiligheidszorg 

Een goed en uitvoerbaar vrijwilligersbeleid op grond van de Ethische Code is van belang zowel voor 
het museum als voor de vrijwilliger. 
 
Het museum Kennemerland kan niet bestaan zonder vrijwilligers. De financiën dwingen tot het 
werken met vrijwilligers. Het werken met uitsluitend vrijwilligers heeft grote voordelen voor het 
museum en de vrijwilligers en bestendigt en versterkt de band met de gemeenschap in de regio. 
Immers vrijwilligers nemen allemaal hun eigen kennis en kunde mee en een eigen netwerk en het 
museum maakt hier dankbaar gebruik van. In Museum Kennemerland is iedereen als vrijwilliger 
welkom, maar vrijwillig is niet vrijblijvend.  
 
Museum Kennemerland heeft in de afgelopen beleidsperiode het vrijwilligersbeleid van het museum 
sterk geprofessionaliseerd. Het beleid voor de komende periode is met name gericht op bestendigen 
en verder optimaliseren. Het beleid voor 2021-2025 is ingericht aan de hand van ‘Het museum als 
vrijwilligersorganisatie. Handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid’ uit 2016 
en volgt de 6 b’s. 
• Beschrijven (visie en taken) 
• Binnenhalen (werving en selectie) 
• Begeleiden (inwerken, scholing en stimulering, functionering) 
• Basisvoorwaarden (contract, afspraken, communicatie) 
• Belonen 
• Beëindigen (vertrek en afscheid) 
 
Voor alle vrijwilligers, dus ook de bestuursleden, wordt er in de eerste helft van 2021 een handboek 
samengesteld waarin de volgende onderdelen: 
1. Statuten Museum Kennemerland 
2. Adressenlijst bestuur en vrijwilligers 
3. Verdeling bestuurstaken 
4. Rooster van aftreden 
5. Organogram 
6. Samenvatting van de belangrijkste punten van de vier codes  
7. Aandachtspunten voor werkgroepen en Coördinatoren 
8. Format Projectplan (incl. begroting) voor organisatie grote bijeenkomsten 
9. Checklist/tijdsplan voor het organiseren van bijeenkomsten 
10. Regeling financiële vergoeding activiteiten  
11. Digitale toegankelijkheid collectie en AVG 
12. Notitie werving sponsoring Museum  
13. Declaratieformulier 
 
Het museum heeft geen mensen in dienst, alleen vrijwilligers die niet onder de ARBOwet vallen. Er is 
geen verplichting tot het instellen van een BHV bij musea met uitsluitend vrijwilligers. Het museum 
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voldoet aan de brandweervoorschriften (eind 2020 gecontroleerd) en er is een goede verbandkist 
aanwezig. Bij de inwerkperiode van vrijwilliger is er speciaal aandacht voor noodsituaties en in een 
instructiemap bij de balie van het museum staan richtlijnen hoe te handelen bij noodsituaties. Op 
vrijwilligersbijeenkomsten is dit geregeld een onderwerp van bespreking en ook in de nieuwsbrieven 
en mailings aan de vrijwilligers wordt hiervoor aandacht gevraagd. 
 

In de bijlage Vrijwilligersbeleid worden plannen op dit vlak nader toegelicht. 

 Openstelling 

Het museum is geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Eind 
2019 is het gelukt om hier een extra middag aan toe te voegen. Helaas is die middag ook meteen 
weer vervallen vanwege de Covid-19 pandemie. Het was al geen sinecure om het rooster voor drie 
dagen rond te krijgen, daar veel van de gastvrouwen- en heren in de risicogroep vallen en geen risico 
willen nemen.  
 
Toch wil het museum in de komende beleidsperiode toewerken naar openstelling van minimaal 5 
middagen per week om zo ook de Museumkaart te mogen invoeren. 

 Collectie en presentatie 

Het museum heeft een even rijke collectie als de geschiedenis van de streek rijk is. Er zijn vijf 
kerncollecties (Archeologie, Buitenplaatsen, Tuinbouwgeschiedenis, Kinheim tapijten, Velser 
aardewerk) met vele unieke stukken en daarnaast voldoende contextcollectie. De collectie bevat een 
flink aantal stukken met een bovenregionaal belang. Al met al een collectie die zeer geschikt is voor 
het presenteren van de eigenheid en verbinding in de regio.  
 
