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INLEIDING 
 

Sinds 2012 zijn het preHistorisch Dorp (Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven, HOME) en Museum 

Kempenland Eindhoven (MKE) samengebracht in één organisatie: Eindhoven Museum (EM); een 
museum dat de stadsgeschiedenis in al haar facetten voor een breed publiek ervaarbaar en zichtbaar 
maakt. EM heeft met het preHistorisch Dorp een vaste stek voor het tonen van de vroege geschiedenis 
van de stad, en brengt de moderne stadsgeschiedenis in tijdelijke producties en op wisselende locaties 

dicht naar het publiek. 
 

Het museum heeft een rijke traditie in het op een levendige, persoonlijke en interactieve wijze 

beleefbaar maken van de geschiedenis. Daarmee heeft EM in het Eindhovense culturele landschap de 
positie verworven van een instapmuseum: een plek voor een eerste kennismaking met erfgoed, 
cultuur en museumbezoek; een plek waar mensen op een toegankelijke manier worden betrokken bij 
hun (gedeelde) verleden. 

 

In Noord-Brabant is EM het enige museum dat de prehistorie tot de late middeleeuwen aan de hand 
van historische reconstructies toont. Landelijk toont alleen het Archeon ook dezelfde periodes. Het 
Zuiderzee Museum, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en ook het Belgische Bokrijk richten 

zich vooral op de 18e en 19e eeuw en vormen een inspiratiebron voor ‘best practices’ op het gebied 
van publieksbereik.  

 

Sinds de fusie tussen HOME en MKE heeft de collectie stadshistorische objecten geen vast 

onderkomen. Dat biedt beperkingen, maar ook kansen. EM is wendbaar en kan snel inspelen op 
actuele thema’s en initiatieven van partnerinstellingen. In samenwerking met culturele en 

maatschappelijke organisaties komen producties tot stand, waarin de collectie wint aan context en 
betekenis. De activerende methode van EM helpt het verhaal van de stad effectief over te brengen op 

een divers publiek. In Bijlage 1: Terugblik 2013 – medio 2016 worden de resultaten van de afgelopen 
jaren verder toegelicht.  
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SITUATIE 2016 
 
Hieronder is een puntsgewijze opsomming opgenomen van de sterkten, zwakten, kansen en 

bedreigingen die de uitgangssituatie van EM beschrijven. Deze vormen de aanleiding voor de 

hieronder geformuleerde ambities en activiteiten. 
 

Sterkten 

- Op interactie en ervaring gerichte 

overdrachtsmethode is effectief en brengt 

geschiedenis dichtbij het publiek. 

- EM is laagdrempelig en geschikt voor een 

kennismaking met erfgoed, cultuur en 

museumbezoek. 

- Merk preHistorisch Dorp is sterk en wordt goed 

gevonden door het publiek. 

- Hoge tevredenheid onder huidige bezoekers 

preHistorisch Dorp. 

- Stadscollectie is zonder vast onderkomen flexibel 

en wendbaar. 

- Sterke uitgangspositie in cultuureducatie. 

- Kleine en wendbare organisatie. 

Zwakten 

- preHistorisch Dorp kent een eenvormig publiek 

(60% is jonger dan 16 jaar). 

- In het preHistorisch Dorp ontbreken 

mogelijkheden voor verdieping en maatwerk. 

- Beperkingen op het vlak van beveiliging en 

klimaatbeheersing beperken inzet collectie. 

- De collectie is weinig zichtbaar. 

- Profiel van EM is diffuus door diversiteit in 

aanbod. 

- Presentaties van EM op locatie trekken beperkt 

publiek. 

- Professionalisering marketingfunctie recent 

ingezet en nog niet op volle kracht effectief. 

Kansen  

- Samenwerking met partners vergoot slagkracht 

en verbreedt de doelgroep. 

- Mensen zijn op zoek naar sociale ervaringen en 

verbinding met hun omgeving. 

- Er is volop interesse in authenticiteit, 

vakmanschap en ambachtelijkheid. 

- 21st century skills spelen een grote rol in het 

onderwijs. 

- Door vergroten effectiviteit marketing kan EM 

meer bezoekers trekken. 

- EM kan invulling geven aan de identiteit van 

Eindhoven als makersstad. 

Bedreigingen 

- Gebrek aan vernieuwing in het preHistorisch 

Dorp vergoot kans op het missen van aansluiting 

met het publiek. 

- Collectie kan door lage zichtbaarheid aan 

relevantie en draagvlak verliezen. 

- Ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel en 

maken dat educatief aanbod continu aanpassing 

behoeft. 

- Cultuureducatieprogramma’s sluiten niet meer 

voldoende aan op wensen scholen. 

- Financiële positie is gezond, maar is bij 

tegenvallend bezoek en/of subsidie kwetsbaar. 
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VISIE EN MISSIE 
 
EM werkt vanuit de overtuiging dat kennis van het verleden een onmisbare sleutel voor Eindhoven 
vormt om te kunnen werken aan de oplossingen voor de vragen van morgen. Elke ontwikkeling heeft 
immers een maatschappelijke bedding en wortelt in de historisch gevormde identiteit van de stad en 
de regio. Werken aan de toekomst kan daarom niet zonder begrip en kennis van het verleden. 
 
Vanuit die visie is het onze missie: 
 

‘Om voor een breed publiek inzichtelijk te maken hoe de culturele identiteit van Eindhoven vanuit het 

verleden is gegroeid en hiermee bij te dragen aan een beter begrip van het heden en een scherpere 

visie op de toekomst.’ 
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DOELGROEPEN 
 

EM richt zich op een breed publiek en stemt activiteiten af op zowel ervaren cultuurdeelnemers als 

mensen die aan het begin staan van hun culturele loopbaan. Binnen deze doelgroepen is de volgende 
onderverdeling te maken (aflopend in volgorde van omvang): 
 
Startende cultuurdeelnemers: 

 gezinnen met kinderen tot 13 jaar 

 leerlingen primair en voortgezet onderwijs 

 expats en internationale studenten 

 

Een aanzienlijk deel van dit publiek komt uit Eindhoven en de regio. Voor leerlingen geldt dat een 
substantieel deel ook van buiten de regio komt, waaronder België. De ambitie is om het publieksbereik 

onder deze doelgroepen binnen Eindhoven te intensiveren (aantal herhaalbezoeken) en het regionale 
bereik te verbreden (meer bezoekers van buiten de stad). 
 
Ervaren cultuurdeelnemers: 

 in cultuur en erfgoed geïnteresseerd publiek, veelal 50 plus 

 internationale cultuurtoeristen, met name uit België, Frankrijk en Duitsland 
 

EM streeft ernaar alle activiteiten toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. In het 

preHistorisch Dorp zijn rolstoelen en een invalidetoilet aanwezig. Alle gebouwen m.u.v. de 
middeleeuwse wachttoren zijn rolstoeltoegankelijk. Bij rondleidingen en workshops bieden 
medewerkers maatwerk zodat slechtzienden en slechthorenden kunnen deelnemen.  
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AMBITIES 2017-2020 
 

EM wil als stedelijk cultuurhistorisch museum organisaties, initiatieven en individuen verbinden op het 

gebied van cultuurgeschiedenis en erfgoed met als doel het erfgoed en de cultuurhistorie van 
Eindhoven voor inwoners en bezoekers toegankelijk en relevant te maken. Dit hoofddoel hebben we 
geconcretiseerd in vier ambities voor de periode 2017-2020. 
 

