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Lezing tijdens de  
Wonderkamers 
in Zoetermeer 
2009

Georganiseerde 
Flash-mob voor 
Loes.  
Op 10 november 
2012 werden 
haar gebreiden 
truien door de 
buurbewoners in 
Carnisse gedra-
gen.   

Filmpje is te-
rug te zien op 
youtube: http://
youtu.be/Pul1Ja-
8gWBg
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Voorwoord

Vijf jaar geleden stapte ik het Stadsmuseum Zoetermeer binnen. Ik was bezig met het leren voor mijn eindexamen 
havo, en ik wist ongeveer een maand of twee dat ik de Reinwardt Academie wilde gaan volgen. In het Stadsmuseum 
was het participatieproject begonnen: ‘De wisselwerking. De “Wonderkamers” van Zoetermeer’. Mijn moeder 
vond dat als ik naar de Reinwardt wilde, ik dan op zijn minst naar ‘De Wonderkamers’ in het Stadsmuseum moest 
gaan. 
Dat deed ik dus, samen met een vriendin die ik meenam naar het registratiecollege. We maakten kaartjes aan de 
ingeleverde voorwerpen vast en bekeken de voorwerpen goed. Een ganzenbordspel, muntjes, persoonlijke spul-
letjes… Wat zien we? Van welke materialen is het gemaakt? Wat ik mij ervan kan herinneren was dat er vooral een 
erg gezellige sfeer was en dat ik graag naar de verhalen van de schenkers luisterde die ook aanwezig waren. Op het 
einde van het registratiecollege vertelde ik verlegen aan Jouetta van der Ploeg (directeur van het Stadsmuseum) en 
Marjonne Kube van Dijk (conservator) dat ik er over dacht om op de Reinwardt Academie te gaan studeren. Een plek 
waar ook zij allebei vandaan komen. Ze reageerden allebei erg enthousiast en wezen mij erop dat ik woensdag abso-
luut moest langs komen omdat Peter van Mensch in de masterclass kwam spreken: ‘Hij is de man van de Reinwardt!’  
Met een beetje sociale druk ging ik op woensdagmiddag alleen terug naar het museum. Daar ontmoette ik hem: 
‘De man van de Reinwardt’. Hij sprak over voorwerpen uit de context halen, over musealiseren en dat het schil-
derij de ‘Mona Lisa’ er heel anders had uit gezien als het in de National Gallery zou hangen in Londen. Hij sloot af 
met het statement: ‘Een tijger in een museum is een tijger in een museum en geen tijger.’ Een tikkeltje verward, 
overdonderd, geprikkeld en verwonderd kwam ik thuis om weer verder te gaan leren voor mijn examen wiskunde.

Drie jaar verder bezochten we vanuit de minor: ‘Publiek en Participatie’ het project ‘Overleven in Carnis-
se’ van Museum Rotterdam. Vanuit een voormalig dierenwinkel: Jungle Corner van eigenaar Mike van Alphen 
werd door Jacques Börger en Irene van Renselaar een presentatie gegeven over hoe Museum Rotterdam 
te werk gaat. Door een wijk als onderzoeksgebied te nemen gaat Van Renselaar als een antropoloog door de 
wijk. Zij maakt contacten en onderzoekt wat er leeft in de stad. Vanuit de Jungle Corner werkten ze nu in 
de wijk Carnisse. De dierenwinkel fungeert als sociale ontmoetingsplek in de wijk. Deze functie hielp het mu-
seum om weer in contact te komen met andere mensen uit de wijk. Op deze wijze ontdekte het museum 
de wijk. Maar wat mij het meeste intrigeerde was de sociale functie die het museum nam door op deze ma-
nier actief de wijk in te gaan. Door zo te werken, creëerde het museum betekenis voor een hoop men-
sen en bracht het museum zeker ook iets te weeg voor hen. Bijzonder. Dit was een belangrijke motivatie 
voor mij om mij te gaan verdiepen in participatieprojecten en een belangrijke drijfveer voor mijn onderzoek.  
 
Vijf jaar later ben ik weer terug bij het Stadsmuseum Zoetermeer. En bekijk ik het project van toen met een 
professionele blik. Ik wil hier vooral de stafmedewerkers van de  vier musea bedanken waar ik mijn onderzoek 
mocht doen: Jouetta van der Ploeg van Stadsmuseum Zoetermeer, Irene van Renselaar van Museum Rotterdam, 
Jojanneke van der Voort van het Nederlands Openluchtmuseum en  Annemarie van Eekeren van het Amsterdam 
Museum. Ik wil hen bedanken voor alle openheid in onze gesprekken  en voor alle informatie die zij mij hebben 
gegeven. Verder bedank ik mijn scriptiebegeleider Ruben Smit, voor zijn vertrouwen in mij. Daarnaast zijn er 
nog ontzettend veel mensen waarmee ik tijdens mijn onderzoeksperiode mee heb gesproken en die mij heb-
ben geholpen tot wat uiteindelijk mijn scriptieverslag is geworden. Ik wil hiervoor iedereen hartelijke bedanken.  

Zoetermeer, 4 juni 2013 
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Samenvatting  

Vanaf de jaren 70 ontstaat er een ver-
andering in het museumland. Musea 
gaan zich meer richten op de wereld 
om het museum heen. Veel musea 
gaan zich publiekgerichter opstellen 
door na te denken over doelgroepen 
en deze meer te bedienen en te be-
trekken. Andere musea zijn juist bezig 
met speciale regio’s in het land of met 
(deel)wijken in de stad waarin het mu-
seum zich bevindt. Het museum treedt 
buiten de museummuren en richt zich 
samen met de bewoners op onder an-
dere het lokale en levende erfgoed en 
wat wel het nieuwe erfgoed wordt ge-
noemd. 

Door deze samenwerking ontstaat er een wisselwer-
king waarbij het museum aan de ene kant lokale men-
sen helpt met onderzoek naar de historische en cultu-
rele wortels van hun eigen omgeving en daarmee het 
vormen van hun identiteit. Aan de andere kant opent 
het museum haar deuren voor  andere verhalen dan 
de al door de conservatoren in de collectie vastge-
legde kennis. Zo verkrijgt men nieuwe informatie over 
een bepaalde wijk, streek of stadsgebied. Dit wordt op 
verschillende wijzen vastgelegd en soms wordt deze 
nieuwe informatie zelfs onderdeel van de (immateri-
ele) collectie en krijgt het een plek in onderdelen van 
de verschillende presentaties. Daarmee is participatie 
begonnen.
Het lijkt makkelijk maar het is niet eenvoudig om je 
als museum open te stellen en het publiek een actieve 
rol te geven in de kern van het museumwezen (verza-
melen, interpreteren en presenteren). Het blijkt in de 
praktijk bijvoorbeeld lastig om mensen actief in het 
museum te laten participeren. Zo vertelt Jouetta van 
der Ploeg directeur van Stadsmuseum Zoetermeer: 
‘Je wil het liefst de hele stad betrekken en uiteindelijk 
komen er maar vijftig mensen op af.’

Dit onderzoek probeert een antwoord te geven op de 
vraag: Wat zijn de aandachtspunten bij het opzetten van 
participatieve projecten; een casestudy in vier musea. 
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Daartoe is begonnen met het bestuderen van belang-
rijke bronnen en modellen op het vlak van participatie. 
Zo is het participatieve gedachtegoed van Nina Simon 
centraal komen te staan en is gebruik gemaakt van de 
Participatieladder van Edelenbos en Monnikhof. Ook 
het Model van de veranderingskleuren van Caluwé 
bleek interessant omdat het de motivatie en beweeg-
redenen van de participanten kan duiden. Verder zijn 
er een reeks van persoonlijke interviews afgenomen 
met deskundigen op het gebied van participatie in een 
erfgoedcontext. Ook zijn er gesprekken gevoerd met 
mensen die werken met participatieprojecten voor 
niet-culturele instellingen. 
Met de achtergronden en betekenis van participatie 
scherper voor ogen is er in dit onderzoek gebruik 
gemaakt van vier casestudies: Amsterdam Museum 
(Buurtwinkelproject), Museum Rotterdam (Mantel-
zorgproject), Nederlands Openluchtmuseum (De 
Tien van 2012) en Stadsmuseum Zoetermeer (Give & 
Take, en de Wisselwerking: De “Wonderkamers” van 
Zoetermeer).  Bij deze projecten is gekeken naar de 
doelstellingen, missie, visie en communicatie van de 
projecten. Ook zijn de projecten met elkaar vergele-
ken aan de hand van de aanpak die ze hebben gebruikt.  
Bij Museum Rotterdam en Stadsmuseum Zoetermeer 
werden de twee projecten ook nog onderzocht aan 
de hand van het waardetoekenning model van Kersti 
Krug. 
 
Tevens is ook de kant van de participanten zelf onder-
zocht. Hoe ervaren zij de participatieprojecten? Komt 
dit overeen met de doelstellingen die vanuit het mu-
seum zijn opgezet? Om dit te onderzoeken zijn parti-
cipanten van de vier casestudies geënquêteerd. Naast 
deze schriftelijke enquêtes zijn ook verschillende per-
soonlijke en telefonische interviews met participanten 
afgenomen.

Conclusies
Uit het onderzoek zijn concrete conclusies te trek-
ken. Zo blijkt dat kan worden gesteld dat werken met 
sleutelpersonen een participatieproject succesvol 
kunnen maken. Door hen kom je immers makkelijker 
in contact met de beoogde doelgroepen en verbreed 

je het netwerk. Verder is het belangrijk om tijdens het 
project een randprogrammering te ontwikkelen. Hier-
door wordt het project levendig en dynamischer. Ook 
blijkt interne communicatie van groot belang. Te vaak 
zijn namelijk participatieprojecten onvoldoende struc-
tureel in de organisatie opgenomen. Uit de enquêtes 
en interviews bleek dat participanten vaak al op een 
of andere manier betrokken waren bij het project of 
bij het museum. Verder is het belangrijk om nieuws-
gierigheid te creëren en ervoor te zorgen dat men-
sen zich identificeren met het project en dat mensen 
die niet tot de participatieve kern behoren zich niet 
buitengesloten voelen. Tot slot kenmerken de meeste 
participatieprojecten zich door hun eenmalige unieke 
karakter en hebben ze in de regel een korte piekpe-
riode waarin actief relaties en verbindingen worden 
gelegd. Door dit weinig duurzame karakter steekt het 
museum veel energie in een eenmalige samenwerking. 
Wanneer participatie geïntegreerd wordt in de organi-
satie kunnen projecten succesvoller zijn en een duur-
zamer effect creëren. 
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From the 1970’s onwards, we can see a 
gradual shift in the museum landscape. 
Museums become more and more 
aware of the world around them. As 
a result, many museums seek ways to 
involve the public more, by focusing on 
specific target audiences and on how to 
reach them. Other museums concen-
trate more on certain regions within 
the country, or even the city in which 
the museum operates. More and more, 
the museum breaches its own walls and 
finds ways to study local, living heritage 
in cooperation with the people; the so-
called ‘new heritage’.

This cooperation between the museums and the pu-
blic creates a twofold dynamic, where on the one hand 
the museum helps the public to research and disco-
ver its historic and cultural roots, and in such helps 
to shape the identity of the community the museum 
is part of. On the other hand, the museum opens its 
doors for an influx of information and material from 
other sources than from within its own ranks. This 
brings new insights into the history and culture of a 
certain region or part of the city. Sometimes, this new 
information becomes part of the (immaterial) collec-
tion of the museum, and gets integrated into certain 
displays within the museum. This is the start of the 
participation model.
On paper, it looks deceptively easy, but there are cer-
tainly challenges to be met when it comes to turn a 
museum into an interactive space, where the general 
public becomes involved in ‘museum core business’, 
i.e. collecting, interpreting and presenting various ma-
terials. Getting people to actively become a part of the 
museum community is not as easy as it seems. In the 
words of Jouetta van der Ploeg, director of the Mu-
nicipal Museum in Zoetermeer: ‘You want to get the 
whole city to join in, but eventually only fifty people 
turn up.’
This thesis tries to answer the question: ‘What are the 
issues in the design of participatory projects: a case 
study in four museums.’

Summary    
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The basic research involves the study of important 
source material and models in the field of participa-
tion. Nina Simon’s ‘participation school of thought’ is 
pivotal in this study; also the ‘participation ladder’ of 
Edelenbos has been implemented. Leon de Caluwe’s 
‘model of colours of change’ proved to be an interes-
ting addition, in its way of pointing out motivations for 
participation within the public. Furthermore, a series 
of interviews has been held with experts in the field of 
participation in a hertiage context. Lastly, interviews 
have been held with people who work with similar 
participation-projects outside the museal and cultural 
field.
With an acute awareness of the meaning of participa-
tion, this study bases itself on four well known case 
studies: Amsterdam Museum (Neighbourhood Store 
project), Museum Rotterdam (Informal care project), 
Dutch Open Air Museum (The ‘Ten’ of 2012), and the 
Municipal Museum Zoetermeer (Give & Take, and the 
‘Miracle Rooms’). In each of these projects, the origi-
nal mission statements, the scope and the communi-
cation surrounding the projects have been compared. 
For the projects in Rotterdam and Zoetermeer, Kersti 
Krug’s ‘value award model’  has also been implemen-
ted.

Last but not least, this study also focuses on the par-
ticipating public. How did they experience being part 
of these museal projects? Do their experiences reflect 
the original targets, as set by the museum? Participants 
of all four case studies have cooperated in a survey 
that has been conducted, both in written and in spo-
ken form.

Conclusions
It becomes apparent, that working with key persons 
greatly improves the chance of a participation projects 
success. These key persons make it easier to contact 
the target audience. Also, it is important to develop a 
secondary program around the project, to add more 
dynamic and attract a wider audience. Internal com-
munication is pivotal: participation projects often are 
not adequately engrained in the organization. Surveys 
and interviews clearly show that many participants are 

people, who are already in some way involved with the 
project or the museum. It is also important to create 
a ‘buzz’ around the project, and to actively reach out 
to include people who may not be part of the parti-
cipating group. Many participation projects share the 
fact that they are basically one-off projects with only a 
short peak period in which contacts are made and re-
lationships are forged. Museums spend a large amount 
of energy and resources in short-lived projects. If they 
could find a way to integrate the principle of public 
participation within the core of the organization, fu-
ture projects stand a larger chance of succeeding, and 
creating a lasting effect.
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Inleiding en probleemstelling    

In deze scriptie staat participatie in mu-
sea centraal. Dit onderzoek gaat over 
de werkwijze en de aanpak van partici-
patieprojecten in een aantal musea en 
de motivatie van deelnemers om mee 
te doen aan zo’n participatieproject.  
Dit onderzoek kijkt niet alleen naar 
de methoden en de achterliggende be-
weegredenen van musea en hun par-
ticipanten voor zulke projecten maar 
ook nadrukkelijk naar de succes- en 
leermomenten van deze afgeronde 
participatieprojecten in de vier mu-
sea. 

Tegenwoordig is het krijgen van subsidie voor cultu-
rele instellingen beslist niet meer vanzelfsprekend. 
Culturele instellingen zoals musea moeten zich meer 
dan ooit bewijzen en strijden voor hun bestaansrecht. 
Zo is ook de autoriteit dat het museum ‘vroeger’ be-
zat al lang niet meer zo vanzelfsprekend. Door de be-
schikking van snelle en goed bereikbare nieuwe media, 
wordt de informatie die in musea wordt gegeven door 
de bezoekers niet meer als zoete koek aangenomen.  
Al deze veranderingen zijn terug te brengen naar de 
jaren ’70. Vanaf deze periode is het museum zich meer 
gaan richten op de wereld om het museum heen. Be-
halve dat het museum zich publieksgericht opstelt 
door onder andere na te denken over doelgroepen, 
zijn sommigen musea juist bezig met speciale regio’s 
in het land of de (deel)wijken van de stwad waarin het 
museum zich bevindt. In dit geval zien met name de 
stadsmusea de omgeving waar het museum gevestigd 
is als ‘levend erfgoed’. 
Zo trekt bijvoorbeeld Museum Rotterdam bewust de 
stad in op zoek naar verhalen en onderwerpen die 
in de diverse wijken leven. Samen met de bewoners 
richt het museum zich op het lokale en levende erf-
goed. Vragen die daarbij onder andere worden gesteld 
zijn: ‘Wat betekent de directe leefomgeving voor de 
bewoners?’ en ‘Welke rol kan het museum spelen 
bij het verbeteren van de wijk?’ Uiteindelijk ontstaat 
er zo een wisselwerking waarbij het museum aan de 
ene kant de mensen helpt met achterhalen van de 

eigen historische en culturele wortels en daarmee 
mede hun eigen identiteit vormt. En aan de andere 
kant opent het voor het museum een deur met ver-
halen en nieuwe informatie over een bepaalde wijk. 
Dit wordt op verschillende wijzen vastgelegd en soms 
wordt het zelfs deel van de collectie of krijgt het een 
plek in  onderdelen van verschillende presentaties.  
Op deze wijze verkrijgt Museum Rotterdam een nieu-
we rol in de samenleving. Waarbij het inspeelt op de 
nieuwe tendensen van tegenwoordig. 

Om je als museum open te stellen en het publiek 
in de kern van het museumwezen een actieve rol 
te geven is echter niet eenvoudig. Het blijkt in de 
praktijk bijvoorbeeld erg lastig om mensen actief in 
het museum te laten participeren. Zo vertelt Jou-
etta van der Ploeg, directeur van Stadsmuseum 
Zoetermeer: ‘Je wilt het liefst de hele stad betrek-
ken en uiteindelijk komen er maar 50 mensen op af.’ 
Het gaat echter niet alleen om een grotere participa-
tie van de bezoekers maar ook dat het uiteindelijke 
resultaat voor andere bezoekers interessant is. Toen 
bijvoorbeeld bezoekers in Zoetermeer de tentoon-
stelling ‘De Wonderkamers van Zoetermeer’ be-
zochten, begrepen zij niet wat ze zagen en vooral niet 
het ‘waarom’ van de objecten: ‘Waarom moet ik de 
spaarlamp van Mohamed Barzndji op een Ikeaplankje 
interessant vinden?’
Het probleem is vaak dat er bij lopende participa-
tieprojecten te weinig mensen actief zijn. En wan-
neer de gevonden informatie in het museum of op 
een andere plek te zien is, vinden bezoekers het 
niet voldoende interessant en blijven ze weg. Ter-
wijl deze projecten ongelofelijk arbeidsintensief 
zijn en daardoor naar verhouding veel geld kosten.  
In dit onderzoek is onderzocht wat mensen motiveert 
om aan zulke projecten mee te doen en wat de uitein-
delijke succesfactoren (kunnen) zijn van participatie-
projecten in musea. 
Dit onderzoek is dan ook met name interessant voor 
musea die van plan zijn om een participatieproject op 
te zetten. Maar ook voor musea die al met participa-
tieprojecten bekend zijn biedt het onderzoek onge-
twijfeld nieuwe invalshoeken. 
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Vraagstelling
De hoofdvraag in dit scriptieonderzoek is:
  Wat zijn aandachtspunten bij het opzetten van 

participatieve projecten; een casestudy in vier mu-
sea.

Deelvragen binnen deze hoofdvraag zijn: 
  Waarom willen musea participatieprojecten doen? 
  Wat zijn de verschillen in de aanpak van diverse 

participatieprojecten in musea? 
Vragen gericht op de participanten:
  Hoe maak je mensen enthousiast om mee te doen 

aan een participatieproject? 
  Hoe  belangrijk is communicatie binnen participa-

tieve projecten?
  Wat is de motivatie voor een participant om mee 

te doen? 
  En tenslotte, wat is terugkijkend de ervaring van 

een participant bij zo’n project?

Om deze vragen op te lossen, zijn er vier musea met case-
studies onderzocht: Amsterdam Museum (Buurtwin-
kelproject), Museum Rotterdam (Mantelzorgproject), 
Nederlands Openluchtmuseum ( De Tien van 2012) en 
Stadsmuseum Zoetermeer (Give & Take, en de Wis-
selwerking: De “Wonderkamers” van Zoetermeer).  
Bij de vier verschillende cases is gekeken naar de 
werkwijze en aanpak van de projecten. 
Ook zijn participanten van de vier casestudies geën-
quêteerd. Naast de schriftelijke enquêtes zijn er ook 
verschillende persoonlijke en telefonische interviews 
met participanten afgenomen. Om te kijken op wel-
ke wijze je mensen voor participatieprojecten kunt 
enthousiasmeren is het nodige literatuuronderzoek 
verricht, werden studiedagen bezocht, interviews af-
genomen met betrokken professionals van de musea 
en werd een gesprek gevoerd met medewerkers van 
Superheroes. Dit is een creatief reclamebureau en ge-
specialiseerd in het op een bijzondere wijze opzoeken 
en bereiken van mensen. Daarnaast is er ook een ge-
sprek gevoerd met adviesbureau Hutspot die onder 
andere werken bij gemeenten aan burgerparticipatie. 
Uiteindelijk heeft dit onderzoek als doel advies 
te  geven over welke elementen kunnen helpen bij 
het inrichten van een succesvol participatieproject.  

Bronnen en modellen die hielpen bij 
het onderzoek 
Voor dit onderzoek over participatie is van een aantal 
bronnen gebruik gemaakt. 
Allereerst is het model van Nina Simon bestudeerd 
en ingepast. In haar boek: The Participatory Mu-
seum beschrijft zij een Me to We model, dit gaat 
over welke rol de participant krijgt of neemt bin-
nen de instellingen. In dit model is de omgeving 
van het museum belangrijk. In iedere laag van het 
model komt er iets bij waardoor de omgeving van 
het museum uiteindelijk verandert in een sociale 
plek vol uitdagingen en interactie tussen mensen.  
Het tweede model dat binnen de participatie wordt 
toegelicht is de Participatieladder van Edelenbos en 
Monnikhof. Dit model gaat vooral in op de verschil-
lende participatievormen. Het model pleit ervoor om 
vooraf te kiezen voor een bepaalde vorm en geduren-
de de gehele voortgang daaraan vast te houden.  
Deze theorie is interessant om de werkwijze en de 
opzet van de vier casestudies te vergelijken en zo  te 
bekijken op welke wijze het project in het model van 
beide theorieën past. 
In dit onderzoek wordt participatie op het 
hoogste niveau bekeken. Dat betekent dat het 
participatieprojecten zijn waar het publiek kan co-
produceren en mee kan beslissen, als je het vanuit 
het model van Edelenbos en Monnikhof bekijkt. Bij 
het model van Simon zit het project op het hoogste 
participatieniveau als er een wisselwerking tussen 
museum en participanten en participanten met elkaar, 
ontstaat. 
Verder is er ook gekeken naar motivatiemodellen 
waarin helder wordt wat mensen beweegt om mee te 
doen aan bepaalde projecten. Zo is het kleurenmodel 
van Caluwé, het belevingsmodel van Smartagent en 
het Golden Circles model van Sinek bestudeerd. Deze 
denkwijzen zijn interessant in relatie tot de rol en de 
motivatie van participanten.

Methode van onderzoek
In dit scriptieonderzoek is gebruik gemaakt van de 
vier eerder benoemde casestudies. Een belangrijke 
bron voor de casestudies zijn de publicaties die naar 
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aanleiding van de projecten zijn uitgegeven. Deze zijn 
uitgebreid bestudeerd. Verder zijn diverse betrokke-
nen waaronder de vier projectleiders geïnterviewd. 
Ook zijn er drie enquêtes onder de participanten van 
het Stadsmuseum Zoetermeer (26), Museum Rotter-
dam (24) en Nederlands Openluchtmuseum (7) afge-
nomen. Dit is gedaan om op een snelle en effectieve ma-
nier antwoord te krijgen op onder andere vragen over 
motivatie om mee te doen en wat het project voor de 
deelnemers uiteindelijk betekend heeft. Om een nog 
diepere laag in de motivatie van participanten boven 
water te krijgen zijn diverse interviews afgenomen. 
Bij Museum Rotterdam en Stadsmuseum Zoeter-
meer zijn de twee projecten ook onderzocht aan 
de hand van het model van Kersti Krug. In dit mo-
del wordt de missie van het museum afgezet te-
genover de opbrengsten van het project. Ook is 
er gekeken naar de verhoudingen tussen het par-
ticipatieproject en de andere museale activiteiten.   
Verder zijn er gesprekken gevoerd met deskundigen op 
het gebied van participatie in de culturele sector maar 
ook met ondernemers uit het niet erfgoedveld. En zoals 
aangegeven is er uitgebreid  literatuuronderzoek gedaan.  
Tenslotte is er gebruik gemaakt van de informatie die 
is opgedaan tijdens de International conference: Mu-
seums and Communities: The Heritage of Belonging 9 
november en 10 november 2012 georganiseerd door 
Erasmus Universiteit Rotterdam en het symposium 
van de Museumvereniging van de sectie Collecties 18 
april 2013. 

Opbouw scriptie
Deze scriptie bestaat uit een aantal bewust 
onderscheiden onderdelen.
Allereerst wordt een kader geschetst. In dit kader 
staat het verschijnsel participatie centraal. Hier wordt 
ingegaan op het ontstaan van participatie in musea als 
onderdeel van de democratisering in en van musea. 
Voorts wordt er dieper ingegaan op een van de be-
langrijker redenen voor musea om participatiepro-
jecten te ondernemen. Het biedt hen bijvoorbeeld 
een goede kans om eigentijds te verzamelen. Het 
theoretisch kader wordt afgesloten met het hoofd-
stuk over communicatie. Uit onderzoek blijkt name-

lijk dat communicatie een zeer belangrijk onderdeel 
is voor het welslagen van een participatieproject.     
Vervolgens worden de vier casestudies toegelicht. In 
deze beschrijvingen wordt nog niet op het resultaat in-
gegaan maar is vooral gekeken naar de doelstellingen, 
visie, missie en communicatie van de vier projecten.  
Daarna wordt ieder project toegelicht met de resulta-
ten. Hierin zijn ook de resultaten van de enquêtes en de 
afgenomen interviews met de participanten verwerkt.  
Tenslotte worden de vier projecten met elkaar verge-
leken. Hier komt vooral naar voren wat succesvol was 
en welke lessen er zijn geleerd. De conclusie en een 
reflectie sluit het scriptieonderzoek af. 



14
1. Participatie 

Participatie is de afgelopen 25 jaar een 
belangrijk item in allerlei vormen van 
democratisch bestuur en dus ook in 
de culturele sector geworden. Wat is 
participatie eigenlijk en waar komt het 
vandaan? Wanneer is het afdoende be-
reikt? En waarom doen musea en cul-
turele instellingen eraan? 

1.1.1. Verandering
Rond de jaren 70 democratiseerde in Nederland ook 
de van oudsher elitaire culturele sector. Binnen de 
musea gebeurde dat ook. Hier kreeg democratisering 
ook wel het etiket New Museology1. Dit betekent 
onder andere dat er meer werd nagedacht over de 
omgang met publiek. Maar ook gingen musea zichzelf 
verschillende vragen stellen: Van wie is het ‘erfgoed’ 
eigenlijk? Of, wie beslist wat bewaard moet worden en 
wat niet? Wie zijn de experts in ons museum? Tevens 
werd er nagedacht over Nieuw Erfgoed. Dit is het 
erfgoed dat men tot kortgeleden nog niet als erfgoed 
zag2. Bijvoorbeeld het mobiele erfgoed zoals auto’s en 
brommers of erfgoed van communicatiemiddelen zo-
als computers of immaterieel erfgoed zoals het vieren 
van Sinterklaas en het erfgoed van nieuwe Nederlan-
ders zoals van Marokkaanse migranten families. Ook 
het verzamelen van deze tijd hoort erbij. Dat laatste 
heet dan vaak eigentijds verzamelen. Bij het participa-
tief verzamelen wordt er op verschillende manieren 
en vormen actief met de deelnemende mensen een 
verzameling opgezet. Het opzetten van een eigentijdse 
collectie, kan een belangrijke drijfveer zijn om aan par-
ticipatie te doen. In paragraaf: 1.3.3. wordt verder op 
de theorie van verzamelen ingegaan. 
Tot de jaren 70 waren het vooral de conservatoren 
die besloten wat er werd gepresenteerd en welke 
verhalen werden verteld. De bezoekers namen dit 
verhaal ook aan. Er werd toen door de samenle-
ving ook heel anders naar musea gekeken dan te-
genwoordig. Musea worden nu eerder als saai ge-

1   Meijer- van Mensch, Léontine en Peter van Mensch 2011: 3. 
2   Meijer- van Mensch, Léontine. Persoonlijke interview. 1 maart 

2013. 

zien3 dan als een kennisinstituut met autoriteit.  
Het verlies aan autoriteit is de constante factor die 
in bijna ieder interview in het boek ‘Het disruptieve 
museum’ van Arnoud Odding terugkeert. Zo vertelt 
Paul Spies van het Amsterdam Museum: ‘Het museum 
was een instituut, een gerespecteerd instituut. Maar 
respect is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend4.’  
De hieronder staande afbeelding toont op heldere 

wijze hoe het museum zijn bezoekers benadert. Zo 
schrijft museologe Nina Simon hierbij dat de instel-
ling een zo waargetrouw verhaal aan de bezoekers 
mee wil geven; een betrouwbare inhoud en van 
hoge kwaliteit. Ongeacht wat de interesse en ken-
nis is van de bezoekers, geeft de instelling aan de 
bezoeker een betrouwbare en goede ervaring 5. 
 
Odding interviewt in zijn boek verschillende museum-
directeuren en vraagt onder andere of de samenleving 
andere eisen stelt dan pakweg tien of twintig jaar gele-
den. Hierop zegt iedereen volmondig ‘ja’. Zo ook Gitta 

3  Odding 2011:93. 
4  Odding 2011: 81.
5  Simon 2010: 2.
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Luiten (toen nog directeur) van de Mondriaan Stich-
ting: ‘De samenleving stelt sowieso meer eisen dan 
100 of 150 jaar geleden toen musea ontstonden. Maar 
als je bedenkt hoe sterk de samenleving veranderd is 
dan kun je niet volhouden dat je hetzelfde moet bie-
den als tien, twintig jaar geleden. Bovendien is de we-
reld natuurlijk met de internationalisering veel kleiner 
geworden. Je hebt nieuwe technieken en al die dingen 
samen zorgen ervoor dat het museum niet meer kan 
doen wat het tien, twintig jaar geleden deed6.’

1.1.2.  Op weg naar participatie
Als we terugkijken zijn musea al vanaf de ja-
ren 70 bezig met veranderen. Toch blijken musea 
nog steeds op zoek te zijn naar nieuwe midde-
len en methoden om het publiek te bereiken. Mu-
sea doen dit op allemaal verschillende manieren.  
In het eerder aangehaalde boek van Odding staat een 
duidelijke conclusie waarom het voor musea zo onge-
lofelijk belangrijk is dat zij hiermee bezig zijn en zich 
er ook bewust van zijn. Odding: ‘Al die verschuivingen 

zijn er de oorzaak van dat musea zich meer richten op 
hun publiek, dat ze zoeken naar nieuwe relaties met 
liefhebbers, kenners, rijkaards, bedrijven en fondsen. 
Ze zoeken naar nieuw draagvlak in een onstabiele on-
dergrond. De veranderingen zijn niet van het laatste 

6  Odding 2011: 80. 

jaar, het is al eerder begonnen. Maar nu de overheid 
drastisch is gaan bezuinigen op kunst en cultuur en in 
mindere mate op musea, is alles in een stroomversnel-
ling gekomen7.’ Charles Esche, directeur van het Van 
Abbemuseum zegt in het boek van Odding het mu-
seum niet meer te zien als een gesloten gebouw maar 
als een werkzaam bestanddeel van de samenleving. 
En Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum 
zegt eigenlijk hetzelfde, net als Dick Rijken directeur 
van STEIM en lector IT en society op de Haagse Ho-
geschool: ‘Musea richten zich weer op de mensen 
omdat ze zien dat ze daar betekenissen, verhalen en 
waarden mee kunnen delen en dat dat meer oplevert 
dan het oude modernistische streven om de waar-
heid te achterhalen en die vervolgens uit te dragen8.’ 
Odding constateert dat het hier nu – en de aandacht 
daarop – van levensbelang is: ‘Het Centraal Museum 
en het Amsterdam Museum zijn twee voorbeelden van 
musea die de actualiteit zoeken. Die de urgentie van 
hun projecten niet in de geschiedenis vinden maar in 
de mensen die nu leven. Maar ook het Stedelijk Mu-
seum Kampen, het Van Abbemuseum, het Nationaal 
Historisch museum, Het Museum Rotterdam en zélfs 
het Rijksmuseum doen eigenlijk hetzelfde. Het zijn 
netwerkmusea die snappen dat het museum niet over 
het verleden gaat maar over het heden. Misschien is 
dat wel een van de grootste misverstanden die aan 
musea kleeft: dat ze over het verleden zouden gaan. 
Musea generen betekenis voor mensen. Betekenis is 
waarde. Ja, betekenis is de belangrijkste valuta om de 
toegevoegde waarde van het museum uit te drukken. 
Voor betekenis wil de maatschappij wel betalen. Bete-
kenis maakt het museum urgent9.’ Odding constateert 
tot slot: ‘Overal zie je musea zoeken naar duurzame, 
nieuwe verbindingen, naar relaties. Het museum moet 
weer van de mensen worden. Mensen moeten weer 
liefdevol over hun museum kunnen praten, over ‘ons 
museum’. Alsof de musea teruggegeven worden aan de 
mensen. Wij, het museum! We the museum!10’
Hoe de verhouding tussen het erfgoed en de samenle-

7  Odding 2011: 59. 
8  Odding 2011: 93.  
9  Odding 2011: 165. 
10  Odding 2011: 56. 
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ving is, wordt in het model11 van Peter  van Mensch in-
zichtelijk gemaakt. Het erfgoed is als het ware de kern 
en met de functies van behouden en presenteren zit 
het museum om het erfgoed heen. Daarna komt de sa-
menleving die weer om de instituties heen zit. Het mo-
del kende eerst een werking van binnen naar buiten.  

Het museum bepaalde wat er gebeurde met het erf-
goed, wat er verteld werd en wat er te zien was. 
Het instituut was een zender, zoals de afbeelding van 
Nina Simon, waarbij de pijlen van het museum naar 
de bezoekers wijst en niet terug. In het nieuwe pa-
radigma is dit juist andersom. Er wordt nagedacht 
vanuit de samenleving. Wat is er interessant in de 
samenleving? Wie leeft er in de samenleving en om 
het museum heen? Wat beweegt hen en wat leeft 
er onder hen? En behoort deze samenleving ook 
niet tot het erfgoed? Hoe verhoudt dit met elkaar?  
In het nieuwe paradigma wordt er verwacht om op zijn 
minst met de omgeving van het museum bezig te zijn. 
Of sterker, de omgeving zal zich bewust of onbewust 
bemoeien met de inhoud van het museum. 

1.2.  Het woord participatie 
En daarmee slaan we een brug naar waar deze scriptie 
feitelijk over gaat: participatie. Participatie als middel 
om een zo groot mogelijke betrokkenheid bij stakehol-
ders te creëren. Uiteindelijk zoals Odding hierboven 
beschrijft ‘Mensen moeten weer liefdevol over hun 
museum kunnen praten, over ‘ons museum’. Alsof de 
musea teruggegeven worden aan de mensen12.’ Met 
meer participatie vergroot je de betekenis van het mu-
seum. Zodat mensen het museum meer gaan waarde-
ren en er een positief gevoel bij krijgen omdat er een 
stukje van hen zelf in het museum zit. 
Wanneer je het woord ‘participatie’ opzoekt in het 
woordenboek wordt participatie beschreven als: ‘het 
deel hebben13’ en ‘actieve, zelfgekozen deelname14.’ 

11   Meijer- van Mensch, Léontine. Powerpoint presentatie: Model-
len. 28 maart 2013. 

12  Odding 2011: 56.
13   Ficq-Weijnen 2004: 364. 
14  Woorden Nederlandse taal. Betekenis participatie. 2013. 19 

maart 2013 <http://www.woorden.org/woord/participatie>. 

Op de website over e-cultuur uit Vlaanderen wordt 
beschreven dat participatie uit de democratiserings-
theorie komt. Hier wordt onder andere het verschil 
beschreven tussen participatie in de cultuur: ‘Ook in 
cultuur spreekt men over participatie en wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen ‘deel nemen’ en ‘deel 
hebben’: deelnemen aan een culturele activiteit als 
toeschouwer is iets anders dan ‘deel hebben’, waar-
mee participatie wordt bedoeld in de besluitvorming 
rond de culturele activiteiten15. Ook heeft het woord 
participatie volgens Regan Forrest interessante etno-
logische wortels: participatie komt uit het Latijns: par-
ticipium en in het Grieks betekent het: delen16.

Wat volgens Nina Simon het verschil is tussen een 
traditioneel museum en een museum met participa-
tieprojecten is dat instellingen dienen als ‘platform’. 
Een platform voor verschillende mensen die gebrui-

15  Grooff, Dirk de. Termen uit o.a cultuur. 2013. 19 maart 2013 
<http://www.cjsm.vlaanderen.be/e-cultuur/beleidskader/bouw-
stenen/lexicon/>.

16  Forrest, Regan. Audiences, Visitors, Participants. 6 juli 2012.19 
maart 2013<http://reganforrest.com/category/language/>
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kers en makers zijn van de inhoud of het onderwerp. 
Dit betekent dat het instituut niet kan garanderen 
wat de ervaring zal zijn van de bezoeker. In plaats 
daarvan biedt de instelling de mogelijkheid om een 
bezoekerservaring te kunnen co-produceren17. Dit 
betekent dus dat volgens Simon alle verschillende 
personen mee helpen om een ervaring te creëren.  

1.3.   Waarom participatie in 
musea?

Voor musea zijn er verschillende motieven en rede-
nen om aan participatie te doen. In deze paragraaf 
worden drie motivaties aangedragen waarom partici-
patie belangrijk is voor musea. Het gaat hierbij om: 
social inclusion, co-creatie en verzamelen. Het geeft 
wellicht nieuwe inzichten en biedt handreikingen om 
in de instellingen te gaan werken met participatie.   

1.3.1.  Social inclusion 
Een belangrijk thema bij het ontstaan van participa-
tie is de rol van het museum binnen communities zoals 
Richard Sandell die beschrijft. ‘De functie van het mu-
seum die van een bemiddelaar. Een bemiddelaar tus-
sen de gemeenschap en communities. Waarbij sommi-
gen mensen geen lid zijn van deze communities, werkt 
het museum als een soort vangnet18.’ Daarnaast is het 
ook de taak van het museum om educatief en sociaal 
te participeren op de verschillende groepen in de sa-
menleving. Hierbij komt het idee van ‘social inclusion’ 
om de hoek kijken. Sandell is een belangrijke initiator 
van dit begrip. Hij heeft verschillende onderzoeken en 
programma’s in Engeland geleid, waar het verschijn-
sel van oudsher al verder is ontwikkeld19. Musea kun-
nen (of moeten) een maatschappelijke functie vervul-
len om groepen die te veel buiten de maatschappij 
staan er weer bij te betrekken. Deze groepen zijn 
vaak ook groepen die het museum niet bezoeken. 
Met het idee van social inclusion is rond 2001 ‘Blauw-

17 Simon 2010: 2.
18  Sandell 2003: 16.
19   University of Leicester. Research interests. 2013. 9 mei 2013 

<http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/people/
Prof%20Richard%20Sandell/research-interests>. 

druk’ geïnitieerd in Nederland20. Vier musea kregen 
drie jaar lang de kans om nieuwe doelgroepen aan 
zich te binden. Blauwdruk heeft enkele musea de ogen 
geopend en geholpen met het kijken naar het eigen 
publiek maar ook naar de eigen rol in de maatschappij.  
Als je het begrip social inclusion nader bekijkt, be-
staat het in de kern uit drie essenties: fysieke en 
mentale toegankelijkheid, participatie en representa-
tie21. Deze begrippen worden steeds meer herkend 
en begrepen als sleutels tot een duurzame ontwik-
keling. In de ‘ICOM code of ethics for museums’22 
wordt dieper ingegaan op de samenleving en de di-
verse communities waarvoor het museum waarde 
heeft. Centraal staat dan om als museum samen met 
diverse communities kennis en activiteiten te delen.  
Met de ontwikkeling van nieuwe media is het overi-
gens steeds gemakkelijker om sneller in contact te 
komen met diverse communities. Ook is de politiek 
zich bewust van deze positie die het museum kan 
innemen. Zo zijn er verschillende fondsen zoals het 
cultuurparticipatiefonds23 dat culturele instellingen 
stimuleert om mensen uit hun omgeving bij hun acti-
viteiten te betrekken. De Raad voor Cultuur schrijft 
ook in hun beleid dat musea ervoor kunnen zorgen 
dat er een verankering is in de samenleving en dat zij 
optimale participatie mogelijk kunnen maken24. Ook 
is er het advies om voor het publiek zo breed moge-
lijk toegankelijk te zijn. En wanneer het museum een 
rol van betekenis wil spelen en verbanden wil leggen 
met  de maatschappij, dan is de maatschappij uiter-
aard van groot belang25. De sleutel tot verbintenis en 
het leggen van verbanden wordt gevonden in partici-
patieve aanpakken: ‘Musea hebben een sociaal-cultu-
rele taak waardoor zij bijdragen aan het functioneren 
van een open, democratische samenleving die bur-

20  Vreede 2005: 12.
21   Meijer- van Mensch, Léontine. Powerpoint presentatie: Model-

len. 28 maart 2013.   
22   Participatie COMCOL. Code/ethics. 2012. 29 november 2012 

<http://icom.museum/the-vision/code-of-ethics/>.  
23   Rijksoverheid. Cultuurparticipatie. 2013. 29 november 2012. 

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/
vraag-en-antwoord/wat-is-cultuurparticipatie.html>.

24  Kersen 2013: 7.
25  Kersen 2013: 11. 
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gers in staat stelt en uitnodigt om te participeren26.’  
Door al deze ontwikkelingen is het museum sterk 
aan het veranderden van ‘voor allemaal’ naar ‘van al-
lemaal!’.  De rol van participatie die dit kan versterken, 
blijkt een essentiële factor.

1.3.2. Co-creatie
Het model van Nathan Shedroff27 helpt bij het nadenken 
over de reikwijdte van participatieve vormen van ten-
toonstellen. Tot waar strekt de invloed van de tentoon-
stellingsmaker (producent) en waar neemt de bezoeker 
zelf het heft in handen? Wat gebeurt er met bezoekers 
en welke effecten kan bewuste co-creatie hebben? 
Het model laat zien hoe elke overdracht van informatie 
uiteindelijk een proces is van co-creatie. Hoe van pure 
data uiteindelijk (mogelijk) wijsheid wordt gecreëerd. 
Dit model wordt hieronder toegelicht omdat het helpt 
bij het nadenken over hoe je bezoekers kan betrekken 
bij het bieden van ervaringen en het creëren van kennis.   

Vanuit data (in de regel plat, contextloos en min of 
meer onbegrijpelijk) maakt de producent informa-
tie (geordend, gestructureerd, gecontextualiseerd). 
Deze informatie is het begin van kennis maar het is 
nog slechts de basisinformatie die vaak algemeen 
en onpersoonlijk is.28  De kennis, in de derde cirkel, 
ontstaat door persoonlijke ervaringen. Deze ervarin-
gen ontstaan in verschillende condities bijvoorbeeld 
doordat mensen zelf kijken, nadenken en reflecteren 
of met elkaar spreken en elkaar verhalen vertellen. 
In de laatste cirkel is deze kennis als het ware ver-
innerlijkt. Die kennis is dan helemaal eigen gemaakt, 
je kan erover vertellen en praten, evalueren en inter-
pretaties van geven. Laten we dat wijsheid noemen. 
In het model staan ook een rode cirkel en een blauwe 
cirkel. De rode cirkel representeert het domein van 
de producenten. De producenten (in dit geval muse-
ummedewerkers) maken informatie en kennis in bij-

26  Kersen 2013: 13.
27   Shedroff, Nathan. Meaningful experience.19 april 2011.23 mei 

2013 <http://www.nathan.com/thoughts/MeaningfulExperi-
ences.pdf>. 

28   Smit, Ruben. Powerpoint presentatie:Rethinking the Experience 
from a Learners Point of View. 23 april 2013. 

voorbeeld een tentoonstelling door data (objecten) 
van context te voorzien met teksten, video’s, vormge-
ving. De blauwe cirkel is het domein van de bezoekers. 

De bezoekers zullen per definitie hun eigen verhaal 
(door eigen biografie, voorkennis en voorkeuren) toe-
voegen aan het geboden verhaal in de tentoonstelling. 
Daarom is de ervaring (oranje cirkel) goeddeels het 
domein van de bezoekers. Kennisproducenten (hier 
de tentoonstellingsmakers) hebben naar verhouding 
beperkt de mogelijkheid de ervaring van de bezoekers 
te sturen. In de kern is dit gegeven het beginsel van 
elke vorm van co-creatie; de tentoonstellingsmaker 
geeft een aanzet, de bezoeker maakt zijn eigen ver-
haal af. In het model overlappen daarom de rode en de 
blauwe cirkel elkaar. Tegelijk ligt hier een enorme kans 
tot goede participatieve samenwerking tussen de mu-
seummedewerkers en de bezoekers. Door co-creatie 
actief te onderzoeken en er aan te gaan doen ontstaat 
er een bewuste en actieve vorm van participatie waar-
bij ook rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. 

1.3.3.  Eigentijds verzamelen 
Om het eigentijds verzamelen beter te begrijpen in de 
context van de participatie moet er eerst ingegaan wor-
den op het ontstaan en het denkgoed van het huidige 
verzamelen. Daarom wordt er eerst terug in de tijd ge-
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gaan namelijk naar de Verlichtingsperiode rond 175029. 
In deze periode ontstonden er initiatieven van mensen 
die bij elkaar kwamen om hun verzamelingen en kennis 
te delen. In de regel werden particuliere verzamelaars 
lid van diverse wetenschappelijke genootschappen om 
kennis uit te wisselen en hun verzamelingen te tonen. 
Hierbij werd kennis overgedragen en daar reageerden 
andere geleerden weer op. Volgens Léontine Meijer- 
van Mensch was dit misschien wel het begin van parti-
cipatie. ‘Verzamelaars participeerden op elkaar door 
reactie, kennis en voorwerpen voor te dragen. Hier 
was participatie een oude vaktraditie waarbij dus ver-
schillende mensen hun kennis met elkaar deelden30.’  
 