Behalve de kerncollecties omvat de collectie ook onderdelen die zeer geschikt zijn om ook extern 
banden aan te gaan met in de regio ontstane en groot gegroeide bedrijven. Hoogovens/Tata Steel is 
daar een goed voorbeeld van, maar ook Van Gelder Papierfabrieken en het Baggerbedrijf Van 
Hattum en Blankevoort. En we kunnen dwarsverbanden leggen door collectieonderdelen te 
verbinden met publiek toegankelijke plaatsen als het Slot Assumburg, Lommerlust of de Grote kerk 
in Beverwijk. 
 

In het separate Collectiebeleid 2021-2025 wordt beschreven wat de plannen voor de collectie 
van Museum Kennemerland voor de komende 5 jaar zijn. Er wordt daarin ingegaan op de 
reguliere museumtaken vanuit de museumdefinitie: verwerven en afstoten, registreren, 
documenteren, digitaliseren, onderzoeken, presenteren en beheer en behoud van collecties. 

 
In het separate Tentoonstellingsplan 2021-2025 worden de plannen met betrekking tot de 
presentaties nader toegelicht. 

 
De collectie van Museum Kennemerland is voor het overgrote deel online doorzoekbaar via het 
Zijper Collectiesysteem in samenwerking met het Historisch Genootschap Midden Kennemerland 
(HGMK). Daarin zijn momenteel vier databases ondergebracht. Er wordt steeds aan gewerkt om 
nieuw materiaal toe te voegen, de informatie van bestaande records te vervolmaken.  
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 Educatie 

Voor het museum is educatie een speerpunt. Om die reden is in 2018 een beleidsplan educatie 
opgesteld. Hierin wordt het ambitieuze educatieve pakket ‘De kern van Kennemerland’ beschreven. 
Hiervoor is de nodige subsidie verkregen. 
 
Het project is tot stand gekomen na grondige inventarisatie van de wensen van de scholen in de 
regio. Daaruit is naar voren gekomen een gestructureerd aanbod van lesactiviteiten en lesmateriaal 
rondom het erfgoed in Midden-Kennemerland ontbreekt. Dit heeft tot gevolg dat de leerkrachten 
geneigd zijn om de lessen alleen maar af te stemmen op aspecten van het Nationaal cultureel 
erfgoed. Het project omvat een gedegen, lesstof verrijkend en -vervangend aanbod voor scholieren 
in het basisonderwijs dat aansluit op de reguliere leerstof en de lesprogramma’s van de scholen. Het 
past in het parool van het museum: Museum in de Klas, Klas in het Museum aangevuld met 
locatiebezoek. Het past ook in de ambitie voor meer verbinding en samenwerking met het culturele 
veld in de regio. 
 
Het project is een samenwerking van Stichting Museum Kennemerland (penvoerder), Openbare 
basisschool ’t Kraaienest te Beverwijk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk (Stichting Culturele en 
Kunstzinnige Vorming Beverwijk) en de Vereniging Studio O, collectief creatief ondernemers en 
kunstdocenten te Beverwijk. en inmiddels is het project al ver gevorderd, draait de pilot op ’t 
Kraaiennest en zijn de resultaten veelbelovend. In 2020 is ook gestart met het ontwikkelen van een 
webbased versie van het pakket. 
 
Het project inclusief de uitrol over de scholen zou oorspronkelijk in september 2021 gereed zijn. 
Door Coronamaartregelen is vertraging ontstaan. Na overleg met de subsidieverstrekker Fonds voor 
Cultuurparticipatie is besloten dat het project een jaar later wordt opgeleverd. Voor de uitloop 
hebben is toestemming van het Fonds voor Cultuurparticipatie verkregen. Belangrijk aandachtspunt 
is de aanwas en opleiding van museumdocenten en in het museum voldoende ruimte.  
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In de bijlage Educatie en de Kern van Kennemerland  wordt het hele project toegelicht en gaat 
de werkgroep ook in op andere educatieve acties van het museum.  