1. Eenduidigheid positie en profiel. EM ontwikkelt zich als dé plek voor het Geheugen van Eindhoven 
en kiest hiermee voor een centrale positie in het Eindhovense erfgoedveld. 

2. Verbreding publiek. EM wil een breed publiek bedienen: ervaren en onervaren cultuurdeelnemers; 

gezinnen met kinderen, tijdelijke inwoners (expats en internationale studenten) en 
cultuurtoeristen. 

3. Herkenbare signatuur. EM ontwikkelt een herkenbare signatuur voor alle activiteiten.  
4. Grotere maatschappelijke impact. EM vergroot het publieksbereik en de maatschappelijke impact 

door zich de komende jaren op drie podia te manifesteren: in het preHistorisch Dorp, met flexibele 

presentatievormen in wijken/stadsdelen en met een open depot. Samenwerking met andere 
partijen in en buiten het erfgoedveld vormt daarin de sleutel. 
 

Deze ambities realiseren staat niet los van de organisatie en het ondernemerschap van EM. In 
hoofdstuk Cultureel Ondernemerschap gaan we hier verder op in. Hieronder lichten we onze 

inhoudelijke ambities 2017-2020 verder toe. 

 

Positionering en profiel 
EM wil als grootste speler nadrukkelijker een spilfunctie gaan vervullen in het Eindhovense 

erfgoedveld. Dit veld is versplinterd en kenmerkt zich door vele uiteenlopende initiatieven en 

organisaties die hierin actief zijn. Door zich als netwerkmuseum te verbinden aan andere initiatieven 

én een trekkersrol op zich te nemen, wil EM bijdragen aan samenhang in stedelijke programmering en 
versplintering tegengaan.  

 
Het huidige profiel van EM is door de grote diversiteit van activiteiten tamelijk diffuus. De komende 
jaren werkt EM aan een herkenbaar en eenduidig profiel door zich te presenteren als dé plek voor het 

Geheugen van Eindhoven. Het Geheugen van Eindhoven is een raamvertelling waarin verhalen rond 

momenten, sleutelfiguren of thema’s zijn opgenomen die laten zien hoe de culturele identiteit van 

Eindhoven geleidelijk aan (en soms schoksgewijs) zijn huidige vorm heeft gekregen. Dit collectieve 
verhaal is nooit voltooid. Er kunnen altijd nieuwe inzichten of perspectieven aan worden toegevoegd 

die het beeld van de stad verder verrijken en nuanceren. 
 

EM wil met het Geheugen van Eindhoven de slimme stad voeden en minder ‘vergeetachtig’ maken. 

Naast het bevestigen van de gevierde hoogtepunten uit het verleden is hier plaats voor onbekende, 
maar evengoed bepalende verhaallijnen en verdrongen stukjes uit ons collectieve geheugen. Het doel 
is ons beeld van de stedelijke geschiedenis completer, inclusiever en meer gelaagd te maken. Hiermee 
brengt EM zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de stad voor het voetlicht. 
  

Elk verhaal vormt een knooppunt waarin historische kennis, een ontmoeting met het publiek en een 

object uit de collectie samenkomen. Voor het onderdeel ‘kennis’ werken we samen met culturele en 

historische partners uit de stad, zoals het Erfgoedhuis, Eindhoven in Beeld, RHC/e, TU/e, DAF Museum, 
Philips Museum en Stichting Stadsverhalen. Onderzoekagenda’s worden in dit kader afgestemd. EM 
slaat de brug naar een collectiestuk en ontwerpt een methode om het verhaal op een persoonlijke en 
interactieve manier naar het publiek te brengen. Het museale object vormt de aanleiding voor gesprek 
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en fungeert als sleutelstuk in de vertelling. Hiermee wint het object aan betekenis en lading. De 

beoogde methodiek wordt nader toegelicht onder ‘Herkenbare Signatuur’. 
  

Verbreding publiek 
Het doelgroepenbeleid van respectievelijk het preHistorisch Dorp en de tijdelijke producties van EM 

wordt de komende jaren verregaand geïntegreerd. Het preHistorisch Dorp is nu vooral afgestemd op 
gezinnen met kinderen en schoolbezoeken. EM wil het aanbod verdiepen zodat ook cultuurtoeristen, 

tijdelijke inwoners, herhaalbezoekers en ervaren cultuurdeelnemers beter worden bediend. We 
ontwikkelen hiervoor passende presentatiemiddelen, die het huidige op zelf ervaren en doen gerichte 
aanbod aanvullen en versterken. 
 

De reizende en tijdelijke producties van EM, zoals de pop-up tentoonstelling Haar Stad in het 
Designhuis zijn ontworpen voor een cultureel geïnteresseerd publiek. EM ziet goede mogelijkheden 
om met gebruikmaking van de werkwijze die wordt toegepast in het preHistorisch Dorp ook culturele 

‘starters’ bij deze producties te betrekken. Hierdoor wordt het totale publieksbereik vergroot. Alle 
manifestaties van EM, inclusief het preHistorisch Dorp, zijn straks geschikt voor zowel meer als minder 
ervaren cultuurdeelnemers. 

 

Herkenbare signatuur 
EM gaat de krachten van beide tot op heden als eigenstandig beschouwde onderdelen (preHistorisch 

Dorp en tijdelijke producties voor de collectie) samenvoegen zodat alle presentaties herkenbaar van 

EM zijn. De gebruikte methodiek vormt daarin het vertrekpunt. Deze is in tegenstelling tot in veel 

traditionele musea activerend (gericht op zelf ervaren en doen), gericht op sociale interactie, 
verhalend en tactiel.  

 
De komende vier jaar voegen we daar een element aan toe. Publiek wordt uitgenodigd om zelf bij te 

dragen en inhoudelijk richting te geven. Dat betekent dat producties niet ‘af’ zullen zijn en gericht zijn 

op het op gang brengen van een proces. Verhalen worden niet alleen verteld, maar ook opgehaald, 

objecten niet alleen gepresenteerd, maar ook verzameld en samen met deelnemers geïnterpreteerd. 
In gesprek en in uitwisseling met publiek en samenwerkingspartners krijgen producties hun 
uiteindelijke vorm. Resultaat is meer dan de eindvorm, maar ook het proces dat hieraan vooraf is 

gegaan. Om dit overdraagbaar te maken wordt het proces gedocumenteerd.  
 

Niet alle bezoekers willen een actieve en participerende rol op zich nemen. In de praktijk is dat ook 
niet haalbaar. Voor dat actieve publiek, waaronder ervaren cultuurdeelnemers en cultuurtoeristen, 

worden passende informatiemiddelen ontwikkeld. In het preHistorisch Dorp kunnen deze variëren van 
leaflets of apps tot VR-toepassingen. Bij tijdelijke producties zal altijd een deel gericht zijn op de 
klassieke bezoeker of vluchtige deelnemer. 