Vanaf de jaren 70 van de 20ste eeuw komen er allerlei 
nieuwe vragen op museumprofessionals af. Wat is de 
taak en de rol van het museum? Wie beslist er wat 
verzameld moet worden en wat niet? Wanneer moet 
iets verzameld worden? En wanneer is iets eigenlijk 
erfgoed en wanneer niet? Dit soort vragen werden in 
die tijd geuit en in de kern zijn die vragen er nog steeds.  
Vanaf die tijd experimenteren musea met nieuwe 
vormen van collectieontwikkeling en het bereiken 
van nieuw doelgroepen. ‘Als de wijkbewoners niet 
naar het museum komen, moet het museum maar 
naar de wijk31.’ Bijna vier decennia later klinkt er een 
echo in de publicatie van het project Buurtwinkels 
van Amsterdam Museum: ‘Als de berg niet naar Mo-
hammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten 
gaan32.’ Het ‘fenomeen’ is nog steeds springlevend 
of zoals Grondman het verwoordt: ‘Deze gedachte 
past heel goed in het kunst- en cultuurbeleid van de 
jaren ’70, dat bol stond van termen als sociale sprei-
ding en democratisering33.’ Zo ontstaan er verschil-
lende termen: Nieuw Erfgoed, social inclusion, die 
uitdrukking geven aan een wens om in een andere 
vorm met collecties en bezoekers om te willen gaan.  

29   Teylers Museum. Eeuw van de genootschappen. 2013. 17 april 
2013  <http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/thema/
lg18018.html>. 

30   Meijer- van Mensch, Léontine. Persoonlijke interview. 1 maart 
2013.

31 Grondman 2010: 163. 
32 Maris 2012:19. 
33 Grondman, 2010: 163. 

1.3.3.1. Representatief verzamelen 
Een van de belangrijke theorieën om de verandering 
in het verzamelen te begrijpen is de Rubbish Theo-
ry34 van Michael Thompson. Thompson breekt als het 
ware met het huidige idee van verzamelen. Namelijk 
dat een object zich eerst moet bewijzen in de tijd om 
te bepalen of het waard is om te worden verzameld of 
juist niet. Die manier van verzamelen noem je trans-
historische culturele waardebepaling. Hierbij neemt in 
het beginsel de gebruikswaarde af en stijgt daarna juist 
de historische en culturele waarde. Bij het model van 
Thompson komt er een nieuwe term bij namelijk: ge-
forceerd musealiseren35. Wanneer je geforceerd gaat 
musealiseren wacht je niet de lijn van trans-historische 
waarde af maar spring je hier eerder op in. De voor-
werpen die je dan verzamelt, zijn alledaagse voorwer-
pen die voor het grootste deel nog bruikbaar zijn in de 
maatschappij.   
Tijdens een debatavond36 neemt stafmedewerker van 
het ICN (later opgegaan in het RCE) Arjan Kok de 
stelling in dat musea te veel van hetzelfde verzame-
len. Dit komt omdat musea reactief verzamelen: ‘ze 
wachten af wat veilinghuizen en particulieren aan-
bieden en laten het verzamelen van nieuwe soorten 
objecten over aan de privé- verzamelaars37.’ Als je 
deze uitspraak reflecteert op het model van Thomp-
son dan zegt Kok dat musea te veel op de lijn zitten 
van de historisch en culturele waarde. Door die per 
definitie afwachtende houding vreest Kok, dat er la-
cunes ontstaan bij musea omdat alleen privé ‘ver-
zamelaars ‘nieuwe soorten objecten’ verzamelen.  
Peter van Mensch beschrijft twee vormen van ver-
zamelen: direct en indirect verzamelen. Direct ver-
zamelen betekent dat het voorwerp rechtstreeks 
uit zijn oorspronkelijke context wordt verworven 
en gemusealiseerd. Dit gebeurt echter zelden. De 
meeste objecten worden verkregen via particuliere 

34  Parsons, Liz. Thompsons Rubbish Theory: Exploring the Practic-
es of Value Creation. 2013. 26 april 2013. <http://www.acrweb-
site.org/volumes/eacr/vol8/eacr_vol8_102.pdf>. 

35  Meijer- van Mensch, Léontine. Powerpoint presentatie: Model-
len. 28 maart 2013. 

36  Debat: 27 maart 2008 georganiseerd door het Instituut Collectie 
Nederland, Reinwardt Academie over verzamelen. 

37 Bletz 2008: 16.
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verzamelaars, handelaren, veilinghuizen en andere 
musea. Dit noemt Van Mensch, indirect verzamelen38.  
Maar wanneer is iets het waard om te worden verza-
meld? Hiervoor geldt de zogenoemde ‘incubatietijd’. 
Waarbij pas achteraf – voorbij de waan van de dag 
-  echt kan worden besloten om iets op te nemen in 
de collectie of niet. ‘In de archiefwereld en in de we-
reld van de monumentenzorg hanteert men al sinds 
jaar en dag een (wettelijke) termijn van vijftig jaar. Het 
huidige proces van “inkrimpen van het heden” zet de 
termijn van vijftig jaar voor archieven en monumen-
ten onder druk39.’ Met het ‘inkrimpen van het heden’ 
wordt bedoeld dat er sneller de eigentijd wordt ver-
zameld. 

1.3.3.2.   Het Nieuwe Verzamelen 
Verschillende termen zijn al de revue gepasseerd 
maar nog niet de term ‘Nieuwe Verzamelen’. Dit 
begrip definieert Arjen Kok als: ‘[..] een ontwikke-
ling waarin het museum opnieuw de relatie met de 
maatschappij definieert en dan met name in relatie 
met de collectie. [..] Het kenmerk van het Nieuwe 
Verzamelen is dat het museum anderen, buitenstaan-
ders, de verantwoordelijkheid geeft bij de ontwik-
keling van de collectie. Het museum wil daarmee de 
beperkingen overstijgen die het eigen aankoopbud-
get en het beperkte personeelsbestand opleggen40.’ 
Hierbij is het museum vooral op zoek naar nieuwe re-
laties. Ze zijn als het ware op zoek naar een nieuwe 
samenwerking met mensen uit verschillende lagen 
van de samenleving. Maar dit kan ook samenwerking 
met bedrijven zijn. Misschien kan je ook stellen dat de 
criteria waar men steeds naar op zoek is bij het verza-
melen worden aangevuld met  criteria die de mening 
en ideeën van de gemeenschap verwoorden. Arjan 
Kok zegt dat er drie vormen te onderscheiden zijn in 
het Nieuwe Verzamelen: ‘1. Het museum verzamelt 
geen voorwerpen maar relaties. 2. Het museum gaat 
strategische allianties aan in een verzamelnetwerk. 
3. Het museum vraagt groepen en individuen om 

38  Mensch 2003: 32. 
39  Mensch 2003: 32.
40  Kok 2009: 54.

hun eigen cultuur en geschiedenis te verzamelen41.’ 
Eigenlijk is het niet een heel raar idee om de gemeen-
schap zo’n duidelijke rol te geven bij de vorming van de 
collectie, stelt Kok. Tenslotte hebben zij ‘de kennis van 
hun eigen cultuur, maar bovendien is de gemeenschap 
de morele eigenaar van hun collectie.’  
Wat Kok mooi omschrijft is het verzamelen van 
herinneringen. ‘Herinneringen zijn vaak opgehangen 
aan haakjes in ons geheugen. En als je dat haakje te-
genkomt, komt de herinnering ook weer boven. Een 
liedje op de radio bijvoorbeeld roept weer beelden 
op van het schoolfeest of de vakantie, een bloesem-
geur brengt je weer terug in de tuin van je groot-
ouders. Voorwerpen in museumcollecties zijn ook 
van die haakjes in het geheugen. De museumcollec-
tie vormt zo een belangrijk deel van ons collectief 
geheugen42.’
Zo brengt ook Jacques Börger (hoofd afdeling Com-
municatie en Educatie Museum Rotterdam) de stel-
ling: ‘Musea moeten laagdrempelige en maatschappij-
gerichte instellingen zijn en niet opereren vanuit een 
ivoren toren43.’ Tegenwoordig is Museum Rotterdam 
bezig met het verzamelen van de eigen tijd door speci-
ale wijkconservatoren, de zogenoemde urban-curator. 
Börger: ‘musea moeten het publiek een actievere rol 
geven in het verzamelen van de eigen tijd44.’ 

1.4.   Het toepassen van 
participatie: twee 
modellen

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de twee 
verschillende modellen van participatie. Deze bieden 
houvast om de theorie van participatie verder te be-
grijpen. In het verdere onderzoek wordt vaker op 
deze twee modellen teruggepakt.

1.4.1.   Participatieladder van 
Edelenbos en Monnikhof 

Participatie kent verschillende vormen. Deze vari-

41  Kok 2009: 54.
42  Kok 2009: 56.
43   Bletz 2008: 16.
44   De laatste quote van Börger is afkomstig uit de Erfgoed Arena 

van 2008. Soolsma, Berit. Nieuw Erfgoed. 1 augustus 2008. 
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eren bijvoorbeeld van heel betrokken zijn tot het 
‘liken’ van een pagina op Facebook. Edelenbos en 
Monnikhof hebben op basis van de mate van be-
trokkenheid de Participatieladder ontworpen45. De 
Participatieladder bestaat uit vijf treden. De laag-
ste trede is ‘informeren’; hierbij heeft de participant 
het minste invloed. De participant wordt hier door 
de instelling alleen op de hoogte gesteld. Wanneer 
je terug reflecteert naar het co-creatie model (afb. 
6.) kan je stellen dat hier alleen de data en informa-
tie die de producent heeft gemaakt wordt gegeven.  
De tweede trede is ‘raadplegen’; hierbij heeft de ont-
werper nog het grootste invloed. Met het ‘raadplegen’ 
wordt met name gekeken naar de mening van parti-
cipanten door middel van een enquête of stemming 
bijvoorbeeld. De derde trede is ‘adviseren’, hierbij 
vindt een persoonlijke ontmoeting plaats tussen de 
ontwerper en de participanten, dit kan bijvoorbeeld in 
de vorm van een voorlichtingsavond zijn. Hierbij kun-
nen de participanten hun mening geven over de voor-
gelegde ideeën. Het is dan aan de ontwerper om met 
de opgedane feedback verder te gaan. De vierde trede 
is ‘co-produceren’; bij deze trede wordt een actieve 
samenwerking gecreëerd tussen ontwerper en par-
ticipant. Hierbij heeft de participant meer stem dan 

45  Gu, Paul. Participatievormen.28 april 2011. 27 mei 2013 <http://
participatiewiki.be /wiki /index.php/Participatieladder#Het_
model_van_Edelenbos_en_Monnikhof_.282001.29.C2.A0>.

de ontwerper. Er wordt hier dus goed geluisterd en 
ingegaan op de behoefte van de participant. De laat-
ste vijfde trede is ‘meebeslissen’, hier is de participant 
volledig volwaardig actief in een rol van ontwerper. 
Hij beslist letterlijk mee over wat er gaat gebeuren.  
Wanneer je als museum begint met een participatie-
project, wordt volgens de theorie van Edelenbos en 
Monnikhof een tree uitgekozen. Deze tree blijft lei-
dend voor het gehele project. 

Het adviesbureau Hutspot werkt in de praktijk met de 
Participatieladder. In de uitvoering van participatietra-
jecten hangt het bureau als het ware aan iedere trede 
van de ladder een ‘tool’. Deze tools vertellen wat voor 
soort medium je kan gebruiken op welke trede. Zo 
horen bij de tree: co-produceren de tools: Wiki, ont-
werpruimte en community46. 
Hutspot richt zich overigens op digitale partici-
patie: eParticipatie. Zo is het adviesbureau bezig 
met conceptontwikkeling voor gemeenten, over-
heid en bedrijven die aan eParticipatie willen doen.  
Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een park 
wil aanleggen kan het juist helpen om daarbij be-
trokkenheid te creëren. eParticipatie is in dit ge-
val vooral het online bereiken van mensen. Huts-

46   Bruggen, Elsa van. Aanpak e-participatie.15 februari 2011. 19 
maart 2013 <http://www.slideshare.net/elsavb/eparticipatie-
aanpak>.

afb. 7. 

 
Edelenbos en 
Monnikhof. Par-
ticipatieladder. 
‘Model’. 2000.
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pot heeft verschillende stappen ontwikkeld om 
zo een goed participatieproject op te zetten.  
Dit begint vooral met het bedenken van wat voor resul-
taat je wilt bereiken en waarom je op deze manier iets 
wilt gaan doen. De vragen die je van te voren moet stel-
len zijn: Wat willen we met dit project bereiken? Wat 
willen we bereiken met eParticipatie? Welk resultaat le-
vert het op? De antwoorden die hier uitkomen vormen 
zoals adviseur Elsa van Bruggen47 dat noemt: ‘een stip 
op de horizon tijdens het hele project.’Naast de Partici-
patieladder werkt Hutspot ook met de kleuren van Ca-
luwé. Dit model komt uitgebreid aan de orde in 2.2.1.   

1.4.2.  Model Nina Simon 
Nina Simon biedt op haar beurt een model dat zich 
sterk richt op de directe omgeving van het museum.  

 

De omgeving en de inhoud van het museum, zoals 
de collecties en objecten, kunnen immers bijdragen 
aan participatie. Het model48 dat zij heeft ontwikkeld 
bestaat uit vijf stadia. Het laagste stadium is dat het 
publiek alleen komt om te consumeren. Hier bezoekt 
het publiek de instelling en komt betrekkelijk passief 
de objecten bekijken. Het volgende stadium is de in-
teractie die ontstaat tussen de objecten en informa-

47  Bruggen, Elsa van. Persoonlijk interview. 8 maart 2013
48  Simon 2010: 27.

tie met de bezoeker. Bij het derde stadium ontstaat 
er een interactie tussen communities, die het museum 
aanspreekt, en waarbij het museum ervoor zorgt dat 
verschillende netwerken met elkaar in aanraking ko-
men. Het vierde stadium zorgt dat de verschillende 
netwerken en communities zowel op het niveau van 
een individu een sociale interactie gecreëerd wordt 
tussen deze netwerken. Op deze manier zorgt het mu-
seum ervoor dat er nieuwe verbintenissen ontstaan.  
Het laatste stadium is ten slotte het stadium waarbij het 
individu als in een groep op een sociale manier betrok-
ken is bij de activiteiten van het museum. Deze wijze is 
met name gericht op de sociale functie die het muse-
um kan creëren.  Zo wordt er iedere keer een stap ge-
maakt waardoor uiteindelijk het hoogste participatieve 
stadium wordt bereikt. Hier is het museum een sociale 
plek vol met uitdagingen en interactie tussen mensen.  
Het model van Simon is anders dan van Edelenbos en 
Monnikhof waarbij je vooraf kiest op welke trede je 
gaat staan en op dat niveau gaat uitvoeren. Bij Simon 
moet je aan alle stadia voldoen om volledige participa-
tie te verkrijgen. 
Trede drie is interessant omdat je daar als museum 
communities wilt aanspreken. Hierdoor kan interac-
tie ontstaan tussen verschillende groepen. Daar komt 
ook het ideeëngoed rondom Social Inclusion van Sandell 
om de hoek kijken, waarbij het museum ook speciale 
groepen aanspreekt hier werd in paragraaf 1.3.1. dieper 
op ingegaan. Bij de communities van Simon gaat het niet 
alleen over groepen die het museum nooit bezoeken 
maar over communities waarbij participanten een groep 
vertegenwoordigen, bijvoorbeeld zorgverleners. 
 
Tijdens een tweedaagse conferentie met als onder-
werp: ‘Museums and communities the heritage of belon-
ging’ georganiseerd door de Erasmus Universiteit49 
passeerden verschillende musea en onderzoeken de 
revue. Telkens kwam de vraag naar voren hoe je het 
beste communities kan aanspreken. Uit ervaring bleek 
dat er vaak delen van de organisatie achterblijven die 
invloed uitoefenen op het project. Door je sterk te 

49   Symposium. Museums and communities the heritage of belong-
ing. 9, 10 november 2012 Erasmus Universiteit. 

afb. 8.  
Simon, Nina. Participatie model.‘Model’. 2010.



23
richten op specifieke communities gebeurt het dat je 
als instelling juist een exclusief karakter krijgt (in plaats 
van het beoogde inclusieve). Hoebink en Verryke ver-
telden over hun bevindingen naar community musea en 
werken met meta-thema´s. Er is vooral naar de voor-
gaande projecten in Nederland en België gekeken. De 
ervaringen en de lessen over hoe je communities kunt 
aanspreken werden onderzocht. Hier bleek dat door 
je sterk op communities te richten, je andere gebruikers 
en bezoekers uitsluit. Door echter gebruik te maken 
van zogenoemde meta-thema’s spreek je echter grote 
groepen aan. Bijvoorbeeld bij het onderwerp familie. 
Iedereen komt voort uit een familie en een ieder heeft 
wel een bepaald gevoel bij het begrip familie. Door in 
te spelen op een meta-thema spreek je een grotere 
groep mensen aan en voorkom je dat anderen zich niet 
aangesproken en dus buitengesloten voelen.

1.5.   Participatie in 
Nederlandse musea  
op dit moment

Samen met Léontine Meijer- van Mensch50, Verryke en 
Hoebink51 spraken we over de participatieprojecten in 
Nederlandse musea. De belangrijkste vraag is natuur-
lijk: hoe zij tegen de participatieprojecten aankijken en 
waar verbeterpunten liggen? 
Meijer-van Mensch zegt hierover: ‘Participatie bete-
kent voor mij als museumprofessional werken met 
veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. Dit 
zichtbaar maken met de mensen waar de verandering 
plaats vindt en dit verspreiden onder andere mensen. 
Want nog steeds is het imago van participatie rond 
musea dat het maatschappelijk relevant moet zijn. 
Maar dat hoeft niet altijd. Ook het idee dat participa-
tie altijd over een minderheidsgroep of een moeilijke 
wijk moet gaan is jammer. Spannend is het als we eens 
weggaan bij dit begrip en het concertgebouw een par-
ticipatieproject zou doen52.’

50   Meijer- van Mensch, Léontine. Persoonlijke interview. 1 maart 
2013. 

51   Verryke, Helene en Dorus Hoebink. Persoonlijk interview. 13 
maart 2013.

52   Meijer- van Mensch, Léontine. Persoonlijke interview. 1 maart 
2013. 

Hoebink zegt: ‘Niet alle musea moeten community 
musea worden of willen zijn. Maar het is goed om na te 
denken welke positie je hebt53.’ Hij vervolgt: ‘Je moet 
er toch niet aan denken dat je in ieder museum iets 
moet doen. Het is toch soms ook eens lekker om naar 
een museum te gaan en fijn te kijken?’ Verryke consta-
teert dat musea de participatieprojecten te vaak als 
iets eenmaligs zien. ‘Het is zonde dat musea tijdens 
een project enorm veel leren, maar dat die leercurve 
uiteindelijk verloren gaat omdat het museum ermee 
stopt54.’ 

1.5.1. Conclusie
De relevantie van participatieprojecten en wat dat het 
museum oplevert, is te vaak onbekend. Daarom is dit 
veelal een eerste punt waar musea direct op bezuini-
gen. Daarnaast wordt er ook steeds gesproken over 
‘projecten’ en die zijn in hun kern tijdelijk en aflopend. 
Wanneer je als museum ervoor kiest om participatie-
projecten volledig te implementeren, wordt de leer-
curve niet beëindigd. 
Belangrijke motivaties om aan participatie te doen is 
onder andere voor het sociale karakter wat participa-
tieproject hebben. Zo kan social inclusion helpen bij het 
betrekken van onder andere minderheidsgroepen en 
communities. Door te werken met deze groepen helpt 
het museum aan hun identiteitsvorming. Daarnaast 
kan participatie een belangrijk impuls geven over het 
nadenken over het eigentijds verzamelen. Participatie 
kan hierbij de leidraad zijn om een eigentijds collec-
tie op te stellen. Ten slotte is co-creatie een bewust-
wording op wat voor manieren in het tentoonstellen 
het samenwerken met participanten kan bijdragen.  
Wanneer musea zich bezighouden met de omgeving 
van hun museum wordt de betekenis van het museum 
vergroot. Zodat mensen het museum meer gaan waar-
deren en er een positief gevoel bij krijgen omdat er 
een stukje van hen in het museum zit. 

53   Hoebink, Dorus. Persoonlijk interview. 13 maart 2013. 
54   Verryke, Hélène. Persoonlijk interview. 13 maart 2013. 
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Bij participatie wordt onder ande-
re nagedacht over de rol van de be-
zoeker en de samenleving in het 
museum en er wordt gekeken hoe 
je de ‘mensen’ deze rol kan geven.  
Wanneer je als museum aan participa-
tie gaat doen, heb je dus mensen nodig 
die naar je museum komen en gaan par-
ticiperen. Een museum moet de com-
municatie richten op de mensen die het 
wil bereiken.  In dit hoofdstuk: marke-
ting en communicatie, wordt ingegaan 
op de manier hoe je mensen het beste 
buiten het museum kan bereiken maar 
ook hoe je dit intern (de organisatie) 
doet. Een goede en vooral gestructu-
reerde communicatie zorgt ervoor dat 
mensen gestimuleerd worden om bij 
het museum ‘iets’ te gaan doen. 

2.1.1.  Interne communicatie 
Wanneer je de term ´interne communicatie´ Googlet 
heeft één van de eerste links die eruit komt de kop: 
´Interne communicatie bepaalt het succes55 .́ Hierin 
staat beschreven dat er betrokkenheid gecreëerd 
moet worden tussen de werknemers en de directie. 
Wanneer de betrokkenheid groot is wordt het parti-
cipatieproject met veel meer ´liefde´ gedragen en ook 
beter naar buiten uit gedragen. Dit betekent dus dat 
de start van een participatieproject altijd in de organi-
satie begint. Zelfs als er een buitenstaander is die een 
participatief project voorstelt dan nog moet dat idee 
wel eerst landen in de eigen organisatie om het de no-
dige handen en voeten te geven. Voordat er iets naar 
buiten wordt gebracht, is het belangrijk dat de hele 
organisatie van het participatieproject op de hoogte is.   
Tegelijkertijd kwam uit de diverse gesprekken de ei-
gen organisatie telkens terug als punt van zorg. Im-
mers, wanneer niet de hele organisatie van back 
office tot front office56 doordrongen is van nut en 

55  managementsite. Interne communicatie. 16 november 2009. 9 
april 2013 <http://www.managementsite.nl/6912/organisatiecul-
tuur/interne-communicatie-bepaalt-succes.html>.

56 Meijer- van Mensch 2012: 13.  

noodzaak van het project of het project niet be-
grijpt, heeft dit gevolgen voor de uitkomsten.  
Zo stelt Meijer-van Mensch in haar essay dat wan-
neer met een groot team als het ware uit het muse-
um wordt getreden, je ervoor kunt zorgen dat een 
veel grotere groep mensen wordt bereikt. Maar dan 
moet dat, zoals Meijer-van Mensch beschrijft, wel 
door de hele organisatie breed gedragen worden57. 
Op de vraag aan Meijer-van Mensch58 hoe zij 
het ideale participatieproject ziet, zegt zij dat je 
er als museumdirecteur eerst voor moet zor-
gen ‘dat alle neuzen dezelfde kant op staan.’  
Verryke en Hoebink schetsen een participatiepro-
ject als iets wat integraal in de organisatie wordt 
geïmplementeerd. ‘Dat je eigenlijk geen communica-
tieafdeling nodig zou moeten hebben want iedereen 
doet aan communicatie.’ Dat het hele museum in 
teken staat van de betrokkenheid van de gemeen-
schap om zich heen59. Wat zij schetsen kan dus al-
leen wanneer de interne communicatie optimaal is.  
 
Een ander belangrijk onderdeel voor een goede in-
terne communicatie is het met elkaar in gesprek gaan. 
Zorg ervoor dat het participatieproject geen gedwon-
gen feit is maar dat er een wisselwerking plaatsvindt.  
Zo kan er gedacht worden: ‘als de werknemer het al 
niks vindt of het niet begrijpt, in hoeverre kan het pu-
bliek het dan begrijpen?’  
Kortom, de interne communicatie is de basis van een 
participatieproject. 
Daarbij is vooral het begrijpen van het participatie-
project door alle betrokkenen en het waarom van het 
project belangrijk.
   
2.1.2.   Methode van  

Start with why
Dat is ook het centrale thema in het boek van Simon 
Sinek ‘Start with why’. Dit boek beschrijft hoe grote 
leiders inspireren waardoor iedereen in actie komt. 

57   Meijer- van Mensch 2012: 13.  
58   Meijer- van Mensch, Léontine. Persoonlijke interview. 1 maart 

2013. 
59  Verryke, Helene en Dorus Hoebink. Persoonlijk interview. 13 

maart 2013.
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En dat is ook feitelijk precies wat musea met hun par-
ticipatieprojecten willen bereiken. Mensen inspireren 
waardoor ‘iedereen’ in beweging komt en gaan parti-
ciperen. Sinek schenkt ook aandacht aan de organisa-
tie en waarom het belangrijk is om juist de werkne-
mers te enthousiasmeren. Dit doet hij door gebruik 
te maken van de ‘Golden Circles’. Als de werknemers 
begrijpen waarom ze iets doen en waarvoor dit uit-
eindelijk goed is, is de motivatie veel groter. Deze mo-
tivatie heeft ook effect op het uiteindelijke succes van 
het bedrijf. De zogenoemde ‘Golden Circles’ is dan 
ook de essentie van het boek. Deze cirkels laten zien 
waarom sommige organisaties succesvol zijn en ande-
ren eer niet.  In iedere cirkel staat een centrale vraag: 
‘Wat’, ‘Hoe’ en de belangrijkste de ‘Waarom’- vraag60.  

afb. 9. Santin, Angelo. knowing youre why. ‘Model’. Juni 2012 61.
Organisaties, die deze vragen goed kunnen formuleren 
en kunnen beantwoorden, hebben een grotere kans 
op succes. 
Met deze drie vragen maakt hij een link naar de her-
senen van de mens. De buitenschil van de hersenen 
wordt de ‘neocortex’ genoemd. Deze buitenste schil is 

60  Sinek 2009: 56.
61   Santin, Angelo. knowing youre why. Juni 2012. 19 maart 2013 

<http://www.canadianchiropractor.ca/content/view/2395/63/>.

betrokken bij de zintuiglijke waarneming, bewuste be-
wegingen, het abstracte denken en de taal. Deze func-
ties worden gekoppeld aan de vraag ‘wat en hoe’. Dit 
leidt tot meer rationele antwoorden.
De waarom-vraag wordt gekoppeld aan het limbisch 
systeem. Het limbisch systeem is gekoppeld aan de 
emotie, motivatie, genot en het emotionele geheugen.  
Sinek benadrukt dat juist de ‘waarom-vraag’ mensen kan 
emotioneren waardoor een grotere groep actief wordt.  
Door de cirkels in je eigen organisatie vast te stel-
len, ontstaat er een situatie waarin het voor iedereen 
duidelijk is waarom er op die manier wordt gewerkt. 
Uiteindelijk staan de neuzen dezelfde kant op. En dat 
is dus precies wat Meijer- van Mensch sterk bepleit als 
het gaat om gedragen participatie. 

2.2.   Wie wil mijn  
museum bereiken? 

Wanneer je als organisatie een participatieproject gaat 
starten wil je er uiteindelijk voor zorgen dat een groep 
mensen actief wordt in het museum en met name tij-
dens het project. 
Voorafgaand aan het project is het daarom belangrijk 
om te bedenken welke mensen je als museum wil be-
reiken. Een doelgroepomschrijving is dan ook één van 
de essentiële stappen die moet worden gemaakt. 
Een doelgroepomschrijving van ´iedereen´ of ´alle be-
woners´ is een te grove omschrijving. 
Wanneer je onderzoek doet naar je doelgroep, ken 
je uiteindelijk de doelgroep en kan je ze ook beter 
benaderen en kunnen er duurzamere contacten wordt 
gelegd. Dit heet doelgroepsegmentatie en  kan uitein-
delijk ook weer leiden tot een grotere betrokkenheid 
bij het museum62. 
Omdat participatieprojecten juist worden op-
gezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken is 
het belangrijk om te weten hoe je de verschil-
lende doelgroepen moet herkennen en benaderen.   

2.2.1.  De kleuren van Caluwé 
Er zijn verschillende methodieken om doelgroepen te 

62  Van der Zee 2011: 286. 
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segmenteren. Eén bekende theorie is ´De kleuren 
van Caluwé’. Deze theorie is gebaseerd op veran-
deringsprocessen in een organisatie. Wanneer een 
organisatie een verandering wil doorvoeren gaat dat 
niet vanzelf. Je moet de mensen in de organisatie in 
beweging krijgen. Niet iedere methode van verande-
ring heeft namelijk effect op alle mensen, zo blijkt uit 
het onderzoek van Prof. Dr. de Caluwé. Als je een 
verandering wil doorvoeren moet je rekening hou-
den met vijf verschillende type mensen in de organi-
satie. Caluwé heeft deze type mensen allemaal met 
een kleur gecodeerd. Daarachter staat het woord: 
‘druk’. Dit woord ‘verwijst naar het streven van ver-
anderaars om toch min of meer gepland te werk te 
gaan ook al laat je bij wijze van spreken, alles doelbe-
wust op zijn beloop. Je wilt in zekere zin iets kunnen 

voorspellen of beredeneren63.’
64Geeldrukdenken: Wanneer je rekening houdt 
met mensen hun eigen belangen en standpun-
ten, zijn ze sneller geneigd om te gaan veran-
deren. De insteek is om vooral verschillende 
meningen of standpunten bijeen te brengen.  
Bij blauwdrukdenken wordt verondersteld dat men-
sen of dingen zullen veranderen als van te voren een 
duidelijk gespecificeerd resultaat wordt vastgelegd. 
Bij het rooddrukdenken ga je er als het ware vanuit 
dat als je mensen beloont ze gaan veranderen. Het 
groendrukdenken. Hierbij gaat het vooral om het 

63  Prof. Dr. L.I.A. de Caluwé. Denken over veranderen in vijf kleur-
en. 2013. 10 maart 2013 <http://www.decaluwe.nl/articles/Den-
kenOverVeranderenInVijfKleuren.pdf>.4  

64  Prof. Dr. L.I.A. de Caluwé. Denken over veranderen in vijf kleur-
en. 2013. 10 maart 2013 <http://www.decaluwe.nl/articles/Den-
kenOverVeranderenInVijfKleuren.pdf>.6 
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idee om mensen te motiveren. Wanneer je men-
sen enthousiast maakt, zijn ze ook eerder geneigd 
te veranderen. Ook moet de omgeving prikke-
len zodat er een effectieve leeromgeving ontstaat.  
De laatste cirkel is het witdrukdenken. Deze mensen 
zijn creatief en staan open om mee te denken met de 
veranderingen. Door dynamiek in de omgeving ont-
staat er vernieuwing en creativiteit. 

Het model gaat vooral over verandering. Wanneer je 
echter als culturele instelling een participatieproject 
bedenkt, ben je als het ware ook bezig met ‘veranderen’. 
Zo kan je bijvoorbeeld een tentoonstellingsruimte op 
basis van de mening van participanten laten veranderen. 
Bij het opzetten van een participatieproject, is het 
belangrijk om een doelgroep te schetsen en een 
doelgroep-analyse te maken. Caluwé gaat met zijn 
kleuren niet in op wat mensen in het dagelijkse leven 
doen maar hoe zij in het leven staan. Gele type mensen 
houden van ontmoetingen, staan open voor nieuwe 
ideeën zijn innovatief en sociaal. De kleur groen 
staat voor leergierige mensen die door hun omgeving 
worden gemotiveerd om te leren. Creatieve mensen 
zijn gecodeerd met de witte kleur. Zij werken graag aan 
iets wat nog open staat en kunnen goed brainstormen. 
De kleur blauw kenmerkt mensen die ambitie hebben 
en resultaten willen boeken. En de kleur rood 
tenslotte staat voor mensen die houden van een veilige 
omgeving en graag onder anderen zijn. ‘Rode mensen’ 
worden ook enthousiast als ze een beloning krijgen.   
Deze kleuren kunnen zo een hulpmiddel zijn om te 
bedenken wat je voor ieder type mens kan doen en 
bedenken om ze te enthousiasmeren en activeren om 
met participatieprojecten mee te doen.  

2.2.2.   De kleuren van 
Smartagent 

In andere sectoren wordt op deze wijze al gecom-
municeerd. Bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkelingen en 
stedelijke vernieuwingstrajecten. Dit soort processen 

65   Schop, Gert Jan. Model van kleuren Caluwé 2013. 27 maart 2013 
<http://www.gertjanschop.com/modellen/kleuren_en_hun_
centrale_thema_s.html>. 

gaat zoals bekend steeds vaker in samenspraak met 
bewoners en omwonenden. Het bureau Smartagent 
heeft hiervoor een model ontwikkeld dat ingaat op de 
belevingswerelden van burgers. Het Smartagentmodel 
telt vier kleuren, één minder dan het model van Ca-
luwé66. Iedere kleur staat voor verschillende behoef-
ten en keuzes die worden gemaakt. Elke kleur/groep 
wil daarom ook op een andere manier worden bereikt 
en aangesproken. Zo maakt Smartagent op basis van 
een ‘vlekkenkaart’  inzichtelijk in welke delen van een 
wijk of gemeente welke belevingswereld vaker voor-
komt. Dit kan heel effectief zijn bij het opzetten van 
een communicatiestrategie of communicatieplan. De 
inhoud van de kleuren komen overigens niet overeen 
met de inhoud van Caluwé. 
Wat het model van Smartagent sterk maakt is dat het 
al erg specifiek gericht is op het bereiken en commu-
niceren met de doelgroep. Daarnaast is Smartagent 
zich er ook van bewust dat ieder mens op een andere 
manier moet worden aangesproken. Caluwé manoeu-
vreert zich in dat opzicht toch meer in de interne 
organisatie en de veranderingsprocessen die teweeg 
moeten worden gebracht, om mensen met je mee te 
krijgen. 

2.3.  Positionering
Een andere reden om aan doelgroepsegmentatie te 
doen is dat je als museum veel gerichter kunt com-
municeren. Wanneer je iedereen op dezelfde manier 
aanspreekt is de kans groot dat bepaalde groepen 
mensen zich juist niet aangesproken voelen67. In het 
verlengde daarvan is het van belang dat je als museum 
weet wat je positionering is ten aanzien van de doel-
groep die je wilt bereiken. Met positionering ben je als 
organisatie bezig om te bedenken hoe jouw potentiële 
participant het museum ervaart en hoe jij wil dat hij 
jou als organisatie onthoudt. Hierbij bedenk je als or-
ganisatie wat je ‘unique selling proposition (usp)68’ is en 

66   Bureau Buhrs en SmartAgent. Burgerparticipatie op ba-
sis van belevingswerelden. november 2010. 23 april 2013 
<http://89.146.41.141/data/upload/files/brochure_burgerpar-
ticipatie.pdf>. 

67  Van der Zee 2011: 286.
68  Van der Zee 2011: 268. 
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hoe je dit kan omzetten tot herkenbaarheid. Rogier 
Vijverberg69, creative director van het reclamebureau 
Superheroes, vindt in dit kader dat musea zich meer 
als een merk zouden mogen opstellen. ‘Nu is dat al-
leen wanneer een bijzondere tentoonstelling wordt 
gecommuniceerd. Wanneer je jezelf als merk ziet ben 
je continu aanwezig.’
Om je usp te vinden is het dan ook zeker nut-
tig om de ‘Golden Circles’ van Sinek te gebruiken.  
Deze cirkels bieden immers een handvat voor het po-
sitioneren van de organisatie en zorgen er uiteindelijk 
voor dat de neuzen dezelfde kant opstaan. Het zorgt 
ervoor dat mensen geloven in de kracht, door de ster-
ke ´waaromvraag .́ Dit zal er ook voor zorgen dat de 
potentiële participant ook in het product zal geloven. 

2.3.1.  Marketing- en 
communicatieplan

Het is essentieel dat uiteindelijk de gekozen doelgroe-
pen ook worden bereikt. Hiervoor kunnen een groot 
scala aan communicatiemiddelen worden bedacht, ge-
maakt en ingezet. Het succes van deze middelen valt of 
staat bij het gericht inzetten ervan. Als de doelgroep 
65+ is, is bijvoorbeeld een twitter- account voor het 
participatieproject misschien niet erg zinvol, maar een 
item bij Omroep Max juist weer wel. Om structuur 
in de communicatie te brengen ligt in dit kader het 
opstellen van een marketing- en communicatieplan 
voor de hand. Samen met een communicatiekalender70 
brengen zij overzicht in de wijze waarop de communi-
catie over het participatieproject richting doelgroepen 
(maar ook intern) is georganiseerd. 

2.3.2.   Aanpak van commercieel 
bureau 

Uiteraard zijn er voor het vermarkten en communice-
ren van een participatieproject ook commerciële bu-
reaus die dit doen. Een goed voorbeeld van zo’n partij 
is het bureau Superheroes. Dit is een creatief reclame-
bureau dat de laatste jaren ook meer voor de culturele 

69  Vijverberg, Rogier. Persoonlijk interview. 22 april 2013. 
70   Ouwerkerk, Hans. Communicatiekalender. 2013. 10 april 2013 

<http://www.communicatiebuffet.nl/index.php?option=com_
content&view=article&id=10&Itemid=10>.

sector werkt. Zo hebben zij  voor het Scheepvaart-
museum de marketingstrategie opgesteld. Het co-
creatieproject: ‘De Tien van 2012’ van het Nederlands 
Openluchtmuseum dat voor dit onderzoek als casestu-
die is gebruikt, is ook door Superheroes ontwikkeld.  
Felipe Camara, strategisch adviseur71 bij het reclame-
bureau vertelt dat wanneer je mensen wilt bereiken, 
het belangrijk is dat je de mensen begrijpt. Hiervoor 
doen zij altijd eerst veel onderzoek en maken zij zoge-
noemde persona’s door te kijken wat het gedrag is van 
de doelgroep en te kijken naar de sociale aspecten. 
Overigens is Superheroes niet het enige bureau die 
met deze methodiek werkt. 
Superheroes speelt verder in op wat zij als ‘culture ten-
sion’ bestempelen: dit zijn aspecten waar je in het dage-
lijks leven niet over spreekt maar wat wel gebeurt. Su-
perheroes speelt hier in op taboes of op de golflengte 
waar cabaretiers ook vaak op zitten.  Door te kijken 
naar individuele motieven, gedrag en culture tension ga 
je in op insight. Je bekijkt door onderzoek te doen naar 
de afnemers en naar de insight. Door in te spelen op de 
insight voelen mensen zich geïdentificeerd. Wanneer 
je een filmpje op internet zet kan dit zich heel snel 
verspreiden doordat de kijker zich aangesproken voelt 
en het graag aan anderen wil laten zien. Het is aan-
sprekend en geeft gesprekstof om te delen.  Een ander 
belangrijk punt bij het communiceren met het publiek 
is om je doelgroep vast te stellen. Musea willen altijd 
graag voor iedereen zijn. Maar door dit ook zo uit te 
dragen, voelen mensen zich juist niet aangesproken. 
Zo zegt Camara: ‘Museum about you or a Museum about 
everyone, then sounds Museum about you much better!’  

2.3.3.  Guerrilla marketing 
De laatste decennia is een nieuw marketing feno-
meen ontwikkeld namelijk guerrilla marketing. Deze 
vorm van marketing wordt in toenemende mate 
door culturele instellingen toegepast en is een goe-
de manier om de aandacht op participatieprojecten 
te vestigen.  Guerrilla marketing72 is een creatieve 

71  Camara, Felipe. Persoonlijk interview. 22 april 2013.
72   Muilwijk, Edwin. Guerrilla Marketing. 2013. 13 april 2013 

<http://www.intemarketing.nl/marketing/technieken/guerrilla-
marketing>.
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manier om een snelle en kortdurende actie teweeg 
te brengen. Er wordt geschreven dat de kosten 
om een guerrilla actie op te zetten, vrij laag zijn73.  

Doordat de actie kort duurt en verder wordt over-
genomen door de media, krijgt het een bekendheid. 
Bijvoorbeeld het Rijksmuseum74 die op 1 april  2013 
een flashmob organiseerde in een winkelcentrum.  
Trommelgeroffel en rennende mensen in ouder-
wetse klederdracht zetten het centrum op stel-
ten maar vormen tezamen uiteindelijk de Nacht-
wacht. Het uiteindelijke doel is om te laten weten 
dat het Rijksmuseum over twee weken weer open 
gaat. Een korte actie wat op internet via de soci-
ale media zich snel verder weet te verspreiden.  
Zo ook in 2001 bij het Huis van Alijn in Gent, waar het 
museum 13.000 ongeschilderde witte tuinkabouters in 
Gent verspreidde75. Deze kabouters waren naar aan-
leiding van de (participatie) tentoonstelling: Mannen 
met Baarden, wat ging over het alledaagse onderwerp 
tuinkabouters. De onbeschilderde kabouters waren 
neergezet met de vraag aan de nieuwe eigenaar om 
deze te beschilderen en naar Huis van Alijn te brengen.  
Dergelijke vormen van guerrilla marketing geven een 
korte impuls maar brengen uiteindelijk bij een divers 
publiek wel de juiste boodschap over. Meestal wordt 
de actie positief ontvangen maar een guerrilla actie is 

73   Muilwijk, Edwin. Guerrilla Marketing. 2013. 13 april 2013 
<http://www.intemarketing.nl/marketing/technieken/guerrilla-
marketing>.

74   Rijksmuseum en ING. Onze Helden zijn terug!. 1 april 2013. 13 
april 2013 <http://youtu.be/a6W2ZMpsxhg>.

75   Huis van Alijn. Mannen met baarden. 2001. 1 april 2013 <http://
www.huisvanalijn.be/collection/mannen-met-baarden>. 

ook een vorm die op de rand van toelaatbaarheid ba-
lanceert. Niet alles kan door de beugel en dat kan ver-
volgens  juist weer voor negatieve publiciteit zorgen.  
Uiteindelijke geeft de guerrilla marketing een aanzet 
om op een creatievere manier een divers publiek te 
benaderen. Het spreekt voor zich dat wanneer men 
kiest voor guerrilla marketing dit ook een plek krijgt 
in het marketing- en communicatieplan van het parti-
cipatieproject.

Samenvattend is de interne communicatie de basis van 
een participatieproject. 
Daarbij is vooral het begrijpen van het participatiepro-
ject door alle betrokkenen en het waarom van het pro-
ject erg belangrijk. De zogenoemde ‘Golden Circles’ 
van Simon Sinek laten zien waarom sommigen organi-
saties succesvol zijn en anderen weer niet. In iedere cir-
kel staat een centrale vraag: ‘Wat’, ‘Hoe’ en de belang-
rijkste de ‘Waarom’- vraag. De ‘Golden Circles’ zijn 
daarnaast belangrijk voor de organisatie en voor par-
ticipatieprojecten om de usp te ontwikkelen. Met po-
sitionering ben je als organisatie bezig om te bedenken 
hoe jouw potentiële participant het museum ervaart. 
Naast het ontwikkelen van de ‘unique selling point’ 
is het met name voor participatieprojecten, waarbij 
het museum een grote groep mensen wil aantrekken, 
erg belangrijk om over doelgroepen na te denken. 
Door te werken met doelgroepsegmentatie richt je 
je maar op één groep mensen. Dit is voor een par-
ticipatieproject niet genoeg. De veranderingstheorie 
van Caluwé omschrijft vijf type mensen. Deze kleuren 
kunnen een hulpmiddel zijn om te bedenken wat je 
voor ieder type mens kan doen en bedenken wat je 
moet doen om ze te enthousiasmeren en te active-
ren om met participatieprojecten mee te doen. Ca-
luwé manoeuvreert zich meer in de interne organisa-
tie en de veranderingsprocessen die teweeg moeten 
worden gebracht om mensen met je mee te krijgen.  
Tenslotte, wordt de guerrilla marketing aangehaald. 
De guerrilla marketing is voor participatieprojecten in 
musea een voorbeeld om op een redelijk goedkope 
manier in een korte tijd veel aandacht te generen. 
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Voor het onderzoek zijn vier projecten 
nader tegen het licht gehouden. Het 
zijn vier casestudies om ten eerste te 
kijken hoe het project is opgezet en 
ten tweede wat voor keuzes er zijn ge-
maakt. In hoofdstuk 4 worden de resul-
taten van het project beschreven. 

3.1.   Stadsmuseum 
Zoetermeer: ‘Give & 
Take’ en ‘Wisselwerking. 
De “Wonderkamer” van 
Zoetermeer’

De beschrijving van het project ‘Give & Take en ‘Wis-
selwerking. De “Wonderkamer” van Zoetermeer’ is 
vooral gebaseerd op de publicatie: 4289 Wisselwer-
king De Wonderkamer van Zoetermeer en gesprek-
ken met directeur Jouetta van der Ploeg. 
De visie van Stadsmuseum Zoetermeer is sinds een 
aantal jaren veranderd. Van een traditioneel museum 
waarvan er velen in de regio zijn, tot een museum dat 
zich als ‘huis van de stad’ profileert. Hierbij zoekt het 
museum naar de actualiteit en de vraag: Wat het le-
ven in een New Town betekent voor de  lokale sa-
menleving? Deze vraag was het beginpunt voor de 
inwisseltentoonstelling: ‘Give & Take’, over ‘Thuis in 
Zoetermeer’ die van 18 oktober 2008 tot en met 31 
januari 2009 te zien was in het Stadsmuseum. Tijdens 
deze inwisseltentoonstelling werd aan de inwoners 
van Zoetermeer gevraagd welk voorwerp bij hen 
het thuisgevoel representeert. Wanneer iemand een 
voorwerp kwam inleveren, kregen ze hiervoor een  
fles champagne van het champagnehuis Nicolas Feuil-
latte of een designfles water van het merk Bling H2o76.  
De objecten die zijn geschonken zijn opgenomen in 
de collectie van het Stadsmuseum onder de naam Col-
lectie Zoetermeer 2008. Daarnaast vormen de objec-
ten de basis van ‘Wisselwerking. De “Wonderkamer” 
van Zoetermeer’. Het vervolgproject vond plaats in 
de periode van 5 februari tot en met 19 april 2009. 
De voorwerpen uit de Collectie Zoetermeer 2008 zijn 

76  Ploeg, 2009: 10. 

allemaal uniek maar hebben gemeen dat ze volgens 
de bewoners het ‘thuisgevoel in Zoetermeer’ bena-
drukken77. Beeldend kunstenaar Jacqueline Heerema 
is gevraagd om een concept te ontwikkelen voor het 
onderzoeken van Collectie Zoetermeer 2008. Hee-
rema ontwikkelde in de tentoonstellingszaal van het 
museum masterclasses en openbare ateliers, waarvan 
de resultaten meteen werden getoond. ´De wonder-
kamers’ bestonden uit vier fases: Fase 1: het naakte 
object: waarneming (wat zie je als je het object be-
kijkt?). Fase 2: Het sprekende object: beleving (wat 
voegt een verhaal toe aan de beleving van een object?) 
Fase 3: Object-speeddaten: compositie (wat vertel-
len de objecten in samenhang?) Fase 4: Beyond the 
object: transformatie (heeft de collectie Zoetermeer 
2008 tot een nieuw verhaal over de stad geleid?)78.  
Wat meestal achter de schermen van een museum 
plaatsvindt, gebeurde tijdens ‘Wisselwerking. De 
“Wonderkamers”van Zoetermeer’ in het open-
baar. ‘De bewoners van Zoetermeer, maar ook 
beeldend kunstenaars, cultuur- en kunsthistorici, 
een filosofe, schrijvers, fotografen en erfgoedspeci-
alisten werden in ateliers en masterclasses uitgeno-
digd in de wisselende rol van leerling of meester79.’  