 Communicatie 

§ Museum Kennemerland biedt een cultuurhistorisch en/of kunstzinnig portret van het Midden 
Kennemerland 

§ Het museum heeft een welkome sfeer  
§ Het museum is bescheiden en blijft zichzelf  
§ Het museum is dichtbij en persoonlijk  
§ Het museum is open en laagdrempelig  
§ Het museum is klein maar professioneel  
§ Het museum heeft onverwachte schatten op het gebied van kunst en geschiedenis  
§ Het museum vertelt spannende verhalen over Beverwijk en de regio 
§ Het museum ontwikkelt zich naar een eigentijds, interactief en levendiger museum 
Communicatie uitvoerend 
Bekend is dat naamsbekendheid verwerven een proces is van lange adem. In de afgelopen 
beleidsperiode is de naamsbekendheid van vrijwel onbekend omgebogen naar ‘wel van gehoord, 
maar nog niet geweest.’ Regionaal zijn de banden met de pers goed, wordt het Facebook kanaal 
goed gebruikt, is er regionaal altijd de nodige aandacht voor tentoonstellingen en activiteiten van het 
museum . 
 
Door de komende beleidsperiode in te zetten op meer gevarieerd, structureler en kwalitatief PR 
bedrijven wil het museum de naamsbekendheid verder vergroten en daarmee het draagvlak. Naast 
de reguliere middelen en het steeds updaten van de website gaat het museum onderzoeken in 
hoeverre verschillende vormen van virtueel museumbezoek verder vergroot kan worden. 
 
Daarnaast wil het bestuur inzetten op een vernieuwde actie om meer vrienden en leden van de ‘Club 

�
�,

�

�

��
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van 100’ te werven. In samenhang met dat laatste zal er na de zomer van 2021 ook gekeken worden 
naar een nieuw sponsorbeleid. Tegelijkertijd zal het Communicatieplan aangepast worden aan de 
komende beleidsperiode.  

 
De oudere versie. ‘Terug naar de basis, verknopen, communicatieplan 2018-2020’ is als bijlage 
toegevoegd 
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 Bestuur en organisatie 
 Bestuur 

Het museum draait volledig op vrijwilligers. Waar nodig en wenselijk worden professionals op 
projectbasis ingehuurd. 
 
Het meewerkend bestuur in 2021: 
§ DB Voorzitter   Cees Hazenberg 
§ DB Penningmeester   Arie Noomen 
§ DB Secretaris  Jos Pouw 
§ Lid juridische zaken  Erwin van Bolhuis 
§ Lid Museale zaken  Teatske de Jong 
§ Lid Beleidsontwikkeling Marinus Broedelet 
§ Algemeen lid  Jeroen Zoetmulder 
 
Notulist(e)    Erna Lubbers 
Adviseur: Marina van de Vijver-Aeckerlin (vrijwilligerszaken) 
 
Bij de bestuursvergaderingen is steeds een bestuurslid van het HGMK aanwezig en andersom is een 
bestuurslid of daartoe gemachtigde van het Museum aanwezig bij de bestuursvergaderingen van het 
HGMK. 
 
Naast de groep gastvrouwen en -heren zijn de volgende werkgroepen in het museum actief. Iedere 
werkgroep heeft een coördinator en een contactpersoon vanuit het bestuur. 
§ Communicatie en PR 
§ Educatie 
§ Tentoonstellingen en aanverwante activiteiten 
§ Bibliotheek 
§ Onderhoud/Technische dienst 
§ Archeologie Beverwijk-Heemskerk 
§ Beeld & Geluid en ICT 
§ Collectiebeheer 
§ Registratiegroep 

 Organisatie 

Stichting Museum Kennemerland werkt volgens het bestuursmodel. Alle taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij het bestuur. Op dit moment is er sprake van een 
meewerkend bestuur. Diverse leden van het bestuur verrichten ook uitvoerende taken binnen de 
organisatie.  
 
Het museum heeft een ANBI status en is BTW-plichtig. 
 