 

Veel musea zoeken naar manieren om de statische collectiepresentatie los te laten en interactie en 
publieksparticipatie een plek te geven. Door het ontbreken van een expositieruimte en de rijke 
ervaring met het verbeelden van levende geschiedenis in het preHistorisch Dorp, heeft EM op dit vlak 
(deels onbedoeld) een voorsprong opgebouwd. De activerende werkwijze helpt vraaggericht te 

werken, uit te gaan van het heden en aan te sluiten bij de belevingswereld van het publiek. Hierdoor 

wordt de relevantie en toegevoegde waarde van EM concreet en tastbaar. 

 

Groter maatschappelijk impact 
EM wil de komende vier jaar het publieksbereik én de maatschappelijke impact van activiteiten 

vergroten. We manifesteren ons daarom de komende jaren op drie podia. Het eerste podium is het 
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preHistorisch Dorp. De vaste plek voor kennismaking met de vroege geschiedenis van de stad en regio. 

We verwachten met vernieuwing van het aanbod en het tot volle kracht laten komen van de recentelijk 
versterkte marketingfunctie het bezoekersaantal weer terug te brengen tot 60.000, zoals het geval 
was in 2005-2007.  
 

Het tweede podium ontwikkelt EM door tijdelijke producties in wijken en stadsdelen te organiseren. 
De moderne (met name 19e en 20e-eeuwse) geschiedenis staat hierin centraal. Erfgoed wordt in 

samenwerking met partners zo dicht mogelijk naar de mensen toe gebracht. EM denkt van buiten naar 
binnen: de actualiteit en leidende stadsthema’s vormen het startpunt voor een productie. Presentaties 

zijn afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep en sluiten hier zo concreet mogelijk bij aan. 
Idealiter komen samenwerkingspartner, locatie en inhoud (wie, waar en wat) samen in een productie. 

EM streeft met de tijdelijke producties naar een bereik van 1.500 in 2017, oplopend tot 5.000 in 2020. 

Het bereik is hiermee begrenst, maar wel van zeer hoge intensiteit door de sterke verbinding die 

uitgaat van de interactieve en participatieve werkwijze. 
 
EM streeft de komende vier jaar naar de realisatie van een derde podium: een gezamenlijk stadsdepot 

dat tevens als open depot fungeert. Hier wordt onze collectie samen met de kunst- en archeologie 
collecties van de gemeente Eindhoven ondergebracht. Een gezamenlijk depot is een prachtige stap in 
de richting van één Collectie Eindhoven en geeft een impuls aan actieve afstemming en samenwerking 
op het vlak van collectiebeheer tussen de stedelijke culturele partners.  

 
Door van dit depot een open depot te maken kan een veel groter deel van de voormalige 

Kempenlandcollectie voor het publiek toegankelijk worden. Bovendien kunnen de tijdelijke en op 
locatie gerealiseerde bijdragen aan het Geheugen van Eindhoven op deze plek worden samengebracht. 

Deze producties krijgen zo een langer leven en een hoger rendement. Zowel collectie als interpretatie 
worden dan dicht naast elkaar bewaard en getoond. Het eerste jaar wordt gemikt op 1.500 fysieke 

bezoekers per jaar, oplopend naar 2.000 in 2020. 
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SPEERPUNTEN 2017-2020 
 

De genoemde ambities leiden tot zowel inhoudelijke speerpunten als bedrijfsmatige doelen. In 

hoofdstuk Activiteitenplan 2017-2020 worden de activiteiten die voortvloeien uit de speerpunten 
toegelicht. De bedrijfsmatige doelen worden toegelicht in hoofdstuk Cultureel Ondernemerschap. 
 

 

Profiel 

 

vormgeven Geheugen van Eindhoven 

 

 

Doelgroep 

 

ervaren en startende cultuurdeelnemers 

 

 

Methode  

 

combinatie van collectie, kennisoverdracht en ontmoeting1 

 

 

Podia 

 

 

preHistorisch Dorp 

 

stadsdepot 

 

in de wijk / in stadsdelen 

 

Rol 

 

 

Vaste plek voor vroege 

stadsgeschiedenis 

 

Verzamelplek Geheugen van 

Eindhoven 

 

 

Flexibel en mobiel, gericht op 

moderne stadsgeschiedenis 

 

 

Speerpunten 

 

 

Beter faciliteren ervaren 

cultuurdeelnemer 

 

Betrekken collectie  

 

Doorontwikkelen 

presentatiemiddelen  

 

Vernieuwing en actualisatie 

aanbod 

 

 

Realisatie stadsdepot 

 

 

Zichtbaar maken collectie 

 

Zichtbaar maken Geheugen 

van Eindhoven, evt. online 

 

Verrijken en nuanceren 

Geheugen van Eindhoven 

 

Beter faciliteren startende 

cultuurdeelnemer 

 

Betrekken collectie 

 

Doorontwikkelen middelen 

voor ontmoeting / 

uitwisseling 

 

Ontwikkeling actuele / 

vraaggerichte producties 

 

Versterken thema manufacturing 

 

 

Ter aanvulling op de drie podia, zal EM een haalbaarheidsstudie laten verrichten naar de 
mogelijkheden om vanuit het open depot toe te groeien naar een vaste museale expositiefunctie einde 
periode 2021 - 2024. 

 
 

 
 
 

 
 

                                                
1 Ontmoeting met het publiek door middel van de activerende en op uitwisseling gerichte werkmethode. 
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ACTIVITEITENPLAN 2017-2020 
 

Hieronder lichten we de activiteiten toe die voortvloeien uit de speerpunten en ambities. Activiteiten 

die gekoppeld zijn aan één van de drie podia worden als eerste genoemd, vervolgens het 
ambachtenlab dat podiumoverstijgend is. Per project/activiteit zijn de doelstellingen, beoogd 
publieksbereik, planning en budget schematisch weergegeven. Tabellen met dezelfde kleur maken 
onderdeel uit van dezelfde activiteit. Het betreft dan deelprojecten binnen een project. 

 

preHistorisch Dorp 
 

Doorontwikkelen presentatiemiddelen 
Het preHistorisch Dorp gaat de ervaren cultuurdeelnemer beter bedienen zonder de startende 

cultuurdeelnemer uit het oog te verliezen. Nieuwe presentatiemiddelen worden ontwikkeld in 
aanvulling op de gidsen en onbemande tijdskisten. Er is behoefte aan andersoortige informatie: 

 Op doordeweekse dagen (wanneer het inzetten van gidsen relatief duur is) voor buitenlandse 

bezoekers (met name expats, internationale studenten en cultuurtoeristen). 

 Om meer differentiatie en maatwerk mogelijk te maken en beter aan te sluiten op de interesses 

van bezoekers.  
 

Op basis van inhoud en doelgroep bepalen we telkens welk medium het meest geschikt is. Dat kan 
variëren van een nieuwe folder, speurtocht, app tot virtual reality-toepassing. In 2017 wordt op deze 

manier een nieuwe basislaag gerealiseerd. Deze wordt in 2019 doorontwikkeld en uitgebouwd. 
 

Verdieping van de publiekservaring vindt niet alleen in het preHistorisch Dorp plaats, maar ook voor 

en na afloop van bezoek. De website van EM wordt uitgebreid met filmpjes, achtergrondinformatie en 

ervaringen van andere bezoekers. Recent zijn een eerste introfilm, onder meer te gebruiken ter 
voorbereiding van schoolbezoeken en 360°-opnames aan de website toegevoegd. Deze lijn zetten we 
voort. 