Een van de benaderingen die het Stadsmuseum 
Zoetermeer gebruikte tijdens dit hele project is 
‘bottum up’, de inwoners van Zoetermeer wor-
den letterlijk als bron gezien. Heerema schrijft: 
‘Door bewoners als experts te accepteren, onder-

77  Ploeg, 2009: 11.
78  Ploeg, 2009: 11.
79  Ploeg, 2009: 11. 
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schrijven wij een bottom-up benadering vanuit de 
pendant ‘cultuur ben je zelf/je bent zelf cultuur80.’ 
Voordat  ‘Give & Take’ begon, werden drie mensen 
geïnterviewd en gefotografeerd met het object wat 
voor hen het thuisgevoel representeerde. Onder an-
dere werd Jan Waaijer, de toenmalige burgemeester 
van Zoetermeer geïnterviewd. Deze interviews wer-
den in het huis aan huisblad Streekblad Zoetermeer 
geplaatst met de oproep aan lezers om ook objec-
ten in te leveren bij het Stadsmuseum Zoetermeer.   
De eerste drie geïnterviewden mochten tijdens de 
opening van ‘Give & Take’ de eerste handeling ver-
richten en hun object in de tentoonstelling plaatsen.  
In de stadsbushokjes waren posters te zien van ‘Give & 
Take’, met hierbij ook een oproep om je eigen voorwerp 
in te leveren. Na ‘Give & Take’ begon de  tweede fase 
‘De “Wonderkamer” van Zoetermeer’. Het museum 
heeft alle schenkers op de ‘thee en taart’ in de muse-
umzaal getrakteerd81. Tijdens deze bijeenkomst intro-
duceerden Van der Ploeg en Heerema het programma 
van de ‘Wonderkamer’. Heerema schrijft: ‘Wij bena-
drukten de essentiële rol die de schenkers in dit pro-

ces zouden krijgen en nodigden iedereen vooral uit om 
te participeren in de ateliers en masterclasses82 .’ Bij het 
fotografie-atelier van Eric van Straaten, Frits Falken-
hagen en Theo Jansen83 zijn expliciet de twee fotogra-
fieclubs uit Zoetermeer uitgenodigd om mee te doen.  
Tijdens de Wonderkamers werden de verschillende 

80  Ploeg, 2009: 10.
81  Ploeg, Jouetta van der. Persoonlijk Interview. 30 januari 2013.  
82  Ploeg, 2009: 13.
83  Ploeg, 2009: 29.

masterclasses en ateliers onder andere aangekondigd 
op de website van het museum en in het huis aan huis-
blad Streekblad Zoetermeer.

Doelstelling: 
■  Hoe is het om te leven in een stad waar het 

merendeel van de bewoners eigenlijk geen 
wortels heeft liggen?

■  Wat betekent dit voor de identiteit van de 
bewoners en de stad?’

■  Wat betekenen de objecten voor de oor-
spronkelijke eigenaren en voor het Stadsmu-
seum Zoetermeer als nieuwe eigenaar?

■  Vertellen de objecten op zichzelf of in samen-
hang iets over het leven in Zoetermeer? 

■  Hoe heeft ‘het publiek’ de rolwisseling tussen 
producent en consument ervaren? 

■  Voelen de schenkers zich daadwerkelijk ‘me-
de-eigenaar’ van de tentoonstelling?

Visie/missie: het museum profileert zich als 
‘huis van de stad’. Hierbij zoekt het museum naar 
de actualiteit en de vraag wat het leven in een 
New Town betekent voor de  lokale samenleving.

Communicatie: In de stadsbushokjes hangen 
posters van Give&Take, drie mensen werden ge-
interviewd met hun object over Zoetermeer in 
Streekblad Zoetermeer. Website. Masterclasses 
zijn aangekondigd op de website van het museum 
en in huis aan huisblad Streekblad Zoetermeer.

Tijdsduur: 18 oktober 2008 tot en met 31 ja-
nuari 2009

Grootte van projectteam: drie mensen: direc-
teur, conservator en gastconservator
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3.2.   Amsterdam Museum: 

Buurtwinkelproject
De visie van het Amsterdam Museum is dat ze in-
teressant en herkenbaar willen zijn voor alle bewo-
ners van Amsterdam. Dit doen ze niet alleen door 
hun collectie te tonen in het museum maar juist 
door buiten de muren van het museum te treden. 
Hierbij dient de stad als bron en als werkmateriaal.  
‘Want waar beter dan op de plek zelf, kun je sa-
men met Amsterdammers het verhaal vertel-
len over buurtwinkels, een alledaags onderwerp 
uit de sociale en economische geschiedenis84.’ 
Het Buurtwinkelproject vond plaats op verschillende 
plekken. Ten eerste op het internet. Zo werd er in 
september 2009 de website buurtwinkels.amsterdam-
museum.nl gelanceerd85. Deze website werd gebruikt 
om alle verhalen en foto’s die tijdens het project wer-
den verzameld te plaatsen. Daarnaast werd er op twee 
verschillende locaties in Amsterdam een dependance 
geopend. Dit gebeurde in maart 2011, in Amsterdam-
Noord in de Van der Pekstraat in een oude matras-
senwinkel en in een deel van een Turks koffiehuis in de 
Javastraat in Amsterdam-Oost. Op deze locaties was 
een kleine fototentoonstelling te zien over de geschie-
denis van de wijk met als centraal thema de buurt-
winkels. Met name de buurtlocaties moesten ervoor 
zorgen dat we bezoekers zouden bereiken die nor-
maal gesproken niet zo snel in het museum komen86. 
Tegelijk met de buurtlocaties werd de tentoonstelling 
Buurtwinkel  in het Amsterdam Museum geopend. 
Tijdens deze tentoonstelling worden de buurtwin-
kels als spiegel van de stad afgebeeld. Buurtwin-
kels waren vroeger vooral een ontmoetingsplek 
en hadden een belangrijke economische functie87.  
Voor aanvang van het project zijn er verschillende 
doelstellingen gesteld. Zoals: ‘Het project Buurtwin-
kels draagt bij aan de zichtbaarheid en tastbaarheid 
van het Amsterdam van toen en biedt inzichten in het 

84  Maris 2012: 5.
85  Maris 2012: 5.
86  Maris 2012: 10.
87  Maris 2012: 5.

Amsterdam van nu88.’ Hierbij is gebruik gemaakt van 
de twee dependances in Amsterdam maar er is er 
ook een herkenbaar product ontwikkeld: portretten 
van buurtwinkeliers. Dit product kon breed verspreid 
worden op plekken waar mensen (voorbij) kwamen89. 
De tweede doelstelling is: ‘Het project Buurtwin-
kels vernieuwt en verbetert (interactieve) metho-
den van participatie, presentatie en verzamelen90.’  
Het Buurtwinkelproject is een onderdeel van het 
project Entrepreneurial Cultures in European Cities. 
Hierbij deden zeven Europese steden onderzoek naar 

de rol van winkels in de stad. De samenwerking en de 
uitwisseling met de andere culturele instellingen bo-
den het museum inzichten om het project op te pak-
ken91. Deze inspiratie heeft geleid tot de ‘groeikasten’ 
die in de twee dependances stonden. Naast de foto-
tentoonstellingen over de geschiedenis van de buurt-
winkels in hun wijk stonden er zogenaamde ‘groei-
kasten’. De bedoeling van deze kasten was dat win-
keliers er zelf producten aan toe mochten voegen92.’ 
Daarnaast was het andere belangrijke thema in dit 
project, het verzamelen van verhalen. De eerste aan-
zet was gegeven door een journalist van Het Parool 
die een serie portretten van Buurtwinkeliers vast-

88  Maris 2012: 6.
89  Maris 2012: 6.
90  Maris 2012: 10.
91  Maris 2012: 10.
92  Maris 2012: 12.

afb. 14. 
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legde. Daarnaast gingen vrijwilligers, medewerkers 
en stagiaires actief op zoek naar verhalen. Dit de-
den ze door onder andere winkeliers te bezoeken. 
Al deze verhalen kregen een plek op de website93.   
De derde doelstelling die gesteld is: ‘Het Amsterdam 
Museum streeft in het project Buurtwinkels naar een 
duurzame samenwerking met niet-culturele partners94.’ 
Zo heeft het museum intensief samengewerkt met 
Woningbouwvereniging Ymere. Ymere heeft er onder-
meer gezorgd voor de twee buurtlocaties. ABN AMRO 
Foundation werkte samen bij het begeleiden van maat-
schappelijke stages zoals het organiseren van bijeen-
komsten tussen scholieren en ouderen uit de buurt. 
De laatste doelstelling in het project is: ‘In het pro-
ject Buurtwinkels wordt een nieuwe invulling gegeven 
aan cultuurparticipatie door nauw samen te werken 
met vrijwilligers en semi-professionals95.’  Tijdens het 
Buurtwinkelproject werkte het museum samen met 
een grote groep vrijwilligers. Deze groep werd ver-
deeld in zes verschillende wijkteams met een ‘aanja-
ger’(aanspreekpunt).  Om het contact met de vrijwil-
ligers te houden werden er vrijwilligersbijeenkomsten 
gehouden en werden er verschillende werkafspraken 
gemaakt96.

93  Maris 2012: 12.
94  Maris 2012: 14.
95  Maris 2012: 18.
96  Maris 2012: 18.

Doelstelling: 
■  Het project Buurtwinkels draagt bij aan de 

zichtbaarheid en tastbaarheid van het Am-
sterdam van toen en biedt inzichten in het 
Amsterdam van nu.

■  Het project Buurtwinkels vernieuwt en ver-
betert (interactieve) methoden van participa-
tie, presentatie en verzamelen.

■  Het Amsterdam Museum streeft in het pro-
ject Buurtwinkels naar een duurzame samen-
werking met niet culturele partners.

■  In het project Buurtwinkels wordt een nieu-
we invulling gegeven aan cultuurparticipatie 
door nauw samen te werken met vrijwilligers 
en semi-professionals.

Visie/Missie: Het Amsterdam Museum is een 
stadsmuseum dat interessant en herkenbaar wil 
zijn voor alle bewoners van de metropool Am-
sterdam. Met het project Buurtwinkels is het 
museum buiten haar eigen muren getreden. Want 
waar beter dan op de plek zelf, kun je samen 
met Amsterdammers het verhaal vertellen over 
buurtwinkels, een alledaags onderwerp uit de so-
ciale en economische geschiedenis

Communicatie: eigen website Buurtwinkels, 
Facebook, Twitter, twee buurtwinkellocaties, 
Parool, 130 portretten posters verspreid over 
verschillende winkels, freepublicity, niet culturele 
partners. 
 
Tijdsduur: gestart in oktober 2008 en de web-
site loopt nog steeds.

Grootte van projectteam: team zonder vrij-
willigers: vier tot vijf mensen (incl stagiaires) en 
met vrijwilligers zo’n 45
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3.3.   Museum Rotterdam: 

Mantelzorg
In januari 2010 heeft Museum Rotterdam een vierjarig 
programma ontwikkeld: De Stad als Muze97. Museum 
Rotterdam heeft een model ontwikkeld van waaruit zij 
werken en de stad in trekken om deze te onderzoeken.  

Het model bestaat uit drie fases. In de eerste fase 
wordt op afb. 15. een verkenning gedaan van het 
werk. In deze fases worden verbindingen gelegd. 
In fase twee wordt er naar de verkenning gekeken 
en wordt hieruit een keuze gemaakt om zich in te 
verdiepen. In de derde fase wordt met een kleinere 
groep actief gekeken binnen dit onderwerp. Samen 

met bewonersorganisaties, wijkcentra en bewoners 
op straat wordt gezocht naar thema’s die van belang 
zijn om het verhaal van Rotterdam te kunnen vertel-
len98. Iedere fase levert een presentatie op zowel in 
het museum als op de locatie. Ook wordt er geke-

97   Museum Rotterdam Projectplan: DE STAD ALS MUZE Op zoek 
naar erfgoed in de wijken: 6. 

98   Van Dijk en Hoitsma.Museum Rotterdam en de mantelzorgers:-. 

ken naar de collectie van Museum Rotterdam. Ten 
eerste wordt gekeken hoe er verbindingen gelegd 
kunnen worden met de collectie. Ten tweede wordt 
bekeken of er eventueel voorwerpen opgenomen 
kunnen worden in de collectie en worden ontdek-
kingstochten gehouden. 
Het project wat als casestudie wordt gebruikt in 
deze scriptie is de Stad als Muze van 2011. Hier werd 
ingegaan op het thema familie en als sub-thema: de 
mantelzorg. 
‘In Rotterdam zijn er 68.000 mensen die mantelzorg 
verlenen. Mantelzorg is zorg die voor een langere 
periode onbetaald wordt verleend aan familieleden, 
vrienden of kennissen die extra hulp nodig hebben 

door een (chronische) ziekte, handicap of psychi-
atrische aandoening. Dat varieert van een ´bak-
kie doen´ tot intensieve verpleegkundige zorg99.’  
 
Collectie en workshops
Toen Museum Rotterdam in hun collectie van de 

99   Van Dijk en Hoitsma.Museum Rotterdam en de mantelzorgers:-. 

afb 15. 

Museum Rot-
terdam. Project-
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2008. 
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zorg keek, bleek dat het museum voorwerpen be-
zit die gebruikt zijn in de uitleen van de wijkverple-
ging. Voorwerpen die zijn gebruikt bij de zorg voor 
de patiënt thuis. Alleen de verhalen van de gebrui-
ker en de gebruikskant van het voorwerp ontbra-
ken. Dit was voor Museum Rotterdam de motiva-
tie om dit met het Mantelzorgproject wel te doen.  
Om onderzoek te doen naar de mantelzorg in Rot-
terdam zijn er vanaf het Steunpunt Mantelzorg man-

telzorgers benaderd. De deelnemers kregen eerst 
een presentatie in het Schielandhuis over het muse-
um. Daarna werden er objecten uit de uitleen van de 
thuiszorg getoond. De vraag die aan de mantelzorgers 
werd gesteld is of zij tijdens hun werkzaamheden van 
de zorg aan anderen ook dergelijke voorwerpen ge-
bruiken. Elke deelnemer kreeg een erfgoedkit mee 
naar huis. In deze kit zaten voorwerpen die een con-
servator ook gebruikt om zijn voorwerpen te docu-
menteren. De opdracht was om thuis voorwerpen 
te fotograferen en te beschrijven zoals het museum 
dat zelf ook met alle voorwerpen in de collectie doet. 
Bij de tweede workshop presenteren de deelnemers 
hun voorwerpen waarbij ze meteen ook een bijzon-
dere inkijk in hun dagelijks leven als mantelzorger 
geven. Hiermee krijgen de voorwerpen een context.  

Dag van de Mantelzorg
Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2011 
werden er activiteiten gehouden voor de Rotterdamse 
mantelzorgers. Eén van de activiteiten was het erf-
goedgesprek waaraan telkens groepen van maximaal 
12 mantelzorgers deelnamen. Tijdens deze gesprekken 
zaten professionele tekstschrijvers en sneltekenaars 
aan tafel om de verhalen en gesprekken vast te leggen.  
Aan het eind van de dag werden alle resultaten gepre-
senteerd. 

Mantelzorgers ontwerpen voor TU 
Delft
Museum Rotterdam vroeg aan enkele mantelzor-
gers om samen met de studenten van de TU Delft 
aan een ontwerp te werken. Voorwerpen die man-
telzorgers dagelijks gebruiken bij de zorg zijn vaak 
ontworpen door industrieel ontwerpers. Eindge-
bruikers van deze producten komen pas met het 
product in aanraking als het al af is. Zij zijn meestal 
niet betrokken bij het ontwerpproces. In het indu-
strieel ontwerp is er echter steeds meer aandacht 
voor de eindgebruiker als co-ontwerper. Bij het vak 
‘Community Based Co-Design for Informal Care’ le-
ren studenten van de Technische Universiteit Delft 
om samen met eindgebruikers een product te ont-

afb. 16. 

Museum Rotter-
dam. TU-Delft 
studenten wer-
ken samen met 
mantelzorgers. 
‘Foto’. 2012.  

afb. 17. 

Museum Rotter-
dam. Reizende 
tentoonstelling. 
‘Foto’. 2012. 
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werpen dat aansluit bij een bestaande behoefte100. 
Daarnaast zijn er ook mantelzorgers in contact ge-
bracht met Young Design. Uit de resultaten van de 
workshops bleek dat mantelzorgers erg vindingrijk zijn 
door de creatieve oplossingen die ze hebben bedacht 
waar ze tegen aanlopen. Met de kunstenaars van Young 
Design worden deze producten verder ontwikkeld.  

Tentoonstelling
Vanaf april 2012 reisde er een hutkoffer vol verhalen en 
voorwerpen van mantelzorgers langs diverse zorginstel-
lingen in Rotterdam101. Aan de hand van deze tentoon-
stelling werden er workshops gegeven. Met als doel om 
in gesprek te gaan met elkaar en de ervaringen te delen.    
Het Mantelzorgproject was ook een onderdeel van de 
tentoonstelling ‘Familie’ die in het Schielandhuis werd 
gepresenteerd. Verschillende elementen en voorwer-
pen uit de workshops waren hierin geëxposeerd. 

100   Van Dijk en Hoitsma.Museum Rotterdam en de mantelzorgers:-. 
101   Reitsma, Doriene. Reizende tentoonstelling. 12 april 2012. 6 

april 2013 <http://stadalsmuze.historischmuseumrotterdam.nl/
weblog/reizende_tentoonstelling_mantelzorg.79.htm>.

Doelstelling: Het ontwikkelen van een nieuwe 
methode van participerend verzamelen en presen-
teren om het recente en hedendaagse erfgoed van 
en voor de stad Rotterdam te behouden. Door 
middel van het onderzoeken, verzamelen en pre-
senteren van dat erfgoed samen met de gemeen-
schap, door intensief en veelvuldig aanwezig te zijn 
in de wijken en het organiseren van evenementen 
en presentaties op locatie, waarvan de inhoud en 
context worden aangedragen door de betrokke-
nen zelf. Daarmee levert het museum tevens een 
bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie 
in de stad.

Visie/ Missie: Het 21ste-eeuwse stadsmuseum is 
de werkplaats voor het geheugen van een gemeen-
schap. Participerend verzamelen en presenteren 
zijn dan ook essentieel en moeten gebeuren met 
gebruikmaking van antropologische inzichten. Op 
die manier geeft de gemeenschap zelf betekenis 
aan het cultureel erfgoed.

Communicatie: Eigen drukwerk om permanent 
aanwezig te zijn op belangrijke knooppunten in 
het gebied (flyer, ansichtkaart, o.i.d.); Kanalen van 
lokale partners zoals de deelgemeente, woning-
corporaties, centrale winkels; sociaal-culturele in-
stellingen zoals LCC’s (Lokaal Cultuur Centrum), 
buurthuizen, cultuurscouts; als knooppunten in de 
wijk; huis aan huisbladen (Havenloods, Maasstad, 
Charlois Magazine e.a.); TV Rijnmond: mogelijk 
een documentaire op het subthema niveau; Web-
site; Direct mail naar netwerk: directe relatie met 
het museum opbouwen;  Presentatie op locatie. 

Tijdsduur:  2011 tot eind 2012

Grootte van projectteam: vijf mensen: pro-
jectleider, urban curator, conservator , educator, 
workshopbegeleider (extern) en op het einde de 
communicatiemedewerker. 
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3.4.   Nederlands 

Openluchtmuseum:  
De Tien van 2012 

Het Nederlands Openluchtmuseum vierde vorig jaar 
hun 100- jarig bestaan. Om dit te vieren draaide het 
museum de rollen om door het publiek de kans te 
geven om voor conservator te spelen. Immers al 100 
jaar lang beslissen de conservatoren welke objecten 
worden opgenomen in de collectie van het museum.  
De vraag die het Openluchtmuseum aan hun publiek 
stelde, was om een kijkje in de toekomst te nemen 
en te bepalen welke voorwerpen voor de toekomst 
bewaard moeten worden102. 
Hiervoor is een co-creation project bedacht in samen-
werking met projectbureau Superheroes uit Amster-
dam. Het project ‘De Tien van 2012’ bestond uit drie 
fases. De eerste fase was van 24 april tot en met 20 
mei. Tijdens deze periode kon iedereen een voorwerp 
inzenden.
De voorwerpen moesten wel voldoen aan verschil-

102   Nederlands Openluchtmuseum. Officiële website. 2012. 21 
februari 2013 <http://www.detienvan2012.nl/blog/de-tien-van-
2012-zijn-bekend-/>.

lende criteria. ‘We willen natuurlijk graag dat in de 
toekomst met interesse op de Tien van 2012 wordt 
teruggekeken. Daarom hebben we een aantal crite-
ria geformuleerd’ zegt Jojanneke van der Voort. Zij 
is beleidsmedewerker in het Openluchtmuseum103 en 
was coördinator van het project. Criteria waren: ‘Het 
voorwerp wordt in Nederland gebruikt, het gebruik is 
kenmerkend voor deze tijd (2012) en interessant voor 
grotere groepen Nederlanders. Er is een persoonlijk 
verhaal aan het voorwerp verbonden en de inzender 
is bereid dat verhaal te vertellen104.’
In de tweede fase maakte ‘de Museumjury’ een top 50 
van de ingezonden objecten. De derde fase was het 
stemmen vanaf 23 mei tot en met 31 mei op de voor-
werpen die volgens het publiek in de collectie moesten 
worden opgenomen.
Op 1 juni werd de top tien bekend gemaakt. Op 
zaterdag 16 juni zijn de top tien voorwerpen op 
een feestelijke wijze aan het museum overhan-
digd. Er waren in het museum tien pilaren ge-

103   Voort, Jojanneke van der. Persoonlijk interview. 18 februari 
2013. 

104   Nederlands Openluchtmuseum. Regels en voorwaarden. 2012. 
21 februari 2013 <http://www.detienvan2012.nl/over-de-tien-
van-2012/regels-en-voorwaarden/>.   

afb. 18. 
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plaatst waarbij de directeur de objecten in ont-
vangst nam. De inzender van het voorwerp met de 
meeste stemmen kreeg levenslang gratis toegang 
tot het Openluchtmuseum met vier personen105.  
Tijdens het startproces van de ‘de tien van 2012’ en 
tijdens de hele zomermaand stond er een ‘container’ 
buiten als een soort opwarmer voor bezoekers en om 
het project ook offline draagvlak te geven. Zo werden 
er verschillende objecten getoond en later natuurlijk 
ook de tien genomineerden. Zo was er een koppeling 
tussen on- en offline  gemaakt.
‘Er zijn verschillende doelstellingen geformu-
leerd’ vertelt Van der Voort, zoals het beoogde 
aantal inzendingen en hoeveel Facebook- vrien-
den ze wilden behalen en hoeveel mensen er 
zouden gaan stemmen. Ook wilde het museum 
dat het project een landelijk uitstraling kreeg.  
Tijdens ‘De Tien van 2012’ is Openlucht Museum be-
gonnen met het oprichten van hun Facebook- pagina.  
Andere communicatiemiddelen naast de aparte web-
site die speciaal is ontworpen voor deze co-creatie: 
www.detienvan2012.nl, is de ‘container’ in het park. 
In deze ‘container’ lagen onder andere foldertjes om 
het project zowel online als offline te stimuleren.   

105   Nederlands Openluchtmuseum. Prijzen. 2012. 21 februari 2013 
<http: //www.detienvan2012.nl /over-de-tien-van-2012/pri-
jzen/>.

Als reden om dit project op te zetten noemt Van der 
Voort ervaring op te doen met een co-creatieproject. 
‘Vooral omdat het hip is en we er graag een keer mee 
wilden beginnen om te ervaren hoe dat moet’, aldus 
Van der Voort. 

Doelstelling: Met betrekking tot het beoogde 
aantal inzendingen, vrienden behalen op Face-
book en hoeveel mensen zouden gaan stemmen. 

Visie/Missie: Ervaren om een co-creatieproject 
op te zetten. 

Communicatie: Facebook,Twitter, website, 
nieuwsbrief, container op entreeplein, huis aan 
huisbladen.

Tijdsduur: 24 april 2012 tot 1 juni tot 2012 

Grootte van projectteam: afdeling: marketing 
en collectie en samenwerking met Superheroes, 

afb. 19. 
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seum. Container 
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‘Foto’. 2012.
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Uit de vier hierboven beschreven 
casestudies zijn verschillende re-
sultaten gekomen. Met dit onder-
zoek is onder andere gekeken naar 
de motivatie van de participanten. 
Wat is de drijfveer voor mensen om 
aan een project mee te doen en wat 
halen mensen er voor zichzelf uit?  
Bij drie projecten zijn er onder de 
deelnemers enquêtes afgenomen. De 
analyses van deze enquêtes zijn terug 
te lezen in dit verslag. Daarnaast zijn 
er verschillende interviews afgeno-
men met de participanten. Deze zijn 
ook in de resultaten terug te lezen.  
Bij het Stadsmuseum Zoetermeer en 
Museum Rotterdam is ook gekeken 
naar de waardering en de kosten van 
de projecten in verhouding met de rest 
van de activiteiten die in het museum 
worden gehouden. Om dit in kaart te 
brengen is gebruik gemaakt van het 
Kersti Krug model. 

Kersti Krug Model 
Kersti Krug en Charles B. Weinberg ontwikkelden sa-
men een model voor niet- winstgevende instellingen 
zoals bijvoorbeeld musea. Zij ontwikkelden een mo-
del dat bestaat uit ’de drie essentiële elementen in de 
strategische besluitvorming: missie, geld en waarde106.’ 
Met deze drie elementen hebben zij een ‘dynamisch, 
interactief 3-dimensionaalmodel’ gemaakt. Het model 
heeft als voordeel dat je er goed kritische vragen mee 
kan beargumenteren en inzichtelijk kan maken wat 
de organisatie doet en waar nog een slag te maken is. 
Daarbij staat ze stil bij de kernvraag van elke non-pro-
fitorganisatie: ‘Hoe draagt – binnen de complexiteit 
van ons porfolio - elk programma bij aan onze missie?107’ 
De grootte van de bubbel of cirkel representeert de 
kosten van iedere activiteit. Het model bestaat dus uit 
drie elementen, de kosten/verdiensten, bijdrage aan de 
missie en de algehele meerwaarde (merit) verdienste.  
Het model is een praktische hulpmiddel wat voor 
musea bruikbaar is om de activiteiten die plaats vin-
den af te stemmen met de missie van het museum. 
Een vraag die het museum zich kan stellen is: doet 
het museum de juiste activiteiten om de missie te 
behalen en brengt dit ook de juiste verdiensten op. 

106   Krug, Kersti en Weinberg  2004: 326. 
107   Smit, Ruben. Powerpoint presentatie: Waardemodel Kersti 

Krug. 26 maart 2009. 

4.  Resultaten

Uitleg Kersti 
Krug model. 
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Het model wordt het beste ingericht door te dis-
cussiëren met de verschillende partijen in de or-
ganisatie. Door met elkaar te praten en het model 
in te vullen wordt het beste resultaat gecreëerd.   
Bij het Stadsmuseum Zoetermeer en Museum Rotter-
dam wordt bekeken waar het participatieproject staat 
ten opzichte van de overige activiteiten. In hoeverre 
draagt participatie bij aan de missie en wat is uiteinde-
lijk de opbrengst. Met andere woorden:  wat verdie-
nen de musea ermee? 
Bij deze twee musea is alleen gebruik gemaakt van het 
2D model. Dit betekent dat er alleen is gekeken naar 
de missie en de opbrengsten. Deze keuze is vooral ge-
maakt omdat het derde element (waarde) het beste 
tot zijn recht komt wanneer je dit met een deel van de 
organisatie invult. In dit geval zijn de modellen met één 
persoon ingevuld. Niet alle gegevens zijn exact omdat 
niet alle gegevens uit dat jaar bekend waren.
Daarom is er gebruik gemaakt van onder andere jaar-
opgaven uit andere jaren. In bijlage 6 en 7 staan de 
gegevens uit de verschillende jaaropgaven waar ge-
bruik van is gemaakt. Ieder model is opgebouwd uit 
de elementen die uit de hier onderstaande afbeelding.  
De kleur geeft aan wat voor activiteiten er in het mu-
seum zijn. De grootte van de cirkels komen overeen 
met de hoogte van de kosten. 

4.1.   Stadsmuseum 
Zoetermeer: ‘Give & 
Take’ en ‘Wisselwerking. 
De “wonderkamers” van 
Zoetermeer’

Voorwerpen 
In totaal zijn er 86 voorwerpen ingeleverd tijdens 
de tentoonstelling ‘Give & Take’. Het museum was 
in het begin ‘bang’ dat mensen misbruik zouden ma-
ken van de situatie en ‘flauwe voorwerpen’ zouden 
inleveren omdat er een fles champagne of designfles 
water tegenover stond. Dit is absoluut niet het geval 
geweest. De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk 
in het feit dat wanneer je als museum de bezoekers 
serieus neemt, het museum ook door de bezoekers 
serieus genomen wordt. In het boek Barometer van 

het Stadsgevoel interviewt Jaco Albert, Jouetta van 
der Ploeg. Hij zet er vraagtekens bij of het wel nodig 
is om champagne in te ruilen voor objecten108. Jouetta 
vertelt hem dat ze niet anders kon omdat ze ervan 
overtuigd is dat er anders helemaal geen voorwerpen 
binnen waren gekomen. Wel zegt ze dat de mensen 
natuurlijk wel een verhaal erbij moesten vertellen.   
Arjan Kok schrijft in zijn essay dat het Stadsmuseum 
Zoetermeer een goede ‘deal’ heeft gemaakt. ‘Want 
aan de voorwerpen zijn waarden verbonden die we in 
het dagelijkse spraakgebruik ‘onbetaalbaar’ noemen: 
herinneringen, gevoelens, emoties, kortom dat ‘thuis-
gevoel’ dat het museum wilde verzamelen109.’ 
Bij het inleveren van de voorwerpen heeft het 
museum twee criteria gehanteerd van voorwer-
pen die niet mochten worden ingeleverd. Het ob-
ject mocht niet aanstootgevend of van organisch 
materiaal zijn. Volgens Rooijakkers zijn deze cri-
teria juist essentieel voor een Wunderkammer110.  
In tegenstelling tot de eerdere tentoonstelling ‘Hemel 
tot aarde’, waar verschillende geloven in Zoetermeer 
onderzocht werden, werden Zoetermeerders ge-
vraagd om hun voorwerpen tentoon te stellen. Aan 
het eind van deze tentoonstelling werden de voor-
werpen weer aan de eigenaar teruggegeven. Bij de 
tentoonstelling ‘Give & Take’, gebeurt er iets anders 
met de voorwerpen. Deze 86 voorwerpen zijn in het 
museum opgenomen als een nieuwe deelcollectie ‘Col-
lectie Zoetermeer 2008’.  

Het ‘thuis’ gevoel van Zoetermeer 
Stadsmuseum Zoetermeer probeerde met het project 
het stadsgevoel op te roepen en dit stadsgevoel door 
middel van de tentoonstelling weer aan de mensen in 
Zoetermeer te geven. Echter, wat opviel is dat inwo-
ners zich moeilijk verbonden voelden met de stad. Ze 
voelden zich wel verbonden met het oude dorp maar 
niet met de nieuwe stad. 
Van der Ploeg zegt hierover111: ‘Als ik naar me-
zelf kijk en de Lakenhal vraagt aan mij ‘wat is 

108 Alberts, Jaco en Renée Kistemaker 2011: 34.
109  Kok 2009: 57. 
110  Halen 2009: 117.
111  Ploeg, Jouetta van der. Persoonlijk Interview. 30 januari 2013.  
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jouw stadsgevoel met een voorwerp van Leiden’ 
dan kan ik daar ook geen antwoord op geven.’  
Maar waarom heeft het museum dan voor deze vraag 
gekozen? 
Van der Ploeg: ‘Omdat wij als Stadsmuseum niet an-
ders kunnen. We worden omgeven door grote musea, 
waar de ene prachtige tentoonstelling na de andere 
wordt opgebouwd. Cultuur geïnteresseerden uit Zoe-
termeer gaan naar musea buiten Zoetermeer. En men-
sen buiten Zoetermeer gaan niet naar Zoetermeer 
toe voor een tentoonstelling. We hebben dus bijna 
geen keuze. Daarnaast zien we het als taak van ons 
museum om iets te doen over de Zoetermeerders en 
daar onderzoek naar te doen.
Het museum heeft er wel van geleerd: om als muse-
um meer de regie te nemen, meer te sturen en meer 
gerichte vragen te stellen112.’ Dit is overigens ook de 
conclusie van de rondetafel gesprekken tijdens de 

112  Alberts, Jaco en Renée Kistemarker 2011: 34.

Voorjaarsdag van de Sectie Collecties van Museum-
vereniging: als museum mag je best criteria stellen113. 
Meijer-van Mensch beschrijft in haar essay dat wan-
neer de titel van het project anders was geweest dat de 
bewoners van Zoetermeer met een cultureel diverse 
achtergrond zich meer aangesproken hadden gevoeld. 
‘Zij voelt zich wel een bewoner van Zoetermeer maar 
toch voelt ze zich het meeste thuis in Suriname114.’  Een 
tweede aspect dat Meijer-van Mensch noemt is dat het 
museum toch traditioneel is blijven denken. Namelijk 
in een museum kijk je naar voorwerpen, objecten. 
Zo werd er dus gevraagd naar voorwerpen die het 
thuisgevoel representeerden. Hiermee geeft Meijer-
van Mensch aan dat hierdoor het immateriële object 
wordt uitgesloten. 
Daarnaast heeft Kok een positieve mening over dit on-
derwerp. De mensen die zich het meest aangesproken 

113   Symposium: 18 april 2013 georganiseerd door Sectie Collecties 
Museumvereniging. Schielandhuis over verzamelen.

114  Meijer- van Mensch 2009: 108. 
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voelen zijn de mensen die zich ‘echt’ thuis voelen in 
Zoetermeer. Maar juist deze mensen zullen dan ook 
het meeste moeite hebben met het afstaan van hun 
voorwerp. Zo levert Geeta de Boer-Lachmon een 
mobiele telefoon in. Maar als je haar mobiele tele-
foon goed bekijkt, blijkt het helemaal geen echte tele-
foon te zijn maar een rubberen namaak telefoon, een 
stressbal115. 
 
Openbare ateliers en masterclasses 
De ateliers en masterclasses werd de ‘wisselwerking’ 
genoemd. Dit was een wisselwerking tussen professio-
nals en deelnemers. Daarnaast ontstond er interactie  
tijdens deze workshops en masterclasses. De deelne-
mers werden uitgedaagd om mee te denken over het 
musealiseren van voorwerpen naar objecten. De dia-
logen die ontstonden tijdens deze bijeenkomsten wa-
ren een goede bron van informatie over de stad Zoe-
termeer. ‘De intieme sfeer die gaandeweg ontstond 
door de kleinschaligheid van de bijeenkomsten en de 
terugkerende vaste bezoekers, stimuleerde de inbreng 
van de deelnemers’116. 
Tijdens de workshops en masterclasses bleek dat 
alleen de schenkers aanwezig waren. Hierdoor 
werd het een project wat inclusive was bedoeld (het 
het Stadsmuseum Zoetermeer wilde immers ie-
dereen, ‘heel Zoetermeer’) een exclusive project.  
Tijdens het interview vertelt Van der Ploeg117 dat de 
deelnemers in het project de experts waren en het 
museum een faciliterende rol had. Voor mensen van 
buiten af was dat misschien te vaag.  Van der Ploeg 
denkt dat mensen naar een museum komen om derge-
lijke voorwerpen te zien. Mensen hebben een andere 
perceptie van een museum. ‘Als je naar een museum 
gaat, kom je om iets moois te zien en te bewonderen. 
Daarnaast is de gemiddelde Zoetermeerse bezoe-
ker helemaal niet geïnteresseerd in de verhalen over 
de voorwerpen die bij de buurman op zolder staan.’ 

115  Kok 2009: 57
116  Halen 2009: 117. 
117  Ploeg, Jouetta van der. Persoonlijk Interview. 30 januari 2013.  
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4.1.1   enquête analyse motivatie 

participanten 
In totaal hebben 26 mensen van de 83 geënquêteer-
den de enquête ingevuld. Hieronder worden de vra-
gen beantwoord met de verschillende percentages en 
een korte samenvatting en de conclusies die hieruit 
getrokken kunnen worden. 
 
Hoe was u op de hoogte van het project ‘Give 
& Take’ en ‘de Wonderkamers’ van Stadsmu-
seum Zoetermeer?
Van de 26 mensen die de enquête hebben ingevuld, blijkt 
dat het grootste percentage, namelijk 40%, op de hoogte 
is gekomen door de huis en huisbladen in Zoetermeer. 
Het andere grote percentage, bijna 35%, heeft de 
keuze ‘anders’ ingevuld. Bij de toelichting blijkt dat dit 
vooral mensen zijn die al betrokken zijn zoals vrijwil-
ligers van het museum en andere betrokkenen van het 
museum die per brief persoonlijk zijn benaderd om 
mee te doen. 

Wat was de reden om mee te doen aan het pro-
ject ‘Give & Take’ en ‘de Wonderkamers’?
Deze redenen lopen heel erg uiteen. Tien mensen be-
schrijven dat ze het een ‘leuk initiatief vonden om aan 
mee te doen. Zo beschrijft één van de respondenten: 
‘Enthousiasme voor de manier waarop het mogelijk 
was om met een zelf gekozen onderwerp een tijds-
beeld te belichten uit mijn eigen Zoetermeerse Jeugd 
met als doel ‘delen’.’Daarna is er een duidelijke twee-
splitsing tussen de meningen van de respondenten. De 

ene gaat over de betrokkenheid met de stad Zoeter-
meer. Zo schrijft één van de respondenten dat hij/zij 
nu 97 jaar in Zoetermeer woont en iemand anders 
schrijft trots dat ze er al 35 jaar woont. Voor vijf men-
sen was de stad Zoetermeer de motivatie  om aan het 
project mee te doen. De andere tweedeling zien we in 
de betrokkenheid met het Stadsmuseum Zoetermeer. 
Vijf mensen geven aan dat ze het Stadsmuseum een 
warm hart toedragen. Een andere motivatie die door 
drie mensen was opgeschreven, is het geven van een 
voorwerp. Zo schrijft één van de respondenten: ‘De 
mogelijkheid om een uniek ereteken dat mijn overle-
den vrouw  door het buurtwerk had gekregen “voor 
de eeuwigheid”  te bewaren.’

Was het duidelijk wat er van u werd verwacht 
tijdens de ontmoetingen in het Stadsmuseum 
Zoetermeer?
Hierbij is grootste deel (24 mensen) het mee eens 
en helemaal eens. 10 % is het hiermee eens/oneens.  

Wat betekent het project ‘Give & Take’ en ‘de 
Wonderkamers’ voor u?
Er zijn vier verschillende motieven waarom mensen 
willen participeren. 
Zo is een belangrijke reden om een voorwerp te 
schenken dat het voor de eeuwigheid bewaard wordt. 
Het museum wordt als een veilige plek gezien. Een 
andere reden om mee te doen is de betrokkenheid 
met het museum. Zo beschrijft een respondent: “Ik 
draag het museum een warm hart toe.” Daarnaast 
wordt de betrokkenheid met de stad Zoetermeer 
genoemd. Als laatste reden wordt genoemd dat de 
respondenten enthousiast werden over het initiatief. 
Als je de antwoorden leest van de verschillende res-
pondenten en je beseft dat het project nu al bijna vijf 
jaar geleden heeft plaats gevonden, dan wordt duide-
lijk dat het project Give&Take erg waardevolle waar-
deringen heeft achtergelaten. 

Wat vond u van de samenwerking met Stads-
museum Zoetermeer?
Bij deze vraag zijn de respondenten met  50% tevre-
den over de samenwerking.  8% van de respondenten 
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zijn ontevreden en zeer ontevreden over de samen-
werking. De aspecten die worden genoemd over de 
samenwerking is de communicatie die niet altijd even 
sterk was tijdens het project. 

Was u voor het project ‘Give & Take’ en ‘de 
Wonderkamers’ al eens eerder in het Stadsmu-
seum Zoetermeer geweest?
85% van de respondenten was al eerder in het Stads-
museum Zoetermeer geweest. 10 % van de respon-
denten hadden voor het project nog nooit het mu-
seum bezocht. Het aantal nieuwe bezoekers was dus 
erg laag.  

Bezoekt u na het project Stadsmuseum Zoe-
termeer vaker dan daarvoor?
Door dit project zijn 25% het museum vaker gaan be-
zoeken.  75% geeft aan dat ze het museum niet va-
ker bezoeken. Uit deze gegevens blijkt dat het pro-
ject ‘Give & Take’ en ‘de Wonderkamers’ er niet voor 
heeft gezorgd om meer bezoekers structureel  aan 
zich te binden. 

Wat is het meeste positieve aspect van het pro-
ject wat u is bijgebleven?
In totaal wordt vier keer het boek: ‘Wisselwerking De 
Wonderkamers van Zoetermeer’ genoemd. Mensen 
vinden het een mooi en blijvend tastbaar aandenken 
aan het project. 
Daarnaast worden de objecten en de verzame-
ling die tot stand is gekomen, genoemd. Zo schrijft 
iemand: ”De verhalen van de deelnemers. Je gaat 
hierdoor met andere ogen naar voorwerpen kijken.” 
Hierbij wordt onder andere ook genoemd de vari-
atie en de verschillen in niveau van de voorwerpen. 
Eén persoon noemt ook de bijzondere manier waarop 
de mensen betrokken werden bij het museum. 
Het laatste punt wat naar voren komt is het con-
tact met de andere deelnemers en de gezellige 
sfeer die er in het Stadsmuseum Zoetermeer was. 
Zo noemt één deelnemer het meeste positieve as-
pect: ‘Het enthousiasme van alle deelnemers!.’   

Wat is het meest negatieve aspect van het pro-
ject wat u is bijgebleven?
In totaal hebben van de 26 mensen 11 mensen een 
negatief aspect opgeschreven. 
Uit een paar opmerkingen blijkt dat mensen het erg 
jammer vonden dat het project toch erg klein bleef 
in Zoetermeer en dat er weinig animo voor was.  
Daarnaast begrepen een paar mensen niet alles van 
het project. Daarnaast was een kritiekpunt van een 
mevrouw dat alle workshops en lezingen in de avond 
werden gegeven. 

Als er nog eens een project wordt georgani-
seerd door Stadsmuseum Zoetermeer zou u 
hier dan weer aan meedoen?
Op deze vraag antwoordt 90% van de responden-
ten dat zij dit zouden doen. Toelichtingen die on-
der andere worden opgeschreven zijn: ‘Het was 
leuk, interessant, innovatief en dus in elke vorm 
voor herhaling vatbaar.’ ‘Stadsmuseum heeft mijn 
warme belangstelling.’ ‘Omdat ik graag wil dat cul-
tuur een belangrijke plaats inneemt in Zoetermeer.’ 

Wat heeft Stadsmuseum Zoetermeer voor u 
persoonlijk betekend?
Hierbij komen heel veel diverse antwoorden naar bo-
ven zoals:  ‘Het Stadsmuseum heeft mij met dit project 
geprikkeld om iets van mezelf prijs te geven en te de-
len met een groter publiek.’ ‘Een klein cultuurpodium.’  
Ook schrijven de respondenten vaak over hun rol in 
het museum waardoor ze zich door de directie en me-
dewerkers erg gewaardeerd voelen. Door deze waar-
dering roept het museum een warm gevoel bij hen op. 

Wat verwachtte u van Stadsmuseum Zoeter-
meer toen u aan het project mee ging doen?
15 mensen schrijven op dat ze van te voren niks had-
den verwacht van het project. De andere antwoorden 
lopen heel erg uit een. Onder andere een veilige en 
goede bewaarplek van hun voorwerp. Daarnaast stelt 
iemand de vraag: ‘Wat verwacht het museum van mij?’  
Een laatste schrijft: ‘een positieve aandachtsveran-
dering van het museum naar typisch Zoetermeer.’  
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Had Stadsmuseum Zoetermeer nog iets voor u 
kunnen betekenen of meer moeten doen?
Op deze vraag hebben maar twee mensen een ant-
woord opgeschreven, de rest heeft het antwoord 
‘nee’ opgeschreven. De twee schreven op: ‘beter sa-
menwerken’ en ‘ga er vanuit dat zij er alles aan doen 
om het tot een aantrekkelijk museum te maken. Een 
museum kost veel geld en dat zal in Zoetermeer ook 
opbreken. Er is al een tijdje een plan voor uitbreiding.’ 
 
Bent u op een andere manier gaan kij-
ken naar uw eigen stad en of het museum? 
Tien mensen hebben deze vraag met ‘ja’, beantwoord. 
Zo schrijft iemand: ‘Ja, het museum is veel meer voor 
mij gaan leven.’ Verschillende mensen geven aan dat 
dit komt door de verhalen die bij de voorwerpen ge-
schreven zijn. 
 
Hoe was het contact met de andere deelne-
mers van het project ‘Give & Take’ en ‘de Won-
derkamers’?  
Negen mensen geven aan dat zij goed contact hadden 
met de andere deelnemers: ‘Het is altijd leuk om met 
geïnteresseerde deelnemers te communiceren en dat 
is ook gebeurd tijdens de workshops.’ De rest heeft 
geen contact gehad met andere deelnemers. 

Wat wilt u dat er met de Collectie Zoetermeer 
2008 gebeurt?
Acht mensen geven aan dat ze graag zien dat het 
wordt tentoongesteld. De hoop hiervoor ligt on-
der andere bij het nieuwe Stadsforum (uitbreidings-
plan voor het Stadsmuseum Zoetermeer). Een 
paar mensen vinden dat het een mooie collectie 
is om aan nieuwe Zoetermeerders te laten zien.  
Daarnaast wil het grootste deel dat het bewaard blijft.
Een persoon schreef: ‘is ie er nog dan?’ of:  ‘Kan mij 
niets schelen.’ Vier mensen hebben hier geen mening 
over. 