Bestuur en medewerkers onderschrijven wat een museum is volgens de huidige museumdefinitie 
van ICOM-NL, en werkt zo goed als mogelijk is, binnen beschikbare financiële middelen, volgens deze 
richtlijn.  
“Een	museum	is	een	permanente	instelling,	niet	gericht	op	het	behalen	van	winst,	toegankelijk	voor	
publiek,	die	ten	dienste	staat	van	de	samenleving	en	haar	ontwikkeling.	Een	museum	verwerft,	
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behoudt,	onderzoekt,	presenteert,	documenteert	en	geeft	bekendheid	aan	de	materiële	en	
immateriële	getuigenissen	van	de	mens	en	zijn	omgeving,	voor	doeleinden	van	studie,	educatie	en	
genoegen.”		
 
Het bestuur en de kernmedewerkers van het museum onderschrijven de uitgangspunten van de 
Codes, zoals genoemd in de Museumnorm 2020, voor zover van toepassing en binnen de 
mogelijkheden van een vrijwilligersorganisatie. Te weten: 
§ Governance Code Cultuur 
§ Ethische code musea en LAMO 
§ Code Diversiteit & Inclusie  
§ Fair Practice Code 
 
Allen die bij het museum betrokken zijn leven deze codes zo goed mogelijk na. We realiseren ons 
daarbij dat het museum een lerende organisatie is, die elke dag werkt aan de ontwikkeling van de 
professionaliteit van bestuur en vrijwilligers. 
 
Het bestuur zet zich in om de codes jaarlijks onder de aandacht te brengen van alle medewerkers in 
het museum tijdens een van de maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten. Verder zijn de codes hetzij 
in boekvorm hetzij in printvorm beschikbaar voor de vrijwilligers op dezelfde plek als het Handboek. 
In het Handboek is een samenvatting van de Ethische Code opgenomen. 
  
Mogelijke belangenverstrengeling. 
Binnen het bestuur wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en openheid omgegaan met de 
aspecten van de Governance Code Cultuur 2019.  
 

In de bijlage MK Matrix Governance Code Cultuur 2019 is per onderdeel aangegeven waar aan 
voldoen en waar we nog aan kunnen/moeten werken. 

 
Het bestuur bestaat uit leden die allemaal hun eigen specifieke vaardigheid, expertise en netwerk 
inzetten ten behoeve van het museum. Momenteel hebben twee leden een bedrijf dat mogelijk tot 
belangenverstrengeling zou kunnen leiden. In deze gevallen is besproken dat het hierbij niet om 
ongewenste belangenverstrengeling gaat. De expertise van deze leden maken het voor een museum 
met minimale middelen, zoals Museum Kennemerland, mogelijk om toch professionele expertise in 
huis te halen.  
 
Beide bedrijven hebben onderschreven dat zij te, allen tijde ongewenste belangenverstrengeling of 
tegenstrijdig belang trachten te voorkomen en indien zulks dreigt zich te onthouden van een stem in 
het bestuur. Ook zullen zij niet een van de hoofdtaken van een stichting (voorzitter, penningmeester, 
secretaris ofwel het dagelijks bestuur) op zich nemen ten einde iedere schijn van onoirbaar handelen 
te vermijden. Daar waar er wel sprake is van beloning voor verleende diensten, niet direct 
voortvloeiend uit de bestuurlijke taken, wordt dit steeds nadrukkelijk in het dagelijks bestuur 
besproken.  
 

Hiervoor is de Regeling financiële vergoedingen als bijlage toegevoegd. 
 

Ook in de toekomst zal het bestuur steeds bestuursleden zoeken die de nodige professionele 
expertise in kunnen brengen. En steeds zal dan gekeken worden naar belangenverstrengeling en 
worden daarover afspraken gemaakt. 



 
 

Beleidsplan Museum Kennemerland 2021-2025 | vastgesteld 2 november 2021 
 

16 

 Continuïteitsrisico's 

Bestuur 
In de afgelopen beleidsperiode zijn er nogal wat bestuurswisselingen geweest, ook op cruciale 
posten. Zo was enige tijd de functie van penningmeester vacant. Ook zijn er langdurig zittende leden. 
Het bestuur werkt in 2021 toe naar een meer stabiel bestuur met een duidelijker structuur en 
werkwijze. Ook het financiële toezicht moet strakker geregeld worden. 
 