 
Om het bezoek thuis (online) voor te bereiden of een vervolg te geven, worden digitale 

presentatiemiddelen in het preHistorisch Dorp interactief ontwikkeld. Denk aan het maken van een 
foto in de historische (virtuele) omgeving die bezoekers vervolgens via hun sociale media kunnen 

delen. Of een toepassing waarbij je voorafgaand aan je bezoek ontdekt in welke historische periode je 
de grootste overlevingskans hebt. De hiervoor benodigde aanpassingen aan de website vinden in 2018 
plaats nadat de nieuwe basislaag is geïmplementeerd. In 2019 en 2020 worden toepassingen verder 

uitgebreid. 

 

Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Doorontwikkelen 

Presentatiemiddelen 

Verdiepen en 

intensiveren 

bezoekersbeleving. 

23.000 (2017)  – 

35.000 (2020) 

ervaren en startende 

cultuurdeelnemers.  

2017 ontwikkeling 

basislaag. 

 

2018 aanpassing 

website. 

 

2019 -2020 

uitbreiding en 

doorontwikkeling. 

€ 46.000 eenmalig.  

 

Kosten deelprojecten 

bedragen eenmalig € 

16.000 en € 5.000. 

 

€ 10.000 jaarlijks. 
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Beter faciliteren ervaren cultuurdeelnemers 
De eerste stap in de ontwikkeling van nieuwe presentatiemiddelen is de creatie van een aantal 
sleutelverhalen. Die ‘framen’ de historische reconstructies en de activiteiten in het preHistorisch Dorp 
en voorzien zo in verdieping. Voor bezoekers wordt zo duidelijker wat de inhoudelijke meerwaarde is 

van de doe-activiteiten, hoe die samenhangen met historische ontwikkelingen en de historische 

reconstructies. De sleutelverhalen versterken daarbij eveneens de onderlinge samenhang tussen de 
activiteiten en vormen een integraal onderdeel van het Geheugen van Eindhoven. 
 

 
 

In het preHistorisch Dorp staan zes historische periodes centraal. Aan elk van deze periodes is een 

historische figuur gekoppeld (zie illustratie). In 2017 brengen we deze personages binnen de 

sleutelverhalen d.m.v. ‘storytelling’ verder tot leven. Iedere periode wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld 
een jager, boerin of musketier, zodat het verleden op persoonlijke wijze dichtbij komt. Om een 

samenhangende bezoekersbeleving te creëren, trekken we het gebruik van personages ook door in de 
vormgeving en bewegwijzering in het preHistorisch Dorp.  

 

Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Sleutelverhalen, 

onderdeel van 

programma 

Doorontwikkelen 

Presentatiemiddelen 

Aanbrengen 

verdieping in 

presentatie aanbod 

preHistorisch Dorp. 

Ervaren 

cultuurdeelnemers. 

Circa 20% van totale 

publiek = 6300 in 

2017 tot 9000 in 

2020. 

2017 – 2018 eerste 

fase. 

 

2019 – 2020 

doorontwikkeling. 

€ 5.000 eenmalig.  

 

Betrekken collectie 
Zodra de sleutelverhalen zijn vastgesteld, worden deze verbonden aan één of enkele collectiestukken. 
Elk object heeft binnen de verhaallijn een (fictieve) persoonlijke link met een van de personages. 

Faciliteiten worden ontwikkeld om objecten daadwerkelijk in het preHistorisch Dorp te tonen en zo de 

authenticiteit en historiciteit van het vertelde te benadrukken. We denken aan klimaatvitrines in de 
historische reconstructies met een vormgeving die aansluit bij de omgeving. Twee van deze vitrines 

worden voorzien van een interactief venster, waarmee informatie over het object is op te vragen. De 
realisatie hiervan is gereed voorjaar 2018. 
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Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Vaste expositie, 

onderdeel van 

programma 

Doorontwikkelen 

Presentatiemiddelen 

Permanente 

presentatie van de 

collectie in het 

preHistorisch Dorp. 

26.000 (2018)  – 

35.000 (2020) 

ervaren en startende 

cultuurdeelnemers.  

Ontwikkeling 2017, 

realisatie voorjaar 

2018. 

 

Doorontwikkeling 

2020. 

€ 16.000 eenmalig. 

 

€ 1500 jaarlijks 

onderhoud. 

 

Vernieuwing en actualisatie aanbod: historische bouwplaats 
Om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers dient het preHistorisch Dorp een levend museum te zijn. 
Dat betekent dat het park continu in beweging moet blijven en gebouwen geleidelijk verdwijnen en 

bijkomen. Het bouwen van historische reconstructies is niet alleen een middel voor vernieuwing, maar 
ook een attractie in zichzelf. In het preHistorisch Dorp spelen verhaallijnen rond technologische 
ontwikkelingen en ambachten van oudsher een grote rol. Deze worden met een historische 
bouwplaats versterkt. Een andere reden om verhaallijnen rond technologische vernieuwing uit te 
lichten, is het feit dat deze nauw aansluiten op de historische en actuele ontwikkeling van Eindhoven.  

 

Een historische bouwplaats, geïnspireerd op het Franse kasteelbouwproject Guédelon, waar inmiddels 
twintig jaar volgens middeleeuwse methodes wordt gebouwd, biedt mogelijkheden voor interactie en 

participatie, samenwerking met beroepsopleidingen en bedrijfsleven en voor praktijkonderzoek. 
Leerlingen ervaren in het preHistorisch Dorp hoe je met louter mankracht materialen bewerkt en 
gebouwen optrekt. 

 

Een kleinschalige inheems Romeinse 
bouwplaats fungeert inmiddels als 

pilotproject. Op basis hiervan verkennen we 
de mogelijkheden voor grotere 
bouwprojecten. Dat is nodig omdat op 

termijn een aantal hoofdgebouwen moet 
worden vervangen. Het aangaan van nieuwe 

samenwerkingen met het vaktechnisch 
onderwijs (VMBO en MBO) en het 

bedrijfsleven, bijvoorbeeld de bouwsector, 

staat daarbij centraal. Potentiële partners 
worden in 2016/2017 benaderd om de 

Romeinse bouwplaats te bekijken, zodat zij 

zich een beeld van de mogelijkheden kunnen vormen.  
 

We starten met de voorbereiding van een grootschalige bouwproject in het voorjaar van 2018. Wat 
voor soort constructie dat wordt, wordt in 2016/2017 gezamenlijk verkend met stadsarcheoloog Nico 
Arts. Dit bouwproject zal waarschijnlijk niet in 2020 zijn voltooid. Om tussentijds reeds vernieuwing 
van het aanbod op het preHistorisch Dorp te realiseren, zal in 2018 een kleine reconstructie, namelijk 

een erf uit de jagers-verzamelaarsperiode worden aangelegd. Hiermee wordt een ontbrekende schakel 

in het aanbod opgelost en kan ook de vroegste geschiedenis worden getoond.  
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Project/activiteit Doelstellingen Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Historische 

bouwplaats 

Vervangen/ 

aanvullen collectie 

preHistorisch Dorp. 

 

Tonen historische 

bouwprocessen. 