Wat voor cijfer wilt u het project ‘Give & Take’ 
en ‘de Wonderkamers’ geven?
Het gemiddelde cijfer wat is gegeven is 7,85. Bij de 
individuele cijfers is twee maal een onvoldoende gege-

ven. Daar tegenover staat dat er twee maal een 9 en 
10 zijn gegeven. 

4.1.2  Interviews participanten 
Om nog beter de motivatie van de participanten te 
kunnen benoemen. Zijn er bij dit project drie schen-
kers, participanten geïnterviewd. Tijdens deze inter-
views komt de context waarin zij hun voorwerp heb-
ben geschonken naar voren net als hun ervaringen met 
het project en motivatie. 

Interview  met Mohamed Barndji118 
schenker van de spaarlamp. 

Mohamed Barndji schonk tijdens ‘Give & Take’ de 
spaarlamp die hij had gekregen toen hij 15 jaar geleden 
in Nederland kwam wonen. Hij vertelt dat de spaar-
lamp niet alleen maar emotionele betekenis heeft, 
maar juist ook een nuttig voorwerp is voor mensen 
tijdens het leven. ‘Het voorwerp heeft niks te maken 
met Zoetermeer maar heeft juist te maken met de 
toekomst en is ook voor de toekomst. Licht is belang-
rijk anders kan je niets zien.’ 
De hoofdsuppoost van het Stadsmuseum had hem ver-
teld over het project en vroeg hem naar zijn object. Als 
hij door de publicatie bladert zegt hij trots: ‘De lamp vind 
ik de beste. Andere voorwerpen zijn niet interessant.’ 
‘De voorwerpen die op foto’s staan zijn ingeleverd.’ 

118  Barzndji, Mohamed. Persoonlijk interview.23 februari 2013.
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Op de vraag of hij weer mee doet als het museum nog 
zo’n project organiseert, zegt Mohammed met volle 
overtuiging ‘ja!’ 
Vooral omdat iedereen met elkaar bezig is. Omdat het 
een sociale activiteit is waarbij je nieuwe mensen leert 
kennen en dat is misschien wel de grootste meerwaar-
de voor hem. 
Het ontmoeten van nieuwe mensen in Zoetermeer, 
mensen van verschillende afkomst leren kennen. Dat 
is ook één van zijn motivaties om als vrijwilliger in het 
Stadsmuseum te werken. ‘Zo leer ik nieuwe mensen 
kennen en oefen ik met Nederlands praten.’

Interview  met Ron van den Berg119 
schenker van het tijdschrift. 
Met de eerste vraag welk object hij heeft geschonken 
aan het museum en met welke reden, komen meteen 
hele verhalen los. Ron woont al vanaf zijn vijfde in 
Zoetermeer. Zijn hele jeugd heeft hij doorgebracht 
in Zoetermeer. Dit  beschrijft hij in zijn stukje tekst 
bij het ingeleverde voorwerp: ‘Zoetermeer 1972, de 
mooiste tijd van mijn leven.’ Het tijdschrift/boekje 
heeft hij geschonken om naar de tijdgeest van toen 
te refereren. 
Van den Berg beschrijft wat hij vond van de ten-
toonstelling: ‘Give & Take’: ‘Ik vond het vooral mooi 
opgezet en ingericht. Ik werd getriggerd naar de 
voorwerpen en de verhalen die erbij stonden.’ ‘Mijn 
schenking ging vooral om het tijdsbeeld te laten zien 
van de jaren 70 in Zoetermeer. Het viel mij erg op 
dat sommige objecten nergens op sloegen. Ik kreeg 
het idee dat sommige mensen alleen iets inleverden 
voor de “bubbels”.’ Het museum had hierin best wel 
wat criteria mogen stellen of zelf een selectie mogen 
maken.’
Het boekje heeft een emotionele waarde en stiekem 
vindt Ron het jammer dat het boekje nu in het de-
pot van het museum ligt. ‘Het zou zoveel makkelijker 
praten met het boekje in mijn handen’, zegt hij.  ‘De 
tijdgeest was toen zo anders dan nu. Nu is alles koud, 
kil en afstandelijk. In de jaren 70 was je een com-

119  Berg, Ron van den. Persoonlijk interview. 12 maart 2013. 

munity met elkaar en was je niet bang om ‘s avonds 
laat door een tunneltje te lopen. Natuurlijk werd er 
gevochten maar dat gebeurt in iedere tijd.’ In het tijd-
schrift dat Ron heeft geschonken, staat onder andere 
het ontstaan van Cultuurpodium de Boerderij (een 
van de eerste discotheken van Zoetermeer) beschre-
ven. Van den Berg vertelt glunderend: ‘Ik ben daar 
zelf ook nog diskjockey geweest, je stond praktisch 
nog tussen de koeien en het stro te draaien.
Het was een geweldige tijd.’ ‘De sfeer die Kees van 
Kooten onlangs omschreef tijdens “De wereld draait 
door” over de jaren 70, daarmee slaat Van Kooten 
precies de spijker op zijn kop. Je merkt meteen dat 
iedereen het liefste terug wil naar die tijd. Niet deze 
tijd waar de commercie de overhand heeft en zak-
kenvullers met slechte programma’s, onrespectvol 
omgaan met mensen en grote groepen aansturen wat 
nergens toe leidt. Dit heeft te maken met kwaliteit.’  
Volgens van den Berg kan het museum een belang-
rijke rol spelen in de maatschappij: ‘Het museum kan 
zeker een aanleiding geven om terug te kijken op po-
sitieve punten uit de vroegere tijd. Het museum kan 
aspecten toelichten door middel van objecten en in 
die zin een maatschappelijke plek innemen.
Maar dat is in mijn ogen nog niet wat het museum 
doet.’ Bij Stadsmuseum Zoetermeer heeft van den 
Berg een bijzondere kijk op het museum: ‘ik vind de 
naam ‘museum’ niet bij het Stadsmuseum passen. 
Misschien is het meer een tentoonstellingsruimte. 
Door samen te werken met gemeente en op zoek 
te gaan naar raakvlakken en discussiepunten ont-
staat er veel meer reuring  waar het museum veel 
meer in de maatschappelijke functie zou kunnen be-
tekenen. Dan zou het museum ook veel meer iets 
voor mensen betekenen. Ook zie ik het museum als 
een ‘bewaarkamer’, waar je op zoek kan gaan naar 
tijdsbeelden. Dat je bijvoorbeeld zelf door kaarten-
bakken kan snuffelen en wanneer je iets interes-
sant ziet hier ook kan terug kijken naar het object. 
Dus bewaren maar ook iets fysiek kan laten zien.’  
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Interview met Marjo Worms120  
schenker van Maquette Stadstheater 
en koffiekop en schotel ‘De 
Graanschuur’ 
In eerste instantie vertelt Marjo Worms dat ze op een 
zakelijk niveau met het Stadsmuseum Zoetermeer te 
maken heeft. Namelijk omdat ze jarenlang bij de Ge-
meente Zoetermeer heeft gewerkt en het fondscul-
tuur participatie heet opgezet. De actie lag hier vooral 
op cultuurbereik, volkscultuur en cultuureducatie. 
Het fonds heeft onder andere gezorgd voor een deel 
van de financiering  omdat het project: ‘Give & Take’ 
onder volkscultuur viel. 
Toen Worms samen met een vriendin de tentoonstel-
ling kwam bezoeken was ze verrast: ‘Ik werd geïnspi-
reerd door de voorwerpen die er stonden en wilde 
zelf ook meedoen. In eerste instantie dacht ik dat kan 
niet, want ik ben er zakelijk bij betrokken. Maar toen 
dacht ik waarom niet?! Ik ben ook een inwoner van 
Zoetermeer.’ Uiteindelijk heeft ze twee voorwerpen 
ingeleverd: een koffiekop met een afbeelding erop van 
het oude theater de Graanschuur die in het oude dorp 
stond en een maquette van het nieuwe Stadstheater. 
Het symboliseert voor haar het oude en nieuwe Zoe-
termeer. Wat Worms jammer vond, is dat vooral ou-
dere mensen meededen.
Ook vond ze dat scholen beter bij het schoolpro-
gramma van ‘Give & Take’ betrokken hadden kun-
nen worden als het onderwerp anders was geweest.  
De educatie ziet zij als  een belangrijke taak van het museum.  
Worms vertelt over de AIVD en vindt dat een goede 
tentoonstelling en een succes. ‘Het museum moet hier-
mee doorgaan.’ Maar de participatie in het museum dan? 
‘Dat moet het museum ook steeds blijven proberen.’  
Worms vond de sfeer en de omgeving bij ‘Give & Take’ 
erg goed. ‘Het was boeiend om te zien hoe andere 
mensen meededen. Het verschil van de voorwerpen 
die ingeleverd zijn, van ontroerend naar heel simpel 
tot heel prachtig.’ Het boek dat als uitvloeisel is ge-
komen kijkt zij graag in: ‘het heeft een emotionele 
waarde voor mij.’

120  Worms, Marjo. Telefonisch interview. 4 april 2013. 

4.1.3  Kersti Krug model 

Tentoonstelling:  
Give&Take en Wisselwerking:  30.490  
Tentoonstelling: AIVID:  20.941,88 
Educatie:  390 
Publicatie:  14.250 
Collectie:  4824 
Winkel:  3114 
Huisvesting:  35.361121 
Verhuur:  2156
Verantwoording model Stadsmuseum Zoetermeer 122

Tentoonstelling 
Van der Ploeg stelt voor om de tentoonstelling over 
de AIVD die plaats vond van 16 oktober 2010 tot 27 
februari 2011 af te zetten tegen het participatieproject 
‘Give&Take, de Wisselwerking’. 
De tentoonstellingen die neergezet worden zijn al-
tijd break-even, het museum komt dus nooit geld te-
kort. Allebei de tentoonstelling zijn kostendekkend 
geweest. De tentoonstelling van de AIVD werd zelfs 
helemaal gefinancierd door de AIVD zelf. Bij de AIVD 

121  Bijlage 6: Financiën Stadsmuseum Zoetermeer
122  Ploeg, Jouetta van der. Persoonlijk interview. 8 april 2013. 
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48
heeft het museum ook veel eigen inkomsten gegene-
reerd door het entreegeld en de grote afname van 
kinderfeestjes. Daarbij komt ook nog dat de AIVD-
tentoonstelling een absolute publiekstrekker was.  
Ondanks het feit dat deze twee elementen er niet 
in zaten, paste de tentoonstelling toch goed bij 
de  missie van het Stadsmuseum omdat het wel 
een onderwerp is wat over Zoetermeer gaat.  
Daarnaast is ‘onderzoek doen naar de stad en als net-
werkmuseum fungeren’ een missie van het Stadsmu-
seum. 
Als we ‘Give&Take, de wisselwerking’ tegenover de 
AIVID zetten, dan zien we dat deze eerste tentoon-
stelling alleen maar geld heeft gekost. De tentoonstel-
ling had lage bezoekersaantallen. Daarentegen staat 
de tentoonstelling hoog in de missie van het Stads-
museum. Het was een museaal experiment wat het 
Stadsmuseum Zoetermeer en participatie op de kaart 
heeft gezet in het museumveld. Onder andere door 
de uiteindelijke catalogus (gefinancierd door de Mond-
riaan Stichting)  die het museum naar aanleiding van 
het project heeft gemaakt, heeft het project een groot 
bereik in het museale veld gehad. 
Het museum probeert tijdens iedere tentoon-
stelling publiek te trekken en in iedere tentoon-
stelling een participatief element te verwerken.  
Het mooiste zou zijn als je dat tegelijk zou kunnen 
doen. Dus aan de ene kant een museaal experiment 
met participatie uitvoeren en aan de andere kant een 
tentoonstelling opzetten die een publiekstrekker is.  

Educatie
De educatie in het museum draagt hoog bij aan de missie. 
Het is break-even want het levert het museum 35 euro 
per schoolklas op. Dit heft de ontwikkelkosten weer op.  

Collectie
De collectie van het museum draagt redelijk bij aan 
de missie. Al is Van der Ploeg ook van mening dat het 
Stadsmuseum ook een verhalen-museum is. Hier wordt  
het immateriële erfgoed/ verhaal bedoeld. De collec-
tie heeft veel onderhoud nodig en de kosten voor de 
opslag van de collectie zijn hoog. Dit kost vooral geld.  

 
Publicaties 
Bij bijna iedere tentoonstelling wordt een publica-
tie gemaakt. Dit draagt bij aan de missie: onderzoek 
doen en verdieping geven in het onderwerp. Het kost 
veel geld en het boek wordt nauwelijks verkocht, dus 
break-even of winst is er niet. 
Het museum vindt het toch belangrijk om deze pu-
blicatie  te maken met name uit oogpunt van promo-
tiemateriaal en om de benoemde missie te volgen.  

Huisvesting 
De huisvesting van het museum is een heikel punt. 
Er zijn al jaren plannen om uit het huidige gebouw 
te gaan en een nieuw museum te bouwen waarin het 
museum met de bibliotheek gaat samenwerken. Deze 
nieuwbouw is hard nodig omdat het huidige pand van 
het Stadsmuseum veel achterstallig onderhoud heeft 
en bovendien veel te klein is waardoor het museum 
haar missie niet naar behoren kan volbrengen. Van der 
Ploeg is in haar mening erg stellig dat de huidige huis-
vesting niet bijdraagt aan de missie en helemaal geen 
geld oplevert. 
De huisvesting is volgens haar imagobepalend. ‘On-
danks dat wij een modern museum zijn, wordt het 
Stadsmuseum toch als een Oudheidskamer gezien.’ 

Verhuur
Het museum verhuurt zijn ruimte aan een cateraar. 
Wanneer hij een partij heeft, draagt hij 150 euro 
aan het museum af. Maar de ruimte is erg klein en er 
wordt dus weinig gebruik van gemaakt. Het museum 
maakt er een klein beetje winst mee. Het staat niet erg 
hoog bij de missie maar ook niet heel laag omdat het 
museum ook een plek wil bieden voor de samenleving.
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4.2   Amsterdam museum: 

Buurtwinkelproject
Het Amsterdam Museum heeft in de publicatie cijfers 
opgenomen van de resultaten die zij hebben behaald. 
‘378 winkels hebben deelgenomen aan het buurt-
winkelproject. We hebben met 60 partners samen-
gewerkt. Er zijn 130 portretten van buurtwinkeliers 
gemaakt en verspreid. 35 leerlingen hebben maat-
schappelijke stage gelopen in de buurtlocaties en zijn 
begeleid door 15 medewerkers van de ABN-AMRO. 
Er zijn 49 evenementen georganiseerd, vijf in Amster-
dam, 25 in buurtlocaties Javastraat en 19 in de buurt-
locaties Van der Pekstraat. In de periode september 
2009 tot oktober 2011 hebben 81.244 mensen de 
website bezocht. Er zijn 500 verhalen gepubliceerd in 
deze periode en er zijn 299 winkels en 180 voorwer-
pen beschreven123.’ 
Ook hebben ze de  cijfers van het bezoek bijgehou-
den. Zo kwamen er in de locatie Van der Pekstraat 
1.278 bezoekers en op de Javastraat 893. De figuur 
hieronder laat zien hoeveel nieuwe bezoekers het Am-
sterdam Museum in de twee dependances heeft gehad. 

Wat  Annemarie van Eekeren124 zich afvraagt is: zitten 
mensen er op te wachten? Toen zij met elkaar in de 
dependance de ‘Buurtwinkel’ zaten, kregen ze soms 
het gevoel dat je mensen echt over de drempel moest 

123  Maris 2012: 36.
124  Eekeren, Annemarie van. Persoonlijk interview. 28 januari 2013.

trekken om iets over vroeger te vertellen.
Ook zagen mensen niet altijd het nut ervan in om 
daarover te praten. ‘Daarom denk ik dat wanneer 
je zo’n project weer doet, je iets moet vragen wat 
mensen ook graag willen vertellen’ zegt Van Eekeren.  
Een andere vraag: Hoe vaak kun je winkeliers lastig 
vallen? was iets waar zij tijdens het project tegenaan 
liep. ‘We wilden in het Buurtwinkelproject graag in-
tensief samenwerken met de ervaringsdeskundigen, 
de winkeliers. We wilden hen zoveel mogelijk bij het 
project betrekken, niet alleen bij onze eigen presen-
taties, maar ook bij de educatieve projecten. [..] Maar 
winkeliers hebben het druk en onze conservator en 
de outreach-medewerker waren ook al vaker voor in-
formatie bij hen langs geweest125.’ En dan kwamen dus 
ook nog vrijwilligers langs. Er waren veel mensen bij 
betrokken en waar is dan de grens met het benaderen 
van één persoon? 

Het Team 
Een andere doelstelling van het project kwam van de 
directeur Paul Spies. Deze doelstelling luidde dat alle 
medewerkers van Amsterdam Museum buiten de mu-
ren moesten treden en op zoek moesten gaan naar 
verhalen. Maar niet voor iedereen is dat even gemak-
kelijk. In totaal hebben veertig museummedewerkers 
aan het Buurtwinkelproject meegewerkt. 

In het boek het Disruptieve museum interviewt Arn-
oud Odding Paul Spies. Hieruit kan verklaard wor-
den dat hij van mening is dat het goed is om muse-
ummedewerkers de straat op te sturen. ‘Het verlies 
aan autoriteit is de constante factor die in bijna ieder 
interview met Paul Spies van het Amsterdam Muse-
um terugkeert: Het museum was een instituut, een 
gerespecteerd instituut. Maar respect is tegenwoor-
dig niet meer vanzelfsprekend. [..] Wij moeten dus 
naar de gemeenschap veel duidelijker maken waarom 
wij er zijn. Dus de noodzaak in de komende decen-
nia is: verkondig wat je bent, wat je doet, voor wie, 
waarom je het doet en wat het uitmaakt. Waarom 

125  Maris 2012: 27.
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het belangrijk is. Ook bij de groep die nauwelijks 
gebruik van je maakt. Dus je bent niet alleen maar 
voor de gemeenschap van de liefhebber bezig126.’ 
Léontine Meijer- van Mensch beschrijft de werk-
wijze van Amsterdam Museum op deze manier: ‘De 
projecten van het museum zijn te plaatsen binnen 
een groter museaal kader. Binnen dit participatie-
paradigma evolueert de bezoeker naar gebruiker en 
het museum faciliteert daarin. De museumprofes-
sional ‘verwordt’ steeds meer tot mediator en faci-
litator. Een verschuiving in de professionele zelfde-
finitie die overigens niet zonder slag of stoot gaat.  
Want dat de directeur zelf vaak in een stofjas in de 
buurtlocaties stond, geeft wel aan hoe het museum 
haar nieuwe rol ziet. Maar wordt deze nieuwe pro-
fessionele zelfdefinitie ook breed gedragen in het mu-
seum, in de frontoffice en de backoffice? Wanneer er 
goed wordt nagedacht over collectievorming en er 
experts op verschillende terreinen bij dit soort par-
ticipatieprojecten betrokken, is dit beslist mogelijk127.’ 
Door dus met een groot team als het ware uit het 
museum te treden kan je ervoor zorgen om een veel 
grotere groep mensen te bereiken. Maar dan moet dat 
zoals Meijer-van Mensch beschrijft wel door de hele 
organisatie breed worden gedragen. Dit bleek toch 
lastig te zijn. Ook wordt er in de publicatie: ‘In de 
aanbieding’ afgevraagd of er met een wat kleiner, be-
ter getraind team meer verhalen en objecten konden 
worden verzameld.’
Een ander dilemma waar het Amsterdam Museum 
tegenaan liep is de begeleiding van medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers. ‘Wanneer zijn mede-
werkers voldoende voorbereid? Wanneer geef je 
hen de ruimte om zelfstandig onderzoek te doen?  
Vrijwilligers werkten zoveel mogelijk in wijkteams en 
werden onder meer begeleid door de outreach-mede-
werker. Dit werkte vooral goed bij mensen die elkaar 
van eerdere projecten kenden of als ‘duo’ aan de slag 
gingen. Er waren meer vrouwen dan mannen actief 
als ‘verhalenverzamelaar’ en veel van hen (maar lang 

126  Odding 2011: 81. 
127  Maris 2012: 13.

niet allemaal) hadden een academische opleiding128.’ 
Een andere oplossing  en wat het Amsterdam Museum 
ook in hun publicatie een aanbeveling noemt is het 
zoeken naar zogenoemde sleutelpersonen in de buurt. 
Van te voren dacht het museum dat de dependance van-
zelf een buurtfunctie zou gaan vervullen. ‘Als er maar 
genoeg activiteiten plaatsvonden en er altijd iemand 
aanwezig was. Deze gedachte bleek te optimistisch129.’  
‘Als je nieuwe doelgroepen wilt bereiken, be-
denk dan van tevoren hoe je dit kunt aanpak-
ken. Wie wil je bereiken en welke sleutelpersonen 
kun je erbij betrekken om dit doel te bereiken.’  
De sleutelpersonen zijn mensen in dit geval uit de 
wijk, die een bepaalde positie in hun wijk innemen. Ze 
kennen bepaalde mensen en kunnen ook een grote 
groep als het ware mobiliseren om actief te worden.’ 

128  Maris 2012: 26. 
129  Maris 2012: 31. 
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De website 
Net zoals het feit dat er niet zomaar mensen langs 
komen in een dependance gebeurt het ook vrij wei-
nig dat de website vanzelf wordt gevuld met verha-
len. ‘Het is een ijdele hoop dat zo’n platform zich 
vanzelf vult130.’ Ondanks dat het museum gepro-
beerd heeft om een zo laagdrempelig mogelijke 
site te creëren waarbij mensen zelf hun verhalen 
konden uploaden, kunnen ze toch achteraf conclu-
deren dat een website een drempel opwerpt. ‘Ze-
ker voor de groep ondernemers die én weinig tijd 
heeft én weinig ervaring heeft met het schrijven131.’  
De website is voor bijna 70% door 40 vrijwilligers ge-
vuld. De website is gekoppeld aan het zogenoemde 
‘Hart’ van Amsterdam community, het ontmoetings- 
en samenwerkingsplatform van het Amsterdam Mu-
seum. Hierbij zijn ook voorafgaande projecten zoals 
Geheugen van Oost gekoppeld.  De website krijgt 

130  Maris 2012: 32. 
131  Maris 2012: 33.

hierdoor een duurzaam effect. De website kan als een 
open archief dienen voor kennisdeling met het muse-
umveld en onderzoekers. 

Focus!
Van Eekeren kijkt tijdens het interview132 terug op 
het Buurtwinkelproject en zegt dat ze zich achteraf 
meer hadden moeten richten op één aspect. ‘We wil-
den bijvoorbeeld geschiedenis brengen en halen. We 
zochten actief naar verhalen door verschillenden men-
sen te benaderen. Maar ook waren we op zoek naar 
objecten/voorwerpen om ook hedendaags/eigentijds 
te verzamelen. Uiteindelijk hebben we zelf een selec-
tieproces gemaakt wat we wel en niet in de collectie 
wilden opnemen.’
Wat als voordeel wordt gezien door van Eekeren is 
de grote doelgroep die ze hebben gekozen. ‘Door 
juist te kiezen voor de hele stad als onderwerp, 

132  Eekeren, Annemarie van. Persoonlijk interview. 28 januari 2013.
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voelden ondernemers door heel Amsterdam zich 
aangesproken. Het maakt de tentoonstelling en de 
website voor een brede doelgroep toegankelijk.’  
Uiteindelijke maakt het niet heel veel uit waar je voor 
kiest, als je maar bij de gestelde doelstellingen blijft. 
Wat Elza van Bruggen mooi zei tijdens een interview:  
‘Voorafgaand en tijdens het project  kritische vragen 
blijven stellen die zorgen voor een stip. En die stip op de 
horizon blijft het punt waar je naar streeft tijdens het 
project133.’ Dus waar je voor kiest laat dit leidend zijn 
tijdens het project, dit kan een motivatie en verdediging 
zijn om dingen juist wel of niet te doen op die manier.  
 
‘Zo is een verandering in het verzamelen van voorwer-
pen ontstaan’, beschrijft Annemarie de Wildt, conser-
vator van het museum: ‘Samenwerking met de buurt-
winkeliers was een van de uitgangspunten van het 
project. Maar hoe werk je samen met mensen die zo 
hard werken? Ik zocht ze op de plek op waar ze al zes 
dagen per week zijn: in hun winkel. Daar vroeg ik hen 
naar hun meest bijzondere product. Wat zou er inte-
ressant zijn voor onze groeikast? Ter plekke heb ik de 
producten gekocht en informatie verzameld. Co-cura-
ting bleek lastig, co-shoppen werkte als een trein134.’ 
Hier is een duidelijke verandering van visie in gang ge-
zet. Er zijn uiteindelijk maar weinig winkeliers die echt 
naar de dependance zijn toegegaan om voorwerpen 
toe te voegen aan de zogenaamde ‘groeikasten’. On-
danks dat het moeilijk was om verhalen te verzamelen 
zijn er toch in totaal 500 verhalen geschreven van win-
keliers en mensen over hun buurtwinkel.

Daar gaan ze…
Ben je net aan iemand gewend en dan gaan ze weer 
weg. Dit gevoel speelt niet alleen bij het Amster-
dam Museum maar ook bij de andere projecten. 
Maar Amsterdam Museum geeft voor dit ‘probleem’ 
als oplossing dat je al voorafgaand aan de project de 
doelstelling moet ontwikkelen waarbij uiteindelijk de 
resultaten kunnen worden overdragen aan mogelijke 
partners. Dit kan ook door een plek te creëren waar 

133  Bruggen, Elsa van. Persoonlijk interview. 8 maart 2013
134  Maris 2012: 13.

je uiteindelijk zelf geen zorg voor hoeft te dragen.  
Juist de ‘duurzame successen maken het project van 
grotere waarde voor de stad en voor het museum. 
Het verankert bovendien de vele inspanningen van 
de vrijwilligers, medewerkers, buurtbewoners en 
alle anderen die een bijdrage hebben geleverd135.’ 
 
4.2.2  interviews participanten 
Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd  met de 
twee sleutelfiguren van de buurtlocaties. Deze twee 
personen zijn erg belangrijk geweest tijdens het buurt-
winkelproject. Door hun netwerk in de wijk begon het 
project onder de wijkbewoners te leven. Met beide 
personen werd gesproken over hun ervaringen, wat ze 
er zelf van geleerd hebben en hoe ze erop terugkijken. 

Mustafa Cinar136 eigenaar van 
koffiehuis op Javastraat 111
Tijdens de periode maart tot augustus 2011, ex-
poseerde Amsterdam Museum hier een deel van 
de buurtwinkeltentoonstelling. Op deze loca-
tie in de Indische buurt in Amsterdam werd on-
der andere de geschiedenis verteld van deze wijk. 
‘Amsterdam Museum was op zoek naar een locatie, 
alleen konden ze geen lege voorziening vinden in de 
Indische buurt. Toen kwam het museum bij mij te-
recht.’ Tijdens het eerste gesprek werd Mustafa erg 
enthousiast over het idee en  de sociale activiteiten.  
‘Tijdens het buurtwinkelproject kwamen er andere 
mensen binnen die hier normaal gesproken nooit komen, 
mensen kwamen stralend naar binnen’, vertelt Cinar.  
Door deze periode heeft Cinar veel geleerd, on-
der andere van de medewerkers van het museum. 
Zo laat hij een foto zien en stelt vragen waardoor 
er een zijgesprek ontstaat over de Turkse migratie.  
Ook heeft Cinar veel van het Amster-
dam Museum geleerd en door het project 
ook een nieuwe kennissenkring opgebouwd.  
Wat Cinar wel benadrukt is dat hij had ver-
wacht dat de gevarieerde bezoekers tijdens het 
buurtwinkelproject ook daarna nog steeds kof-

135  Maris 2012: 32.
136  Cinar, Mustafa. Persoonlijk interview. 19 april 2013.
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fie zouden komen drinken in zijn koffiehuis.  
Hoewel alle mensen die zijn gekomen onder andere burge-
meester Eberhard van der Laan, een positieve ervaring heb-
ben met een Turks koffiehuis, komen ze nu niet meer langs. 
Een positief aspect noemt hij de verschil-
lende activiteiten die hij erg leuk vond. Hier-
door kwam er een gevarieerd publiek op af.  
Op de vraag zou hij het nog een keer doen? Is bij Ci-
nar absoluut geen twijfel: ‘Ik sta altijd open voor het 
museum, het zijn fantastische mensen!’ Onlangs heeft 
Cinar het personeelsfeest van het museum verzorgd 
en hij hoopt in de toekomst nog meer te kunnen doen.  
Bezoekt hij het museum nu vaker? Cinar lacht: ‘nee’. Hij 
doet het antwoord af door te zeggen dat hij geen tijd 
heeft. 

Jeditah van der Meulen137 
sleutelpersoon op Buurtlocatie Noord
Jeditah van der Meulen werkt bij Broedstraten,  een 
organisatie die verschillende evenementen ontwikkelt 
voor onder andere Amsterdam-Noord. Een terugke-
rend evenement is de Home Made Market in de Van 
der Pekbuurt. Hierbij werkt Broedstraten veel samen 
met de bewoners uit de buurt. Hierdoor heeft Van der 
Meulen veel contacten in Noord. Tijdens één van de 
Home Made Markets sprak Van der Meulen met een 
van de medewerkers van het Amsterdam Museum. 
Uit het gesprek bleek dat er weinig bewoners binnen 
kwamen op de locatie van de buurtwinkel. Van der 
Meulen: ‘Ik gaf kritische feedback op hun project zoals 
dat ze meer aan randprogrammering moesten doen 
waardoor ze er zo voor konden zorgen, dat de bewo-
ners naar binnen kwamen. De volgende dag werd ik 
gebeld door het Amsterdam Museum of ik niet voor 
een paar dagen in de buurtwinkel kon komen werken 
om te zorgen dat er meer bewoners kwamen.’ Van 
der Meulen vond het een erg leuke opdracht. On-
danks dat Van der Meulen erg vrij was in het program-
meren, vertelt ze dat er ook een duidelijk vertrou-
wen was vanuit het museum en een duidelijke visie.  
Door veel activiteiten voor jong en oud te pro-

137  Meulen, Jeditah van der. Persoonlijk interview. 24 april 2013.

grammeren  werd de buurtwinkel een levendi-
ge locatie. Zo was er de laatste maanden iedere 
week een filmavond, er was live muziek en er wer-
den workshops voor kinderen georganiseerd. En 
als afsluiting was er een spetterend eindfeest met 
een barbecue en live muziek en een leuke quiz.  
Wat Van der Meulen heeft gemerkt is dat een vas-
te locatie erg goed werkt. Vanuit deze fysieke plek 
was het makkelijker om contacten te leggen: ‘Het 
krijgt een inloophuis- functie.’ Deze functie en lo-
catie is niet voor de eeuwigheid. Volgens Van der 
Meulen is dat helemaal niet erg als je dat maar 
vanaf het begin duidelijk communiceert. ‘Wan-
neer er op een goede manier gecommuniceerd 
wordt neem je ook op een goede manier afscheid.’ 
Een ander punt waar Van der Meulen van heeft ge-
leerd is dat het niet vanzelfsprekend is dat als je in 
de buurt een locatie opent er ook direct mensen 
op af komen. Je moet tijd investeren en sympa-
thie winnen om dit te bereiken. ‘Vooral in Noord 
is het niet makkelijk om in contact te komen met 
de bewoners. Je wordt gezien als indringer. Als je 
veel tijd investeert en een goede vertrouwens-
persoon bent, krijg je op den duur ’wel een band.’ 
Het succes van het Buurtwinkelproject lag in de eerste 
plaats bij de tentoonstelling vindt Van der Meulen. ‘De 
tentoonstelling was een goede kennismaking met het 
museum en de geschiedenis van de wijk.’ Daarnaast 
was de tentoonstelling ook een trigger waardoor 
mensen enthousiast werden om het Amsterdam Mu-
seum te bezoeken. ‘Het was een positieve ontmoeting 
tussen bewoners en het museum. Een ander positief 
punt van het project was dat er een mix van mensen 
uit Amsterdam-Noord kwamen. Een fijne sfeer tijdens 
het project met een heel divers publiek.’ 
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4.3   Museum Rotterdam: 

Mantelzorgproject
Het Mantelzorgproject is begonnen in 2011 en eind 
2011 stond de eind tentoonstelling ‘Familie’ in het mu-
seum. Deze tentoonstelling heeft van 20 december 
2011 tot 30 december 2012 in het museum gestaan.  
Daarnaast heeft het museum ook een reizende ten-
toonstelling gemaakt. Dit is één van de eindresultaten 
van het participatieproject ‘de mantelzorg’. De reizende 
tentoonstelling was een informatieve zorgkast die langs 
ging bij verschillende zorginstellingen in Rotterdam.  
Tevens waren er in de tentoonstelling ‘Familie’, ver-
schillende resultaten te zien uit het Mantelzorgproject.
 
Workshop 
Door de samenwerking met het Steunpunt voor de 
mantelzorg, kwam Museum Rotterdam in contact met 

de mantelzorgers. Door middel van een persoonlijke 
brief zijn de mantelzorgers uitgenodigd om mee te 
doen aan de workshop. Tijdens alle workshops zijn er 
in totaal 49 voorwerpen en tekeningen verzameld en 
in de collectie opgenomen. ‘Te denken valt aan voor-
werpen van drie verschillende categorieën: speciaal 
aangeschaft en bedoeld om bij de zorg te gebruiken, 
alledaagse voorwerpen die bij zorg worden ingezet 
maar daar in principe niet voor zijn bedoeld en voor-
werpen die zelf bedacht of gemaakt zijn om in een spe-
ciale zorgvraag te voorzien138.’
 
Samenwerking
Museum Rotterdam heeft ook een samenwerking tot 
stand gebracht tussen kunstenaars (Young Design) 
en mantelzorgers. Zo vertelt Van Renselaar139: ‘Som-
migen voorwerpen waren zo vindingrijk, er zit veel 

138 Van Dijk en Hoitsma.Museum Rotterdam en de mantelzorgers:-
139 Renselaar, Irene van. Persoonlijk interview. 23 januari 2013.
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creativiteit in. Deze voorwerpen verdienden het om 
verder te worden ontwikkeld.’ 
Deze zijn gekoppeld aan acht jonge ontwerpers (de 
kunstenaars) die verder zijn gegaan met de voorwer-
pen van de mantelzorgers. 
Eén van de ontwerpers is Nina Boas140  werkzaam bij 
Young Design, zij werkt samen met Fatma Eraslan.  
Eraslan heeft een groot netwerk met veel buurtbe-
woners. Eraslan zorgt voor grote groepen en helpt 
verschillende personen, dat is haar vorm van man-
telzorg. Tijdens het mantelzorgproject hebben Boas 
en Eraslan het project ‘Zorg voor elkaar’ georga-
niseerd. Hiervan is een boekje gemaakt wat ze naar 
buiten hebben gebracht. Dat is concreet haar eind-
product. Maar de samenwerking met Eraslan gaat 
door. Boas gaat Eraslan, die haar baan is kwijtgeraakt 
nu ‘mantelen’. Het is voor Boas de eerste keer om 
in zo’n soort rol te stappen. Het is voor haar een 
sociaal project en het is bijzonder om te zien hoe 

140  Boas, Nina. Telefonisch interview. 17 april 2013.

het kunstenaarschap hier ook zijn rol in kan spelen.  
Bij de vraag of ze het vaker zal doen, zegt Boas: ‘dan 
moet het op mijn pad komen.’ Ze vergelijkt het pro-
ject met een vergadering bij een gemeente of kantoor. 
Daar worden soms ook kunstenaars gevraagd om een 
andere wending te geven of een andere kijk op de zaak 
te hebben. Boas vindt het erg goed dat een museum 
dit soort projecten doet. ‘Het maakt het breder dan 
een tentoonstelling zelf en het is een manier om dich-
terbij de mensen te komen.’
 
De Dag van de mantelzorg 
De Dag van de Mantelzorger werd georganiseerd in sa-
menwerking met de Steunpunten Mantelzorg van Rot-
terdam-Centrum, Delfshaven en Kralingen-Crooswijk. 
In totaal ontving het museum op deze dag 75 mantel-
zorgers141. De verhalen die de mantelzorgers vertelden 
zijn vastgelegd door snel-striptekenaars en tekstschrij-

141   Renselaar, Irene van. Dag van de mantelzorg. 10 november 
2011. 27 maart 2013 <http://stadalsmuze.historischmuseum-
rotterdam.nl /agenda/dag_van_de_mantelzorg_in_museum_
rotterdam.8.htm>. 

afb. 28. 

Museum Rotter-
dam. Dag van 
de Mantelzorg. 
‘Foto’. 2011. 
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vers. Aan het eind van deze dag werden de verhalen 
gepresenteerd en konden alle mantelzorgers hun ver-
halen terugvinden tussen de verhalen van de andere 
deelnemers. Sommigen verhalen en tekeningen zijn 
opgenomen in de collectie van Museum Rotterdam.  

TU Delft 
De mantelzorgers die zich naar aanleiding van de Dag 
van de Mantelzorg hadden opgegeven om mee te wer-
ken aan het vervolg van hun product, gingen samen 
met de studenten van TU Delft naar de voorwerpen 
kijken die zij gebruiken tijdens hun mantelzorg. Er 
werd gekeken of het voorwerp een echt product kon 
worden zodat het in de toekomst ook door andere 
mensen kan worden gebruikt . Museum Rotterdam 
heeft als een soort mediator gewerkt om deze sa-
menwerking tot stand te brengen. Na een paar keer 
samenkomen van de studenten, mantelzorgers en Mu-
seum Rotterdam, heeft het museum de samenwerking 
als mediator losgelaten. Onder andere vanwege de 
reden dat het museum zich weer op andere thema’s 
moest gaan richten.
 
Reizende tentoonstelling 
Vanaf april 2012 tot 21 september 2012 is de Man-
telzorgpresentatie langs drie verschillende zorgin-
stellingen gegaan. De presentatie is tot stand ge-
komen door de samenwerking met de participan-
ten. De presentatie bevat ondermeer persoonlijke 
verhalen van mantelzorgers en informatie over de 
verzorging, gebruiksvoorwerpen die mantelzor-
gers gebruiken om hun familieleden of vrienden 
te verzorgen. Bij de zorginstellingen werden naar 
aanleiding van de presentatie workshops gegeven.  
Vanuit het museum hadden ze de tentoonstel-
ling met het programma meer willen laten toeren 
door Rotterdam. Alleen was de vraag hiervoor 
niet aanwezig. Ook werd de inhoud volgens Van 
Renselaar niet helemaal begrepen en hadden in-
stellingen geen zin om zo’n programma te volgen.  
Hun leidinggevende heeft toen besloten om deze pre-
sentatie stop te zetten omdat het veel tijd kostte om 
zo’n programma bij een zorginstelling onder de aan-
dacht te krijgen. 

4.3.1   Enquête analyse motivatie 
participanten

In totaal hebben 24 mensen van de 50 geënquêteerden 
de enquête ingevuld. Per vraag worden de uitkomsten 
geanalyseerd en conclusies uitgetrokken. 

Hoe wist u van het project Mantelzorg van Mu-
seum Rotterdam? 
De grootste groep respondenten 40%  geeft aan te 
zijn benaderd door Museum Rotterdam zelf.  30% res-
pondenten is op de hoogte  gebracht door Steunpunt 
Mantelzorg. Daarnaast is er een groep van 30% die het 
kopje ‘anders’ kozen. Bij de toelichting blijkt echter 
dat dit met name mensen zijn die ook via Museum Rot-
terdam zijn benaderd. Of via andere mensen terecht 
zijn gekomen bij het museum. 

Wat was de reden om mee te doen aan het 
Mantelzorgproject? 
Negen mensen geven aan dat ze hebben meegedaan 
omdat ze werden gevraagd/ingehuurd door mu-
seum Rotterdam. Hun reden om mee te doen aan 
het project is dus uit een professioneel oogpunt.  
Andere motieven om mee te doen is onder andere om-
dat ze het een leuk initiatief vinden, nieuwsgierig waren 
naar wat het museum zou doen met dit onderwerp.   
Ook het sociale  aspect speelt een rol zoals het ont-
moeten van andere mensen die ook mantelzorg ver-
lenen. En een persoonlijke aspect om de mantelzorg 
die iemand een lange tijd verleende af te sluiten, wordt 
ook genoemd.  

In welke fase van het project heeft u mee ge-
daan?
50% van de respondenten heeft deelgenomen aan de 
mantelzorgworkshop en bij de samenwerking met 
jonge ontwerpers van Young Designers. 35% was 
aanwezig en actief op de Dag van de Mantelzorg. Aan 
de samenwerking met de TU Delft heeft 25% van de 
respondenten mee gedaan. En bij het laatste activiteit 
waarbij een fotograaf een fotoportret of film heeft ge-
maakt was 30% aanwezig.
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Was het duidelijk wat er van u werd verwacht 
tijdens de ontmoetingen met Museum Rotter-
dam?
Meer dan de helft 55% geeft aan dat ze er hele-
maal eens zijn. ‘eens/oneens’ was 15%. De an-
dere percentages waren het hiermee eens.  
Het was dus voor alle respondenten duidelijk wat van 
hen tijdens de ontmoetingen met het museum werd 
verwacht.

Wat betekent het  Mantelzorgproject voor u? 
De antwoorden op deze vraag zijn heel erg divers. Vooral 
de fijne samenwerking tussen kunstenaars, ontwerpers, 
mantelzorgers en het museum wordt vaak genoemd.  
Zo wordt er ook geschreven dat het project: ‘een ge-
voel van meerwaarde gaf.’ Daarnaast heeft het voor 
één van de mantelzorgers gezorgd dat hij/zij anders 
naar de wijze van zijn zorgtaken is gaan kijken.  Een 
mantelzorger omschrijft dat het prettig was om te 
zien hoe andere mantelzorgers er mee omgaan: ‘het 
is vaak allemaal zo gewoon dat je het allemaal maar 
doet. Het is goed om te zien hoe anderen daarmee 
omgaan en ook dat er meer zijn  die dezelfde pro-
blemen hebben of tegen dezelfde dingen aan lopen.’  
De antwoorden die opgeschreven zijn, zijn vooral hele 
persoonlijke en sociale emoties die het mantelzorg-
project voor hen heeft betekend. 

Wat vond u van het project? 
Meer dan de helft 60% was zeer tevreden over dit pro-
ject. 10% van de respondenten was niet tevreden/niet 
ontevreden. De rest van het percentage was tevreden. 

Wat vond u van de samenwerking met Museum 
Rotterdam?
80% heeft deze vraag met zeer tevreden ingevuld. Dit 
is een heel erg hoog percentage. Daarnaast is 15% 
ook tevreden en 5% is niet tevreden/niet ontevreden.  
Iedereen was dus tevreden over de samenwerking met 
het museum. 

Was u voor het Mantelzorgproject al eens eer-
der in Museum Rotterdam geweest? 
80% van de respondenten had al eens eerder Museum Rot-

terdam bezocht. 20% was er nog nooit eerder geweest.  

Bezocht u na het project Museum Rotterdam 
vaker dan daarvoor? 
Het grootste percentage met 75% geeft aan dat ze Mu-
seum Rotterdam niet door het project vaker hebben 
bezocht. 25% heeft het museum wel vaker bezocht. 
Het museum heeft dus door het mantelzorgproject 
niet veel nieuwe mensen weten te binden aan het mu-
seum. En het heeft ook niet veel nieuwe bezoekers 
opgeleverd.  

Wat is het meeste positieve aspect van het pro-
ject wat u is bijgebleven? 
Er komen drie aspecten in de antwoorden naar vo-
ren en dat zijn samenwerking, professionaliteit en het 
eindresultaat. De samenwerking tussen de verschil-
lende betrokken partijen wordt als heel erg pret-
tig ervaren. Deze samenwerking zorgde voor veel 
creativiteit en mooie inzichten in nieuwe werelden.  
Daarnaast wordt ook meerdere malen de professiona-
liteit genoemd: ‘De uitstekende organisatie met gevoel 
voor empathie en inzicht in de participanten en kennis 
van zaken in het bijzonder Irene van Renselaar en ook 
de opstelling van het museum om er niet alleen met 
burgers maar ook VOOR de burgers en de stad te zijn.’ 
‘De mooie combi van een zakelijke professionele hou-
ding enerzijds, en warme betrokkenheid anderzijds.’ 
En als laatste aspect wordt de tentoonstelling ge-
noemd: ‘Ik vond de tentoonstelling ‘Familie’ geweldig. 
Het mantelzorgverhaal was heel goed weergegeven.’ 
Door nog twee anderen is de tentoonstelling en het 
eindresultaat met de ontwerper/kunstenaar genoemd. 

Wat is het meest negatieve aspect van het pro-
ject wat u is bijgebleven? 
In totaal hebben twaalf mensen deze vraag ingevuld, 
de rest van de 26 respondenten had geen negatieve 
punten. De negatieve aspecten lopen heel erg uit een. 
Toch zijn er twee punten die iets vaker terug komen 
namelijk het punt van tijdsgebrek en communicatie.  
Zo schrijft een geënquêteerde: ‘informatie en 
communicatie naar de doelgroep, medewerkers, 
is te laat gestart en was onvoldoende op maat. Ze 
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hadden bij een tijdige en goede informatie beter 
een ambassadeursfunctie kunnen vervullen voor het 
project.’ Ook werd is er opgeschreven dat het lastig 
was om met iedereen afspraken te maken om zo met 
elkaar om de tafel te kunnen zitten.  

Als er nog eens een project wordt georgani-
seerd door Museum Rotterdam zou u hier dan 
weer aan mee doen? 
Alle respondenten geven aan dat ze weer mee 
zouden doen. Toelichtingen hierbij zijn omdat het 
heel interessant is, creativiteit, nieuwe ideeën. 
‘Het project prikkelde’, ‘mijn werk interessanter 
maakte’, ‘het is goed voor de maatschappij.’  
Heel veel ‘mooie’ en verschillende motivaties werden 
genoemd om nog een keer mee te doen. 

Wat heeft Museum Rotterdam voor u persoon-
lijk betekend?
Ten eerste wordt meerdere malen beschreven over de 
mooie ervaring die de deelnemers hebben over gehouden 
aan het project. Hierbij wordt ook de samenwerking 
met het museum benadrukt en de persoonlijke 
betrokkenheid van de medewerkers van het museum.  
Ook beschrijft een respondent: ‘het heeft voor mij 
weer een nieuwe band met de stad gecreëerd.’ 