Vaste kracht 
Museum Kennemerland onderkent meer en meer dat voor een doorgaande lijn en 
professionalisering van het museum een vaste betaalde kracht onontbeerlijk is. Bij voorkeur zou dat 
dan gaan om een conservator die ook managementtaken op zich kan nemen. Het gaat om een 
verbindende stabiele factor. Het werken met vrijwilligers, ook de professionals onder hen, blijft 
risicovol. Het bestuur wil dan ook na de geplande aanpassingen van ‘Een sprong Voorwaarts’ 
inzetten op het verkrijgen van draagvlak en middelen om dit te verwezenlijken. 
 
Vrijwilligers 
Het museum heeft helaas een aantal vacatures die moeilijk te vervullen blijken. De 
tentoonstellingswerkgroep kende een leegloop maar lijkt nu weer op sterkte. De werkgroep educatie 
heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die gastlessen willen geven en museumdocenten. Het 
bestuur heeft dus in de komende beleidsperiode de taak deze vacatures in te vullen met 
daadkrachtige personen.  
 
Het blijft moeilijk het vrijwilligersbestand te verjongen. Vanuit de vrijwilligerscoördinator is er een 
werkgroep samengesteld uit de verschillende geledingen van het museum om te kijken in hoeverre 
hierop en met welke middelen actie gepleegd kan worden. Onder andere het advies van de, nog 
jonge, aspirant curator zal ertoe moeten leiden dat jongere mensen vrijwilliger in het museum willen 
worden. 
 
Voor een uitbreiding van de openingsuren, noodzakelijk voor het mogen voeren van de 
Museumkaart, zijn er dringend nieuwe gastvrouwen en -heren nodig. Juist de Museumkaart kan 
bezoek aan musea vergemakkelijken en zal dus ook in geval van Museum Kennemerland extra 
bezoekers opleveren. Daaraan gekoppeld is er het manco dat een pinfaciliteit tot nu toe steeds te 
duur is gebleken. En dat is weer een nadeel vanwege de buitencentrum ligging van het museum. 

 Rol in het cultuurbestel van stad, streek en provincie 

Bestuur en kernmedewerkers hebben de afgelopen beleidsperiode stevig ingezet op het netwerken 
en zoeken van samenwerkingen. Door al die inspanningen is het museum steeds  vaker 
gesprekspartner en samenwerkingspartner in het geheel van het culturele veld in de IJmond. Er is 
geregeld onderling overleg in het erfgoed en culturele werkveld, ook provinciaal en nationaal. Het is 
zaak deze rol actief te blijven vervullen en waar mogelijk verder uit te bouwen. 

 Concrete Plannen 
 Organisatorisch 

§ Concretiseren van de diverse beleidsplannen (collectie, educatie, tentoonstellingen en 
activiteiten), deze stelselmatig op volgen, monitoren en waar nodig bij te stellen; 

§ Bestuurlijk: de bedrijfsvoering en organisatievorm optimaliseren; 
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§ Handboek bestuurders en coördinatoren samenstellen 
§ het naleven en structureel introduceren van de gedragscodes in onze organisatie 
§ Vacatures vullen met daadkrachtige en deskundige personen; 
§ Meer samenhang en uitwisseling bevorderen tussen de verschillende groepen in het museum; 
§ Vrijwilligersbestand verjongen en nieuwe vrijwilligers werven; 
§ Actief leden werven voor de Vrienden en de Club van 100 en sponsoren zoeken. 
§ Toewerken naar openstelling vijf middagen per week van 14.00-17.00 

 Gebouw: Een Sprong Voorwaarts 

Dit plan behelst vijf pijlers  
§ Toegankelijkheid van het hele museum voor alle bezoekers.  

Het plan omvat een lift en luie trap en de nodige andere voorzieningen voor toegankelijk maken 
van het museum voor minder validen. In pijler 5 zijn verdere aanpassingen voorzien op het gebied 
van bezoekers met visuele en auditieve beperkingen. 