 

Ontwikkelen nieuwe 

publieksactiviteiten. 

 

Kennisontwikkeling 

en samenwerking 

met onderwijs en 

bedrijfsleven 

uitbouwen. 

23.000 (2017)  – 

35.000 (2020) 

ervaren en startende 

cultuurdeelnemers.  

 

250 VMBO/MBO 

leerlingen op 

jaarbasis  

2016 -2017 

verkennen 

samenwerkingen en 

planvorming groot 

bouwproject. 

 

2018 bouw 

jagersverzamelaarserf  

en voorbereiding 

werkzaamheden 

groot project. 

 

2019 -2020 

bouwactiviteiten. 

€ 15.000 

jagersverzamelaars 

erf. 

 

Eigen bijdrage 

grootschalig project 

is € 55.000 tot 2020. 

Kosten lopen daarna 

door tot circa € 

150.000 Aanvullende 

fondsenwerving is 

nodig en voor 2018-

2020 begroot op € 

50.000. 

 

Stadsdepot 

De plannen voor een gedeeld depot dat door EM en de afdeling archeologie van de gemeente wordt 

gebruikt zijn niet nieuw. Signalen vanuit de politiek zijn positief en we verwachten deze plannen te 
kunnen verwezenlijken. Er ligt nu een voorstel bij het college van B & W voor het zoeken van een 

passende locatie. We streven ernaar om onze collectie met de  archeologische en kunstcollecties van 

de gemeente in de loop van 2017 fysiek in één depot samen te brengen. Op dat moment kan 

collectiebeheer stadsbreed worden opgepakt en krijgt de gedachte van een gemeenschappelijke 
Collectie Eindhoven ook in de praktijk zijn beslag.  

 

Project/activiteit Doelstellingen Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Stadsdepot Creëren van Collectie 

Eindhoven. 

 

Collectie en depot 

publiekelijk 

toegankelijk maken. 

 

Kwaliteitsslag in 

conserveringsklimaat 

van objecten.  

 

Jaarlijks circa 2000 

vooral ervaren 

cultuurdeelnemers.  

 

 

2016 -2017 

besluitvorming.  

 

2017 voorbereiding 

verhuizing en 

inrichting depot.  

 

2018 ingebruikname 

depot 

 

De depothuur wordt  

door de gemeente 

Eindhoven betaald. 

Kosten verhuizing en 

inrichting zijn 

onderwerp van 

onderzoek in 

besluitvormingsproces.  

 

Jaarlijkse bijdrage EM 

aan presentatieruimte 

in depot van € 10.000. 

 

Open depot: zichtbaar maken van collectiebeheer en behoud 
Onderdeel van de planvorming rondom het stadsdepot is het onderzoeken van de mogelijkheid een 
deel van deze locatie open te stellen en in te richten voor publiek. Doel is een groter deel van de 

stadshistorische collecties zichtbaar te maken en ook de ‘achterkant van het museum’ beleefbaar te 
maken. De noodzaak en strekking van collectiebeheer en -behoud wordt via rondleidingen, 

demonstraties en workshops voor het voetlicht gebracht. In een voor publiek toegankelijke 
werkruimte vinden restauraties plaats, kunnen objecten en documentatie van de collectie worden 
opgevraagd en onderzocht en zijn kleine, wisselende collectiepresentaties (mini-exposities) te zien. Op 

termijn mikken we op een bereik van 2.000 fysieke bezoekers per jaar.  
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Project/activiteit Doelstellingen Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Open depot, 

onderdeel van 

project Stadsdepot 

Collectie en depot 

publiekelijk 

toegankelijk maken. 

 

Tentoonstellen 

bijzondere objecten 

via mini exposities. 

 

Publiek inzicht 

verschaffen in 

beheer en behoud 

van collecties. 

Jaarlijks 2000 vooral 

ervaren 

cultuurdeelnemers.  

 

Vanaf 2019, circa 500 

leerlingen voortgezet 

onderwijs.  

2017 voorbereiding 

programmering. 

 

2018 start 

programmering 

exposities, 

workshops en 

rondleidingen. 

 

2019 ontwikkeling 

educatief programma 

voortgezet 

onderwijs. 

 

€ 10.000 eenmalig 

ontwikkeling. 

 

€ 7.000 budget 

programmering en 

exposities. 

 

Zichtbaar maken Geheugen van Eindhoven 
Idealiter wordt het open depot dé fysieke verzamelplek van het 

Geheugen van Eindhoven. Het depot fungeert dan als plek voor 
interpretaties van en perspectieven op de collectie en de 

geschiedenis van Eindhoven. Getoonde verhalen en 

interpretaties zijn combinaties van collectiestukken en 
registraties van tijdelijke presentaties uit zowel het 

preHistorisch Dorp als producties in wijken en stadsdelen. In 

het geval van samenwerking met een creatieve partner wordt 

hier het resulterende ontwerp tentoongesteld (zie paragraaf 
8.4). Mocht een gezamenlijk open depot niet haalbaar blijken, 

dan krijgt het Geheugen van Eindhoven online vorm, zodat de 
gevormde verhalen na afloop van een activiteit te raadplegen 
blijven. 

 
 

Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Tentoonstellingenreeks 

Geheugen van 

Eindhoven, onderdeel 

van Stadsdepot 

Creëren fysieke 

verzamel en 

presentatieplek 

Geheugen van 

Eindhoven.  

Jaarlijks 2.000 vooral 

ervaren 

cultuurdeelnemers.  

 

Vanaf 2019, circa 500 

leerlingen voortgezet 

onderwijs.  

2017 voorbereiding 

programmering. 

 

2018 start 

presentaties. 

 

2019 ontwikkeling 

educatief 

programma 

voortgezet 

onderwijs. 

€ 3.000 uit budget (€ 

7.000) open depot 

voor programmering 

en exposities.  

 
 
  

 

Verrijken en nuanceren Geheugen van Eindhoven 
Het Geheugen van Eindhoven neemt telkens met enkele verhalen per jaar toe; één verhaal per jaar 

met betrekking tot de vroege stadsgeschiedenis, gerealiseerd in samenhang met de sleutelverhalen 
uit het preHistorisch Dorp, en één à twee verhalen per jaar met betrekking tot de moderne 
stadsgeschiedenis. Deze laatste zijn afkomstig uit de tijdelijke en mobiele producties in wijken en 
stadsdelen. In 2020 bestaat Groot Eindhoven 100 jaar; een mooie aanleiding om de tot dan toe 
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verzamelde bijdragen aan het Geheugen van Eindhoven te bundelen. De concrete presentatievorm, 

bijvoorbeeld een boek, film of tentoonstelling wordt gaandeweg bepaald.  
 
 

Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Eindhoven 2020, 

onderdeel van 

programma 

Producties in de wijk 

/ stadsdelen 

Bundeling van 

verhaallijnen 

Geheugen van 

Eindhoven om 100 

jaar Groot Eindhoven 

te markeren. 

Alle Eindhovenaren.  2017 –2020 opbouw 

verhaallijnen.  

 

2020 uitvoering. 

€ 3.000 jaarlijks om 

tussentijdse 

resultaten te 

documenteren en toe 

te werken naar 

eindpresentatie. 