Wat verwachtte u van Museum Rotterdam 
toen u aan het project mee ging doen? 
12 respondenten geven aan dat ze er open en zonder 
verwachtingen meededen aan het mantelzorgproject. 
Er worden heel veel verschillende punten genoemd 
zoals: helderheid, verbreding van de kennis over het 
museum, medewerking, een professionele en creatieve 
benadering, uitbreiding van mogelijkheden. Maar wat 
iets vaker wordt genoemd (3 keer) het samenwerken 
en het delen van ervaringen. 

Welke (eind)resultaten leverde het project op 
en wat vond u daarvan?
Dit wisselt heel erg dat komt omdat de enquête 
door verschillende mensen is ingevuld, die allen 
een andere functie hadden binnen het project.  
Wat van ieder resultaat wordt opgeschreven is dat ze 

er nog steeds zeer enthousiast, blij en tevreden mee 
zijn. Ongeveer drie respondenten geven aan dat ze 
geen eindresultaat hebben. 

Bent u op een andere manier naar u eigen zorg-
praktijk/mantelzorg gaan kijken naar aanlei-
ding van het Mantelzorgproject? 
60% van de respondenten geeft aan dat ze anders 
kijken naar de zorg. Bij de toelichting komt naar 
voren dat dit vooral komt door de gesprekken met 
de mantelzorgers zelf. Zo schrijft een respondent: 
‘je werd geconfronteerd met problemen van andere 
mantelzorgers.’  

Hoe was het contact met de andere deelne-
mers van het Mantelzorgproject? 
De antwoorden die gegeven zijn, zijn kort maar geven 
wel aan dat ze tevreden waren met het contact die 
de mensen hadden met de andere deelnemers. Vooral 
‘goed’ was het. Iemand beschrijft: ‘zeker  de eerste 
ronde de zogenaamde rondetafelgesprekken waren 
hartverwarmend ontroerend en reflecterend.’ 

Had Museum Rotterdam nog iets voor u kun-
nen betekenen of meer moeten doen? 
De meeste mensen zijn erg tevreden over de Museum 
Rotterdam. Een enkeling geeft aan dat ze de PR beter 
had willen zien en dat er een strakkere organisatie had 
mogen zijn, ‘soms was het wel erg chaotisch’.

Wat voor cijfer wilt u het Mantelzorgproject 
geven? 
Het gemiddelde cijfer wat gegeven is: 8,04 
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4.3.2  interviews participanten
Behalve het gesprek met kunstenaar Nina Boas is er 
gesproken met Herman Tiggeloven, een van de man-
telzorgers die zorgde voor zijn vriend. En er is gespro-
ken met Rianne van Dorp, een zorgprofessional. Zij 
werkte mee aan de ontwikkeling en programmering 
van de zorgkast.
 
Interview Mantelzorger Herman 
Tiggeloven142

Herman Tiggeloven werd eind 2011 betrokken bij 
het project. Hij zorgde toentertijd voor zijn ‘huis-
genoot’. Inmiddels woont zijn vriend in een ver-
zorgingshuis waar Herman minstens drie keer per 
week te vinden is. ‘Daarnaast’, zo vertelt Herman, 
‘is hij bezig met zijn ‘deeltijdbaan’, namelijk het ont-
wikkelen van het product met de Young-designers.’  
Tijdens het project zijn onder andere de routekaarten 
die Herman voor zijn ‘maatje’ ontwierp om veilig door 
de stad Rotterdam te wandelen naar voren gekomen.  
‘Om een route te maken’, vertelt Tiggeloven ‘heb ik 
gekeken naar de veiligheidsaspecten. Zoals de kwali-
teit van trottoir, of er bankjes zijn om uit te rusten 
of er openbaar vervoer aanwezig is, noem maar op.’ 
Voorheen deed Tiggeloven dit alleen voor zijn maatje. 
Door de koppeling die Museum Rotterdam heeft ge-
maakt met Young-designers is hij nu bezig met de kun-
stenaar om verschillende routes te ontwikkelen door 
Rotterdam. Zo zijn ze zelfs op zoek naar afnemers van 
dit uiteindelijke product. 
Tiggeloven ziet deze samenwerking als een geschenk  
en positieve samenloop van de omstandigheden. Tig-
geloven is nu 75 jaar en de kunstenaar waar hij inten-
sief mee samenwerkt is 37 jaar. Voordat Tiggeloven 
met pensioen ging was hij werkzaam op de educatieve 
afdeling van museum Boijmans van Beuningen. De kun-
stenaar werkt ook voor het museum en in dezelfde 
functie als Herman zo’n 10 jaar geleden. ‘Onze vaste 
ontmoetingsplek is daarom ook in het café van Boij-
mans.’ 
Door de achtergrond die Tiggeloven heeft, kijkt hij 

142  Tiggeloven, Herman. Telefonisch interview. 13 april 2013.

ook met een ander perspectief naar het museum. In 
de jaren 70 vertelt Herman: ‘gingen wij met een koffer 
vol spullen de tram in op weg naar scholen in Rotter-
dam om kinderen en onderwijzers te verleiden. Dit 
is precies wat Museum Rotterdam doet: verleiden.’  
De wijze waarop het museum te werk gaat is vooral 
erg professioneel. ‘Een professionele houding, waar ik 
erg van onder de indruk was. Het was duidelijk dat 
er achter het concept-idee een brein zit. Dit bleek 
uit de wijze waarop ze te werk gingen en de kwali-
teit hiervan. Iets waar je graag deel van uit wil maken.’  
Volgens Tiggeloven is de reden waarom je mee wilt 
doen, dat er een bepaalde ‘klik’ moet zijn. Een klik die 
ervoor zorgt dat je een beetje van elkaar gaat houden.  
Mooie woorden. Tiggeloven excuseert zich er 
zelfs voor het geval dat het overdreven overkomt.  
Wat voor Tiggeloven begon als een samenwerking 
met het museum waarbij hij zijn kennis over het 
Mantelzorg wilde delen, is uitgegroeid tot een sa-
menwerking met een kunstenaar en de kans dat 
de twee grootste zorginstellingen in de regio af-
nemers gaan worden van de routes in Rotterdam.  
Voor nu vindt Tiggeloven hetgeen waar hij mee bezig 
is genoeg. Een nieuw project samen met Museum Rot-
terdam zal te intensief voor hem zijn. Maar: ‘we blijven 
sympathiek en er is altijd het initiatief om kennis ervan 
te vernemen.’

Rianne van Dorp143 
Rianne van Dorp werkt bij de Zorgorganisatie 
Laurens. Zij doet onder andere onderzoek naar 
hoe kunst en cultuur een bijdrage kunnen leve-
ren aan de ouderen. Zo bedenkt ze onder andere 
activiteiten voor de bewoners. Deze activiteiten 
gaan verder dan de traditionele bingo-avonden.  
Van Dorp vertelt dat zij in haar functie ook op be-
leidsmatig niveau bezig is om kunst en cultuur in de 
organisatie te verwerken. Kunst en cultuur is een be-
langrijk middel dat zorgt voor sociaal educatieve en 
maatschappelijke activiteiten waarbij de ouderen een 
actieve rol spelen binnen deze activiteiten.

143  Dorp, Rianne van. Telefonisch interview. 19 april 2013. 
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Voordat Van Dorp bij de Zorgorganisaties Laurens te-
recht kwam werkte ze op de educatieve afdeling van 
Museum Rotterdam. Daardoor kent ze Museum Rot-
terdam goed. Toen Museum Rotterdam begon met 
het Mantelzorgproject kwamen ze al snel bij Van Dorp 
terecht. Voor Van Dorp was het erg leuk om deze 
samenwerking aan te gaan en om te kijken wat hieruit 
zou komen. 
Museum Rotterdam maakte de Mantelzorgkast die 
onder andere op één van de locaties van het Laurens 
heeft gestaan. Wat van Dorp opviel was dat een mu-
seum en een zorglocatie niet vanzelfsprekend dezelfde 
doelen met een dergelijke presentatie hoeven heb-
ben. ‘De workshops die bedacht waren voor de bewo-
ners waren soms erg lastig uit te voeren. Bovendien 
kwamen we er achter dat organisatie en samenwer-
king met mantelzorgers best veel tijd en moeite met 
zich mee brachten.’ Zo vond zij het lastig om de koppe-
ling te maken met mantelzorg en bewoners. De vraag 
die Van Dorp zich regelmatig stelde: ‘Bereik je wat je 
wilt bereiken, voor het museum en ook voor de zorg.’ 
‘Ik had het gevoel dat de kern van het project plaats 
had gevonden vóór dat de kast ging reizen (de ont-
moetingen met mantelzorgers en gesprekken rondom 
voorwerpen) en de vraag ‘wat willen we met de reis 
bereiken’ of  ‘hoe kunnen we het effect van de kast 
zo groot mogelijk maken’ hierdoor ondergesneeuwd 
raakte. Hierin zouden we samen op kunnen trekken 
en hierdoor voor beide partijen een grotere meer-
waarde kunnen bereiken.’

Van Dorp legt de nadruk vooral op de positieve sa-
menwerking. ‘Het museum had het belang  om deze 
nieuwe doelgroep te leren kennen. Vanuit de kant van 
de zorg was de ontwikkeling van belang om samen te 
werken met culturele organisaties.
Het was erg leuk om samen te werken en zaken 
uit te testen. Het was ook een soort experiment’.   
Deze samenwerking was niet eenmalig. Bij de ko-
mende tentoonstelling van Museum Rotterdam: 
‘Echte Rotterdammers’, is Van Dorp bezig work-
shops te bedenken en te kijken hoe ze de oude-
ren naar deze tentoonstelling kunnen begeleiden.  
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4.3.3  Kersti Krug model

Kosten overzicht144 
Tentoonstelling:  343.141 
Project stad als Muze:  234.470 
Educatie:  276.418 
Publieksevenement:  16.790 (opgeleverd) 
Collectie:  163.434 
Winkel:  50.156 (opgeleverd)  
Huisvesting:  1.412.735 
 
Verantwoording model  
Museum Rotterdam 
Samen met Irene van Renselaar is het Kersti Krug in 
gevuld. Tijdens145 het invullen had Van Renselaar op-
merkingen over de plekken waar ze cirkels plaatste. 
‘Doe ik mijn collega’s hiermee niet te kort door on-
derscheid hierin te maken?’
Dit model is vooral bedoeld om juist in de interne or-
ganisatie te kunnen discussiëren over de activiteiten 
van het museum. Het inzichtelijk maken van de kosten 
en wat de activiteiten het museum nou eigenlijk ople-
vert is belangrijk. Nu heeft Van Renselaar het model 
alleen ingevuld, maar om een goed model in elkaar te 
zetten, heb je juist je collega’s van alle disciplines nodig 
omdat dit een helder beeld geeft.  

144  Financiën Museum Rotterdam delen van jaarverslag 2010
145  Renselaar, Irene van. Persoonlijk interview. 15 april 2013. 

Huisvesting 
Je  merkt dat mensen in Rotterdam het heel erg 
vinden dat het Schielandhuis nu dicht is. Ze vin-
den het niet zo zeer erg dat Museum Rotterdam 
dicht is maar meer dat de historische plek weg is.  
Het imago van Museum Rotterdam kwam niet over-
een met het Schielandhuis. Het Schielandhuis was te 
klein en bepaalde daardoor de uitstraling van het mu-
seum. Daarvoor staat de blauwe cirkel linksonder. 
De blauwe cirkel staat er nog een keer maar dan met 
een stippellijn eromheen. Van Renselaar zegt: ‘de 
workshops en de mantelzorgdag worden daar geor-
ganiseerd en gegeven. Het geeft voor de mensen een 
goed beeld van de totaliteit van het museum en uitein-
delijk ook een beeld waar mensen aan meedoen.’ 

Educatie
Educatie is erg belangrijk en draagt ook hoog bij aan de 
missie van het museum. Maar het levert weinig op. De 
vorige directeur voerde het beleid dat alle schoolgroe-
pen gratis een educatief programma konden volgen.
Het museum betaalde hiervoor ook de museumdo-
centen zelf.  In de afgelopen jaren, onder andere door 
sluiting van het Schielandhuis, zijn de schoolgroepen 
erg teruggelopen. In oktober 2013 wordt de tentoon-
stelling: ‘Echte Rotterdamers’ gehouden. Bij deze ten-
toonstelling heeft het museum een hoog streefcijfer 
neergezet. Zo is de afdeling educatie momenteel bezig 
met het ontwerpen van een animatie die door veel 
kinderen in Rotterdam worden ingekleurd. Dit zal 
er onder andere voor zorgen dat er tijdens de ten-
toonstelling meer schoolgroepen worden getrokken.  
Daarnaast is het volgen van educatieve programma’s 
niet meer geheel gratis. 
 

Tentoonstelling 
De tentoonstellingen die worden gehouden dragen 
erg bij aan de missie. Alleen de uitvoering en de uit-
straling vindt Irene niet altijd even geslaagd. Daarnaast 
denkt Irene ook dat de tentoonstellingen niet winst-
gevend zullen zijn. 

afb. 29. 

Krug, Kersti. 
Ingevuld model 
Museum Rotter-
dam. ‘Model’. 
2013.
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Stad als Muze
Dit ‘project’ staat twee keer in het model. Helemaal 
rechts bovenaan met een stippellijn erom heen staat 
de cirkel hoog in de missie en winstgevend. Het is 
winstgevend niet in de zin  van financiële baten maar 
juist vanwege de kennis. Waardevolle kennis die is op-
gedaan tijdens dit project en de relaties die zij in de 
stad als museum hebben opgedaan. Wanneer je kijkt 
naar de kosten en wat het project op financiële baten 
heeft opgeleverd is dit niet winstgevend. Daartoe be-
hoort de cirkel aan de overkant. 

Collectie 
De collectie van het museum is erg belangrijk. Zo is 
de collectie onder andere een inspiratiebron voor het 
verzamelen van de eigen tijd. Daarnaast is het wel een 
collectie die veel onderhoud en opslag vergt en daar-
door veel geld kost. Hierdoor brengt het indirect geen 
opbrengsten met zich mee. 

Publieksevenementen 
De opbrengsten van de publieksevenementen komen 
vooral  door de aangeboden arrangementen. Zoals 
een kop koffie met gebak en een speciale rondleiding 
door het museum. Het voordeel van  dit soort arran-
gementen  is dat je ander publiek trekt dan alleen je 
huidige bezoekers. Dus met arrangementen trek je 
nieuwe bezoekers aan die anders het museum mis-
schien niet bezoeken. 

Winkel 
De winkel staat op de neutrale lijn. Het draagt redelijk 
bij aan de missie. In de winkel worden artikelen ver-
kocht die aansluiten bij de tentoonstelling. De winkel 
is redelijk noodzakelijk omdat mensen toch graag iets 
als aandenken willen meenemen. De winkel mag in een 
museum dus niet ontbreken. 
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4.4.   Nederlands 

Openluchtmuseum:  
‘De Tien van 2012’

 
Ingezonden voorwerpen
In totaal zijn er 235 voorwerpen ingestuurd door ver-
schillende mensen. Om een voorwerp in te sturen was 
er een lijst met criteria opgesteld. Men kon natuurlijk 
niet voorzien wat er zou worden ingestuurd. Op de 
website heeft het museum maar een paar keer echt 
iets geweigerd wat onder andere seksueel getint was.

Jureren 
Daarnaast was het beoordelen van de 235 voorwer-
pen niet gemakkelijk, vertelt beleidsmedewerker Jo-
janneke van der Voort. ‘Waar vroeger de afdelingen 
marketing en collectie als aparte eilandjes werkten, 
moest er nu worden samengewerkt. Wat mag wel in 
de collectie en wat niet? Een voorbeeld: er werd een 
pakje sigaretten ingestuurd. Van Collectie kon dit niet 
worden opgenomen omdat het technisch lastig te be-

houden is. Hierop reageerde Marketing met ‘dan be-
waar je toch alleen de verpakking.’ Daar werd door 
Collectie weer op gereageerd met ‘maar als we dat 
doen dan halen we het uit de context weg.’ Het waren 
erg waardevolle discussies waarbij we elkaars perspec-
tieven veel beter leerden kennen. Ook met jureren 
konden wij de vraag stellen ‘Wie zijn wij eigenlijk om 
deze objecten te beoordelen?’ Zo werd bijvoorbeeld 
de wasknijper meerdere malen ingestuurd. Dit vonden 
wij allemaal niet echt een object wat typerend is voor 
2012. Maar wanneer dit zo vaak is ingestuurd moet dit 
dus wel een object zijn wat belangrijk is voor mensen 
en dus ook  in de top 50 thuis hoort.’ 

Stemmen 
Na het samenstellen van de top 50 kon er via de web-
site worden gestemd. Hier is ontzettend veel mee ge-
fraudeerd. Het was namelijk mogelijk om meerdere 
stemmen uit te brengen. En dat is dan ook gebeurd. 
Superheroes had het museum geadviseerd om hier 
niks mee te doen en het gewoon te laten gebeuren, 

afb. 30. 
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zodat het stemmen zo laagdrempelig mogelijk is. Wat 
Van der Voort hieruit heeft geleerd is dat mensen 
stemmen op de persoon die ze kennen. En niet op de 
content zelf. ‘Wij dachten dat er juist meer mensen 
zouden gaan stemmen, maar dat viel uiteindelijk heel 
erg tegen. Het bleek toch dat het vooral in de ‘inner-
cirkel’ bleef146.’ Een oplossing om te voorkomen dat 
het stemmen oneerlijk gebeurt is door bijvoorbeeld 
er een e-mailverificatie in te stoppen. Om je stem te 
verzilveren moet je de stem bevestigen in je e-mail. 

Ontvangst nemen
Uiteindelijk zijn de top tien voorwerpen op een feeste-
lijke wijze aan het museum overhandigd. Er waren in het 
museum tien pilaren geplaatst waarbij de directeur de 
objecten in ontvangst nam. ‘Het was een mooie over-
dracht waaruit blijkt dat mensen er heel veel om geven 
en waarderen dat hun object in een museum wordt 
opgenomen. Veel mensen vertelden aan de directeur 
persoonlijke en emotionele verhalen bij hun object147.’ 
Deze verhalen zijn ook opgeschreven en zitten bij het 
object in het depot. ‘Door dit moment blijkt ook dat 
de motivatie groot is en dat het eigenlijk ook al een 
soort eer is dat jouw voorwerp in de collectie van het 
museum  wordt opgenomen. Van te voren wisten we 
niet zo goed wat voor prijs we aan de participanten uit 
de top drie moesten geven. Maar het blijkt dat voor 
hen een vermelding in  het museum al een prijs op zich 
is. Daarnaast hebben we ze ook een abonnement op 
het Openluchtmuseum gegeven.’
 
Vervolg en leermomenten 
‘In het vervolg willen we meer tijd hebben om zo’n 
project op te starten. Het ging nu soms te snel.’ Het 
was ook erg moeilijk om een vraag te bedenken wat 
je aan je publiek kon stellen. Het moet een vraag zijn 
die concreet is en nu bleek het soms toch te vaag te 
zijn voor mensen. Dat bleek soms ook uit de inzendin-
gen. Het Openluchtmuseum gaat over oude dingen. 
Waarom dan een object uit 2012 was een veelgestelde 

146   Voort, Jojanneke van der. Persoonlijk interview. 18 februari 
2013.

147   Voort, Jojanneke van der. Persoonlijk interview. 18 februari 
2013.

vraag? Ook moet een vraag je emotioneel raken, dus 
dat je graag wilt vertellen en je erbij betrokken voelt. 
En het moet enigszins creatief zijn.’
Onder andere is ook tijdens ‘De Tien van 2012’, de 
Facebookpagina van Nederlands Openluchtmuseum 
opgezet. Dit is succesvoller geworden dan gedacht. In 
totaal heeft het museum 2651148 ‘likes’ gekregen. Het 
museum is na het project hiermee door gegaan. En zo 
blijft de ‘nieuwe’ samenwerking in stand. Opvallend is 
dat wanneer  je de statistieken van de Facebookpagina 
bekijkt, de populairste week op Facebook van 6 mei 
2012 is geweest. Dit was in de fase waarbij de voor-
werpen werden verzameld.   
Het project heeft het museum erg veel geld gekost. 
Vooral het  inhuren van Superheroes was niet goed-
koop. Voor nu is er voorlopig geen budget meer om 
zo’n project als ‘De tien van 2012’ op te zetten, maar 
het Openlucht Museum wil er zeker mee in verder. Zo 
heeft het Openluchtmuseum de Canon van Nederland 
gekregen en hierbij willen ze werken met Co-funding. 

4.4.1.   enquête analyse motivatie 
participanten 

In totaal hebben zeven mensen van de tien geënquê-
teerden de enquête ingevuld. Per vraag worden de 
uitkomsten geanalyseerd en hieruit conclusies getrok-
ken. 

Hoe wist u van het project ‘De Tien van 2012’ 
van het Nederlands Openluchtmuseum?
Via alle verschillende media-tools die zijn ingezet zijn, 
op de televisiespotjes na, zijn allemaal mensen afge-
komen. Via Facebook zijn twee mensen op de hoogte 
gekomen van het project. Bij het kopje ‘anders’ is bij 
de toelichtingen geschreven via Twitter. 

Wat was de reden om mee te doen aan het pro-
ject  ‘De Tien van 2012’?
Er zijn drie verschillende aspecten terug te zien in de 
antwoorden van de respondenten. Ten eerste de moti-

148   Nederlands Openluchtmuseum. Facebook van Nederlands 
Openluchtmuseum. 2013. 24 maart 2013 <http://www.face-
book.com/openluchtmuseum/likes>. 
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vatie om betrokken te worden bij het museum, omdat 
diegene het al van ‘oudsher’ kent: ‘Het gevoel van be-
trokkenheid sprak mij bijzonder aan, maar ook wel het 
van oudsher bekend zijn met het museum. Ik woon er 
erg dichtbij en ben er altijd mee verbonden geweest.’ 
Het tweede punt dat de respondenten noemen is het 
feit dat ze het een ‘leuke’,’ludieke’ en ‘creatieve’ op-
dracht/project vonden. Tot slot zijn de voorwerpen, 
de kans om iets in een museum achter te laten, voor 
de respondenten een reden om mee te doen. Eén van 
de respondenten noemt dit ‘eeuwige roem’. Daarnaast 
vond iemand zijn object  ‘het meest  logische als de 
tien van 2012’.

Was het duidelijk wat voor voorwerpen het 
Openluchtmuseum met het project ‘De Tien 
van 2012’ zocht?
Het hoogste percentage 60%, dus meer dan de helft, is 
het hier ‘helemaal eens’ mee. De overige responden-
ten zijn  het hiermee ‘eens’. Dus voor iedereen wat het 
duidelijk waar het Openluchtmuseum op zoek was. 

Wat betekent het project ‘De Tien van 2012’ 
voor u?
Hier komt vooral uit dat de betrokkenheid bij het mu-
seum is vergroot. Zo schrijft een respondent: ‘Meer 
betrokkenheid bij het museum, het is een stukje 
‘eigen’ nu onze wasknijper er ligt.’Iemand anders 
schrijft: ‘Een actie voor alle leeftijden die mensen kan 
inspireren om meer met cultuur en musea te doen.’ 
Ook vonden verschillende respondenten het een in-
drukwekkend project. ‘Een zeer indrukwekkend pro-
ject, goed van opzet, actueel in de tijd en uniek en 
bijzonder in het land en de museum Art wereld.’

Was u tevreden over  het project ‘De Tien van 
2012’?
Van de respondenten was 40% zeer tevreden en 60% 
tevreden. Bij de volgende vraag: Was u tevreden 
over de informatie die het Openluchtmuseum 
u gaf? Is precies hetzelfde percentage uitgekomen als 
de vorige vraag.  De respondenten zijn dus erg tevre-
den over het project.

Was u voor het project de ‘De Tien van 2012’ al 
eens in het Openluchtmuseum geweest?
85% van de geënquêteerden was al een keer eerder 
in het museum geweest. Dat betekent dat maar één 
persoon die een voorwerp heeft ingeleverd nog nooit 
eerder in het museum was geweest.
 
Bezoekt u sinds ‘De Tien van 2012’ het Open-
luchtmuseum vaker dan daarvoor?
40% geeft aan dat ze door het project ‘De 
Tien van 2012’, het museum vaker bezoeken.  

Heeft u de presentatie van ‘De Tien van 2012’ 
in de afsluitende tentoonstelling Dingenliefde 
bezocht?
85% van de respondenten geeft aan dat ze de presen-
tatie van ‘De Tien van 2012’ in Dingenliefde bezocht 
hebben. 

Wat is het meeste positieve aspect van het pro-
ject dat u is bijgebleven? 
Van de zeven mensen geven vier mensen aan, dat 
ze de officiële bijeenkomst van het overhandigen 
van de voorwerpen aan het museum als heel 
bijzonder hebben ervaren. Zo omschrijft één van 
de respondenten dit als een blijvende herinnering.  
Daarnaast is ook het sociale aspect van belang om met 
familie en vrienden die hebben geholpen bij het stemmen 
op de voorwerpen hierbij te zijn. Hierdoor ging het heel 
erg leven. Daarnaast noemt een andere respondent 
het gezellige aspect om samen met zijn familie 
door het Nederlands Openluchtmuseum te lopen.  
Het derde aspect zijn de andere voorwerpen die zijn 
ingeleverd en de bewondering die daarvoor werd 
uitgesproken. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de 
man en het koffiezetapparaat. Eén van de respondenten 
schrijft: ‘wat mij betreft had die mogen winnen  en de 
veelzijdigheid en originaliteit in de voorwerpen en de 
verhalen van mensen hierbij.’

Wat is het meest negatieve aspect van het pro-
ject dat u is bijgebleven?
Hierbij zijn twee opvallende aspecten naar voren 
gekomen. Ten eerste de afsluitende tentoonstelling 
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‘Dingenliefde’ vonden twee mensen erg 
tegenvallen. Zo schrijft één van de respondenten 
op: ‘Een heel klein achteraf plekje voor onze 
gewonnen objecten. Liever had ik ze gewoon in 
de container gezien daar op het midden terrein.’ 
Het volgende punt wat vijf mensen hebben 
opgeschreven is de oneerlijkheid van het stemmen. Zo 
schrijft een van de respondenten op: ‘de manier van 
stemmen in het laatste kwartier vond ik spannend en 
het verloop ging te snel omdat de stemmen alle kanten 
opschoten. Ik vind het toch een vreemde manier van 
stemmen omdat via social media te doen. Dat was 
voor mij onbekend, want je vrienden en kennissen 
stemmen op jouw naam en niet op de inzending. Dit 
vond ik achteraf vreemd en heeft mij bezig gehouden.’

Als er nog eens een co-creatie project wordt 
georganiseerd door Openluchtmuseum zou u 
hier dan weer aan mee doen?
Alle zeven respondenten geven aan dat ze 
hieraan mee zouden doen. De volle 100% dus.  
De toelichting hierbij is onder andere door de positieve 
ervaring en het warme hart dat zij het Nederlands 
Openluchtmuseum toedragen. 

Wat heeft Openluchtmuseum voor u persoon-
lijk betekend? (kijkt u misschien anders naar 
‘dingen’ dan daarvoor)
Het project betekent een jaar later nog steeds veel 
voor de mensen. Zo schrijft één van de respondenten: 
‘Door deze actie ben ik me er bewuster van dat 
producten veelzeggend zijn over een bepaalde periode.’ 
De andere antwoorden gaan veel over de aspecten die 
zij in hun jeugd op hebben gedaan en waardoor ze nu 
nog steeds verbonden zijn met het Openluchtmuseum. 

Wat voor cijfer wilt u het project ‘De Tien van 
2012’ geven?
Het gemiddelde cijfer dat gegeven is door de 
respondenten is een 8,43. 
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In dit hoofdstuk worden de vier on-
derzochte casestudies met elkaar 
vergeleken. Er wordt gekeken naar 
de doelstellingen van het project, de 
motivatie van de participanten en de 
participatievorm. Ook wordt er geke-
ken naar het uiteindelijke eindresul-
taat van de voorwerpen die al dan niet 
in de collectie terecht zijn gekomen.   
Op het Stadsmuseum Zoetermeer en 
Museum Rotterdam is het model van 
Kersti Krug toegepast. Deze modellen 
worden in dit hoofdstuk ook tegen el-
kaar afgezet. 
 
Doelstellingen 
Stadsmuseum Zoetermeer was tijdens het project: 
‘Give & Take’ en ‘Wisselwerking. De “Wonderkamers” 
van Zoetermeer’ vooral gefocust om onderzoek te 
doen naar de stad. Het doel van het project was onder 
andere om het stadsgevoel te onderzoeken. Het mu-
seum wilde weten op welke manieren de Zoetermeer-
ders hun identiteit met de stad uiten via voorwerpen. 
De tweede fase (de wisselwerking: Wonderkamers) 
was met name gericht op het museum. Hoe komt een 
voorwerp in een collectie terecht? Hoe doe je dat en 
tegen wat voor kwesties en dilemma’s loop je daarbij 
aan? Bij Museum Rotterdam werd er ook onderzoek 
gedaan naar het overkoepelende thema ‘familie’ en 
hierbinnen het thema ‘mantelzorg’. Bij het mantelzorg-
project was het museum gericht op zoek naar verhalen 
en naar de voorwerpen die mantelzorgers bij hun zorg-
taak gebruiken. 
Het Nederlands Openluchtmuseum heeft in een korte 
periode een participatieproject opgezet. Ten eerste 
voor henzelf om te ervaren hoe een co-creatieproject 
werkt. Het doel van het project was om het publiek na 
te laten denken over de toekomst en te laten besluiten 
wat zij willen bewaren. Hierbij stelt het museum net 
als Stadsmuseum Zoetermeer de autoriteit van het mu-
seum ter discussie omdat het Openluchtmuseum het 
publiek de kans gaf om voor conservator te spelen. 
Het laatste project van het Amsterdam Museum duur-
de qua tijd het langst, namelijk vanaf oktober 2008 tot 

2011. De buurtlocaties ging in 2011 een klein half jaar 
open. Momenteel draait de website nog steeds. Am-
sterdam Museum wilt zichtbaar en herkenbaar zijn voor 
de inwoners van Amsterdam. Het onderwerp buurt-
winkels was een eerste makkelijke stap om letterlijk 
naar buiten te treden. Het was zo geschikt als eerste 
stap omdat het onderwerp zich hier goed voor leende. 
Hetzelfde heeft Museum Rotterdam ook gedaan bij een 
ander project. Toen onderzocht het museum de leef-
wereld van Bulgaarse bouwvakkers. Vanuit een bouw-
keet volgde Museum Rotterdam deze mensen, waar-
door uiteindelijk een intensieve wisselwerking ontstond 
tussen de bouwvakkers en het museum.
Het Amsterdam Museum gebruikte het museum voor 
de tentoonstelling en om het algemene verhaal van 
de geschiedenis van de Buurtwinkels in Amsterdam 
te vertellen. Op verschillende locaties in de stad wa-
ren kleine fototentoonstellingen te zien met daarin de 
geschiedenis van de wijk waar de buurtlocaties zich 
bevond. Wat zowel bij het Stadsmuseum Zoetermeer 
en het Amsterdam Museum opviel was dat de hele or-
ganisatie bezig was met het project. Zo moesten de 
medewerkers van het Amsterdam Museum ook bui-
ten de muren actief worden om op zoek te gaan naar 
verhalen. 

Participatie en de participanten 
Bij alle vier de projecten zijn verschillende vormen van 
participatie te zien. In het Nederlands Openluchtmu-
seum en het Stadsmuseum Zoetermeer was de eerste 
vorm het oproepen tot het verzamelen van voorwer-
pen. Beide musea verschilden van aanpak. Zo nam het 
Stadsmuseum alle voorwerpen met een verhaal aan en 
kwam ook alles wat werd aangedragen direct in de ten-
toonstelling terecht. Bij het Openluchtmuseum mocht 
men in de eerste fase alle voorwerpen op de website 
plaatsen. Maar de top 50 werd bepaald door een team 
van ‘museumprofessionals’. Alleen op de uiteindelijke 
top 50 mocht worden gestemd. De uiteindelijke uit-
slag, dus welke tien objecten een plek in het museum 
kregen, was zowel voor het Openluchtmuseum als het 
Stadsmuseum een verassing. Het Openluchtmuseum 
heeft het publiek laten stemmen. Als je kijkt naar de par-
ticipatieladder van Edelenbos en Monnikhof betekent 

5. Vergelijking
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dat deze fase zich bij de tree van ‘adviseren’  bevindt.  
Het Stadsmuseum heeft hierin nog een paar duide-
lijke stappen gemaakt, namelijk door samen met de 
Zoetermeerder te gaan werken met de ingeleverde 
voorwerpen. Het museum heeft hiervoor gekozen 
om als museum de handen van de voorwerpen af te 
houden en ervoor te zorgen dat de participanten zelf 
het werk mochten doen. Hier zat een duidelijke wis-
selwerking in. Zo kwamen er debatten op gang tussen 
participanten en deskundigen. Ook gingen de partici-
panten te werk als een conservator, waardoor ze let-
terlijk deze bril mochten opzetten. Wanneer je kijkt 
naar de motivatie van de participanten en de enquêtes 
die zijn afgenomen was het voor de participanten van 
het Stadsmuseum niet altijd even duidelijk waar ze nu 
eigenlijk aan meededen. Zo stelde een respondent: 
‘Wat verwacht het museum van mij.’ Ook zijn er bij 
de Wonderkamers geen nieuwe mensen bijgekomen 
die een rol gingen vervullen. Het bleef het dus alleen 
bij de schenkers. Een ander punt wat onder andere 
uit de interviews sterk naar voren kwam is dat het 
Stadsmuseum juist meer richtlijnen en criteria aan de 
voorwerpen had mogen stellen. De participanten wil-
den juist graag  dat het museum zich autoritairder had 
opgesteld dan alles vrij te laten en goed te keuren. 
Bij het Openluchtmuseum was het voor de partici-
panten wel duidelijk wat van hen werd verwacht. Hier 
maakten de participanten zich erg druk over de gang 
van zaken rond de stemming. Zo blijkt achteraf dat 
de stemming niet 100% eerlijk is gegaan. Verschillende 
mensen hebben meerdere keren hun stem uitgebracht 
en ook hebben mensen hele schoolklassen gemobili-
seerd om te stemmen. Dit schreven de respondenten 
toch op als een negatief punt. 

Het Amsterdam Museum heeft ervoor gekozen om 
buiten de muren te treden en contact te zoeken met 
de mensen die buurtwinkels hadden of hebben.
In de twee buurtlocaties zijn veel evenementen 
georganiseerd, dit zorgde voor een heel wisselend 
publiek. Verschillende type mensen van jong 
tot oud kwamen hier op af. Hierdoor ontstond 
een gemoedelijke en fijne sfeer. Van lezingen tot 
filmavonden en van muziekavond tot het bakken van 

cakejes. Het was er op deze buurtlocaties allemaal te 
doen. Soms was de link met de buurtwinkels niet altijd 
even sterk maar juist door de programmering op de 
locaties ontstond er een dynamische sfeer. 
Een andere vorm waar het Amsterdam Museum net 
zoals het Nederlands Openluchtmuseum mee heeft 
gewerkt, is het opzetten van een website. Voor het 
Amsterdam Museum betekende dat de verhalen die zij 
verzamelden op het digitale platform konden worden 
geplaatst. Hierdoor werd de website soms ook een 
discussieplatform. Mensen lazen het verhaal en 
hadden zelf ook weer verhalen waardoor een levendig 
verhalen-platform ontstond. 
Qua participatie hield het museum alles erg in de hand. 
Zo ging een groep vrijwilligers de buurtwinkeleigenaren 
interviewen. Deze verhalen werkten ze uit en plaatsten 
ze op de website. Hierdoor werden er aan de ene kant 
veel verhalen verzameld. Maar aan de andere kant kan 
je je afvragen wat het participatie-element hierbij is 
en of het wel echt het verhaal van de buurteigenaar is. 
Immers, door de vragen van de vrijwilliger geef je het 
verhaal misschien een andere wending dan wanneer 
iemand zelf besluit om iets op te schrijven. 

Museum Rotterdam heeft tijdens het Mantelzorgproject 
vooral vanuit het museum gewerkt. Het museum ging 
te werk door verbindingen te leggen en het netwerk te 
gebruiken en uit te breiden. Hierdoor kregen ze onder 
andere contact met het Steunpunt voor de Mantelzorg. 
Door deze samenwerking werden er mantelzorgers 
zowel persoonlijk als per brief benaderd.
De motivatie van de participanten om naar het museum 
te komen was onder andere de nieuwsgierigheid 
naar wat het museum zou doen met dit onderwerp 
en omdat ze het een leuk initiatief vonden. Andere 
motivaties om hieraan mee te doen was vanwege het 
sociale en persoonlijke aspect wat mensen aansprak.
De rest van de respondenten deed mee vanwege een 
professioneel oogpunt. 
Tweederde van de mensen die meededen aan het 
Mantelzorgproject had het museum al eerder bezocht. 
Net zoals het Stadsmuseum Zoetermeer hebben 
beide participatieprojecten weinig nieuwe bezoekers 
opgeleverd.  
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De participatievorm die voor het Mantelzorgproject 
was uitgekozen was erg interactief en sociaal. Interactief 
omdat via het mantelzorgonderwerp veel verhalen los 
kwamen. Een positief effect was het feit dat mensen de 
verhalen met anderen konden delen. Hierdoor merkten 
ze  dat de zaken waar de ene mantelzorger tegenaan 
liep herkenbaar was voor andere mantelzorgers.    
Wat ook voor het Stadsmuseum geldt is dat het 
participanten het kleinschalig vonden. De PR had beter 
gekund en ook de communicatie rammelde soms.  
De participatievorm die Museum Rotterdam heeft 
gekozen sprak de deelnemers erg aan. Vooral het feit 
dat het museum ervoor heeft gezorgd dat er nieuwe 
verbindingen werden gelegd tussen de mantelzorgers 
en studenten en kunstenaars. 

Voorwerpen 
Museum Rotterdam is erin geslaagd om voorwerpen 
en verhalen te verzamelen die mantelzorgers tijdens 
hun zorgtaak gebruiken. Dit hebben zij gedaan door 
de mantelzorgers drie keer uit te nodigen. Tijdens 
deze ontmoetingen vertelde het museum iets over 
henzelf en het werk wat ze doen. Door middel van 
de ontworpen erfgoedkit gingen de mantelzorgers 
thuis zelf aan de slag om hun zorgtaken vanuit een 
ander perspectief te bekijken. Dit heeft gezorgd dat er 
voorwerpen zoals een steunkousaantrekker van een 
rioolpijp tot veilige wandelroutes door de stad werden 
aangedragen. Alle voorwerpen zijn in een voorfase 
van de collectie opgenomen. Het museum is bezig 
om een speciale collectiedatabase te ontwikkelen 
waar alle aangedragen voorwerpen in kunnen.  
Het Stadsmuseum Zoetermeer en het Nederlands 
Openluchtmuseum hebben er beide voor gekozen om 
een nieuwe deelcollectie te maken. Het Stadsmuseum 
heeft alle objecten in ‘de Collectie 2008’ gestopt.
Het Openluchtmuseum heeft alleen de 10 objecten 
met de meeste stemmen in de collectie opgenomen 
onder de naam: ‘collectie de tien van 2012’.  
Het Amsterdam Museum heeft de verzamelde verhalen 
onder gebracht op de website: http://buurtwinkels.
amsterdammuseum.nl. Het bleek overigens lastig 
om de groeikasten vol te krijgen. De eigenaren van 
buurtwinkels werken erg hard en hebben daardoor 

haast geen tijd om hier vrijblijvend aan mee te werken. 
Daarom heeft de conservator van het museum vaak 
ter plekke objecten gekocht. Dit noemde ze zelf 
co-shoppen. Niet alle voorwerpen zijn direct in de 
collectie gekomen. Wat wel in de collectie is gekomen, 
is uiteindelijk door de conservatoren bepaald. Zij 
kijken onder andere of iets te behouden is. Zo is er 
een pamflet bij het grofvuil gedaan omdat het te veel 
onderhoud vergt en hoge restauratie nodig heeft. 

Kersti Krug 
Het project van Museum Rotterdam en Stadsmuseum 
Zoetermeer zijn beide inzichtelijk gemaakt met het 
Kersti Krug model. Het eerste dat meteen opvalt is, is 
dat voor beide musea hun vestigingsplaats niet goed is. 
Zo sluit de uitstraling van het gebouw niet aan op wat 
het museum is. Daarnaast zijn voor beide musea de 
huurkosten erg hoog en beiden vinden ze dat ze hier 
niets op verdienen. Beide musea willen zich dan ook 
in een modern museum vestigen omdat ze vanuit hier 
beter het verhaal van de stad kunnen vertellen. 
Daarnaast zijn de participatieprojecten heel erg 
belangrijk maar het levert het museum naast heel 
veel kennis op het gebied van participatie ( een 
status van pioniers en experts)  qua geld niks op.  
De eindresultaten leveren weinig bezoekers op. 
Hoe dat komt is volgens Van der Ploeg van het 
Stadsmuseum onder andere omdat bezoekers niet 
graag naar spullen van de eigen tijd kijken. Naar het 
een museum ga je voor iets moois of een interessant 
verhaal en niet voor het verhaal van de bovenbuurman.  
Wat interessant zou kunnen zijn is om te kijken wat er 
tegenover zo’n participatieproject zou kunnen staan 
en wat ervoor nodig is om een participatieproject ook 
winstgevend en interessant te maken zodat het ook 
wat extra publiek oplevert. 
Daarnaast zouden er meer publieksevenementen 
georganiseerd kunnen worden die geld opleveren en 
die zorgen dat participatie voldoende reuring geeft 
zoals het Amsterdam Museum dat op hun locaties in 
de stad organiseerde. Dit zorgde voor extra bezoek 
en levendige locaties. 
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Voor dit scriptieonderzoek was de 
hoofdvraag: Wat zijn aandachtspun-
ten bij het opzetten van participatieve 
projecten; een casestudy in vier mu-
sea.
De vier betrokken musea bij dit on-
derzoek waren Amsterdam Museum 
(Buurtwinkelproject), Museum Rot-
terdam (Mantelzorgproject), Neder-
lands Openluchtmuseum ( De Tien van 
2012) en Stadsmuseum Zoetermeer 
(Give & Take, en de Wisselwerking: 
De Wonderkamers van Zoetermeer).  
Bij de vier verschillende projecten 
werd gekeken naar de aanpak van de 
participatieprojecten in musea en de 
motivatie van participanten om mee 
te doen aan een participatieproject.  

Om de motivatie van de participanten te onderzoeken 
is er bij Museum Rotterdam, Nederlands Openlucht-
museum en Stadsmuseum Zoetermeer onder de par-
ticipanten een enquête gehouden. Daarnaast zijn er 
met de sleutelpersonen van het Amsterdam Museum 
en participanten van Museum Rotterdam en Stadsmu-
seum Zoetermeer telefonische en persoonlijke inter-
views geweest. Uit deze methode van onderzoek zijn 
concrete antwoorden gekomen. 

Mensen doen mee aan de 
participatieprojecten als ze zich echt 
betrokken voelen.
Dit zien we vooral terug bij Stadsmuseum Zoeter-
meer en Nederlands Openluchtmuseum. Zo blijkt 
dat het grootste deel van de participanten mee-
doet aan de projecten omdat ze zich al op enige 
manier verbonden voelen met het museum. Bij het 
Nederlands Openluchtmuseum gaat deze verbon-
denheid ver terug, vaak zelfs naar de kindertijd van 
de deelnemers. Bij het Stadsmuseum Zoetermeer 
zijn de respondenten veelal aan het museum ver-
bonden door het vrijwilligerswerk dat zij er doen.  
Daarnaast wordt de verbondenheid met de stad ge-
noemd. Dit is met name bij het Stadsmuseum Zoeter-

meer geval. Dit is een logische reactie want dat was 
immers ook de vraag van het project ‘Give & Take’. 
Participanten willen ook graag hun gevoelens en ken-
nis delen. Dit was vooral het geval bij het Mantel-
zorgproject van het Museum Rotterdam. Bij Museum 
Rotterdam was de motivatie van de participanten om 
mee te doen omdat het onderwerp dichtbij hen ligt. 
Het onderwerp van de mantelzorg raakt voor veel 
mantelzorgers hun eigen motivatie en ligt daarmee di-
rect op een emotioneel vlak. Hun gevoel en kennis te 
delen met andere mantelzorgers was een belangrijke 
reden om in te stappen. Daarnaast was de groep ook 
nieuwsgierig om te zien wat het Museum Rotterdam 
zou doen met dit onderwerp. 
Mensen vinden het belangrijk om hun object voor de 
eeuwigheid te bewaren dit was het geval bij het Stads-
museum Zoetermeer en Nederlands Openluchtmu-
seum. Het museum wordt als een veilige plek gezien. 
En het project bleek een unieke ervaring om aan mee 
te doen. 

Sleutelpersonen zorgen voor 
draagvlak in de wijk. 
Dit zien we vooral terug bij het Buurtwinkelproject 
van het Amsterdam Museum. De sleutelpersonen 
hebben veel contacten in de wijk en dit zorgde ervoor 
dat veel mensen actief werden in de buurtlocaties. Zo-
wel het Amsterdam Museum als Museum Rotterdam 
werken met sleutelpersonen. De ervaring leert dat 
door met sleutelpersonen te werken het makkelijker 
is om in contact te komen met je doelgroep. 
In het algemeen blijkt dus dat wanneer een persoon 
zich al betrokken voelt bij het museum of door zijn 
bezigheden hij eerder geneigd zal zijn om aan een pro-
ject mee te doen. Wanneer iets een bijzonder initiatief 
is waar meerdere mensen aan mee willen doen, zal 
dit zorgen dat een grotere groep participanten zich 
aangesproken voelt. 
Het tweede element waar dit onderzoek naar keek, 
is de werkwijze van de verschillende projecten. Hier 
kwamen verschillende punten en elementen naar vo-
ren waardoor een participatieproject vaak minder op-
timaal werkt dan men voor ogen had. Dit onderzoek 
leidde eveneens tot een aantal conclusies.

Conclusie 
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Een participatieproject moet door 
de hele interne organisatie gedragen 
worden. 
Dit begint al bij de ideevorming van het participatie-
project. Hierbij is het belangrijk om de interne com-
municatie scherp te houden. Iedereen, van directeur 
tot publieksbegeleiders en van conservator tot sup-
poost, moet vanaf het begin betrokken zijn. Een par-
ticipatieproject heeft een grotere kans van slagen als 
het door de hele organisatie wordt gedragen.