§ Een duurzaam museum: een volledige energietransitie voor het rijksmonument;  
Het plan voorziet in een reeks van aanpassingen aan de hand van een uitgevoerde energiescan: 
isolatie van de kap en vloer eerste verdieping, zonnepanelen, wtw systeem, hybride 
warmtepomp, Gebouw Beheers Systeem, verlichting omzetten naar LED 

§ Collectie veiligstellen van de unieke collectie en het beheer optimaliseren; 
Een andere indeling van de 1e verdieping maakt het mogelijk ruim 40% van de monumentale kap 
in te richten als goed geoutilleerd depot. Tevens wordt gekeken naar het verkrijgen van externe 
depotruimte voor met name grote collectiestukken en de kerncollecties Velser Aardewerk en 
Kinheimtapijten. 

§ Educatie: voorzieningen om de educatieve kerntaak te versterken; 
Het plan gaat uit van een in te richten educatieve ontvangstruimte (eventueel als samengebruik) 
in het kader van het veelomvattende lesprogramma ‘De Kern van Kennemerland’ 

§ Upgrade vaste presentatie: meer regio en verbinding én meer verhaal, inclusie, interactie en 
beleving. Plan is de vaste presentatie aan te passen met inbreien van meer regionale 
geschiedenis, en dan toegankelijk te maken voor iedere bezoeker, ook die met visuele en 
auditieve beperkingen. 
 

In 2021 gaan we het plan voor de eerste drie pijlers verder uitwerken en aanpassen naar aanleiding 
van de adviezen van het bureau Ongehinderd en het brandweerrapport. Het museum zal naar 
verwachting de eerste helft van 2022 gesloten zijn zodat alle werkzaamheden  uitgevoerd kunnen 
worden. In die sluitingsperiode wordt het plan voor de laatste twee pijlers verder uitgewerkt zodat 
we in 2023 dat kunnen uitvoeren. Dit is wel afhankelijk van het slagen van een aanvullende 
fondsenwerfactie. 

 Collectie 

• Optimaliseren van het registratiesysteem aan de hand van een te ontwikkelen thesaurus en 
beschrijvingsrichtlijn. 

• Het registratie systeem optimaliseren op het gebied van privacy en herkomst. 
• Voorbereiden en uitvoeren van de inrichting van een geoptimaliseerd depot inclusief een 

aangepast plaatsbeleid. 
• Het onderhouds- en restauratieplan herzien. 

 Zichtbaarheid en presentatie 



 
 

Beleidsplan Museum Kennemerland 2021-2025 | vastgesteld 2 november 2021 
 

18 

• Ontwikkelen plan voor optimaliseren vaste presentatie naar aanleiding van het projectplan ‘Een 
Sprong Voorwaarts’ 

• Drie tentoonstellingen per jaar organiseren 
• Professionaliseren van de vrijwilligers van de tentoonstellingswerkgroep. 
• Zoeken en vinden van minimaal 1 extra externe locatie voor nevenpresentaties 
• Onderzoeken en opzetten pilotproject ‘Oral History’ 
• Actieve participatie bevorderen van groeperingen uit de samenleving en bedrijven.  
• Vanuit de kerncollectie komen tot een museum dat gewaardeerd wordt als museum voor 

toegepaste kunst en geschiedenis. 
• Aanpassen Communicatieplan 

 Educatie en De Kern van Kennemerland 

• Verdere uitwerking, uitrol en verankering van het educatieve project ‘De Kern van Kennemerland 
zowel in het onderwijs in de regio als in het museum zelf. 

• Samenstellen van een werkbare groep museumdocenten voor ‘klas in museum’ en ‘museum in 
de klas’. 

• Vanuit het plan ‘Een sprong voorwaarts’ komen tot een goed geoutilleerde educatieve 
ontvangstruimte geschikt voor ± 40 personen (leerlingen plus begeleiders) 

• Het verder uitbouwen van het ‘Het museum komt naar u toe’ plan op educatief gebied. 

 Vrijwilligers 

• Digitaliseren van de algemene scholing ‘kennis over het museum en de regio ‘voor alle 
vrijwilligers; 

• Basiscolleges tentoonstellingen maken voor de werkgroep tentoonstellingen en andere 
vrijwilligers die dat leuk vinden, fysiek en digitaal; 

• Cursus samenwerken in de cloud voor alle vrijwilligers en redactionele vaardigheden in Word 
e.d.; 

• Opleidingsplan aspirant-curator. 