 

Producties in de wijk / stadsdelen 
EM streeft naar één à twee grotere producties per jaar, die ieder leiden tot een bijdrage aan het 
Geheugen van Eindhoven. Daarbij werken we met een vast format dat telkens op basis van opgedane 
ervaring wordt verfijnd. Elke productie bestaat uit een basismodule die geschikt is voor passieve 
bezoekers of vluchtige deelnemers: enkele objecten uit de collectie en een vertelling rond een 

moment, sleutelfiguur of thema. Daarnaast is er een flexibele module die samen met deelnemers 

wordt ingevuld. Dat kan een vaste groep betrokkenen zijn, maar ook wisselende gezelschappen. Een 
ontwikkelde methode kan ‘reizen’ langs verschillende 
groepen of locaties en neemt gaandeweg steeds 

meer de kleur van haar omgeving aan. Het 

eindresultaat wordt zodanig geregistreerd dat het 
ook online overdraagbaar is.  

 
De realisatie van producties wordt projectmatig 
aangepakt. Bij elke productie zijn medewerkers van 

collectie, educatie en marketing betrokken. De 
omvang van producties verschilt en is afhankelijk van 

de thematiek en betrokken partnerorganisaties. Per 

product wordt een doelgroep benoemd, waarbij we 
de komende vier jaar streven naar diversiteit in het 

publieksbereik. Producties starten na elkaar en kunnen bij langere looptijden overlappen. In het najaar 

van 2017 gaat de eerste productie van start met als mogelijk thema de naoorlogse wederopbouwjaren 
op locatie in zorginstellingen en wederopbouwwijken voor een gecombineerd publiek van ouderen en 

(klein)kinderen.  

 

Project/activiteit Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Producties in de wijk 

/ stadsdelen 

Geschiedenis en 

collectie naar 

Eindhovenaren 

toebrengen. 

 

Persoonlijke verhalen 

ophalen. 

 

Bijdragen aan het 

Geheugen van 

Eindhoven. 

Alle Eindhovenaren, 

waarbij startende 

cultuurdeelnemers 

primair is.  

 

Geschat bereik: 

2017: 1.500 

2018: 3.000 

2019: 4.000 

2020: 5.000 

1e helft 2017 

voorbereiding. 

 

2e helft 2017 eerste 

editie.  

 

2018 – 2020 jaarlijks 

1 tot 2 producties. 

€ 20.000 eenmalig. 

 

€ 30.000 jaarlijks, 

waarvan € 5.000 

ontwikkelkosten per 

nieuwe productie. 
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Beter faciliteren startende cultuurdeelnemer 
De producties in de wijken gaan startende cultuurdeelnemers nauwer betrekken zonder de ervaren 
cultuurdeelnemers uit het oog te verliezen. Dat doen we door net als in het preHistorisch Dorp tekst 
en beeld te combineren met levendige, persoonlijke en interactieve overdrachtsmethodes. Bovendien 

wordt ruimte ingebouwd voor inspraak en participatie. De actuele interesses van deelnemers bepalen 

mede de vorm van de uiteindelijke productie. 
 

Deelproject Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Ontwikkelen 

interactieve 

overdrachtsmethodes 

voor projecten in de 

wijk /stadsdelen 

Ontwikkelen 

interactieve 

overdrachtsmethodes 

om startende 

cultuurdeelnemer te 

bereiken en 

betrekken. 

Startende 

cultuurdeelnemers, 

zie producties in de 

wijk/stadsdelen. 

1e helft 2017 

ontwikkeling. 

 

2e helft 2017 

implementatie.  

 

2018 – 2020 jaarlijks 

bijstellen. 

Zie eenmalig budget 

producties in de wijk 

/stadsdelen. 

 

Versterken vraaggericht werken 
Om aan te sluiten bij de belevingswereld van startende cultuurdeelnemers—wat nodig is om te komen 
tot gedragen coproducties—wordt samengewerkt met Eindhovense partnerorganisaties. Dat zijn 

maatschappelijke organisaties, culturele initiatieven of (wijk)verenigingen. In dit kader is reeds 
samenwerking verkent met het Van Maerlantlyceum, het Erfgoedhuis, Eindhoven in Beeld, Ton 

Smitshuis, Designhuis, KBO Eindhoven, Stichting Stadsverhalen en de Stichting Kunst/en (Van Abbe 

Huis). Samenwerking met andere partijen, zoals zorginstellingen en woningbouwcorporaties ligt ook 
in het verschiet. Deze partijen weten wat er speelt in de wijken en bij hun achterban. Ze beschikken 
bovendien over aanvullende communicatiekanalen. Samen met deze partners maken we per project 

een plan van aanpak en wordt publiek uit de diverse achterbannen uitgenodigd om aan te sluiten. Een 
eerste voorbeeld hiervan is het creatief partnerschap met het Van Maerlantlyceum, zie Bijlage 2: 

Toelichting Educatie. 
 

Deelproject Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Versterken 

vraaggericht werken 

binnen producties in 

de 

wijken/stadsdelen 

Ontwikkelen vraaggerichte 

samenwerkingsverbanden. 

Startende 

cultuurdeelnemers  

Doorlopend tijdens 

ontwikkeling 

projecten in de 

wijk. 

Zie budget 

producties in de 

wijk / stadsdelen. 

 

Betrekken collectie, vanuit samenwerking 
Voor verdieping en een reële link naar het verleden zoeken we steeds naar relevante 
aanknopingspunten met de collectie. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de ervaring: één of twee 
objecten illustreren een verhaal en vormen de start voor een interactief proces. EM verricht hiervoor 

vooronderzoek met het Erfgoedhuis, Eindhoven in Beeld, het RHC/e, de afdeling bouwkunde van de 
TU/e en Erfgoed Brabant. Om de relevantie van de collectie te vergroten zal regelmatig worden 

samengewerkt met een creatieve partner, naar analogie van het hieronder beschreven ambachtenlab. 
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Deelproject Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Betrekken collectie 

in producties in de 

wijk/stadsdelen. 

Tonen collectie in 

producties. 

 

Ontwikkeling en 

uitvoering gedeelde 

onderzoekagenda met 

samenwerkingspartners. 

Startende 

cultuurdeelnemers, 

zie producties in de 

wijk/stadsdelen 

Doorlopend tijdens 

ontwikkeling 

producties. 

Zie budget 

producties in de 

wijk /stadsdelen. 

 

Doorontwikkelen middelen voor ontmoeting en uitwisseling 

Het tonen van de relevantie en actuele betekenis van de stadshistorische collectie is niet alleen 
waardevol voor EM, maar vergroot bovenal de betrokkenheid en binding tussen de stad en haar 

inwoners. Het vereist kennis om aantrekkelijke en originele werkmethodes te ontwikkelen, die 
deelnemers met een diverse achtergrond stimuleert actief mee te doen en betekenisvolle bijdragen te 
leveren. Ook het organiseren van processen met verschillende partners en een open einde is niet 

eenvoudig. EM investeert daarom in training en scholing van museummedewerkers en vrijwilligers. 
 

Deelproject Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Trainen 

medewerkers en 

vrijwilligers voor 

uitvoering projecten 

in de wijk / 

stadsdelen 

Didactisch onderlegde 

medewerkers. 

 

Hoogwaardige 

interactie tussen 

museummedewerkers 

en publiek. 