Participatieprojecten moeten in de 
organisatie geïntegreerd worden.
Participatieprojecten zijn vaak onvoldoende structu-
reel in de organisatie opgenomen. Hierdoor zijn som-
mige participatieproject niet succesvol. De participa-
tieprojecten hebben een korte piekperiode waarin 
actief relaties en verbanden worden gelegd. Maar deze 
nieuwe netwerken krijgen geen duurzaam karakter als 
een project door het publiek maar als eenmalig wordt 
gezien. Hierdoor steekt het museum veel energie in 
een eenmalige samenwerking. Wanneer participatie 
geïntegreerd wordt in de organisatie kan participatie 
succesvoller zijn en een duurzamer effect creëren. 
Van de eerste projecten (en de onherroepelijke fouten 
die worden gemaakt) leer je en het is jammer als deze 
leercurve weer wordt beëindigd. 

Communicatie heeft een belangrijke 
plek in participatieprojecten.
Het schort bij alle participatieprojecten aan de 
communicatie naar buiten toe. Bij alle onderzochte 
projecten bleek dat het niet lukte om van het 
participatieproject een grote publiekstrekker te 
maken. Een van de doelen van de participatieprojecten 
is om verschillende mensen bij elkaar te brengen en 
ervoor te zorgen dat er door een grote groep over 
het betreffende onderwerp wordt nagedacht en 
gesproken. De participatieprojecten blijven echter 
vaak te kleinschalig. De respondenten noemden 
dit in de enquêtes ook als een negatief punt. Het 
Nederlands Openluchtmuseum heeft ervoor gekozen 
om reclamebureau Superheroes in de arm te nemen 

zodat het project een landelijke tintje kreeg. Dit is 
gelukt door onder andere een trailerfilm te maken 
die via de sociale media is verspreid. Niet alle musea 
hebben zoveel geld om een reclamebureau in te huren. 
Daarom moet er een andere manier te verzinnen 
zijn om meer mensen actief te krijgen in het project.  

Doelgroepsegmentatie is bij 
participatieprojecten essentieel.
Musea moeten proberen zich bij participatieprojecten 
te richten op een bredere doelgroep en moeten hier-
voor verschillende communicatiemiddelen inzetten. 
Nu zie je dat de onderzochte musea telkens een bepaald 
type bezoeker binnen krijgen. Zo trok het Stadsmu-
seum Zoetermeer vooral 50+ bewoners van Zoeter-
meer die al voor een langere periode woonachtig zijn in 
Zoetermeer. Wanneer echter een grotere groep men-
sen aan een participatieproject meedoet, wordt de in-
clusiviteit groter en wordt het ook interessanter voor 
een grotere groep bezoekers. Deze bezoekers zou-
den door het participatieproject van het museum ook 
weer gemotiveerd moeten worden om mee te doen. 
Bij Museum Amsterdam werkte vooral de methode 
om veel randprogrammering te maken bij de buurt-
locaties. In deze programmering zat voor ieder wat 
wils; voor jong en oud. Dit zorgde voor veel dynamiek 
en levendigheid in en bij de buurtlocaties. Duidelijk is 
dat door eerst vast te stellen voor welke doelgroepen 
het participatieproject is en daar gerichte communica-
tiemiddelen op afstemmen, de kans op een succesvol 
project aanzienlijk vergroot.

Aanbeveling voor verder onderzoek
Het is een aanbeveling om verder onderzoek te doen 
naar de ervaringen en percepties van de bezoekers. 
De onderwerpen van de participatieprojecten zijn 
vooral gericht op alledaagse zaken. Tijdens dit onder-
zoek stuitte ik vaak op een vraagstuk of het project 
wel interessant genoeg is. Zijn bezoekers wel geïnte-
resseerd naar de verhalen van een ander? Zo blijkt uit 
de bezoekerscijfers van Stadsmuseum Zoetermeer 
dat tijdens de tentoonstellingen van ‘Give & Take’ en 
‘Wisselwerking’. De “Wonderkamers” van Zoeter-
meer’, grote bezoekersaantallen uitbleven. Hoe maak 
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je een participatie met een eigentijds onderwerp in-
teressant als museumtentoonstelling voor mensen 
die niet bij dat project betrokken waren? Dat kan een 
interessante hoofdvraag zijn voor een vervolgonder-
zoek naar de huidige participatieprojecten bij musea. 

Concluderend kan gesteld worden dat  aspecten die 
een participatieproject van een museum succesvol ma-
ken de volgende zijn:  
  het werken met sleutelpersonen; 
  het ontwikkelen van een goede randprogramme-

ring, waardoor het project levend en dynamische 
wordt; 

  participatieprojecten totaal implementeren in de 
organisatie; 

  en inspelen op de betrokkenheid zodat nieuwsgie-
righeid wordt gecreëerd. 

Hierdoor zorg je dat mensen zich identificeren met 
het project waardoor een grotere groep mensen zal 
participeren.
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In januari begon ik met het onderzoek 
naar vier participatieprojecten bij het 
Amsterdam Museum, Museum Rotter-
dam, Nederlands Openluchtmuseum en 
Stadsmuseum Zoetermeer. Deze con-
tacten legde ik in november tijdens het 
schrijven van mijn afstudeervoorstel.  
In januari ben ik van start gegaan. Het 
onderzoeken en het contact houden 
met vier instellingen was een behoor-
lijke uitdaging. Belangrijke punten die 
hierbij kwamen kijken was het efficiënt 
werken, plannen en goed communice-
ren. Het werken aan mijn scriptie deed 
ik vooral thuis en op het kantoor van 
mijn vader. Hierbij was veel discipline 
vereist.

Naast de inhoud en de contacten met de vier instel-
lingen heb ik ook geprobeerd om vanuit een niet-cul-
turele kant participatieprojecten te bekijken. Door dit 
te doen heb ik inspirerende gesprekken gehad en in-
teressante inhoud gevonden die nog niet eerder in het 
erfgoedveld en bij participatieprojecten in (stads)mu-
sea zijn gebruikt. Zo heeft de aanpak van Hutspot, een 
adviesbureau dat onder andere werkt voor gemeenten 
om burgerparticipatie op te zetten, geleid tot het ge-
bruiken van de theorie van veranderingskleuren van 
Caluwé. Door mij hierin verder  te verdiepen, kwam ik 
erachter dat het werken met kleuren die typen gebrui-
kers of participanten voorstellen in de burgerpartici-
patie vaker gebeurt zoals bij het bureau: Smartagent.   
Via het Nederlands Openluchtmuseum kwam ik 
in contact met het reclamebureau: Superheroes. 
Zij hebben mij meer verteld over het bereiken van 
potentiële participanten: bezoekers en publiek.  
Zij spelen onder andere in op de ‘culture tension’, dat 
zijn taboes die bijvoorbeeld in de samenleving spelen 
maar waar niet over wordt gesproken. 

Een ander punt waar ik tevreden over ben zijn 
de interviews die ik heb gehouden. Deze waren 
stuk voor stuk erg inspirerend. Bij het grootste 
deel van de gesprekken ervoer ik bij de gespreks-

partners vooral heel veel passie en enthousiasme.  
Bij de acht participanten en sleutelpersonen die ik heb 
gesproken vond ik het vooral bijzonder om te zien hoe 
het museum impact heeft gehad op iemands persoon-
lijke leven. Bij de ene persoon was dat vooral professi-
oneel maar bij de ander soms zelfs emotioneel. Ik vond 
het heel bijzonder om met de mensen te mogen spre-
ken over de projecten waaraan zij hebben meegewerkt.  
 
Met Jouetta van der Ploeg van het Stadsmuseum Zoe-
termeer en Irene van Renselaar van  Museum Rotter-
dam heb ik het model van Kersti Krug ingevuld. Dit 
was erg leuk en leerzaam om te doen en zeer interes-
sant om te zien wat voor denkrichting en discussies 
het opleverde om de cirkels die een bepaalde bedrij-
vigheid symboliseren een precieze plek te geven. Ik 
ben er zeker van dat dit model erg waardevol is om in 
organisaties te gebruiken. 

Ik vind het persoonlijk jammer dat de kant van de be-
zoekers niet is onderzocht. Daar was de onderzoeks-
periode te kort voor en er waren bij de vier instel-
lingen momenteel geen lopende participatieprojecten 
die door het publiek konden worden bezocht. Er is in 
dit onderzoek alleen gekeken naar wat de meerwaar-
de en de motivatie is voor de directe participanten aan 
een project. Daarnaast wordt er vanuit verschillende 
kanten benoemd en afgevraagd of zo’n eindresultaat 
van een participatieproject bijvoorbeeld een tentoon-
stelling wel interessant is voor bezoekers die niet bij 
het project betrokken waren. Deze tentoonstellingen 
gaan dan vooral over de eigen tijd en alledaagse voor-
werpen die op zich niet zo bijzonder zijn om te zien. Je 
kunt je afvragen of het wel interessant is om de potjes 
en tijdschriften te bekijken die de buurman op zolder 
heeft liggen. Veel hangt dan af van de verhalen die over 
deze voorwerpen worden vrijgegeven. Zijn die gees-
tig? Ontroeren ze? Of wekken ze misschien zelfs irri-
tatie op? Hier gaat het onder andere om de perceptie 
van bezoekers. Waarvoor komen bezoekers naar een 
museum? Om mooie en bijzondere objecten te zien? 
Voor de geschiedenis? Voor verhalen? Deze kant kan 
nog verder worden onderzocht door te kijken hoe je 
de eigentijdse geschiedenis en de voorwerpen en ver-

Reflectie
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halen die daarbij horen voor een breed publiek inte-
ressant kan maken. De aspecten die hier naar voren 
komen behelzen onder andere het bekijken van be-
zoekerservaringen en het tentoonstellingsaspect. Im-
mers, hoe maak je een storyline voor een tentoonstel-
ling die past bij de perceptie van de bezoekers maar 
waar ook de participanten hun inbreng in hebben. 

Door mijn onderzoek naar de werkwijze van musea en 
naar de motivatie van participanten om mee te doen 
en door het literatuuronderzoek en alle gesprekken 
en interviews die ik heb gevoerd, heb ik zelf een model 
bedacht waarmee optimale participatie kan worden 
bewerkstelligd. Dit model noem ik het  P-ioenmodel 
en het bestaat uit vier verschillende fases. In bijlage 1 
bevindt zich het model en de eerste uitwerking hier-
van. 

Verder hoop ik dat ik na mijn afstuderen verder kan 
gaan in de wereld van participatie in de culturele sector.  
Een belangrijke motivatie voor mij om dit onderzoek te 
doen was dat ik het bijzonder vond hoe een (stads)mu-
seum, klein of groot, op zo’n persoonlijk niveau in con-
tact kan treden met mensen. Ook vond ik het boeiend 
om te zien wat voor bijzondere en persoonlijke verha-
len en toevoegingen dit soort projecten voor het muse-
um en soms ook zelfs voor de collectie kan betekenen.  
Nu, na meer dan vijf maanden intensief met partici-
patie bezig te zijn geweest, ben ik er nog meer van 
overtuigd dat participatie de sleutel is naar het ver-
groten van de betekenis en het versterken van de 
rol van het museum in de maatschappij van alledag. 
Ik ben er zeker van dat participatie het maatschappe-
lijke draagvlak van het museum kan stimuleren. En dat 
zal er absoluut toe leiden dat het  museum niet alleen 
voor de cultuurgeïnteresseerde bezoeker is maar juist 
voor iedereen. Door participatie wordt het museum 
van iedereen!
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Dit model is gebaseerd op verschillende theorieën die genoemd in dit onderzoek. Een van de belangrijkste me-
thodieken waar dit model op gebaseerd is zijn de kleuren van Caluwé. In hoofdstuk drie is hier meer over te lezen. 
Daarnaast is het model ontwikkeld door de ervaringen van de vier onderzochte projecten. 
Het P-ioen-model is gericht op een effectieve manier om participanten te vinden en potentiële participanten te 
bereiken. Om uiteindelijk op een goede manier te communiceren met het publiek moet er eerst een plan worden 
geschreven. Het P-ioen model bestaat uit vier fases. Wanneer je alle fases doorloopt, ontwikkel je een volledige 
participatie. 
De naam P-ioen komt van de pioenroos. Het model ontwikkelt zich van een bloemenbol naar een volwaardige pi-
oenroos. Een pioenroos is een grote bol van bloemblaadjes. Deze bloem staat symbool voor het museum dat zich in 
de kern bevindt en om zich heen verschillende groepen mensen aan zich bindt. Deze groepen mensen komen door 
het museum met elkaar in contact waardoor het museum zich ontwikkelt tot een participatief netwerkmuseum. 

Hieronder leest u alle stappen en wat er in elke fase gebeurt. Daarnaast is er een overzichtelijke checklist wat er 
allemaal in iedere fase moet gebeuren. 

Fase 1 : de Kern
Fase 1 begint in de kern. De kern is de organisatie van het museum. In de kern gebeurt het 
volgende: er wordt projectteam samengesteld. De projectteam ziet er zo divers mogelijk 
uit. Zo zit er zowel iemand van front-office als back-office in dit team. Front-office kent 
het publiek als de beste omdat zij het meeste contacten hebben met de bezoekers. Back-
office en met name van verschillende disciplines hebben allemaal hun eigen expertise 
die elkaar versterken.
Met dit projectteam wordt een participatieconcept bedacht. Het onderwerp van dit 
participatieconcept is een meta-thema. Dat betekent dat het een onderwerp is 
waar veel mensen zich mee kunnen identificeren bijvoorbeeld het onderwerp: 
eten. Iedereen eet elke dag maar iedereen heeft hierin weer andere gewoon-
tes.
In het participatieconcept worden doelstellingen gesteld. Deze doelstel-
lingen gaan over wat je wilt bereiken met het project en welke resulta-
ten het moet gaan opleveren. 
Wanneer het concept rond is wordt dit aan de gehele organisatie ge-
presenteerd. Hierin worden de werkwijze, doelstellingen en resultaten 
toegelicht. Aan de hand van de presentatie worden ook workshops met 
de medewerkers gehouden. Dit heeft verschillende voordelen. Wanneer 
je eerst de medewerkers laat deelnemen haal je valkuilen uit het concept. 
Wanneer de werknemers het niet begrijpen of niks weten om te participeren, laat 
staan dat het publiek het wel weet. Door de vorming van het projectteam ontstaat er een 
open sfeer waarin feedback wordt gegeven. Daarnaast zorgt dit ervoor dat iedereen bekend 
raakt met het concept en uiteindelijk alle neuzen dezelfde kant op staan.
Wanneer iedereen het concept begrijpt en enthousiast is, wordt dit ook naar buiten uitgestraald.  

Checklist fase 1
o Divers projectteam samenstellen
o Participatieconcept 
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o Meta-thema 
o Opstellen van doelstellingen
o Conceptplan presenteren aan de organisatie 
o Workshops organiseren voor werknemers
o Feedback verwerken

Fase 2: De trompet
In deze fase worden er sleutelpersonen gezocht. Sleutelpersonen zijn mensen buiten het museum die een bepaal-
de maatschappelijke functie in de maatschappij vervullen. Het zijn mensen die een grote groep mensen kennen en 

een groot en bestaand netwerk heeft. 
De sleutelpersonen vertegenwoordigen het museum. Ze zijn de ambassadeurs voor het 

museum.  
In totaal worden vijf sleutelpersonen gezocht. Iedere persoon vertegenwoordigt een 

kleur.  
De sleutelpersoon spreekt de taal van de kleur.
 
Waar vind je de sleutelpersonen:
Gele sleutelpersoon: nauw betrokken bij de politiek.
Groene sleutelpersoon: leraren, scholen. 
Oranje sleutelpersoon: kunstenaars, ontwerpers mensen met een creatief beroep.

Wit sleutelpersoon: deskundigen, professionals. 
Rode sleutelpersoon: ouders, verenigingen, plekken waar veel mensen samen komen. 

Wanneer er vijf sleutelpersonen zijn gevonden, werkt het museum samen met de sleutel-
personen om de participatie en communicatie vorm te geven. Het is noodzakelijk om in 

elke categorie de sleutelpersonen te vinden voor een volledige participatie.   

Checklist fase 2 
Vacatures plaatsen, gebruik maken van het eigen netwerk op zoek naar de sleutelpersoon

o Contract opstellen met de sleutelpersoon
o Sleutelpersonen maken kennis met de rest van de organisatie
o Museum en sleutelpersoon werken samen aan het participatieproject
o Communicatieplan en marketingplan schrijven

Fase 3: bloemblaadjes 
De sleutelpersonen, de ambassadeurs van het museum, zorgen ervoor dat hun actief wordt in het museum tijdens 
het participatieproject. Er wordt ingespeeld op de betrokkenheid. Er wordt nieuwsgierigheid gecreëerd en er 
wordt ervoor gezorgd dat mensen zich identificeren met het project. Deze elementen zorgen ervoor dat een grote 
groep mensen gaat participeren.
In dit model wordt er vanuit gegaan dat er vijf verschillende type mensen zijn. Deze type mensen moeten allemaal 
op hun eigen manier in hun belevingswereld worden aangesproken. Dit wordt afgestemd met de sleutelpersoon die 
als symbool staan voor die kleur. Ieder type mensen, ieder type kleur krijgt een passende bijdrage in het project. 
Dit wordt allemaal afgestemd met de sleutelpersoon en het museum. Wanneer er een type mens gemist wordt, 
betekent dit dat er geen volledige participatie is.
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Type mensen bij de kleur:
Kleur geel ‘Ontmoetingen’: Dit type mensen staat open voor 
nieuwe ideeën, zijn innovatief en sociaal.  
Kleur groen ‘Leren’: Deze mensen willen graag nieuwe informa-
tie overdragen. Ze worden gemotiveerd door hun omgeving om 
te leren.
Kleur wit ‘Creatief’: Werken graag mee aan iets wat nog open 
staat. Ze kunnen goed brainstormen.  
Kleur blauw ‘Uitdaging’: Deze type mensen willen graag succes behalen, 
duidelijke stappen maken en verder op zoek gaan naar resultaten.
Kleur rood ‘Samenwerken’: Deze mensen houden van een veilige om-
geving. Ze worden onder andere enthousiast door een beloning toe te 
kennen. Ze willen graag onder de mensen zijn. 

Checklist fase 3 
Een passende communicatie naar de potentiële participant. 

o Duidelijke afspraken  
o Vijf passende bijdrages ontwikkelen samen met de sleutelpersonen.

Fase 4: P-ioen 
Dit is de laatste fase. Alle voorbereidingen en elementen van de vorige fases komen nu bij elkaar. 
Alle drie de fases worden actief. Er is een duidelijke programmering gemaakt waarop de vijf bloemblaadjes kunnen 
participeren. Het is niet zo dat het groene blaadje op de participatievorm van groen moet blijven. De meer-
waarde zit juist in deze laatste fase waarbij iedereen bij elkaar komt. Hierdoor ontstaat er 
een mix van verschillende type mensen. Er ontstaat interactie tussen museum, sleutel-
persoon en de participanten. Hierdoor krijg je een optimale participatie. Hieronder 
worden participatievormen beschreven die passen bij de soorten bloemblaadjes. 
Dit betekent niet dat tijdens de uitvoering hieraan moet worden vast gehou-
den. Het betekent niet dat de participanten van sleutelpersoon ‘groen’ 
ook daadwerkelijk de groene participatievormen moeten gaan doen. De 
participatievormen zijn op het hoogste niveau. Als je kijkt naar het model 
van Edelenbos dan betekent dit dus dat het participatieprojecten zijn 
waar het publiek mee kan co-produceren en mee kan beslissen. Bij het 
model van Nina Simon is het hoogste niveau wanneer een wisselwer-
king ontstaat tussen museum en participantanten en participanten met 
elkaar. 

Participatievormen: 
Geel ‘Ontmoetingen’: debatavonden, netwerk-events, het uitwerken van 
vernieuwende situaties. 
Groen ‘Leren’: kennismaking met het museum, lezingen, doelgerichte work-
shops met o.a als doel interactie en kennisuitwisseling. 
 
Oranje ‘Creatief’: Co-creatie, met elkaar werken een nieuw product. Het product heeft een ‘open-eind’.  
Wit ‘Uitdaging’: ontwikkeling van programma’s/tentoonstellingen in het museum. Het bedenken van uitdagende 
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situaties en vormen. Het is duidelijk zichtbaar waar naartoe wordt gewerkt. 
Rood ‘Samenwerken’: actieve, heldere, simpele doelen en opdrachten. Er is een duidelijk twee richtingsverkeer 
(museum komt niet alleen maar halen, het museum brengt ook). Het werken in groepjes. Het is tijdens de 
participatievorm weinig luisteren maar meer hands on dingen doen.   

Checklist fase 4
o Organisatie weet wat er moet gebeuren. 
o Sleutelpersonen weten wat er moet gebeuren.
o Communicatie en marketingplan wordt uitgevoerd.
o Participeren op de participatievormen. 
o Evalueren ook onder de participanten: leren van de fouten.
o Participanten aanhouden en een duurzame relaties opbouwen 
o Participatieprojecten niet stoppen maar door laten gaan. Dus begin weer bij fase 1
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Interviews 

Irene van Renselaar 
 co-curator Museum Rotterdam  23 januari 2013
Het eerste gesprek met Irene vond plaats in de bouwkeet op Katendrecht van waar uit ze drie Bulgaarse bouwvak-
kers volgt. Iedere dag wordt er een Bulgaarse lunch geserveerd door een Bulgaarse vrouw. Museum Rotterdam 
onderzoekt de Oost- Europese arbeidsimmigratie van tegenwoordig en probeert dit in kaart te brengen door de 
algemene tendensen en het stedelijk veld te onderzoeken. In oktober wordt er in Las Palmas, LP2, een tentoonstel-
ling  over de Rotterdamse identiteit van de Oost Europese immigratie gehouden. 

Irene bevestigt dat het project soms wat ongrijpbaar is voor bezoekers die er niet aan hebben meegedaan. ”Het 
project de ’10 wij geschiedenis’ was minder interessant voor gewoon publiek. Nu zijn we op zoek naar verhalen 
en erfgoedgroepen die we aan elkaar kunnen verbinden. Ook zijn we op zoek naar symboolgroepen die parellen 
bieden met de  geschiedenis van Rotterdam”, vertelt zij. 
Irene geeft het voorbeeld van de ruines? die ze organiseren waarbij Turken die in de  jaren ’50  arbeidsimmigranten 
waren in contact komen met Poolse arbeiders van nu. Dat zijn als het ware spiegelgroepen. Bij deze ruines zijn 
foto’s en objecten aanwezig die ervoor zorgen dat er verhalen verteld worden door de aanwezigen. “Bij dit soort 
projecten is het belangrijk om veel vragen aan mensen te stellen en aan de hand hiervan verbanden en linkjes pro-
beren te leggen.” 

Irene vindt het lastig dat ze er persoonlijk zo dicht op zit. “Je gaat je met de mensen identificeren”. Ze verwijst hier-
bij naar de antropologie Levi Struis). “De rol van het museum is hierin erg lastig. Waar ligt de verantwoordelijkheid 
en waar stopt de verantwoordelijkheid. En in hoeverre blijf je betrokken bij mensen en projecten. Hoe verhoudt de 
nazorg zich? Vragen die je hierbij kan stellen aan de mensen is: Wat verwacht je? Wat had museum moeten doen?” 

Museum Rotterdam is een publicatie aan het maken met alle projecten die ze afgelopen jaren hebben gedaan. Hierin 
staat beschreven welke stappen, doelen en programmering er tijdens zo’n project was. 

Het project wat ik ga onderzoeken is het Mantelzorgproject. Dit project bestond uit drie groepen: zorgprofes-
sionals, mantelzorgers en kunstenaars. Ook is er op het einde een samenwerking met de TU-Delft geweest maar 
deze groep wordt in het onderzoek achterwege gelaten. 
Met de deelnemers van de eerste drie groepen wordt een enquête gehouden en later zal ik uit iedere groep één 
persoon kort interviewen. 

Het project Mantelzorg is ontstaan uit het project ‘Stad als Muze’. Het museum kwam in aanraking met familiezorg. 
Toen ze in hun eigen collectie keken zagen ze ook objecten die uit de informele sfeer kwamen en waarbij er vaak 
objecten waren die zijn vervaardigd uit individuele vraag. 

Bij het Mantelzorgsteunpunt (wat inmiddels niet meer bestaat) werd vanuit het museum een workshop gegeven. Er 
waren drie momenten belangrijk. De eerste keer kregen de mantelzorgers een presentatie over het museum. De 
tweede keer  kreeg iedereen een koffer. In deze koffer zat materiaal om als conservator hun dagelijkse werk als 
mantelzorger onder de loep te nemen. Tijdens de derde workshop gaf iedere mantelzorger een presentatie over 
de voorwerpen die ze gebruiken bij het verzorgen van hun familielid. Van deze voorwerpen zijn foto’s en filmpjes 
van gemaakt. De voorwerpen zijnuiteindelijk opgehaald en in de collectie van het museum opgenomen. 

Op 10 november 2011 tijdens de dag van de Mantelzorg, was er ook een programma aanbod in het museum. Men-
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sen moesten zich van te voren aanmelden om mee te doen met het programma. 
Er waren twee programma’s, het eerste was voor de mensen die niet mee hadden gedaan aan de workshops vooraf. 
Hierbij werden mensen aan sneltekenaars en journalisten gekoppeld. Zo konden mantelzorgers de voorwerpen 
uitleggen die zij gebruikten en werd dit gedocumenteerd door de sneltekenaar bijvoorbeeld. 
Daarnaast was er ruimte voor handmassage en een knutselactiviteit.
  
Het tweede programma was voor de mensen die al aan de workshop hadden mee gedaan. Deze mensen werden ge-
koppeld aan studenten van de TU-Delft. Hierbij werd hun behoeften en visie van de mantelzorg in kaart gebracht.
Wat kunnen mantelzorgers gebruiken om hun dagelijkse activiteiten makkelijker te maken. 

Sommigen voorwerpen waren erg vindingrijk en er zit veel creativiteit in. Deze voorwerpen verdienden het om 
verder ontwikkeld te worden. Deze zijn gekoppeld aan acht jonge ontwerpers (de kunstenaars) die verder zijn 
gegaan met de voorwerpen van de mantelzorgers. 

Met alle gevonden informatie: de  verhalen en voorwerpen is de tijdelijke tentoonstelling ‘Familie’ gemaakt. Verder 
is er ook een kast ontwikkeld om de zorgprofessionals en de mantelzorgers met elkaar in contact te brengen maar 
dit is helaas niet goed van de grond gekomen. 
De samenwerking met TU-Delft en de ontwerpers is als het ware losgelaten. De TU-Delft bijvoorbeeld is er wel 
mee verder gegaan maar Rotterdam Museum zit niet meer als contactpersoon er tussen. Wel heeft Museum Rot-
terdam gevraagd aan de TU- Delft dat als zij  publicaties maken of naar buiten brengen zij dan wel willen uitdragen  
dat Museum Rotterdam deze samenwerking tot stand heeft weten te brengen. 

Ik heb met Irene de afspraak gemaakt dat ik de enquête opstel en die naar haar toe stuur met een kort stuk erbij 
met de invalshoek van het onderzoek. Ik zal ook een brief schrijven die Irene met de link kan opsturen naar de 
participanten.
Irene zelf stuurt informatie over het project naar mij op. 

Annemarie van Eekeren 
 Hoofd educatie Amsterdam Museum  28 januari 2013
Amsterdam Museum werkt vanuit zijn digitale omgeving het zogenoemde ‘het hart’. Hier zijn al verschillende pro-
jecten geconcentreerd te zien. Reporters van het Amsterdam Museum vullen deze site met verhalen die ze hebben 
gevonden door mensen te interviewen.
Buurtwinkels vinden we een echt participatieproject, ‘Johan en ik’, eigenlijk niet.
Ook hebben wij het binnen de organisatie  er niet over dat wij aan participatie doen. 
Je merkt bij ‘Johan en ik’ doordat de tentoonstelling nu open is dat het veel meer gaat leven en dat er ook meer 
verhalen binnen komen. Ook is het een goed onderwerp, je merkt dat iedereen hier graag over wil vertellen. Dat 
was bij Buurtwinkels een stuk minder. Mensen begrepen bijvoorbeeld niet altijd waarom wij daar zaten. 
 
Als Annemarie terugkijkt op het Buurtwinkelproject zegt ze dat ze zich achteraf meer hadden moeten richten op 
één aspect. We wilden bijvoorbeeld geschiedenis brengen en halen. We zochten actief naar verhalen door ver-
schillenden mensen te benaderen. Maar ook waren we op zoek naar objecten/voorwerpen om ook hedendaags te 
verzamelen. Uiteindelijk hebben we zelf een selectieproces gemaakt wat we wel en niet in de collectie opnemen. 
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Wat Annemarie zich afvraagt is: zitten mensen er op te wachten? Toen ze in een van hun Buurtwinkels zaten, kre-
gen ze soms het gevoel dat je mensen echt over de streep moest trekken om er iets over te vertellen. Ook zagen 
mensen niet altijd het nut ervan in om over dit onderwerp te praten. Daarom denk ik wanneer je zo’n project weer 
doet, dat je je moet afvragen wat mensen ook graag willen vertellen. 

Jouetta van der Ploeg  
 Directeur Stadsmuseum Zoetermeer 30 januari 2013 
Op de vraag wat participatie is, krijg ik het antwoord ‘Je stelt als museum een vraag en je krijgt iets terug’. In het 
Stadsmuseum Zoetermeer is vooral de benadering Bottum up à bij ons gaat het altijd over mensen uit Zoetermeer 
– waar het om draait. 

De eerste inspiratiebron voor het participatieproject in Zoetermeer was een Utrechtse vormgever die sprak over 
‘weggeefwinkels’.
“In 2004 zijn we echt begonnen om participatieprojecten op te zetten. Dit gebeurde met het project ‘Zoetermeer 
tussen Hemel en aarde’. Hierin ging het over het persoonlijke geloofsbeleving. In Zoetermeer zijn veel verschillende 
culturen en veel persoonlijke geloofsovertuigingen. Dit wilden we in beeld brengen”, vertelt Jouetta van der Ploeg.
Dit deden ze door interviews te houden, foto’s te maken en in de tentoonstelling objecten te gebruiken van de 
geïnterviewden. Daarnaast werden er fietsroutes georganiseerd waarbij je langs plekken kwamen die geloofsbete-
kenis hadden voor de Zoetermeerders. Ook werden er op woensdagavonden bijeenkomsten georganiseerd waar 
mensen met elkaar in gesprek gingen. Aan deze bijeenkomsten zaten verschillende thema’s vast.
  
Nog een paar jaar lang kwam dezelfde groep iedere week bij elkaar om verschillende religieuze feesten te vieren 
en te praten over het geloof. Na het project kwam de vraag of ze bij nog in het museum bij elkaar konden komen. 
Hier was Jouetta heel stellig in. “Nee dat kan niet, heb ik toen gezegd. Natuurlijk is dat moeilijk maar als museum 
sluit je het project af en dus ook de dialoogavonden. Wanneer je hiermee doorgaat word je soort buurthuis of 
gemeenschapshuis”, zegt ze hierover. 
Maar supertrots is Jouetta dat deze groep nog een lange tijd bij elkaar is gebleven. Zelf is ze ook nog naar het Isla-
mitische slachtfeest  van Mohammed geweest. En natuurlijk helemaal prachtig is het dat het je als museum lukt om 
mensen aan elkaar te verbinden en onderzoek kunt doen naar de verschillende geloofsovertuigingen in een stad.
Het museum is hierdoor heel persoonlijk betrokken bij mensen en kan soms voor mensen adpowered zijn. “Zo 
kreeg een jongen die mee deed aan een graffitiproject veel zelfvertrouwen doordat zijn werk in het museum erg 
veel complimenten kreeg van andere bezoekers.  Hierdoor heeft hij besloten om de kunstacademie te doen. In het 
museum werd de illegale graffiti door de jongeren in de stad legaal gemaakt en dat heeft tenslotte geleid tot een 
legale graffitimuur in de stad.”
 
“Participatieprojecten beginnen is in eerste instantie altijd heel erg arbeidsintensief. Maar een participatieproject 
geeft meer betekenis in de stad, het levert geen hoge bezoekersaantallen op. Maar desondanks breng je als museum 
toch iets teweeg. En je doet onderzoek naar de stad en dat is een belangrijke functie van ons museum. Dat maakt 
het museum ook relevant. 
We zien de inwoners van Zoetermeer als een levende collectie”, zegt Jouetta van der Ploeg  
“We zijn de afgelopen jaren  aan het experimenteren geweest met de verschillende projecten. Zo gaven we bij 
‘Zoetermeer tussen hemel en aarde’ de objecten van de mensen op het einde terug maar bij ‘Give and Take’ wer-
den de objecten in de collectie van het museum opgenomen.” 
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Bij ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’, waren de opbrengsten  inclusive maar ook weer exclusive. De deelne-
mers waren in het project de experts en het museum had een faciliterende rol. 
Voor mensen buiten was het misschien een te vaag project. Waarom? Jouetta denkt dat mensen niet met het idee 
naar een museum komen om spullen van anderen te zien. Mensen hebben een andere perceptie van een museum. 
Ten tweede is de gemiddelde Zoetermeerse bezoeker helemaal niet geïnteresseerd naar de verhalen over de voor-
werpen op de zolder van de buurman. 
“We probeerden met het project het stadsgevoel op te roepen en dit aan de mensen te geven. Maar je merkt dat 
inwoners zich moeilijk verbonden voelen met de stad. Wel met oude dorp maar niet met de nieuwe stad”, consta-
teert ze. “Als ik naar mezelf kijk en de Lakenhal vraagt aan mij ‘Wat is jouw stadsgevoel aan de hand van een object 
van Leiden’ dan kan ik daar eigenlijk ook geen antwoord op geven.”
Maar waarom heeft het museum dan voor deze vraagstelling gekozen?
“Omdat wij als Stadsmuseum niet anders kunnen. We worden omgeven door grote musea waarbij de ene prachtige 
tentoonstelling na de andere wordt opgebouwd. Cultureel geïnteresseerde bewoners uit Zoetermeer gaan naar 
musea buiten Zoetermeer. En mensen van buiten Zoetermeer gaan niet naar Zoetermeer toe voor een tentoon-
stelling. We hebben dus bijna geen keuzeen we zien het als onze taak om iets te doen over de Zoetermeerder en 
daar onderzoek naar te doen. 
Er komen komend jaar drie tentoonstellingen met verschillende participatie elementen.” 
In de tentoonstelling Zoetermeer Utopia, zijn twee kunstenaars gevraagd om iets te doen met de dromen van de 
huidige bewoners. Die invulling maken de kunstenaars zelf. Jouetta hoort daar binnenkort meer van. 
De tentoonstelling ’Tegendraads modern’ wat gaat over de jaren 50.Op verschillende plekken in Zoetermeer wor-
den bakfietsen neergezet waarbij mensen spullen kunnen inleveren uit de jaren 50 met hun verhaal erbij. Uiteinde-
lijk wordt dit eerst tentoongesteld en eindigt dit daarna met een veiling. Waarbij een percentage naar het museum 
gaat en het andere percentage naar de schenker. 
De laatste tentoonstelling die op stapel staat gaat over het slavernij verleden waarbij twee documentairemakers 
zes mensen gaan interviewen over het slavernijverleden in Zoetermeer. Hierbij zoeken we ook aansluiting met 
mensen uit de Dorpstraat. ‘Wat vinden zij over slavernij en kinderarbeid tegenwoordig.’ 

In de communicatie van ‘Give and Take’ werden van te voren drie mensen geïnterviewd en gefotografeerd met hun 
object wat voor hun het thuisgevoel representeerde. Deze interviews werden geplaatst met de oproep erbij om 
andere mensen te stimuleren om ook objecten in te leveren. 
De eerste drie geïnterviewden mochten de eerste handeling verrichten en hun object in de tentoonstelling plaat-
sen.
  
In de stadsbushokjes waren posters te zien van Give and Take. Na Give and Take begonnen de Wonderkamers. Alle 
deelnemers werden op de thee uitgenodigd en gevraagd om deel te nemen aan de Wonderkamers. Verder zijn er 
geen nieuwe deelnemers gekomen alleen bij bepaalde lezingen of onderwerp. Bij de workshop Fotografie heeft het 
museum juist gevraagd of twee clubs uit Zoetermeer erbij wilde zijn. 
“Aan het einde van de Wonderkamers waren we een soort kleine familie geworden. Soms was het lastig. Ik was 
al weer bezig met de volgende tentoonstelling en dan komen de mensen op kantoor toch naar je toe om het nog 
over ‘Give and Take’ te hebben. 
Een relevante vraag: Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen die betrokken waren ook betrokken blijven in het 
museum? “We hebben steeds weer andere doelgroepen. Verschillende doelgroepen. 
Wat is succes?
“De achterban, de gemeenteraad, vindt het geen succes. Die vinden dat er te weinig bezoekersaantallen waren. 
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Maar ik vind het wel een succes! Het museum betekent wat en heeft relevantie voor de mensen. Het is misschien 
een klein dingen maar wel een soort zaadje wat gaat groeien. 
We krijgen ook meer steun van fondsen wanneer we deze elementen gebruiken dan wanneer we een museale 
expositie neerzetten.” 
Willen mensen dit eigenlijk wel zien? Je vraagt ook aandacht en tijd van mensen en willen zij dat? 
“Het betrekken van mensen daar gaat het om. Een museum kan niet meer eenrichtingsverkeer zijn maar juist twee 
richtingsverkeer.” 

Marijke Veldhuizen en Christel Schollaardt  
 Buurtmuseum Leiden Noord 7 februari 2013
Het begon allemaal in 2011 met Fonds 1818. Vanuit de gemeente Leiden was er een vraag gekomen voor de zo-
genoemde Vogelaarswijk – achterstandwijk waar veel nieuwbouw en nieuwe initiatieven werden ontwikkeld. De 
gemeente vroeg aan 100 bewoners gevraagd wat zij graag in hun wijk wilden zien. Hieruit kwam een theehuis, 
buurtmuseum, iets met kunst en sport naar voren. Marijke is toen benaderd om hier een plan van aanpak voor te 
schrijven. Het plan van aanpak is goedgekeurd, er is kerngroep ontstaan van vijf mensen die met elkaar het Buurt-
museum oprichtten.
  
Het project heet ‘De Uitdaging’ omdat het leggen van verassende contacten met het museum de doelstellingen zijn. 
Kansen creëren en leefbaarheid gericht op de kwaliteit bereiken. 
Er ontstaat niet alleen fysiek een museum maar ook virtueel met een virtuele collectie op het internet. 
In Leiden Noord zijn vijf verschillende wijken en op dit moment is het een soort pop-up museum. “We poppen op 
op verschillende locaties”, vertellen Marijke en Christel. 
Voor de eerste tentoonstelling ‘Mijn Schooltijd’, is de locatie de bibliotheek. De bibliotheek heeft in Leiden Noord 
als het ware een centrumfunctie. De tentoonstelling wordt een groeitentoonstelling, waarbij mensen hun objecten 
en verhalen kunnen toevoegen aan de zogenoemde ‘kapstok’. 
In het plan van aanpak staat dat er actuele onderwerpen ‘besproken’ worden. Zo worden er veel scholen in Leiden 
Noord opgeheven en komt er een grote Bredeschool. Dit is dus een veel besproken thema.  De tentoonstelling 
moet ontmoetingen en gesprekken op gang brengen waardoor het een feest van herkenning wordt. 
De communicatie naar buiten gebeurt door in gesprek te gaan met mensen en bewoners. Ook zal het sneller gaan 
wanneer de website online staat en via social media.
“Ook is de visie dat de verhalen ons uiteindelijk vinden. We sluiten nu met het thema aan op onderwijs. Zowel 
kinderen als ouders hebben op deze scholen gezeten en hebben allemaal verhalen hierover.”
 
Er zijn geen eisen aan de verhalen en objecten die worden ingeleverd gesteld. “Alles is goed en wij staan open voor 
iedereen verhaal en de gevoelens die hierbij horen. Ook zien wij het object als een middel om een verhaal te vertel-
len.  Met het woord participatie bedoelen wij het proces en het deelnemen van bewoners in dit proces. Met hun 
eigen persoonlijke vaardigheden en creativiteit, verhalen en herinneringen.” 
Bij participatie moet je echter uitkijken  dat je het niet wil uitrollen over mensen. Uitrollen is sneller maar dit is niet 
de bedoeling bij participatieprojecten. 
Je moet geduldig zijn en weten wie in het project zijn. De doelstellingen in oog houden en je blijven beseffen dat je 
het doet in naam van het burgerschap. Altijd op zoek zijn naar sleutelinstellingen en personen. 
“Wij bouwen sterk aan ‘een band’, wij zullen de bewoners nooit verlaten. Zolang we geen plek hebben, moeten 
we steeds werken als pop-up museum. Maar wanneer we de door ons gewenste locatie in het park hebben krijg je 
vaste bezoekers die keer op keer terug komen. 
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Ook blijven we virtueel voortbestaan en als een project fysiek wel afgelopen is dan kan je op het web nog altijd je 
verhalen nog kwijt.” 
“Het verdienmodel is om vrienden te werven. Er is geen reden om entree te heffen. Het is een groeimuseum en 
de doelstellingen houden we voor ogen.
We hebben nog geen rechtsvorm. De maximale kerngroep waarmee we samenwerken is 12 personen. Het draait 
om de bewoners en de sociale cohesie. Het museum is het middel om verhalen los te maken. Het is een plek waar 
buurtbewoners elkaar ontmoeten. Een plek die blijft bestaan en waar levendige dialogen op gang worden gebracht.
We zorgen ervoor dat andere mensen elkaar ontmoeten. Initiatieven moet je oppakken en ervoor openstaan. Ge-
motiveerd zijn, met motivatie en enthousiasme maak je anderen ook enthousiast. Verder moet alles vanzelf gaan.”
  
Jojanneke van der Voort  
 Medewerker Marketing Nederlands Openluchtmuseum 18 februari 2013 
‘Afgelopen jaar vierde het Openluchtmuseum het 100-jarig bestaan.  Daarom wilden wij iets bijzonders doen’ 
vertelt Jojanneke.  ‘Zo stond al heel lang op ons verlanglijstje om iets toe doen met co-creatie.’ Waarom een co-
creatieproject? ‘Vooral omdat het hip is en we er graag een keer mee wilden beginnen om te ervaren hoe dat moet.’ 
Het Openluchtmuseum heeft in november 2011 een extern bedrijf ingeschakeld. Dit bedrijf, Superheroes uit Am-
sterdam (http://www.hellosuperheroes.nl/), is een creatief bureau. ‘We waren al heel lang bezig met brainstormen, 
maar het was het steeds net niet, Superheroes bedacht vijf verschillende scenario’s. Het uiteindelijk gekozen scena-
rio is dat je vanuit de toekomst terugdenkt aan 2012 en wat je uit je dagelijks leven terug wilt zien’.
Hiervoor is een website gemaakt en werden mensen opgeroepen om voorwerpen die zij in het dagelijks leven be-
langrijk vinden op te sturen. In totaal zijn er ongeveer 300 voorwerpen toegestuurd.  De museumjury, met onder 
andere Jojanneke, iemand van collectie en de directeur van het museum brachten het aantal ingestuurde voorwer-
pen terug naar een zogenoemde top 50. Van te voren was hiervoor een lijst met criteria opgesteld. Echter men kon 
natuurlijk niet voorzien wat men zou gaan insturen. Op de website heeft het museum maar een paar keer echt iets 
geweigerd wat seksueel getint was en niet kon. 
Daarnaast was het beoordelen van de 300 voorwerpen niet gemakkelijk. ‘Waar vroeger de afdeling marketing en 
collectie als aparte eilandjes werkten, moest er nu worden samengewerkt. Wat mag wel in de collectie en wat niet. 
Een voorbeeld: er werd een pakje sigaretten ingestuurd. Van collectie kon dit niet worden opgenomen omdat het 
technisch lastig te behouden is. Hierop reageerde marketing  met  dan bewaar je toch alleen de verpakking.
Daar werd door collectie weer op gereageerd met de opmerking: maar als we dat doen dan halen we het uit de 
context weg’’ . Het waren erg waardevolle discussies waarbij we elkaars perspectieven veel beter leerden kennen.
Ook  met jureren stelden wij onszelf de vraag ‘wie zijn wij eigenlijk om deze objecten te beoordelen?’ Zo werd 
bijvoorbeeld   de wasknijper meerdere malen ingestuurd. Dit vonden wij allemaal niet echt een object wat typerend 
is voor 2012. Maar wanneer dit zo vaak is ingestuurd moet dit dus wel belangrijk zijn voor de mensen en hoort het 
dus ook  in de top 50 thuis.’
Na het samenstellen van de top 50 kon er via de websites worden gestemd. Hier is ontzettend veel mee gefrau-
deerd. Het was namelijk mogelijk om meerdere stemmen uit te brengen. En dat gebeurde dan ook. Superheroes 
had het museum geadviseerd om hier niks mee te doen en het gewoon te laten gebeuren. ‘Hieruit blijkt dat mensen 
het wel ontzettend belangrijk vinden en daardoor meerdere keren een stem uitbrachten. Dat kunnen we ook weer 
als een compliment zien.’
Uiteindelijk zijn de top 10 voorwerpen op een feestelijke wijze aan het museum overhandigd. Er waren in het 
museum 10 pilaren geplaatst waarbij de directeur de objecten in ontvangst nam. ‘Het was een mooie overdracht 
waaruit blijkt dat mensen er heel veel om geven en waarderen dat hun object in een museum wordt opgenomen. 
Veel mensen vertelden persoonlijke en emotionele verhalen over hun object  aan de directeur.’
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Deze verhalen zijn ook opgeschreven en zitten in het depot bij het object. ‘Hierdoor blijkt ook dat de motivatie 
groot is en dat het eigenlijk ook al een  eer is dat jouw voorwerp in de collectie van het museum  wordt opgenomen.
Van te voren wisten we niet zo goed wat voor prijs we aan de participanten uit de top drie moesten geven. Maar 
het blijkt dat voor hen een vermelding in  het museum al een prijs op zich is. Daarnaast hebben we ze ook een 
abonnement op Openluchtmuseum gegeven’. 
 
Vanaf het startproces van de ‘de tien van 2012’ en tijdens de hele zomermaand heeft er een ‘container’ als een 
soort opwarmer voor bezoekers buiten gestaan. Daarmee kreeg het project ook offline draagvlak. Zo werden er 
verschillende objecten getoond en later natuurlijk ook de tien verkozen objecten waren in de container te zien. Zo 
was er een koppeling met het online en offline. 
‘Tijdens dit project zijn we ook begonnen met ons op Facebook te richten. Dit was een aanrader van Superheroes. 
We hebben in een hele korte tijd veel vrienden gekregen. Door de nieuwe samenwerking met de afdeling Collectie 
is het ook gelukt om nu nog steeds de Facebookpagina te laten draaien. Wat het Openlucht Museum Arnhem uniek 
maakt is de leuke wetenswaardigheden die we hier als kennis in huis hebben. Hier voeden we onder andere onze 
Facebooksite nog steeds mee’. 
 