 Aansprekende projecten en activiteiten 

§ Waar mogelijk aansluiten bij landelijke evenementen zoals Open Monumentendag en de Maand 
van de Geschiedenis en bij lokale en regionale evenementen zoals bijvoorbeeld: Beverwijk uit de 
Kunst, Havenfestival IJmuiden Zomerspektakel rond de Wijkertoren, Open Dag Akerendam, 
Kindermiddag cultuurmarkt Heemskerk, Week van de Industriecultuur 

§ Het museum organiseert in deze beleidsperiode in ieder geval een keer het goed ontvangen ’Van 
Praal tot Prul’, een eigen regionale versie van het populaire ‘Tussen Kunst en Kitsch’. 

§ Verder ontwikkelen van het project ‘De Beverwijker die op De nachtwacht stond.’ 
§ Op verzoek van de stichting welzijn Beverwijk organiseert het museum in het kader van het 

integratieprogramma vanaf 2017 bijeenkomsten voor statushouders.  
§ Rondom tentoonstellingen waar relevant een activiteitenprogramma organiseren dat kan bestaan 

uit lezingen, workshops, cursussen maar ook meer virtuele presentaties, zoals bijvoorbeeld 
podcasts, webinars of virtuele museumbezoek in allerlei vormen. Dit laatste staat of valt met het 
in huis halen, of ontwikkelen, van de nodige kennis en vaardigheid bij vrijwilligers of 
mogelijkerwijs via aparte subsidietrajecten scholing door professionals. 
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 Financiën en begroting 

 

Museum
Kennemerland

Subsidieverzoek 2021 aan de gemeente Beverwijk

pagina 6 van 6

Bijlage 2: Exploitatierekeningen Museum Kennemerland

[^]kZ`^g�bg�^nkh�l
Begroting 2019 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 
Kosten Baten Kosten Baten Kosten Baten Kosten Baten

Kosten en vergoedingen vrijwilligers 6.050 2.504 4.050 4.050
Bestuurskosten 400 279 400 400
Huur museum 18.000 18.022 18.000 19.000
Huur vleugel 10.200 10.000 10.200 10.500
Zakelijke lasten 2.000 1.109 2.000 1.000
Onderhoudskosten 1.800 4.174 1.800 1.800
Energiekosten 7.100 6.620 7.100 7.100
Schoonmaakkosten 2.000 506 2.000 2.000
Beveiligingskosten 1.000 426 1.000 1.000
Overige huisvestingskosten 2.000 0 2.000 2.000
Kantoorbenodigdheden 350 127 350 350
Contributies, abonnementen en lidm. 750 712 750 750
Huishoudelijke kosten 940 438 940 1.000
Telefoon en internet 600 664 600 600
Drukwerk algemeen 350 248 250 500
Administratiekosten 500 29 500 500
Overige kantoorkosten 500 47 500 500
PR advertenties 500 586 500 500
PR drukwerk en folders, representatie 750 1.182 850 600
Betaalde rente en bankkosten 0 208 200 200
Ontvangen rente 100 48 0 0
Verzekering collectie 3.900 3.513 3.900 3.900
Kosten tentoonstellingen 5.000 16.283 3.500 5.150
Kosten en uitbreiding collectie 5.000 851 4.000 2.000
Kosten werkgroepen 1.100 2.480 1.100 1.100
Inkoop boeken 500 1.830 360 500
Omzet algemeen 0 1.329 0 1.000
Verkoop boeken museum 0 944 0 0
Entreegelden 9.000 6.845 9.000 4.000
Subsidie gemeente Beverwijk 41.646 42.236 43.000 43.000
Bijdrage HGMK leden 2.200 2.172 2.200 2.200
Bijdrage HGMK huisvesting 9.100 6.960 7.850 8.000
Bijdrage Vrienden 300 305 300 300
Bijdragen club van 100 3.500 2.600 3.500 2.500
Sponsoring 0 11.500
Giften en donaties 1.000 1.123 1.000 1.000
Saldo winst -4.444 3.224 0 -5.000

66.846 66.846 76.062 76.062 66.850 66.850 62.000 62.000
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