 

Startende 

cultuurdeelnemers, 

zie producties in de 

wijk/stadsdelen.  

1e helft 2017 training 

medewerkers. 

 

2e helft 2017 eerste 

uitvoering. 

 

2018-2020 

regelmatig bijstellen. 

Zie budget 

producties in de wijk 

/stadsdelen. 

 

Ambachtenlab 
EM wil de komende jaren in een podiumoverstijgend 
ambachtenlab extra aandacht geven aan het thema 

‘manufacturing’ en innovatie. Eindhoven is van oudsher een 
makersstad. Deze stedelijke identiteit is zowel herkenbaar in 

de aandacht voor technologische ontwikkelingen in het 
preHistorisch Dorp als in de samenstelling en opbouw van de 

collectie. Het overgrote deel van de collectiestukken kenmerkt 

zich door vakmanschap, handwerk en het zoeken naar nieuwe 

toepassingen. Denk aan de vele kunstvoorwerpen, maar ook 
aan middeleeuwse dessins, koper- en zilverwerk en typisch 
Brabants textiel als de poffer. 
 

In het ambachtenlab verbinden we een historisch object aan 

het heden, waardoor de betekenis ervan wordt geactualiseerd. 
Daarbij werken we steeds samen met een kennispartner en 
een creatieve partner. EM levert en/of verwerft het collectiestuk. De kennispartner levert een bijdrage 

aan het vooronderzoek. De creatieve partner zorgt voor een originele overdracht aan het publiek. Deze 
kunstenaar/ontwerper of creatieve opleiding wordt gevraagd óf een interactief proces (zoals een 

workshop of educatief programma) te ontwerpen op basis van een collectiestuk, óf op basis van een 
collectiestuk een hedendaagse vertaling te maken in de vorm van een ontwerp of product.  
 
Het ambachtenlab draagt hiermee bij aan kennisontwikkeling t.a.v. de collectie en 
ambachtsvaardigheden. De selectie van collectiestukken wordt gemaakt op basis van voor Eindhoven 
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relevante verhalen. Realisatie van het ambachtenlab wordt jaarlijks projectmatig opgepakt. In totaal 

willen we vier projecten realiseren in de periode 2017-2020.  
 
  

Deelproject Doelstelling Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Ambachtenlab Verbinden oude 

ambachten en 

technieken met 

hedendaagse 

technieken en 

vakmanschap. 

 

Vervullen functie van 

opdrachtgever 

richting kunstenaars 

en ontwerpers. 

Ervaren 

cultuurdeelnemers, 

circa 2000 per jaar. 

 

Kunstenaars en 

ontwerpers. 

2e helft 2017 

voorbereiding. 

 

1e helft 2018 eerste 

uitvoering. 

 

2018-2020 jaarlijks.  

 

Gemiddeld € 5.000 

jaarlijks met mogelijk 

uitschieters naar 

boven, waarvoor dan 

aanvullende 

fondsenwerving 

nodig is. 
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EDUCATIE 
 

Doorontwikkelen educatieprogramma’s 
De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Educatieprogramma’s kennen daardoor in de praktijk 
een korte levensduur. Continue afstemming en aanpassing van het aanbod blijkt nodig. De afgelopen 
jaren is het aantal schoolbezoeken aan het preHistorisch Dorp sterk afgenomen. Enerzijds komt dit 
door het ontbreken van een actieve acquisitiestrategie, anderzijds door een gebrek aan vernieuwing 
dat scholen ervaren. De komende vier jaar investeert EM in de (door)ontwikkeling van educatieve 
programma’s en de marketing daarvan. De groeiende aandacht voor ‘21st century skills’ biedt daarbij 
kansen om de activerende methodiek van EM te verzilveren. Doel is 15.000 leerlingen per jaar te 
ontvangen in 2020. 
 
Wij willen het educatieve aanbod ontwikkelen in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit 
het primair en voortgezet onderwijs en het MBO. Inhoudelijke en praktische wensen vanuit het 
onderwijs zijn leidend in het herijken van programmakaders. Hierdoor kan EM inspelen op de 
ontwikkelingen in het onderwijs en ervaart het onderwijs dat de (ver)nieuw(d)e programma’s van de 
scholen zijn in plaats van voor de scholen bedacht.  
 

In 2016/2017 vinden werksessies met partners uit 
het basisonderwijs plaats. Schoolbestuur SALTO 
heeft toegezegd docenten en cultuurcoördinatoren 
te benaderen voor deelname aan dit 
ontwikkelproces. Er wordt ingezet op verdieping 
van het educatieve gehalte van de programma’s. De 
Culturele Ladekast2 en de daarin beschreven 
doorlopende leerlijnen en thema’s voor erfgoed 
zijn samen met 21st century skills leidend. Binnen 
dit co-creatieve proces worden ook nieuwe 

thema’s, zoals natuur- en milieueducatie, voedsel, creativiteit en samenleven verkend. Met de sluiting 
van het Milieu Educatiecentrum (MEC) is in Eindhoven natuur- en milieueducatie weggevallen. EM wil 
hierop inspringen en onderzoekt de mogelijkheden om haar educatieve aanbod thematisch te 
verbreden.  
 

Project Doelstellingen Beoogd 

publieksbereik 

Planning Budget 

Doorontwikkeling 

educatieve 

programma’s 

Groei naar ontvangst 

15.000 leerlingen per 

jaar in 2020. 

 

(door)ontwikkelen 

educatieve 

programma’s. 

 

afstemmen aanbod in 

co-creatie met 

onderwijs. 

Jaarlijks: 

- 10.000 

leerlingen p.o. 

- 4000 leerlingen 

v.o. 

- 1000 leerlingen 

MBO 

1e helft 2017 

voorbereiding. 

 

2e helft 2017 (door) 

ontwikkeling. 

 

2018 implementatie. 

 

2019-2020 bijstellen.  

 

Eenmalig € 15.000 

voor algehele 

ontwikkelproces.  

 

Daarna jaarlijks € 

5.000.  

In Bijlage 2 Toelichting Educatie beschrijven we de vernieuwing van het educatie-aanbod voor het 
middelbaar, beroeps- en hoger onderwijs. 

                                                
2 De bureaus voor cultuureducatie in Breda, Eindhoven, Helmond en Tilburg (B5) hebben samen de Culturele Ladekast 

ontwikkeld: een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor het Noord-Brabants onderwijs, waaraan leerlijnen voor 
verschillende kunstdisciplines, erfgoed en literatuur kunnen worden gekoppeld. 

http://www.bureaubabel.nl/over_de_b5/8d27fb2e/over_de_b5
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COLLECTIE 

 

Digitaal ontsluiten collectie 
Op alledrie de podia waarmee EM zich profileert gaat de collectie een grotere rol spelen. Dat vraagt 
om een goede toegankelijkheid. Hoewel de gehele collectie van basisregistratie is voorzien en ruim 
7.500 van de 23.000 objecten zijn gedigitaliseerd en beschreven, is het van belang dit proces te 

versnellen. In 2017 wordt een top 100 van meest waardevolle (relevante, bijzondere) objecten 

gedefinieerd en digitaal ontsloten. Het streven is om in 2020 tenminste 15.000 objecten geheel 
gedigitaliseerd te hebben.  
 