Het tijdsbestek waarin het project plaats vond was erg kort. ‘In november namen we Superheroes in de arm en van 
24 april tot en met 20 mei kon men eigen voorwerpen indienen. En tussen 23 tot en met 31 mei kon men stemmen 
op de voorwerpen. En op 1 juni werden de Tien van 2012 al bekend gemaakt. Kortom het ging allemaal razendsnel, 
het leek wel een rollercoaster! Daarnaast was Superheroes gewend om op andere tijden te werken en verwachten 
dan ook vaak snel een reactie. Ze konden rustig op zondagmiddag bellen om een reactie. Maar ik kan mijn directeur 
niet op zondagmiddag bellen. Je merkte dat we uit twee verschillende werelden kwamen waarbij wij nog misschien 
wat ouderwets van maandag tot donderdag van 9 tot 5 werken. 
Daarnaast, omdat dit de eerste keer is dat wij zo’n project deden, moest overal eerst toestemming voor worden 
gevraagd wat ook vrij vertragend werkte voor Superheroes’. 
‘Voor de samenwerking met Superheroes hadden we bepaalde doelstellingen gesteld. Zoals het beoogde aantal 
inzendingen en hoeveel Facebook vrienden we wilden behalen. Dit laatste bleek zelfs hoger dan verwacht. Ook 
hadden we een doelstelling ten aanzien van het aantal stemmers.  Wij dachten dat er juist meer mensen zouden 
gaan stemmen, maar dat viel uiteindelijk heel erg tegen. Het bleek toch dat het vooral in de ‘innercircle’ bleef. Ook 
wilden we dat het project een landelijke uitstraling kreeg. Superheroes had hiervoor bedacht om bekende Neder-
landers te vragen wat hun voorwerpen van 2012 zijn. Dit bleek niet te lukken omdat de bekende Nederlanders 
hiervoor geen tijd hadden of pas na de sluitingsdatum konden.’
‘In het vervolg willen we meer tijd hebben om zo’n project op te starten. Het ging nu soms te snel. Het was ook 
erg moeilijk om een vraag te bedenken wat je aan je publiek kon stellen. Het moet een vraag zijn die concreet is en 
nu bleek het soms toch te vaag voor mensen. Dat merkte je aan de inzendingen.
Het Openlucht Museum gaat over oude dingen, waarom dan een object uit 2012? Ook moet een vraag je emotio-
neel raken, dus dat je graag wilt vertellen en je erbij betrokken voelt. En het moet enigszins creatief zijn.’
Jojanneke kwam zelf met twee voorbeelden van co-creatie projecten van Transavia en KLM. ‘Bij Transavia heeft dit 
project tot veel ophef geleid. Je moet dus echt oppassen met wat je doet! Voor je het weet krijg je een heleboel 
negatieve publiciteit en dat wil je al helemaal niet.’ 
Het project heeft het museum erg veel geld gekost. Vooral het  inhuren van  Superheroes was niet goedkoop. Voor 
nu is er voorlopig geen budget meer om zo’n project als ‘de tien van 2012’ op te zetten, maar het Openlucht Mu-
seum wil er zeker mee verder. Zo heeft het Openlucht Museum de Canon van Nederland gekregen en daar willen 
ze werken met co-funding. 
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Léontine Meijer-van Mensch  
 docent Reinwardt Academie 1 maart 2013
Participatie is eigenlijk een hele oude traditie. Want in de verlichtingsperiode begon men te verzamelen. Een ver-
zamelaar deelde zijn verzamelingen weer met anderen en verzamelaars kwamen samen bij verschillende genoot-
schappen. Kennis beschikbaar stellen voor anderen waarop anderen dan op konden participeren, daar draaide het 
bij deze genootschappen om. Hierbij was participatie een oude vaktraditie waarbij dus verschillende mensen hun 
kennis met elkaar deelden.
Tijdens de  eerste  zogenoemde museumrevolutie zijn deze amateurs verdrongen en is alles geprofessionaliseerd.  
Vanaf de jaren 70 ontstond de nieuwe museology waarbij het allemaal is gaan democratiseren en waarbij de musea  
open moesten staan voor andere soorten mensen en nieuw erfgoed. Musea gingen nadenken over wat we zij nieuw 
erfgoed noemen. Nieuw erfgoed is het erfgoed wat tot nu toe nog niet als erfgoed werd gezien. Dus bijvoorbeeld 
het mobiele erfgoed zoals computers of immaterieel erfgoed of erfgoed van bijvoorbeeld  de nieuwe Nederlanders.
Het verzamelen van de huidige tijd noem je dan vaak participatief. Vanaf de jaren 70 is deze democratisering van het 
museum steeds sterker geworden. Van wie is dat erfgoed, wie beslist dat? Wie zijn de experts?  
Het is spannend, dat je in de 21ste eeuw weer terug gaat naar de Verlichtingstijd. 
Participatie is voor mij museumprofessionals die werken met veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. 
Dit met de mensen de verandering die plaatsvinden zichtbaar maken en die dit verspreiden onder andere mensen. 
Hierbij komt wel veel bij kijken. Bijvoorbeeld bij een Joods museum. Wanneer iedereen zijn mening mag geven dan  
roept dat weer verschillende reacties op. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat er nooit Joden zijn vergast in de tweede  
Wereldoorlog. Op welke vlakken ga je dan censuur plegen en de vraag hierbij is het dan nog wel ethisch? 
Wat je wel zou kunnen doen is debatavonden organiseren waarbij mensen op elkaar kunnen reageren. 
Hoe zie jij participatie? Als een cyclisch proces? Het verankeren van participatie in het museum en dus in de samen-
leving en het aangaan van langdurige relaties is een vorm van participatie. 
Als je naar het Openluchtmuseum kijk is het eigenlijk maar een makkelijk trucje wat ze hebben uitgevoerd en wat 
vooral uit de marketing hoek is gekomen. Ook vraag ik me af wat de duurzaamheid van de collectie is en met name 
de verantwoordelijkheid die zij hiervoor dragen. 
 
Nog steeds is het imago van participatie rond musea is dat het maatschappelijk relevant is. Maar dat hoeft niet altijd. 
Ook heeft men onterecht het idee dat participatie altijd over minderheidsgroep  of een moeilijke wijk gaat. Dat is 
jammer.  Het wordt veel spannender als we eens weggaan bij dit begrip en bijvoorbeeld het concertgebouw een 
participatieproject laten doen.  Participatie komt vooral voort uit de jaren 70 toen het woord social inclusion in opkomst 
kwam. Hierbij gaat het inderdaad om minderheidsgroepen of mensen die bijvoorbeeld nooit naar het museum ga. Men ging 
programma’s bedenken om deze groep juist in het museum te krijgen. 
Wat is het ultieme participatieproject en wanneer is een project succesvol? Het hangt er natuurlijk van af wat je wil 
bereiken met het project. Dus uit welk perspectief ga je het opzetten:  collectieontwikkeling, museumbekendheid 
of bekijk je het project vanuit de visie van verschillende mensen. 
Als ik denk aan collectieontwikkeling en de duurzaamheid hiervan vind ik nog steeds dat Zoetermeer succesvol 
hierin is. Een heel mooi project. Museologisch gezien vind ik het mooi omdat het een soort duurzaamheidkarakter 
heeft. Ik weet niet of het gelukt is om nieuwe community’s aan je binden of of het daadwerkelijk iets heeft betekend 
voor de stad. Ik weet ook niet of musea daar sowieso een goede bijdrage aan kunnen leveren. 
Misschien zit het juist in het kleine dat wel succesvol is zoals remesentieprojecten.
Maatschappelijke doelen zijn het. Daar geloof ik wel in. Ik geloof nog steeds heel erg in Richard Sandall. Ik denk dat 
musea daar nog steeds iets mee kunnen doen. We hebben doelen voor onze collectie. Maar je hebt ook doelen 
met je collectie wat je er mee doet. Je wilt verwonderen, verbijsteren. Dat je iets kan betekenen voor mensen. 
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Hoe ziet jou ideale project eruit? Wat zou jij doen?
Ik zou eerst intern beginnen. Als ik directeur zou zijn, dan zou ik eerst willen bereiken dat iedereen met zijn neus 
dezelfde kant op kijkt.
Ik zou als een soort Agora is een Griekse marktplaats, was een soort handelsplaats. Een mooie plek waar ook the-
ater werd gespeeld. Een leuke plek waar mensen op een gelijk niveau met elkaar samenkomen, naar elkaar kunnen 
luisteren, maar ook een plek waar naar je geluisterd wordt en waarbij de collectie ook nieuwe dingen verzamelt
In deze tijd zou ik plekken met transparantere ruimtes, ruimtes die in elkaar over gaan willen creëren. Het trans-
paranter maken van de mensen die daar werken. Het creëren van ontmoetingen. 
Wat Rotterdam Museum doet om als een nomadisch museum verder te gaan, vind ik ook heel erg mooi. Maar ik 
vraag mij af of er niet ook plekken  moeten zijn waar je samenkomt. 
 
Je kunt dit aanpakken door in een project te zoeken naar mensen die een sociale rol hebben en zorgen dat je die 
aan je bindt. Deze sleutelpersonen kunnen vaak een grote groep mobiliseren.
Maar je moet ook zoeken naar een breder palet  mensen die je graag wil bereiken. Zoals Museum Croyden, zij 
wisten wat ze wilden en welke mensen ze hiervoor wilden dus gingen ze hiernaar op zoek. Het doel heiligt de 
middelen.
Maar ook vooral dat transparante. Weet wat je wilt en waarom. Waarom kies je ergens voor. 
En zorg ook dat je de relaties die je met je publiek aangaat ook serieus neemt.
Wanneer iets op die manier wordt gedaan met de hele organisatie en dat begint bij bestuurlijk, maar ook de 
backoffice en de front office. Ze moeten allemaal weten over jullie participatie en hier allemaal aan meewerken.  
Uiteindelijk  gaan we terug naar de Verlichtingsperiode en dat vind ik eigenlijk het mooie.
    
Elsa van Bruggen 
 E-participatie Hutspot adviesbureau   8 maart 2013
Het bedrijf Hutspot waar Elsa voor werkt, is bezig met conceptontwikkeling voor gemeentes, overheid en bedrij-
ven die aan e-participatie willen doen.
Wanneer een gemeente een park wil aanlegen of een bedrijf aan reorganisatie doet, kan het helpen om daar de 
betrokkenen bij te betrekken.
Hutspot heeft verschillende stappen ontwikkeld om zo een goed participatieproject op te zetten.
Dit begint vooral met het bedenken van het resultaat dat je wilt bereiken en waarom wil je dat op deze manier wilt 
doen. Hele kritische vragen die ervoor zorgen dat ‘de uiteindelijke stip op de horizon blijft’. Het is het punt waar 
je naar streeft tijdens het project. 
E-Participatie is het vooral online bereiken van mensen. Je kan hiervoor kiezen  omdat het efficiënter is. Je kan veel 
sneller een grote groep mensen bereiken. Of deze online werkwijze past bij de uitstraling van het bedrijf moet je je 
wel afvragen. Ook kan je online heel goed meten  hoeveel mensen bijvoorbeeld hebben gereageerd. 
Als eerste maak je dus een plan met doelstellingen waarom het project wordt gehouden. Om online te kunnen 
participeren is het ook heel belangrijk dat er een goed en duidelijk communicatieplan wordt gemaakt. Daarin wordt 
onderzocht waar de doelgroep zit die je wilt bereiken. 
Hutspot werkt met de kleuren van de Caluwé. Dit zijn vijf kleuren die staan voor vijf verschillende typen mensen. 
Al deze vijf type mensen moet je weer op een andere manier bereiken.
Wanneer je maar één aanpak ontwikkelt bereik je waarschijnlijk ook maar één type mens. 
Van te voren bepaal je wat je wilt gaan doen en wie je daar bij wilt betrekken aan de hand van de kleuren van de 
Caluwé. 
Om succes te behalen is het belangrijk dat je het resultaat goed voor ogen houdt en alles strak in handen hebt. 
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Uiteindelijk kan je aan de gestelde doelen zien of het een succes is geworden of niet. 
 
De meeste organisaties zijn geschikt om aan participatie te doen. Dat komt met name omdat deze organisaties voor 
en met mensen werken. Ook in de organisatie zelf is het tijdens het verandertraject erg zinvol om aan participatie 
te doen.
Sommigen projecten zijn zwaar en veroorzaken soms kopzorgen. Je ziet daarentegen niet altijd direct resultaat wat 
het lastig maakt. Maar wanneer bijvoorbeeld zo’n park is gemaakt en mensen zijn tevreden, er wordt gebruik van 
gemaakt en er wordt niet geklaagd, dan betekent dat wel dat het participatieproject heeft gewerkt. 
Wanneer er succes behaald is, is het belangrijk om de resultaten te laten zien. Waardoor er meer goodwill ontstaat 
en respect om het misschien een nog beter vervolg te geven. 

Hélène Verreyke en Dorus Hoebink  
 onderzoekers op Erasmus Universiteit  13 maart 2013 
Hélène en Dorus doen onderzoek naar community in musea. Musea zijn zich als het ware aan het herdefiniëren. 
Hierbij kijken we naar de geschiedenis dus het ontstaan van musea. Maar ook om dit democratiseringsproces, wat 
in musea ontstaat, te onderzoeken. De verhouding van het politieke aspect speelt hierbij een rol, het thuisgevoel 
creëren en je identificeren met een land. Hierbij kan erfgoed juist een goede rol spelen om te verbinden maar kan 
hierdoor ook juist uitsluiten. 
Dit is de communitykant maar we kijken ook naar meta-thema’s. Meta-thema’s zijn thema’s waarbij je je kan verbin-
den. Bijvoorbeeld iedereen viert feesten, maar iedereen doet dat weer op zijn eigen manier. Iedereen draagt kle-
ding maar iedereen op zijn eigen manier. Iedereen geeft zorg, hierbij kan bijvoorbeeld het project mantelzorg van 
het Rotterdam Museum worden geplaatst . Bij meta-thema’s zie je dat de participatie minder is. Bij meta-thema’s 
focus je niet op een gemeenschap of community.
Ook onderzoeken ze wat precies een community is. Al heel basaal zou je kunnen zeggen dat een community een 
plek is waar mensen met elkaar praten. 
Je kunt het museum ook bekijken vanuit een gemeenschap en dat het museum van de gemeenschap is en dat het 
als het ware een ‘museum of interest’ is.
 
Hélène en Dorus constateren dat participatieprojecten niet structureel geïmplementeerd worden. En dat de zicht-
baarheid niet optimaal is. Ook worden participatieprojecten door één persoon geleid waardoor als die persoon 
wegvalt ook alle contacten verdwijnen. 
Peter Davis uit New Castle schreef het boek Eco-museum waarop verder wordt ingegaan.
Hélène en Dorus zien het liefste dat het integraal wordt geïmplementeerd wordt in de organisatie. ”Dat je eigenlijk 
geen communicatieafdeling hebt want iedereen doet aan communicatie.” Dat het hele museum in teken staat van 
de betrokkenheid van de gemeenschap om zich heen. Dat het museum een gemeenschappelijke plek wordt als een 
soort centrale ontmoetingsplek.
Hélène: ”Het is zonde dat musea tijdens een project leren en die leercurve gaat uiteindelijk verloren omdat 
het museum ermee stopt. En ook de relatie en betrokkenheid die je creëert bij de mensen valt daarna weg.”  
Hélène geeft het voorbeeld van Huis van Alijn in Gent. Daar blijft de deur open staan voor de mensen die daarvoor 
ook hebben meegedaan en deze mensen blijven ook terug komen. 
Participatie werkt wanneer je erin gelooft. En dan moet wel het hele team van professionals erin staan. Dus niet 
alleen maar één persoon. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat je ermee wil bereiken. 
Het thema van een project kan continuïteit bieden. Dorus haakt aan om te vertellen over de thematiek. Zo kan je 
met een bepaald thema zoals bijvoorbeeld signification een hele grote groep mensen bereiken. Maar ook nostalgie-
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thema’s werken ook goed zoals in Huis van Allijn. 
De participatieladder van Shary, haakt ook in op het onderwerp hoeveel macht een sleutelpersoon kan krijgen. 
En hoe verhoudt het thema participatie en autoriteit met elkaar. Moet het museum alles in handen houden en de 
macht daardoor blijven behouden of kan je het juist los laten en iedereen mee laten beslissen. 
In hoeverre is een museum een welzijnswerker en hou verhoudt dit zich tot de maatschappelijke thema’s die hierbij 
komen kijken. Dit is lastig te bepalen.
Hoe verzamel je de historische aspecten en erfgoed?  Dit zijn uiteindelijk twee losstaande elementen. Hoe breng 
je die samen en waar verhoudt zich dan die symbolische macht?
Het laatste onderwerp gaat over het kwaliteitsoordeel. Wanneer is iets verantwoord en goed? En hoe draagt dit bij 
aan de missie en marktwaarde van het museum. Uiteindelijke zou het beste evenwicht zijn als er aan beide punten/
zwaargewichten publiek bij kan worden betrokken. Maar hoe doe je dat?
Ook is het de vraag of je wel overal mensen bij wil betrekken. Is het soms niet gewoon lekker om niks te doen 
eindigt Dorus. Niet alle musea kunnen community musea zijn. Maar het is wel goed om je als museum bewust te 
zijn van de positie die je hebt.  

Felipe Camara en Rogier Vijverberg  
 Reclamebureau Superheroes  22 april 2013
Voor het onderzoek is onder andere contact opgenomen met reclamebureau Superheroes. Superheroes is creatief 
reclamebureau die de laatste jaren ook meer voor de culturele sector ontwerpt zo hebben zij  voor het Scheep-
vaartmuseum de marketingstrategie gemaakt. Het co-creatieproject: ‘De Tien van 2012’, is ook ontwikkeld door 
dit bedrijf.
Felipe Camara, strategische adviseur1 vertelt onder andere hoe zij ervoor zorgen om een product te communice-
ren met het publiek.
Camara  afkomstig uit Brazilië vertelt dat wanneer je mensen wilt bereiken het belangrijk is dat je de mensen be-
grijpt. Hiervoor doen zij eerst altijd veel onderzoek. Hiervoor maken zijn personalia, ze kijken wat het gedrag is van 
die doelgroep, naar sociale aspecten. Dit verzamelen ze en tijdens een teamoverleg en brainstormsessies ontwik-
kelen ze een ‘reclame’ wat precies bij de mensen past waarvan ze een identificatie hebben gemaakt.
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar het product. Hij geeft als voorbeeld een pen, je kan zeggen: 
deze pen is geweldig en je schrijft er jaren mee. Maar dan gaat de pen na een paar keer schrijven stuk. Door de 
reclame er omheen had de klant het gevoel dat het een goede aankoop had gedaan en is hij hierdoor juist teleur-
gesteld in het product. Dus er een moet eerlijkheid tussen het product en de communicatie naar de klant zitten.  
Daarnaast speelt Superheroes in op de ‘culture tension’: dit zijn aspecten waar je in het dagelijks leven niet over 
spreekt, maar wat wel gebeurt. Superheroes speelt hier in op taboes of op de golflengte waar cabaretiers ook op 
inspelen.
Door te kijken naar individuele motieven, gedrag en culture tension ga je in op, zoals Camara het noemt, Insight. Je 
bekijkt door onderzoek te doen naar de afnemers en naar de insight. Door in te spelen op de insight voelen mensen 
zich geïdentificeerd. Wanneer je een filmpje op internet zet kan dit als een firewall werken doordat je aangesproken 
voelt en het graag ook aan anderen wil laten zien. Het is aansprekend en geeft gesprekstof om te delen. ‘De meest 
simpele ideeën zijn juist het moeilijkste om op te komen. 
Maar deze werken wel het beste’, zegt Camara. 

1  Camara, Felipe. Persoonlijk interview. 22 april 2013.
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Een ander belangrijk punt bij het communiceren met het publiek is dat je niet. Musea willen altijd graag voor ieder-
een zijn maar door dit ook zo uit te dragen voelen mensen juist dat het niet voor hen is. Zo zegt Camara: ‘Museum 
about you or a Museum about everyone, then sounds Museum about you much better’.
 
Participatie is heel erg belangrijk ook bij producten. Camara  tekent een piramide. In deze piramide te-
kent hij vier lagen. De onderste laag is know, wanneer je de know-laag zit weet je van het product af, door 
bijvoorbeeld een televisiespot. De tweede laag is accept, de derde laag is like, en de top van de piramide is 
love it. Wanneer je product geliefd is, geef je als het ware ook iets aan je publiek. Volgens Camara kan je 
met participatie de top bereiken. Door participatie creëer je als het ware een diepere betrokkenheid.  
Rogier Vijverberg2, creatief director van Superheroes vindt dat musea zich meer als een merk mogen opstellen. 
‘Nu is dat alleen wanneer een bijzondere tentoonstelling is gecommuniceerd. Wanneer jezelf als merk ziet ben je 
continu aanwezig.’ 

2 Vijverberg, Rogier. Persoonlijk interview. 22 april 2013.
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Enquête Nederlands Openluchtmuseum cocreatie project  ‘de Tien van 
2012’

1. Hoe wist u van het project ‘de Tien van 2012’ van het Nederlands Openluchtmuseum? 
o Via Facebook 
o Door de container die op het entreeplein in het museum stond
o Via de website van het Nederlands Openluchtmuseum 
o Via huis en huisbladen 
o Via televisie
o Via familie/vrienden/kennissen 
o Via de nieuwsbrief van het Openluchtmuseum
o Anders, namelijk….

2. Wat was de reden om mee te doen aan het project de ‘de Tien van 2012’? 
3. Was het duidelijk wat voor voorwerpen het Openluchtmuseum met het project ‘de Tien van 2012’ 

zocht? 
o Helemaal eens 
o Eens 
o Eens/oneens 
o Oneens 
o Geheel oneens 

4. Wat betekent het project ‘de Tien van 2012’ voor u? 
5. Was u tevreden over  het project ‘de Tien van 2012’? 

o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

6. Was u tevreden over de informatie die het Openluchtmuseum u gaf? 
o Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

7. Was u voor het project de ‘de Tien van 2012’ al eens in het  Openluchtmuseum geweest? 
o Ja 
o Nee 

8. Bezoekt u sinds ‘De Tien van 2012’ het Openluchtmuseum vaker dan daarvoor? 
o Ja 
o Nee 

9. Heeft u de presentatie van ‘De Tien van 2012’ in Dingenliefde bezocht? 
o Ja 
o Nee

10. Wat is het meeste positieve aspect van het project dat u is bijgebleven?  
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11. Wat is het meest negatieve aspect van het project dat u is bijgebleven? 
12.  Als er nog eens een cocreatie project wordt georganiseerd door Openluchtmuseum zou u hier dan 

weer aan mee doen? 
o Ja, waarom….
o Nee, waarom…

13.  Wat heeft Openluchtmuseum voor u persoonlijk betekent? (kijkt u misschien anders naar ‘dingen’ dan 
daarvoor) 

14. In welke gemeente woont u? 
15. Wat is uw geslacht? 

o Vrouw 
o Man 

16. Wat was uw leeftijd toen u aan het project ‘de Tien van 2012’ meedeed? 
o Jonger dan 16
o 16 - 25
o 26 - 35
o 36 - 45
o 46 - 55
o 56 – 65
o Ouder dan 65

17. Wat voor cijfer wilt u het project ‘de Tien van 2012’ geven?  
 
Bedankt voor het invullen van de enquête! 

 
Enquête Mantelzorgproject Museum Rotterdam

1. In welke gemeente woont u? 
2. Wat is uw geslacht? 

o Vrouw 
o Man 

3. Wat is uw leeftijd toen uw aan het Mantelzorgproject meedeed? 
o Jonger dan 16
o 16 - 25
o 26 - 35
o 36 - 45
o 46 - 55
o 56 - 65
o Ouder dan 65

4. Hoe  wist u van het project de Mantelzorg van Museum Rotterdam? 
o De Steunpunten Mantelzorg
o Benaderd door Museum Rotterdam 
o Via de website van Museum Rotterdam 
o Via de huis-aan-huisbladen 
o Hoorde het via….. 

5. Wat was de reden om mee te doen aan het Mantelzorgproject? 
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o In welke fase van het project heeft u mee gedaan? De mantelzorgworkshop (waarbij u twee 

keer op verschillende momenten naar het museum kwam, een keer voor een presentatie van 
het museum en tweede keer met de resultaten van uw erfgoedkit)

o De Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2011
o Bij de samenwerking met de TU Delft om met studenten een product te ontwerpen voor 

mantelzorgers
o Bij de samenwerking met een jonge ontwerper van Young Designers, waarbij u uw uitvinding/

voorwerp samen met de ontwerper verder ontwikkelde
o Bij de samenwerking met een fotograaf of filmer, waarbij een fotoportret of film van u werd 

gemaakt
6. Was het duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens de ontmoetingen met Museum Rotterdam?

o Helemaal eens 
o Eens 
o Eens/oneens 
o Oneens 
o Geheel oneens 

7. Wat betekent het  Mantelzorgproject voor u? 
8. Wat vond u van het project? 

o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

9. Wat vond u van de samenwerking met Museum Rotterdam?
o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

10. Was u voor het Mantelzorgproject al eens eerder in Museum Rotterdam geweest? 
o Ja 
o Nee 

11. Bezocht u na het project Museum Rotterdam vaker dan daarvoor? 
o Ja 
o Nee 

12. Wat is het meeste positieve aspect van het project wat u is bijgebleven? 
13. Wat is het meest negatieve aspect van het project wat u is bijgebleven?
14. Als er nog eens een project wordt georganiseerd door Museum Rotterdam zou u hier dan weer aan 

mee doen? 
o Ja, waarom….
o Nee, waarom…

15. Wat heeft Museum Rotterdam voor u persoonlijk toegevoegd? 
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16. Wat verwachtte uw van Museum Rotterdam toen u aan het project mee ging doen? 
17. Welk (eind)resultaten leverde het project op en wat vond u daarvan?
18. Bent u op een andere manier naar u eigen zorgpraktijk/mantelzorg gaan kijken? 
19. Hoe was het contact met de andere deelnemers van het Mantelzorgproject? 
20. Had Museum Rotterdam nog iets voor u kunnen betekenen of meer moeten doen? 
21. Wat voor cijfer wilt u het Mantelzorgproject geven? 

Bedankt voor het invullen van de enquête! 

Enquête Stadsmuseum Zoetermeer, Participatieproject ‘Give and Take’ en 
‘de Wonderkamers’

 1. In welke gemeente woont u? 
18. Wat is uw geslacht? 

o Vrouw 
o Man 

19. Wat is uw leeftijd toen uw aan het project ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’ meedeed? 
o Jonger dan 16
o 16 - 25
o 26 - 35
o 36 - 45
o 46 - 55
o 56 - 65
o Ouder dan 65

20. Hoe was u op de hoogte van het project ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’ van Stadsmuseum 
Zoetermeer

o Advertentie in bushokjes 
o Via de website van Stadsmuseum Zoetermeer
o Via de huis en huisbladen 
o Via televisie
o Hoorde het via/familie/kennis/ vrienden

21. Wat was de reden om mee te doen aan het project de ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’? 
22. In welke fase van het project heeft u mee gedaan? 

o Het geven van een voorwerp 
o De wonderkamers: de workshops (nummeren van objecten, fotograferen etc.)
o Aanwezig bij lezingen 

23. Was het duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens de ontmoetingen met Stadsmuseum Zoetermeer? 
o Helemaal eens 
o Eens 
o Eens/oneens 
o Oneens 
o Geheel oneens 

24. Wat betekent het project ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’ voor u? 
25. Wat vond u van het project? 

Vervolg bijlage 3



102
o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

26. Wat vond u van de samenwerking met Stadsmuseum Zoetermeer?
o  Zeer tevreden
o  Tevreden
o  Niet tevreden/niet ontevreden
o  Ontevreden 
o  Zeer ontevreden
o  Geen mening/niet van toepassing

27. Was u voor het project de ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’ al eens eerder in Stadsmuseum 
Zoetermeer geweest? 

o Ja 
o Nee 

28. Bezocht u na het project Stadsmuseum Zoetermeer vaker dan daarvoor? 
o Ja 
o Nee 

29. Wat is het meeste positieve aspect van het project wat u is bijgebleven? 
30. Wat is het meest negatieve aspect van het project wat u is bijgebleven?  
31. Als er nog eens een project wordt georganiseerd door Stadsmuseum Zoetermeer zou u hier dan weer 

aan mee doen? 
o Ja, waarom….
o Nee, waarom…

32. Wat heeft Stadsmuseum Zoetermeer voor u persoonlijk toegevoegd? 
33. Wat verwachtte uw van Stadsmuseum Zoetermeer toen u aan het project mee ging doen? 
34. Had Stadsmuseum Zoetermeer nog iets voor u kunnen betekenen of meer moeten doen? 
35. Wat wilt u dat er met de ‘Collectie van 2008’ gebeurd? 
36. Wat voor cijfer wilt u het project ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’ geven? 

Vervolg bijlage 3



103
Geachte mevrouw/meneer,  28 februari 2013

Mijn naam is Michelle Ouwerkerk en momenteel ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie van de Reinwardt 
Academie, opleiding cultureel erfgoed. Het onderzoek van mijn afstudeerscriptie gaat over participatieprojecten. 
Zo doe ik onder andere onderzoek bij Stadsmuseum Zoetermeer over hun ervaringen met het participatieproject 
Give&Take en de Wonderkamers. Het onderzoek gaat over wat u als deelnemer motiveerde om mee te doen aan 
een project als Give&Take.
Omdat u aan het project heeft deelgenomen wil ik u vragen of u alstublieft via de onderstaande link de enquête 
zou willen invullen. Het invullen van de enquête zal ongeveer 6-7 minuten in beslag nemen en de resultaten van de 
enquête worden anoniem verwerkt. U kunt de enquête binnen 4 weken na het ontvangen van deze mail invullen.

LINK ENQUÊTE:
http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=136385

Alvast hartelijk dank ook namens het Stadsmuseum Zoetermeer. 

Michelle Ouwerkerk
4e jaars student Reinwardt Academie 
Voor vragen en /of opmerkingen kunt u  mij bereiken op het onderstaand e-mailadres m.c.ouwerkerk@hotmail.
com  
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Resultaten Mantelzorgproject van Museum Rotterdam. 
In totaal legden 24 mensen deze enquête af.
  
Statistieken voor vraag 1: In welke gemeente woont u? 
Rotterdam:   15
Amersfoort:   1 
Doorn:    1 
Krimpen aan den IJssel:  1 
Capelle aan den IJssel:  1 
Delfshaven:   2  
Berkel en Rodenrijs:  1
 
Statistieken voor vraag 2: Wat is uw geslacht? 
Vrouw 60.87%
Man 39.13%

Statistieken voor vraag 3: Wat is uw leeftijd toen uw aan het Mantelzorgproject 
meedeed?
Jonger dan 16 0.00%
16 - 25 0.00%
26 - 35 13.04%
36 - 45 13.04%
46 - 55 34.78%
56 - 65 26.09%
Ouder dan 65 13.04%
 
Statistieken voor vraag 4: Hoe  wist u van het project de Mantelzorg van Museum 
Rotterdam? 
4.1 De Steunpunten Mantelzorg 29.17%
4.2 Benaderd door Museum Rotterdam 41.67%
4.3 Via de website van Museum Rotterdam 0.00%
4.4 Via de huis-aan-huisbladen 4.17%
4.5 Hoorde het via?.. 25.00%
 
Gegeven Toelichtingen
    vanwege vriendschappelijk contact door hen geïnformeerd
    YD+I (www.ydi.nl) zijn betrokken geraakt bij het project en hebben mij daar weer bij betrokken.
   begeleiding project freelance voor museum Rotterdam
    stichting YD/ en Museum Rotterdam hadden al eerder samengewerkt, waren beide op het fenomeen mantelzorg 

gestuit en uitvoerders geworden van een ontwerptraject binnen het project van het museum
    Mijn collega’s uit Centrum en Kralingen-Crooswijk wezen mij op dit initiatief, waaraan zij reeds meewerkten.
   Ik werkte zelf in het museum.
   Via de medewerker van DOCK, welzijnsorganisatie
   een persoon 
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   Tijdens het project was ik netwerkcoördinator mantelzorg. Vanuit deze functie was ik bij het project betrok-

ken.
   Portretten gemaakt van de mantelzorgers in opdracht van Museum rotterdam
   Young Designers
   Rianne van Dorp
   Ik was coördinator Steunpunt mantelzorg Delfshaven

Statistieken voor vraag 5: Wat was de reden om mee te doen aan het 
Mantelzorgproject? 
    uit interesse voor het initiatief vanwege eigen bevindingen in de Mantelzorg uit sympathie voor de mensen die 

ik in de wereld van de verzorging heb leren kennen
   Om bij te dragen aan het proces van de ontwerpers en aan de eindpublicatie.
    Omdat ik zelf “mantelzorger” was geweest voor zes jaar en ik merkte dat de vriendschap (was daarvoor 

bevriend) bekoelde en er kennelijk een eind zit aan hoelang je voor iemand kan zorgen en ik behoefte had om 
voor mij zelf een punt te zetten of het mooi beëindigen 

   Benaderd door museum Rotterdam in het kader van Stad als Muze. Zinvol participatie project; 
    projectleider vanuit Young Designers en deelnemend ontwerper i.s.m. mantelzorger. En meer inhoudelijk: 

vanuit YD/ actief in social design, hoe kun je vanuit kunst en cultuur bijdragen aan vraagstukken die spelen in 
de samenleving.

   Het was interessant en je leert veel van andere mensen die ook mantelzorg zijn.
   vond het leuk om te doen en misschien kon ik andere mensen daarmee helpen
    Ik ben stedelijk aanspreekpunt voor de ondersteuning van Jonge Mantelzorgers. Dit project kon makkelijk 

aandacht genereren voor deze doelgroep.
   ik was een kunstenaar die gekoppeld werd aan een mantelzorger.
   Ik ben ingehuurd door een museummedewerker voor het maken van cartoons tijdens het Mantelzorg-pro-

ject.
    Ik was mantelzorger voor mijn moeder en ik was benieuwd wat het museum ging doen rondom dit thema
   vind ik leuk
   Het ontwikkelen van mantelzorgactiviteiten
   een oplossing te zoeken/vinden om de taken (als mantelzorgster)wat makkelik te maken
   Ik ben gevraagd als fotograaf
   Zie vraag 4 heb aan alle fasen een bijdrage geleverd.
   Opdracht Museum Rotterdam, als fotograaf
   interessant
   Omdat ik ook mantelzorg ben
   Ik werd gevraagd en het leek me interessant.
   samen met de ouderen van Laurens Dijkveld
   belangstelling
   We vonden het een goed initiatief, een van onze collega coördinatoren had ons op het project gewezen
 
Statistieken voor vraag 6: In welke fase van het project heeft u mee gedaan?
6.1 De mantelzorgworkshop (waarbij u twee keer op verschillende momenten naar het museum 

kwam, een keer voor een presentatie van het museum en tweede keer met de resultaten van uw 
erfgoedkit) 52.17%
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6.2 De Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2011 34.78%
6.3 Bij de samenwerking met de TU Delft om met studenten een product te ontwerpen voor 

mantelzorgers 26.09%
6.4 Bij de samenwerking met een jonge ontwerper van Young Designers, waarbij u uw uitvinding/

voorwerp samen met de ontwerper verder ontwikkelde 52.17%
6.5 Bij de samenwerking met een fotograaf of filmer, waarbij een fotoportret of film van u werd 

gemaakt 30.43%
 
Statistieken voor vraag 7: Was het duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens 
de ontmoetingen met Museum Rotterdam?
Helemaal eens 52.17%
Eens 34.78%
Eens/oneens 13.04%
Oneens 0.00%
Geheel oneens 0.00%

Statistieken voor vraag 8: Wat betekent het  Mantelzorgproject voor u?
   Een prachtige manier om mantelzorg op een positieve en creatieve manier in beeld te brengen.
    Zorg dragen voor iemand die nabij staat in mijn geval psychische zorg niet professioneel er voor iemand zijn 

een luisterend oor aandacht en begrip geven van reflectie Ook koken voor diegene wandelen omdat ze niet 
meer over straat durfde

   interessant werk met bewoners uit Rotterdam link tussen maatschappelijk betrokkenheid en cultureel erf-
goed

    zoektocht naar hoe hele persoonlijke vraagstukken en omstandigheden kan vertalen naar inzichten en hulp-
middelen die ook anderen inzetbaar kunnen helpen, en hoe je daar als ontwerper/kunstenaar aan bij kan 
dragen

   Belangrijk,hé. Wij hebben er veel van geleerd.
   dat je andere mensen kan helpen en je kennis en vaardigheden kan overdragen
    Er was stedelijk veel aandacht en PR waar we zelf niet in die mate voor hadden kunnen zorgen. Het project 

hielp mij enorm in het bereiken van een groot publiek.
    het was een heel mooi project. Het was voor mij persoonlijk fijn omdat ik net zelf uit zo\n situatie kwam en 

ik vond het leuk om als kunstenaar ingezet te worden in zo een project het gaf mij een gevoel van meerwaar-
de.

   ondersteunend, beeldverruimend. 2.het delen van je eigen zorg met andere mantelzorgers
   Een sympathiek initiatief.
    Ik wilde mijn ervaringen delen. En ik heb actief meegewerkt met de schilderworkshops “als woorden bloe-

men worden”Schilderen met kinderen, ouderen,o.a. buurtbewoners in Delfshaven
   motiveren van andere mensen
   Laagdrempelige informatie en ontmoeting met mantelzorgers
   belangrijk, leerzaam, productgericht
   voor mij als fotograaf die geïnteresseerd is in het privé leven van mensen, met name in Rotterdam: betekende 

het project dat ik in contact kwam met een gezin waarbij er al vertrouwen was in het project, Irene en het 
museum en waardoor er ook al snel vertrouwen en openheid was naar mij toe.
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   Erg prettige samenwerking. Zeer professioneel neergezet. 
   Interessant project
   contact met andere mantelzorgers en ontwerpers
   genieten van leven
    Een prettige samenwerking met mijn mantelzorger. Een startpunt om samen wandelingen te ontwikkelen 

voor ouderen met en zonder een fysieke beperking. Gelukswandelingen.
    voor ons bewoners en familie leden van dijkveld was het goed om eens op een andere manier tegen mantelzorg 

aan te kijken het is vaak allemaal zo gewoon dat je het allemaal maar doet en zag men hoe anderen er mee om-
gingen en dat er meer mensen zijn die dezelfde problemen hebben of tegen de zelfde dingen aan lopen

   waardering als mantelzorger
    Ik vond het een prachtig initiatief, omdat mantelzorgers op deze wijze anders naar hun zorgtaken konden 

kijken. De samenwerking met het Museum was uiterst professioneel. 
 
Statistieken voor vraag 9: Wat vond u van het project? 
Zeer tevreden 60.87%
Tevreden 30.43%
Niet tevreden/niet ontevreden 8.70%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 0.00%
Geen mening/niet van toepassing 0.00%

Statistieken voor vraag 10: Wat vond u van de samenwerking met Museum 
Rotterdam?
Zeer tevreden 78.26%
Tevreden 17.39%
Niet tevreden/niet ontevreden 4.35%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 0.00%
Geen mening/niet van toepassing 0.00%

Statistieken voor vraag 11: Was u voor het Mantelzorgproject al eens eerder in 
Museum Rotterdam geweest? 
Ja 78.26%
Nee 21.74%

Statistieken voor vraag 12: Bezocht u na het project Museum Rotterdam vaker 
dan daarvoor?
Ja 26.09%
Nee 73.91%

Statistieken voor vraag 13: Wat is het meeste positieve aspect van het project 
wat u is bijgebleven? 
    De mooie combi van een zakelijke professionele houding enerzijds, en warme betrokkenheid anderzijds.
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    De uitstekende organisatie met gevoel voor empathie en inzicht in participanten en kennis van zaken in bij-

zonder Irene van Renselaar en ook de opstelling van het museum niet alleen met burgers maar ook VOOR 
burgers en de stad (veelal beteken engagement in kunst dat je wordt geëngageerd in een kunstwerk of kunst-
project en zelden zoals hier engageert de kunst zich met mensen of zaken)

   persoonlijke verhalen van de mantelzorgers
   dat het een heel persoonlijk groepsproces kon zijn (wat vaak maar moeilijk samengaat)
   De vriendelijkheid en de steun van de mensen.
   de samenwerking met andere mantelzorgers en ontwerpers
   De samenwerking met de medewerksters van het museum, de professionele manier waarop alles verliep, de 

boost aan creativiteit. En de makkelijke manier van snel meedenken en nooit een bedenking horen.
   Het project heeft een vervolg gekregen en heeft mij ook weer getoond wat mijn rol kan zijn in projecten.
    De kennismaking met de wereld van de Mantelzorg in zijn algemeen De ontwikkeling , samen met een kun-

stenaar, van ons Mantelzorgproject.(Wandelingen voor lichamelijk gehandicapten en ouderen)
   Het enthousiasme van de medewerkers.
   Het ontmoeten van medemantelzorgers, het samenwerken met Peik Suyling, het schilderen
   activiteiten
    de aantrekkelijkheid van “de koffer” nodigde uit en het feit dat het op de locatie in de buurt was; dus laag-

drempelig.
   de zoektocht 
   dat het contact en de interesse oprecht is vanuit het museum
   De tentoonstelling en prettige samenwerking
   Originele invalshoek
   de gedrevenheid van mantelzorgers en ontwerpers
   Herman, mantelzorger, gelukswandeaar.
   anders kijken naar de dingen en meer met anderen in overleg van hoe doe jij dat nou
    deelname TU delft
     Ik vond de tentoonstelling Familie geweldig. Het mantelzorg verhaal was heel goed weergegeven. Ik was 

onder de indruk van het stukje familiegeheimen. Daarnaast waren de attributen zoals serviezen prachtig her-
kenbaar. Ik ben later met iemand naar de tentoonstelling gaan kijken

 
Statistieken voor vraag 14: Wat is het meest negatieve aspect van het project wat 
u is bijgebleven? 
   Zoals bijna iedereen zijn we (extra) druk door bezuiniging, reorganisaties, etc. Zo ook hier was tijd soms een 

knelpunt.
   Geen of het moet zijn dat ik zelf niet zoveel kon bijdragen
   niet van toepassing
   gezamenlijke bijeenkomsten met alle deelnemers waren bijna niet te organiseren. Er waren altijd wel agenda-

technische problemen of persoonlijke omstandigheden waardoor een (groot) deel van de mensen niet aanwe-
zig kon zijn.

   Niets dat ik me kan herinneren
   geen
   Het kende beperkingen in tijd en middelen, maar dat lijkt mij eigenlijk logisch.
   De communicatie met de mantelzorger zelf.
   geen
   geen
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   onduidelijk in de samenwerking en de afspraken met de andere kunstenaars en hun mantelzorgers
   medewerker van museum en voor en vraagstelling ben je mantelzorger?dat vond ik negatief 
   informatie en communicatie naar de doelgroep, medewerkers, is te laat gestart en was onvoldoende op maat. 

Ze hadden bij tijdige en goede informatie beter een ambassadeursfunctie kunnen vervullen voor het project.
   n.v.t.
   ?
    Jammer dat tentoonstelling niet meer kan worden gebruikt buiten het museum
   De mensen
    geen
   Onnodige onduidelijkheid in het verwachtingspatroon bij de mantelzorger, de ontwerper en het museum.
   begin was niet duidelijk
   Dat er tijdens de Dag van de Mantelzorg ontevreden mensen weg gingen. Waaruit blijkt dat wij het nooit 

voor iedereen leuk kunnen maken.
 
Statistieken voor vraag 15: Als er nog eens een project wordt georganiseerd door 
Museum Rotterdam zou u hier dan weer aan mee doen? 
Ja 100.00%
Nee 0.00%

Gegeven Toelichtingen
   Vanwege de creativiteit die Museum Rotterdam weet te genereren.
   vanwege hun mentaliteit en opstelling “een museum voor de stad”niet alleen van de stad of over de stad Met 

burgers ipv voor burgers
   Ontzettend leuk om aan deze projecten mee te kunnen/mogen werken
   heel interessante vraagstukken, zowel voor de stad als voor kunst & cultuur, met ruimte en een goed podium 

om ze te onderzoeken
   Erg goede ervaringen, dus graag een herhaling van samenwerking.
   Omdat ik het idee om mee te helpen aan het erfgoed van Rotterdam een mooi idee vind.
   Een leuke ervaring kun je wel herhalen.
   Eventueel, omdat het toch leuk was en mijn werk interessanter maakte
   het is goed voor de maatschappij
   omdat ik enkel positieve ervaring met hun heb
   altijd leuk om daarmee mee te doen
   Het project prikkelde. Er kwamen ideeën. Plannen. Nieuwe wegen.
   interesse
   De professionele manier van aanpakken vond ik geweldig.
 
Statistieken voor vraag 16: Wat heeft Museum Rotterdam voor u persoonlijk 
betekent?
   Een prachtig experiment om verschillende werelden bij elkaar te brengen.
   het museum niets haar medewerkers (in bijzonder Renselaar) en het project wel namelijk verwerking begrip 

inzicht in mijzelf en mantelzorg 
   Werk- uitwisselen ervaringen; optekenen persoonlijke verhalen, kennismaking met betrokken mensen; be-

zoeken aan zorglocaties; leren van elkaar
   fijne samenwerkingspartner
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   dat een ontwerp van mij in het museum is opgenomen en dat uit deze sessies een uitvindergroep “het zal 

werken” is voortgekomen die uitvindingen doen en zo mogelijk realiseren die voor gehandicapten van dienst 
kunnen zijn

   Prettige en gedegen manier van werken, creativiteit in denken en flexibiliteit in organisatie. (Snel de reizende 
expositie ingezet bij Wereld Alzheimer Dag.

   Het heeft mij weer een nieuwe band met de stad gecreëerd.
   Veel, vooral de persoonlijke kennismaking met de mensen die er werken en de ontwikkelaars zijn geweest 

van de Mantelzorgworkshops en de daaruit voortvloeiende activiteiten
   Een interessant museum in Rotterdam op een mooie plek. En verder betekende het een aardige opdracht 

voor me.
   mijn werkplek met alle ups en downs
   motieveren mensen
   Ze weten wat er en weten goede originele manieren te vinden om dichtbij te komen aan te spreken. Goede 

ervaring
   belangrijke netwerkpartner
   hun manier van contact onderhouden met de mensen die ze in beeld brengen is iets waar ik van kan leren.
   Zeer prettige samenwerking. Mooi neergezette tentoonstelling Respectvol naar doelgroep
   Een mooie opdracht, fijne samenwerking, creatief concept
   persoonlijk niets
   stimuleren
   Een fantastische ervaring, Bovendien hebben we samen met een klein groepje het project een vervolg kunnen 

geven. 
   even eruit op bekend terrein
   Ik ben op een andere manier met kunst geconfronteerd. Heb gezien hoeveel tijd en energie het kost om een 

project op te zetten en uit te voeren.
 
Statistieken voor vraag 17: Wat verwachtte uw van Museum Rotterdam toen u 
aan het project mee ging doen? 
   Ik ging er open in.
   niets in ging er “open ‘ in 
   Helderheid, medewerking, openstaan voor de participerende mantelzorgers
   interessante samenwerkingspartner, misschien nog wat meer netwerk en podiumfunctie
   Dat we aan het project zouden meewerken.
   geen, vond het gewoon leuk om mee te doen
   Mijn collega’s waren al erg enthousiast over de samenwerking, dus ik was vanaf het eerste moment al bevoor-

oordeeld.
   Ondersteuning, feedback
   1.Verbreding van de kennis over het museum. 2.Geínformeerd te worden over activiteiten in de Mantelzorg. 

3.Betrokken te worden bij de uitvoering van event opdrachten binnen het kader van de Mantelzorg
   Ik heb in het algemeen weinig verwachtingen, zo ook toen.
   uitbreiding van mijn mogelijkheden, het delen van ervaringen
   begin ik verwacht niks
   Geen specifieke verwachting vooraf
   niks persoonlijk, een leidende functie

Vervolg bijlage 5



111
   ?
   weet niet
   Een professionele en creatieve benadering
   niets
   niks
   Spanning en sensatie. Nee, ik weet het niet precies. Een beetje meer openheid en duidelijkheid., denk ik. 

Maar precies durf ik het niet te zeggen. ook omdat ik hun inzet zeer waardeer en er zelf met veel plezier aan 
heb gewerkt. 

   begeleiding in uitleg over de uitvoering van het project
   meer museale insteek dan innovatie
   Ik had niet echt verwachtingen omdat ik niet wist wat ik mij erbij moest voorstellen.
 
Statistieken voor vraag 18: Welke (eind)resultaten leverde het project op en wat 
vond u daarvan?
   De verschillende producten: creme de la Rotterdam, de wandelingen, uitvindersafe, erg boeiende projecten 

die ook nu nog een vervolg krijgen.
   een methode/spel dat bijdraagt aan de versterking van de positie van een psychische patiënt ten opzichte van 

zijn doktoren/hulpverleners Het door de kunstenares van de haar ontworpen methode/spel geeft de patiënt 
de regie over het gesprek ipv de arts

   Onderdeel Tentoonstelling Familieleven Reizende tentoonstelling Mantelzorg Uitwisseling TU studenten 
Goed breed ingezet; uitwerking soms wat minder; vorm boven inhoud door tijdgebrek?

   reeks voorstellen waarvan we een aantal verder in de praktijk willen laten groeien. Eigen (deel)project is een uitvin-
derbrigade, waarin ik in nauwe samenwerk met een mantelzorger enthousiast aan verder werk. 

   Heel goed, ik ben er heel tevreden om.
   als eerste het aanpassen van een rolstoel voor een spastisch jongentje van 9 en de ontwikkeling en bijna 

realisatie (met de TU in Delft) van een communicatieapparaat voor de mantelzorger van een demente 
partner 

   Veel stedelijke aandacht voor Mantelzorg als begrip. Extra aandacht rond Jonge mantelzorg. Inbreng van de 
medewerksters tijdens een workshop, die ik organiseerde in Kralingen (Afscheid Ineke Klaassen) en de inzet 
van de reizende expositie bij “mijn” Alzheimer Café. Heel veel positieve zaken in een korte tijd. Chapeau!!

   Het leverde een boekje op een event en een mantelzorger die meer weet wat ze wil.
   Een bijzondere kennismaking met een kunstenaar, waarmee ik tot op de huidige dag voor de ontwikkelingen 

van onze Wandeling samenwerk. Uiteraard ben ik daarover zeer enthousiast
   In mijn geval: een serie tekeningen en een strip. Voor het geheel: een mooi en warm gebaar naar alle mantel-

zorgers.
   e presentatie in het museum met een open eind, een beetje vaag. geen duidelijke afronding en afsluiting de 

website(?) die nog niet te zien is
   8
   Mantelzorg, mantelzorgondersteuning bij een bredere groep onder de aandacht weten te brengen. Het ge-

sprek de discussie gestimuleerd. Verder moeilijk meetbaar; althans niet veel aan gedaan.
   ben benieuwd naar wat er TU Delft verder heeft gedaan.!? Leuk
   Ik ben zo tevreden over de foto’s dat deze op m’n website komen. omdat hun werkwijze overeenkomt met 

mijn aanpak en interesse. 
   Zie hiervoor
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   Verwachtingen werden voldaan. Ook op het persoonlijke vlak vond ik de benadering erg zorgvuldig.
   diverse projecten o.a. de oprichting van Het Zal Werken, de uitvindergroep voor de mantelzorg 
   10
   Enkele wandelingen, prototypes. De structuur is klaar, het kader. Eindresultaat nog niet tevreden, maar de 

basis ligt klaar en zit goed en leuk in elkaar. Vandaar dat we verder gaan en ook het gevoel hebben dat zorgin-
stellingen interesse hebben in onze stappen.

   ik kan niet zeggen dat er resultaat was
   aanzet tot ontwikkelen van hulpmiddelen, inventarisatie van wat al uitgevonden/bedacht was door mantelzor-

gers. nuttig
   Dat mantelzorgers hun ideeën uitgevoerd zagen worden. Dat ze op een andere manier benaderd werden.
 
Statistieken voor vraag 19: Bent u op een andere manier naar u eigen 
zorgpraktijk/mantelzorg gaan kijken naar aanleiding van het Mantelzorgproject? 
Ja 59.09%
Nee 40.91%

Gegeven Toelichtingen
   Ik was niet betrokken als mantelzorger
   ik door gesprekken met ander deelnemers en de kunstenares meer inzicht kreeg in mijzelf en mijn handelen
   langdurige zorg voor naasten legt zware druk op de mantelzorger, bijzonder ondergewaardeerd en (nog) 

niet voldoende benut door reguliere zorgverleners; huidige bezuinigingen/ veranderingen binnen zorgstel-
sel.

   mantelzorgers zijn vaak heel druk om allerlei ballen in de lucht te houden, en allerlei hulp en diensten die aan-
geboden worden komen daar vaak als extra belasting bij. Wil je iets voor mantelzorgers kunnen betekenen, 
dan zul je hier eerst wat aan moeten doen.

   door het continu kijken hoe het beter kan
   Geleerd van professionele benadering, samenwerking met kunstenaars, goede publiciteit.
   Het gaf een goed gevoel dat hier aandacht aan geschonken word
   ik in contact met andere mantelzorgers tips heb gekregen en doordrongen ben van het feit dat ik in mijn zorg 

absoluut niet alleen sta!
   ik daar tevreden over was
   het is een belangrijke positie/taak
   n.v.t.
   De mogelijkheden van techniek bij het verlichten van mantelzorgtaken
   Door de verhalen van de mantelzorgers en de aspecten die het Museum benaderde.
   je werd geconfronteerd met problemen van andere mantelzorgers
   ik geen dingen heb ontdekt die in mijn situatie toe te passen waren
 
Statistieken voor vraag 20: Hoe was het contact met de andere deelnemers van 
het Mantelzorgproject? 
Prima:  2  
Goed:  5 
   zeker in de eerste ronde de zogenaamde ronde tafelgesprekken hartverwarmend ontroerend en reflecterend
   Goed en waardevol. 
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   goed en voor mij persoonlijk (als projectleider) ook behoorlijk intensief.
   Heel goed.
   hartstikke goed
   Ik heb slechts op de achtergrond meegewerkt, dus voorbesprekingen gehad met de medewerksters van het 

museum. 
   met sommigen wat intensiever en anderen zijdelings tijdens een presentatie of workshop.
   via net werk
   Er zijn aardig wat gesprekken gevoerd voor- en achteraf
   leuk
   n.v.t.
   Leuk en inspirerend
   hartstikke leuk
   Redelijk.
   interessant
   Ik heb samengewerkt met de projectbegeleiders en dat contact was prima
 
Statistieken voor vraag 21: Had Museum Rotterdam nog iets voor u kunnen 
betekenen of meer moeten doen? 
Nee:  11
   wellicht had het spel de methode die de kunstenares ontwikkelde in de praktijk van psychische zorg dus tus-

sen arts en patiënt getoetst kunnen worden
   n.v.t. Naar mijn mening heeft Museum Rotterdam er veel aangedaan om de mantelzorgers die aan het project 

hebben meegewerkt te waarderen d.m.v. een speciale terugkom middag een de mantelzorgdag, de portretten 
die er gemaakt zijn v.d. mantelzorgers. Complimenten daarvoor!

   Nee t was wel voldoende.
   nee, maar voorstellen zijn altijd welkom
   Nee hoor, ik ben een tevreden mens met de manier waarop het ging.
   nee, niet meer dan al reeds ontwikkeld en uitgevoerd!
   een beetje meer samenhang
   allohttone mensen uitnodigen
   Vooraf nog wat beter de pr moeten bespreken. Tegelijkertijd hadden wij dat ook zelf kunnen doen.
   afsluiting met alle deelnemers en expositie
   iets strakkere organisatie, het was soms wel erg chaotisch
 
Statistieken voor vraag 22: Wat voor cijfer wilt u het Mantelzorgproject geven? 
Gemiddelde waarde: 8.04

Resultaten Stadsmuseum Zoetermeer: ‘Give & Take’; ‘De 
Wisselwerking. De “Wonderkamers” van Zoetermeer’. 
In totaal legden 26 mensen deze enquête af. 
 
Statistieken voor vraag 1: In welke gemeente woont u?
Zoetermeer:   23 
Den Haag:  2 
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Rotterdam:   1
 
Statistieken voor vraag 2: Wat is uw geslacht?
Vrouw 53.85%
Man 46.15%

Statistieken voor vraag 3: Wat is uw leeftijd toen uw aan het project ‘Give and 
Take’ en ‘de Wonderkamers’ meedeed?
Jonger dan 16 0.00%
16 - 25 3.85%
26 - 35 0.00%
36 - 45 3.85%
46 - 55 3.85%
56 – 65Ouder dan 65 88.46%

Statistieken voor vraag 4: Hoe was u op de hoogte van het project ‘Give and Take’ 
en ‘de Wonderkamers’ van Stadsmuseum Zoetermeer?
4.1 Advertentie in bushokjes 0.00%
4.2 Via de website van Stadsmuseum Zoetermeer 7.69%
4.3 Via de huis en huisbladen 42.31%
4.4 Via televisie 0.00%
4.5 Hoorde het via/familie/kennis/ vrienden 11.54%
4.6 Anders... 34.62%
 
Gegeven Toelichtingen 
   via bericht van het stadsmuseum
   Via museum
   Mn moeder werkt daar
   Post van het Stadsmuseum
   mailing raadsleden
   Ik ben gevraagd of ik wilde meedoen aan dit project
   via Jouetta v.d.Ploeg omdat ik vrijwilliger ben in het Stadsmuseum
   Ben vrijwilligster in het Stadsmuseum
   Per ongeluk kwamen we iets brengen dat we kwijt wilden.
   Ik was van te voren op de hoogte van het project via het museum zelf.
 
Statistieken voor vraag 5: Wat was de reden om mee te doen aan het project 
‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’?
   De mogelijkheid om een uniek ereteken dat mijn vrouw (intussen overleden) door buurtwerk had gekregen 

“voor de eeuwigheid” te bewaren.
   Leuk initiatief. Doet je zelf ook weer nadenken. Ook nieuwsgierigheid naar wat er ingeleverd zal worden 

door anderen.
   betrokkenheid bij de stad
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   Mijn gewoonte is dat ik altijd iets nieuw wil doen of bijzonders. Ik vind mijn project alles zon voor toekomst 

van het museum. En ik vind dat de technologie zich snel ontwikkeld. 
   Mn moeder vroeg of ik iets wilde geven
   Ik draag het Stadsmuseum een warm hart toe, maak al heel veel jaren foto’s, wilde m’n camera wegdoen (van 

analoog fotograferen naar digitaal) en dacht: mijn verbondenheid met Zoetermeer gaat al 40 jaar, naast wo-
nen en leven in Zoetermeer, ook over foto’s maken in en van Zoetermeer.

   vond het een aardig idee
   omdat ik het een leuk initiatief vond
   Ik vond het een leuk idee. Het was ongeveer 15 jaar geleden dat ik in Zoetermeer kwam wonen. Mijn vrien-

din had voor de verjaardag van mijn man een toepasselijk cadeau gemaakt. Een maquette, met een mannetje 
om een steen. Ons adres zou de Natuursteenlaan worden.

   Ik vond het een goed initiatief
   Ik had nog iets liggen dat misschien interessant was voor het plaatselijke project.
   deed er niks meer mee.
   ik vond dat het object dat ik thuis had in deze expositie thuis hoorde
   vond het een leuk project. Heb positieve ervaring met wonen in Zoetermeer en wilde dat delen
   Altijd al betrokken bij (de geschiedenis van) Zoetermeer. Woon er al ruim 97 jaar! Vader was oprichter van 

het Hist.Gen.Oud Soetermeer.
   betrokkenheid bij stad en bij het stadsmuseum
   sympathie voor ons museum
   Enthousiasme voor de manier waarop het mogelijk was om met een zelf gekozen onderwerp een tijdsbeeld 

te belichten uit mijn eigen Zoetermeerse Jeugd met als doel Delen.
   Kreeg zo meer inzicht in de doelstelling van een museum in z?n algemeenheid en wat de bedoeling is van ons 

eigen museum ?t Oude Huis 
   Een van de vragen was: Waarom voelt u zich thuis in Zoetermeer. Door het werk van mijn man die steden-

bouwkundige was heb ik Zoetermeer op de tekenplank zien groeien, Nu woon ik er 35 jaar en voel me be-
trokken bij het leven in Zoetermeer

   Het leek me een leuk project.
   Interesse in de ontwikkeling van Zoetermeer als groeistad
   Zoals gezegd: per ongeluk.
   Aansprekend en origineel initiatief
   Interesse en doordat ik eens een voorwerp heb gegeven.
   Ben in 1970 in Zoetermeer komen werken en wonen. Stad zien groeien. Heb zelf veel verhalen over die tijd.
 
Statistieken voor vraag 6: In welke fase van het project heeft u mee gedaan?
6.1 Het geven van een voorwerp 100.00%
6.2 De wonderkamers: de workshops (nummeren van objecten, fotograferen etc.) 15.38%
6.3 Aanwezig bij lezingen 26.92%
 
Statistieken voor vraag 7: Was het duidelijk wat er van u werd verwacht tijdens 
de ontmoetingen in het Stadsmuseum Zoetermeer?
Helemaal eens 34.62%
Eens 53.85%
Eens/oneens 11.54%
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Oneens 0.00%
Geheel oneens 0.00%
 
Statistieken voor vraag 8: Wat betekent het project ‘Give and Take’ en ‘de 
Wonderkamers’ voor u?
   Wat als een eenvoudige uitruilactie begon, ontwikkelde zich tot een actief deelnemen aan de workshops en 

het volgen van uitzonderlijke lezingen met het fraai uitgevoerde verslag als tastbaar en mij dierbaar eindresul-
taat. 

   Leuke manier om kennis te maken met hoe je medeburgers tegen de stad aankijken.
   een aardig beeld van Zoetermeer
   Mensen het verschil tussen nu en vroeger laten zien. 
   ik weet niet meer precies was het was
   Het museum lééft en verandert mee met de tijd.
   een aardigheid
   het is la wat lang geleden, maar ik vond de onderlinge contacten leuk, en ook dat mijn verhaal in het boek 

kwam en dat mijn voorwerp werd bewaard
   Een persoonlijke tentoonstelling van inwoners van Zoetermeer met meestal een emotionele waarde. En juist 

dat persoonlijk betrokken zijn bij de gemeente Zoetermeer sprak mij aan.
   In mijn geval een boodschap doorgeven over misverstanden tussen jeugd en ouderen
   Weinig. Maar een onschuldig plaatselijk initiatief mag wel gesteund worden ...
   vind het een goed project, 
   indirect aanwezig via het eerder genoemde object dat in mijn boekenkast minder thuis is dan in het museum
   een eenmalig grappig event
   Mooi initiatief en mooi inkijkje in wat anderen beschikbaar stelden. Stukje Levende Geschiedenis.
   betrokkenheid en verbondenheid met stad Zoetermeer tot uiting brengen
   persoonlijk niet zo veel, maar ik ben blij dat het museum zich steeds meer op Zoetermeer richt
   Ik vond het een aangename manier van het delen van een tijdsbeeld waarin we als Zoetermeerse jeugd het 

verschil mochten maken.
   Voel me meer verbonden met de woonplaats 
   Leuk initiatief. Verrassend wat er allemaal binnenkwam. 
   Leuk om mee te doen
   Een stukje persoonlijke betrokkenheid bij dit project
   Nostalgie
   Een mooie kennismaking met Zoetermeer.
   Het is leuk en interessant om te weten dat er verhalen zijn bij de voorwerpen die bewaart worden.
   Veel goede herinneringen ophalen en ontmoeting van mensen.
 
Statistieken voor vraag 9: Wat vond u van het project?
Zeer tevreden 26.92%
Tevreden 61.54%
Niet tevreden/niet ontevreden 11.54%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 0.00%
Geen mening/niet van toepassing 0.00%
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Statistieken voor vraag 10: Wat vond u van de samenwerking met Stadsmuseum 
Zoetermeer?
Zeer tevreden 38.46%
Tevreden 50.00%
Niet tevreden/niet ontevreden 3.85%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 3.85%
Geen mening/niet van toepassing 3.85%

Statistieken voor vraag 11: Was u voor het project ‘Give and Take’ en ‘de 
Wonderkamers’ al eens eerder in het Stadsmuseum Zoetermeer geweest?
ja 88.46%
nee 11.54%

Statistieken voor vraag 12: Bezoekt u na het project Stadsmuseum Zoetermeer 
vaker dan daarvoor?
ja 23.08%
nee 76.92%

Statistieken voor vraag 13: Wat is het meeste positieve aspect van het project 
wat u is bijgebleven?
   Het op een uitzonderlijke manier betrokken worden bij de activiteiten van een museum
   De variëteit aan zaken die ingeleverd waren en de verhalen daarbij.
   dat er betrekkelijk veel mensen meededen
   Het is een mooie herinnering.
   Het meegaan met veranderingen in de tijd en in Zoetermeer
   een paar objecten
   alle verhalen van de voorwerpen die ingeleverd zijn
   Dat zoveel personen een voor hun waardevol object aan het museum heeft gegeven. 
   Sowieso dat bewoners uit Zoetermeer bijzondere voorwerpen voor dit project wilden afstaan. Ook het boek 

wisselwerking De Wonderkamer van Zoetermeer is op zichzelf bijzonder en geeft een blijvende herinnering 
voor de gevers.

   Ik werd vriendelijk ontvangen.
   dat het in de catalogus staat, plus een fles, wijn.
   de aardige verzameling realia over de (korte) geschiedenis van Zoetermeer
   ach, het was gewoon wel aardig
   Vooral ook het boek/naslagwerk. Daardoor blijvende aandacht.
   de variatie aan onderwerpen, en de verhalen die erachter schuilgaan. Door de verhalen is het meer dan al-

leen een verzameling van voorwerpen. 
   als het museum zich moet richten op het laten zien van wat er was en is in Zoetermeer moet men nog veel 

meer samenwerken met de bevolking en Hist Gen en niet alleen een eigen koers volgen
   Het persoonlijke wat mee kon worden gegeven aan dit project & het overbrengen van een tijdsbeeld waar-

mee andere hun herinnering konden ophalen en mogelijk laven aan mijn herinneringen. 
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   De verhalen van de deelnemers. Je gaat zo met andere ogen naar voorwerpen kijken. 
   De verrassende objecten die werden ingeleverd en de medewerking door de inwoners van Zoetermeer. Ook 

de lezingen werden goed bezocht. 
   Het was een aardig gegeven, i.v.m. Zoetermeer.
   Het enthousiasme van alle deelnemers!
   Ontvangst van het samengestelde boek.
   De gezellige sfeer.
   De zorg die aan alles wordt besteed.
   De verschillen tussen de ingeleverde items en het niveau ervan. 

Statistieken voor vraag 14: Wat is het meest negatieve aspect van het project wat 
u is bijgebleven?
   Dat het museum er niet in is geslaagd dit project een veel grotere spreiding onder de inwoners van Zoeter-

meer te bewerkstelligen
   Niets negatief.
   dat het te kleinschalig bleef
   Weinig animo. 
   het is al een tij d geleden
   ?
   veel knullige zaken
   niet zozeer negatief, dat vind ik een verkeerd woord, maar dat het sàvonds werd gehouden vond ik jammer
   Niets negatief.
   nvt
   Mijn interesse in het museum werd niet echt gewekt.
   niet
   geen
   geen
   Nvt
   er is mij niets negatiefs bijgebleven
   het veel te dure boek
   Weinig negatief meegekregen ik vond dat het juist mooi is dat de ‘ordinaire’ burger zich mocht inspannen om 

een tentoonstelling over dagelijkse Zoetermeerse voorwerpen te voorzien van tekst en beeld. Met als ruilob-
ject een fles met bubbels ....PLOP

   Ik begreep niet alles van het project 
   Ik heb niets negatiefs ervaren
   Geen
   Niet echt een negatief aspect, maar de grote verschillen in de afgestane voorwerpen waren opvallend. Soms 

was niet helemaal duidelijk waarom personen iets hadden afgestaan.
   Niets
   Geen.
   Geen.
   n.v.t.
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Statistieken voor vraag 15: Als er nog eens een project wordt georganiseerd door 
Stadsmuseum Zoetermeer zou u hier dan weer aan meedoen?
Gegeven Toelichtingen
   Het was leuk, interessant, innovatief en dus voor elke vorm van herhaling vatbaar
   Leuk om zo andere mensen en ideeën tegen te komen.
   omdat ik graag wil dat cultuur een belangrijke plaats inneemt in Zoetermeer
   waarom niet ?
   waarom niet?
   misschien , ligt aan het onderwerp
   Het is altijd leuk om je voor iets in te zetten waar andere veel plezier aan kunnen beleven.
   je hebt altijd wel weer dingen die je graag een blijvende bestemming wilt geven. 
   Alles is altijd nog voor verbetering vatbaar (hoewel mijn persoonlijke interesses meer toekomstgericht zijn ...)
   altijd bereid een bijdrage te leveren als dat kan
   ik vind het wel een sympathiek museum
   Altijd leuk en nuttig.
   Stadsmuseum heeft mijn warme belangstelling. 
   Wanneer ik een positieve bijdrage kan leveren aan ons Zoetermeers Stadsmuseum dan wil ik hier graag aan 

meewerken.
   Het wordt misschien te ingewikkeld voor me
   Vind ik leuk. 
   Omdat ik het leuk vind.
   Ik voel me als vrijwilliger zeer nauw betrokken bij het Stadsmuseum
   Interessant
   Ik verleen graag medewerking aan de initiatieven van het stadsmuseum.
   Misschien,als het project me aanspreekt.
 
Statistieken voor vraag 16: Wat heeft Stadsmuseum Zoetermeer voor u 
persoonlijk betekend?
   Een goede band met directie en medewerkers, hetgeen o.a. leidde tot een persoonlijke expositie
   Klein stukje historie van Zoetermeer.
   een klein cultuur podium
   Ik werk er als vrijwilliger
   Het museum bestaat echt nog, hoor, dus het betekent nog steeds veel. Heeft betekent zeg je over het verle-

den of een dode?
   hoort bij een stad
   het was gezellig om mee te doen
   Ik ben niet echt een Zoetermeerder en daardoor denk ik heb ik ook niet zo’n band met het museum. Is wel 

een tekortkoming van mij. Bezoek veel musea in Den Haag en andere steden in Nederland.
   een plaats voor alle Zoetermeerders om info uit het verleden en heden op te zoeken
   Weinig.
   geen bijzondere opmerking; ik vond het leuk de nostalgische verzameling te zien
   nou, niet overdrijven hoor!
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   Al tientallen jaren betrokken bij geschiedenis van Zoetermeer. Ook tijdlang suppoost geweest vh museum in 

het verleden.
   Het Stadsmuseum heeft mij met dit project geprikkeld om iets van mezelf prijs te geven en te delen met een 

groter publiek.
   zie vorige reacties
   Een prettige plaats waar we in 2007 mee hebben samengewerkt tijdens ons project & jaarfeest Zoetermeer 

1000 het duizendjarig bestaan van Zoetermeer. 
   Meer kennis over musea in deze tijd. Niet alleen de voorwerpen maar de achtergrond van alles 
   Heel veel. Door mijn betrokkenheid bij het Museum als vrijwilliger ben ik mij in Zoetermeer thuis gaan voe-

len. 
   Er liggen aardige dingen i.v.m. Zoetermeer.
   Vriendschap met de medewerkers
   Gegevens uit het verleden, wat ik erg interessant vind.
   Ik stond aan de wieg van het ontstaan van het stadsmuseum.
   Dat er aandacht wordt besteed aan het leven van de gewone mensen en de geschiedenis van de stad en de 

omgeving.
   Het betekent nog steeds heel veel voor mij. Het Stadsmuseum is onmisbaar in Zoetermeer.
 
Statistieken voor vraag 17: Wat verwachtte uw van Stadsmuseum Zoetermeer 
toen u aan het project mee ging doen?
   Dat ze mijn voorwerp veilig zouden archiveren
   Goede begeleiding en verwerking tot een tentoonstelling.
   meer reactie
   Ik verwachtte niks.
   meer ‘wat verwacht het museum van mij?’
   geen verwachting
   niet veel
   Geen verwachting, moet wel zeggen dat zij er veel aan hebben gedaan; o.a. via de pers om het onder de 

aandacht van de bewoners te brengen. Mijn ingebrachte werkstuk werd dan ook uitgebreid in het streekblad 
gepubliceerd.

   dat het een succes mocht worden
   Een meer enthousiasmerende benadering van de deelnemers op momenten van persoonlijk contact.
   geen verwachtingen
   dat ze mijn spullen zouden tentoonstellen, wat ze ook gedaan hebben
   Geen speciale verwachtingen
   Geen verwachtingen, anders dan dat zij er iets mee zouden doen in het kader van het project.
   een positieve aandachtsverandering van het museumnaar typisch Zoetermeer
   Ik was aangenaam verrast hoe het Stadsmuseum Zoetermeer dit project gestalte heeft gegeven. Het was een 

mooie afspiegeling vertaalt door de verzameling van attributen die is ingeleverd en de daarbij passende Zoe-
termeerse verhalen. Prachtig ten toon gesteld & Alsnog mijn complimenten.

   Ik had geen verwachtingen maar rolde er in door mijn deelname aan het Give&Take project.
   Ik verwachtte dat men zorgvuldig met de inzendingen om zou gaan en dat gebeurde ook. Ook de lezingen 

waren interessant. 
   Niets speciaals.
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   Ik dacht niet dat het zo leuk zou zijn.
   niets
   Interesse.
   Ik had geen idee.
   Zoals gewoonlijk: een goed project.

Statistieken voor vraag 18: Had Stadsmuseum Zoetermeer nog iets voor u 
kunnen betekenen of meer moeten doen?
Nee:  16
   Zie antwoord op vraag 16; dat hebben ze gedaan
   -
   ?
   Ga er vanuit dat zij er alles aan doen om het tot een aantrekkelijk museum te maken. Een museum kost veel 

geld en dat zal in Zoetermeer ook opbreken. Er staat al een tijdje een plan voor uitbreiding.
   Zie hier vóór.
   beter samenwerken
   Nee dat is niet nodig ik was al vereerd met de mogelijkheid die mij en andere Zoetermeerders is geboden 

hun verhaal te doen zowel in beeld maar ook in geluid. Interview Radio West.
   Ik zou het niet weten op het moment.
 
Statistieken voor vraag 19: Bent u op een andere manier gaan kijken naar u eigen 
stad en of museum?
Nee: 9 
   Ja, het museum is veel meer voor mij gaan leven
   Ja, op een meer gedetailleerde manier.
   dat doe ik al heel lang
   ja, de verhalen waren leuk
   Zoetermeer is niet mijn stad
   Nee. Was al buitengewoon geïnteresseerd.
   ja, door de verhalen.
   nog niet
   Ik ben altijd positief geweest over Zoetermeer en het Stadsmuseum. Wat ik vooral leuk vindt als er ook nog 

een educatief signaal afgaat richting de scholen & het daarmee ook gedeeld word met onze jongste Zoeter-
meerders. Kortom ik ben het stadsmuseum zeker nog meer gaan waarderen.

   Mijn toch al positieve manier van kijken is gelukkig niet veranderd. 
   Niet speciaal. Het was leuk om de diverse dingen te bekijken.
   Het was opvallend dat veel mensen toch meer met hun eigen stad bezig waren dan verwacht
   Een beetje.
   Ja. Naar de stad. Door de verhalen bij de items in het project en het mooie boek ervan.
 
Statistieken voor vraag 20: Hoe was het contact met de andere deelnemers van 
het project ‘Give and Take’ en ‘de Wonderkamers’?  
Goed:  5
Geen contact: 7
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   Met een aantal bijzonder goed, met de meeste beperkt tot een vriendelijk groeten en knikken
   weinig
   ?
   weet niet
   goed, er waren veel verschillende mensen die leuk met elkaar omgingen
   Jammer genoeg waren mijn man en ikzelf de enige bezoekers op dat moment.
   met degene die mij wees op het project heb ik (nog steeds) een uitstekende verstandhouding
   Nvt
   oppervlakkig
   ,
   Het is altijd leuk om met geïnteresseerde deelnemers te communiceren en dat is ook gebeurd tijdens een van 

de workshops. 
   Tijdens de bijeenkomsten en workshop goed.
 
Statistieken voor vraag 21: Wat wilt u dat er met de Collectie Zoetermeer 2008 
gebeurd?
   Een plaatsje krijgen in het nieuw te bouwen museum
   Gebruiken bij andere tentoonstellingen in het Museum.
   is ie er nog dan? Er was een boek met foto’s dat is denk ik een leuke herinnering
   geen mening
   Als het kan een mooi plekje geven, maar ruimtegebrek zal helaas tot iets anders leiden.
   kan mij niet schelen
   bewaren en evt tentoonstellen in het nieuwe museum, als dat er komt, met de verhalen die erbij horen
   Geen idee.
   bewaard mag blijven
   Geen idee.
   bewaren
   1 x per 5 jaar updaten
   mag het museum bepalen
   Zuinig bewaren en tentoonstellen waar mogelijk.
   bewaren en over 10 of 20 jaar herhalen voor nieuwe generaties Zoetermeerders.
   voor al die nieuwe bewoners een betere permanente tentoonstelling over vroegen en de ontwikkeling tot 

vandaag
   Opnieuw inzetten om de geschiedenis van Zoetermeer luister bij te zetten
   Als ik het goed begrepen heb komt het voorlopig in het depot en bij de bouw van een nieuw Stadsmuseum in 

de collectie.
   Het zou aardig zijn als hierover een publicatie was verschenen, maar dat zal wel te duur zijn geweest. Nu is 

alles “gewoon”opgeborgen.
   Wel graag behouden. Het zou jammer zijn om alles weg te doen. Het heeft iets heel positiefs om te zien wat 

er allemaal is. Vooral voor de nieuwe generaties. Verleden hoort bij heden en toekomst.
   Als collectie bewaren en in voorkomende gevallen onderdelen ervan gebruiken voor iets anders.
   Tentoonstellen.
   Geen idee.
   Bewaren en zo nodig gebruiken voor latere evenementen.
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   Het project is goed beschreven in het boek. Ik meen mij te herinneren dat is beloofd dat de ingeleverde items 

in de collectie van het museum zouden worden opgenomen.
 
Statistieken voor vraag 22: Wat voor cijfer wilt u het project ‘Give and Take’ en 
‘de Wonderkamers’ geven?
Gemiddelde waarde: 7.85

Resultaten Nederlands Openluchtmuseum: ‘De Tien van 2012’. 
In totaal legden 7 mensen deze enquête af. 
 
Statistieken voor vraag 1: Hoe wist u van het project ‘de Tien van 2012’ van het 
Nederlands Openluchtmuseum?
1.1 Via Facebook 28.57%
1.2 Door de container die op het entreeplein in het museum stond 14.29%
1.3 Via de website van het Nederlands Openluchtmuseum 14.29%
1.4 Via huis en huisbladen 14.29%
1.5 Via televisie 0.00%
1.6 Via familie/vrienden/kennissen 14.29%
1.7 Via de nieuwsbrief van het Openluchtmuseum 14.29%
1.8 Anders, 14.29%
 
Gegeven Toelichtingen
   Twitter
 
Statistieken voor vraag 2: Wat was de reden om mee te doen aan het project de 
‘de Tien van 2012’?
   Ik vond het een ludiek idee.
   Het gevoel van betrokkenheid sprak mij bijzonder aan, maar ook wel het van oudsher bekend zijn van en met 

het museum, woon er erg dicht bij en ben er altijd mee verbonden geweest!
   Mijn object vond ik wel het meest logische als de tien van 2012. en gewoon voor de gein mee gedaan.
   Leuke creatieve opdracht en mooie prijzen
   Omdat ik het een leuk initiatief vond en dit me aanzette tot creatief nadenken
   Ik vond het een leuke actie werd gemotiveerd door een vriendin om ook mee te doen
   ik had een geweldig idee en wilde ook wel eeuwige roem
 
Statistieken voor vraag 3: Was het duidelijk wat voor voorwerpen het 
Openluchtmuseum met het project ‘de Tien van 2012’ zocht?
Helemaal eens 57.14%
Eens 42.86%
Eens/oneens 0.00%
Oneens 0.00%
Geheel oneens 0.00%

Vervolg bijlage 5



124
Statistieken voor vraag 4: Wat betekent het project ‘de Tien van 2012’ voor u?
   Ik vond het leuk dat de collectie werd samen gesteld door de deelnemers en dat andere mensen daar op 

konden stemmen.
   Een zeer indrukwekkend project, goed van opzet actueel in de tijd, en uniek en bijzonder in het land en de 

museum Art wereld!
   De eerste prijs :-) en leuk om te zien wat andere instuurden. 
   Meer betrokkenheid bij het museum, het is een stukje ‘eigen’ nu onze wasknijper er ligt. 
   Niets bijzonders
   Een actie voor alle leeftijden wat mensen kan inspireren meer met cultuur en musea te doen. 
   dat ik geëindigd ben op de 4de plaats en mijn nageslacht me altijd kan zien in het museum
 
Statistieken voor vraag 5: Was u tevreden over  het project ‘de Tien van 2012’?
Zeer tevreden 42.86%
Tevreden 57.14%
Niet tevreden/niet ontevreden 0.00%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 0.00%
Geen mening/niet van toepassing 0.00%

Statistieken voor vraag 6: Was u tevreden over de informatie die het 
Openluchtmuseum u gaf?
Zeer tevreden 42.86%
Tevreden 57.14%
Niet tevreden/niet ontevreden 0.00%
Ontevreden 0.00%
Zeer ontevreden 0.00%
Geen mening/niet van toepassing 0.00%
 
Statistieken voor vraag 7: Was u voor het project de ‘de Tien van 2012’ al eens in 
het  Openluchtmuseum geweest?
Ja 85.71%
Nee 14.29%

Statistieken voor vraag 8: Bezoekt u sinds ‘De Tien van 2012’ het 
Openluchtmuseum vaker dan daarvoor?
Ja 42.86%
Nee 57.14%

Statistieken voor vraag 9: Heeft u de presentatie van ‘De Tien van 2012’ in 
Dingenliefde bezocht?
Ja 85.71%
Nee 14.29%

Vervolg bijlage 5



125
Statistieken voor vraag 10: Wat is het meeste positieve aspect van het project dat 
u is bijgebleven?
   De officiële in ontvangst name van de voorwerpen.
   De blijvende herinnering die je achterlaat als je inzending wordt geplaatst, de opzet ervan en bijeenkomst van 

de bekendmaking.
   Het is natuurlijk leuk om te winnen, maar de verhalen die de andere negen mensen vertelde, en zeker die van 

het koffiezetapparaat vond ik geweldig !! Wat mij betreft had die mogen winnen. En natuurlijk voor het leven 
toegang. Leuk om mijn vriend en familie, door een prachtig uniek park te laten lopen. 

   Dat alle familie, vrienden en bekenden hebben geholpen om onze inzending in de top 10 te krijgen. Daardoor 
leefde het vooral voor onze kinderen. De oudste was ook mee naar de uitreiking, een mooie ervaring voor 
hem!

   Dat het Openluchtmuseum de bezoekers betrekt bij de tentoonstelling
   De veelzijdigheid en originaliteit in de voorwerpen en de verhalen van mensen hierbij.
   de manier van omgaan met de 10 winnaars en de dankbaarheid
 
Statistieken voor vraag 11: Wat is het meest negatieve aspect van het project dat 
u is bijgebleven?
   Ik vond de uiteindelijke tentoonstelling van de voorwerpen een beetje teleurstellend. 
   Die heb ik niet alleen de manier van stemmen in het laatste kwartier vond ik spannend en het verloop te snel, 

omdat de stemmen alle kanten opschoten vind het toch een vreemde manier van stemmen via dat social me-
dium, was voor mij onbekend, want je vrienden en kennissen stemmen op jouw naam en niet op de inzending, 
dit vond ik achteraf vreemd en heeft mij bezig gehouden!

   Een heel klein achteraf plekje voor onze gewonnen spullen, liever had ik ze gewoon in de container gezien, 
daar op het midden terrein. 

   De uitreiking miste gezelligheid, het was erg zakelijk. Misschien mijn eigen spanning van voor zo’n groep on-
bekenden en camera staan, misschien de zakelijkheid en afstandelijkheid van de meneer die het presenteerde. 
Ik denk dat hij de directeur was, maar dat heeft hij niet verteld bij het voorstellen. 

   De manier van stemmen was niet echt eerlijk
   Dat je bij de actie als je wilde stemmen geen geldig e-mailadres nodig had om te stemmen. Hierdoor zou naar 

mijn mening degene met de meeste tijd om te stemmen winnen en niet het meest originele idee. 
 
Statistieken voor vraag 12: Als er nog eens een cocreatie project wordt 
georganiseerd door Openluchtmuseum zou u hier dan weer aan mee doen?
Ja 100.00%
Nee 0.00%

Gegeven Toelichtingen
   Altijd leuk.
   Positieve ervaringen en de grote betrokkenheid!
   Waarom niet ? 
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   Het is een prachtig museum en er worden steeds nieuwe dingen bedacht. Ik denk wel dat het voor kinderen 

spannender mag in de zomer. Want als je er vaker komt, missen ze uitdaging. De speeltuin is dan vaak overvol 
met groepen kinderen (scholen e.d.). Meer workshop achtige doe dingen, die wisselen. Zoals met het vlaaitjes 
bakken met inschrijving. Dat was helemaal super! Of een theatervoorstelling voor kinderen (poppenkast? 
schimmenspel?). In de winter is het prima, de combi museum met schaatsen en sleeën wisselt leren en actief 
bezig zijn mooi af. Hollandrama is aan een nieuwe editie toe!

   Het was een leuke ervaring en ik vind het openluchtmuseum een leuk museum. 
 
Statistieken voor vraag 13: Wat heeft Openluchtmuseum voor u persoonlijk 
betekend? (kijkt u misschien anders naar ‘dingen’ dan daarvoor)
   n.v.t.
   Betekend nog steeds veel voor mij heeft altijd weer actuele thema’s en projecten!Kijk hierdoor niet anders 

naar de dingen, wel naar de geschiedenis van zaken die ik heb gezien en mij aanspreken
   Sommige huizen, zijn zeer herkenbaar uit mijn jeugd. Klinkt alsof ik honderd ben, maar ik ben slecht 47 jaar. 

Een mooi park, met boeiende geschiedenis van Nederland. Zeker wat betreft de barakken van de Molukken. 
Heeft indruk gemaakt. Dat soort dingen, daar hoorde je wel eens wat van, maar het fijne wist je natuurlijk 
niet. 

   Ik kwam er met mijn ouders al, het leert je dat het huidige leven maar makkelijk is met alle apparaten en 
voorzieningen. Nu ik er met mijn kinderen kom, vind ik het een mooie plek om hen hetzelfde bij te brengen.

   Niet echt
   Door deze actie ben me er bewuster van dat producten veelzeggend zijn over een bepaalde periode.
   ja ik kijk zeker anders, meer naar de historie van een element
 
Statistieken voor vraag 14: In welke gemeente woont u?
   Heumen
   Renkum
   Amersfoort. 
   Duiven
   Arnhem
   Rotterdam
   Arnhem
 
Statistieken voor vraag 15: Wat is uw geslacht?
Vrouw 71.43%
Man 28.57%
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Statistieken voor vraag 16: Wat was uw leeftijd toen u aan het project ‘de Tien 
van 2012’ meedeed?
Jonger dan 16 0.00%
16 - 25 0.00%
26 - 35 14.29%
36 - 45 57.14%
46 - 55 14.29%
56 ? 65 0.00%
Ouder dan 65 14.29%

Statistieken voor vraag 17: Wat voor cijfer wilt u het project ‘de Tien van 2012’ 
geven?
Gemiddelde waarde: 8.43
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Kosten Stadsmuseum Zoetermeer voor model Kersti Krug   

TENTOONSTELLING:  AIVD, IN DIENST VAN DE DEMOCRATIE

Kosten Dekking
Ontwerpkosten 5.000,00 AIVD 10.000,00
Anneliek Holland 5.000,00 * Gemeente Zoetermeer 8.000,00

Floravontuur Promotie Zoetermeer 2.000,00
Materiaalkosten 3.000,00 Rabobank Coöperatiefonds 1.000,00
Printwerk muren 2.900,00 *
Gamma 4,70
Gamma 9,20
De Bouwhof 3,29
Gamma 1,66
Stuut en Bruin 4,20

Uitvoering 6.950,00
Woestijn in blik 4.000,00 7.818,90
Aanschaf filmposters 200,00 1.230,00 *
Inlijsten filmposters 750,00
Aanschaf rekwisieten/objecten 1.000,00 645,00 *
Poster Bader Meinhof 18,31
Kringloopcentrum 12,50
T-shirt 9,76
Boekhandel Haasbeek 7,78
Boekhandel Haasbeek 11,27
Archiefkasten 200,00
Bol.com 39,91
Freerecordshop 38,22
AV-opstelling 1.000,00

Publiciteit 1.875,00
Uitnodigingen & Affiches 525,00 535,00 *
Zaakboekjes 500,00 500,00 *
TNT Post 160,34

Opening 500,00
Albert Heijn 52,14
Lidl 3,65
Albert Heijn 19,07
Aldi 21,23
Albert Heijn 5,75
Lidl 21,05
MP3 350,00

Thrillerfestival & activiteiten 1.050,00
Verkoop 200 badges 130,00
Workshop 350,00 358,96
Workshop 'For your eyes only' 358,96
Lichaamstaal 18,82
Anders 570,00  
JSR (website) 180,00
Action 32,00
Party Point 11,47
Party Point 44,66
Action 53,11
Dio Drog. De Koning 32,83
Spy tasjes 295,00 *
Spy tasjes 15,00
Action 27,86
Party Point 29,92
Expo 8,39
Action 7,18
Party Point 9,83
Party Point 9,96
Spionnentasjes 175,00

Onvoorzien 125,00

Totaal 18.000,00 20.941,88 Totaal 21.000,00
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WISSELWERKING, DE WONDERKAMER VAN ZOETERMEER

Kosten
A. voorbereiding Mondiaanstichting 19.000,00
Ontwikkeling concept 2.500,00 Gemeente Zoetermeer 10.000,00
Gesprekken met 9 genodigden 1.200,00 Fonds 1818 8.750,00
Spargo 125,00 SNS Reaal 7.500,00

3.825,00 Prins Bernhard Cultuurfonds 5.000,00
B. Uitvoeringsfase Mondriaan stichting aanvulling 4.377,00
"Definitief programma  
samenstellen/uitvoeren"
Vergoeding genodigden ateliers
Regie Jacqueline Heerema 5.550,00
Kirsten de Vries 724,45
Eric van Straaten 487,00
Andre Koch 300,00
Ton of Holland 800,00
Marjan Teeuwen 200,00
Andriaan Nette 1.500,00
Etentje ICN en Reinwardt, Bo & RO 105,00
Kosten thee met taart 35,75
Kosten website 425,00
Kosten catering slotdebat 681,78

10.808,98
Vergoeding genodigden masterclasses
K. Schippers 682,10
Gerard rooijakkers 1.500,00
Birthe leemeijer 377,36
Ann Meskens 867,00
Michelle provoost 0,00
Sjaak Langenberg 686,86
TiME 1.020,00
Fotografie Frits Falkenhage 2.500,00
Partenon 105,00

7.738,32
Inrichting museumzaal
Materiaal inrichting
Bouwhof 779,22
Ikea 4,16
Ikea 20,92
uitv Arnoud Dijkstra 575,00
uitv Arnoud Dijkstra 287,50
onkosten  Jaqueline Heerema 1.097,42
ontwerp zaaltekst duel 240,00
prints Blomsma 325,00
prints Blomsma 165,00
Beekwilder 343,70
Marskramer 5,03
Hoogvliet 12,51
Wesley's Fournituren 3,00
Albert Heijn 30,25
V&D 11,76
Albert Heijn 4,40
Hoogvliet 27,65
De Nobel 20,50

3.953,02
Publiciteit
Duel: flyer ontwerp + drukwerk 2.100,00
Educatief programma/materiaal 400,00

2.500,00
TOTAAL 28.825,32

C. Productie catalogus
Redactie publicatie 1.000,00

1.000,00
Vormgeven & drukkosten
Ontwerpkosten 2.880,00
Ontwerpkosten 4.800,00
Ontwerpkosten 1.920,00
Albani, drukken & distributie 13.105,00
Vertaling 429,88
International Newtown Institute 400,00
Centraal Boekhuis 55,17
Multicopy 39,00

23.629,05
Regie Jaqueline  Heerema 850,00

850,00
Presentatie publicatie
Albert Heijn 94,20
Lidl 35,25
Hoogvliet 12,33
Aldi 6,87
Hoogvliet 8,52
Van Herwijnen 128,56

285,73
25.764,78

36,90
TOTAAL                                                                                                                                                54.627,00 TOTAAL 54.627,00
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Financiën Museum Rotterdam delen van jaarverslag 2010
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