Collectiemobiliteit 
Eindhoven voert een actief bruikleenbeleid. Met Erfgoed Brabant 
starten we een proces om collectiemobiliteit tussen Kempische 
erfgoedinstellingen te vergroten. Voor veel streekmusea wordt het 
steeds moeilijker om zelf objecten te verwerven. De 
Kempenlandcollectie van EM leent zich uitstekend voor presentaties in 

de regio. Waar mogelijk zal EM substantiële delen van de collectie 
langdurig uitlenen, te meer daar het ontbreekt aan een eigen 
tentoonstellingsgebouw. 
 

Aankopen 
Een collectie die stilstaat verliest relevantie en uiteindelijk betekenis. 
De afgelopen vijf jaar zijn geen nieuwe aanwinsten verworven. Om het 

Geheugen van Eindhoven te voeden, zal EM weer objecten gaan 
verwerven, deels door aankoop, deels door schenkingen en bruiklenen. De criteria daarvoor worden 
telkens afgestemd op de projecten uit het Activiteitenprogramma 2017-2020. Daarbij verwachten we 

dat de projecten in de wijken ook tot particuliere schenkingen leiden. Nieuwe werken verwerft EM 
middels het ambachtenlab. 

 
In Bijlage 3: Toelichting Collectie gaan we verder in op uitvoering van het collectiebeleid.  
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MARKETING 
 
EM zet in op een verdere professionalisering van de marketingfunctie. Daarbij worden twee elkaar 
versterkende lijnen gevolgd: 
 
Intensiever datagebruik. EM werkt al met het Continu Bezoekersonderzoek en gaat ook gebruik maken 
van MusEAna3 en de database van de Museumkaart. Deze publieksonderzoeken geven op groot 
detailniveau inzicht over het publiek (herkomst, leeftijd, opleidingsniveau, bestedingen, 
voorkeurmedia, waardering aanbod etc.) en maakt benchmarking met andere musea en culturele 
instellingen mogelijk. Zo kunnen we de waardering van ons aanbod en het effect van 
marketinginspanningen vergelijken met andere culturele instellingen en openluchtmusea in het 
bijzonder. Constante monitoring van merkprestaties (zichtbaarheid, binding met het publiek én 
waardering aanbod), geeft concrete handvatten op welke factoren bijgestuurd moet worden.  
 
Op basis van data-analyse snijdt EM de marketing meer toe op deelsegmenten en geografische 
herkomst binnen doelgroepen. EM beschikt over een Google-grant (maandelijks $ 10.000 aan add-
words). Met betere data-analyse zetten we deze slimmer in, zodat de online vindbaarheid en 
zichtbaarheid groter wordt. Deze werkwijze passen we ook toe op sociale media en print. Vormgeving, 
aanspreekvorm, frequentie en soorten communicatiemiddelen zullen daarbij steeds meer op 
doelgroepen worden afgestemd.  
 
Van zenden naar (ver)binden. In de marketing gaan we interactie en verbinding centraal stellen. Niet 
het aanbod, maar de meerwaarde en betekenis voor het publiek komt op de voorgrond te staan. Er zal 
meer geïnvesteerd worden in het ontwikkelen van audiovisuele uitingen, zoals Vlogs, die via social 
media kunnen worden gedeeld. De website en sociale media zullen meer dynamische informatie 
bevatten en uitgebouwd worden naar onderling corresponderende platforms waar bezoekers telkens 
nieuwe verhalen, kijkjes achter de schermen en ervaringen kunnen zien en delen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 MusEAna is in 2007 opgezet door de Nederlandse Museumvereniging voor het creëren van een benchmarksysteem, 

waarmee musea niet alleen inzicht krijgen in de eigen prestaties, maar ook in hoe deze zich verhouden tot andere musea. 
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CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP 
 

EM bevindt zich in een situatie waarin het te groot is om bij de kleine musea te horen, maar 

onvoldoende financiële ruimte, professionaliteit en bezoekersaantallen kent om mee te kunnen doen 
met de grotere musea. In de praktijk vormt dat beperkingen voor vernieuwing, duurzame gezonde 
bedrijfsvoering, fondsenwerving en marketingbereik. EM wil de komende vier jaar deze positie 
ontgroeien en zich ontwikkelen tot een middelgroot museum dat jaarlijks 60.000 bezoekers trekt. In 

feite gaan we hiermee terug naar de bezoekcijfers van het toenmalige HOME in 2005-2007. Meer 
bezoekers stelt EM in staat het eigen verdienvermogen te vergroten, waardoor geïnvesteerd kan 

worden in vernieuwing van het aanbod en vergroting van de zichtbaarheid. Dat is nodig om een groter 

maatschappelijk impact te sorteren en de sleutelrol als het stedelijk cultuurhistorisch museum van 
Eindhoven goed te vervullen. 
 

Bedrijfsmatige doelen 
Daarbij hanteren we voor 2017-2020 de volgende bedrijfsmatige doelen:  

 Groei naar 60.000 bezoeken per jaar in 2020. Deze groei dient duurzaam en structureel van aard 
te zijn, waarvan 15.000 leerlingen in schoolverband. (Vanwege demografische ontwikkelingen 
ramen we de groei in leerlingenbezoek conservatief in.) 

 Een gemiddelde bezoekersbeoordeling van 8,4. Een 8,35 gemiddeld scoorde de Nederlandse 
openluchtmusea in 2015. EM scoorde een 8,1.  

 Een net promotorscore van 47. De net promotorscore geeft de mate aan waarin bezoekers zich 
verbonden voelen met EM. Openluchtmusea scoorden in 2015 gemiddeld een 46,9 en de algehele 
museumsector een 47,3. EM behaalde 42,4 punten. 

 Compactere en flexibelere organisatie met meer operationeel budget en groter vermogen om op 
de actualiteit in te spelen. 

 Vergroten van het eigen verdienvermogen van 38,7% (begroot 2016) naar 44,5% in 2020, oftewel 
een stijging van 5,8%. Het gemiddelde eigen verdienvermogen in de periode 2017-2020 bedraagt 
dan 41,5%. 

  
Hoe we deze bedrijfsmatige doelen de komende jaren willen gaan bereiken wordt in Bijlage 5: 
Toelichting Cultureel Ondernemerschap verder beschreven. 
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ORGANISATIE 
 

EM is een stichting met een ANBI-status. Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance.  Geen 

van de zittende bestuursleden heeft een nevenfunctie die tot (de schijn van) belangenverstrengeling 
leidt. In Bijlage 4: Toelichting Organisatie wordt de toepassing van de Code Cultural Governance en de 
huidige organisatiestructuur nader toegelicht.  
 

Om de doelen 2017-2020 te realiseren, zal de organisatie verder moeten professionaliseren. De 
belangrijkste gebieden daarbij zijn: 

 

 Omvorming tot een projectorganisatie, waarbij structureel gewerkt wordt op basis van heldere 
doelstellingen, planning en tussentijds monitoren van de voortgang. 

 Vergroten zelfsturend vermogen van medewerkers om op basis van eigen kennis en kunde 
verbeteringen in bedrijfsprocessen aan te brengen.  

 Vergroten sales vaardigheden en fondsenwerving: vermogen om proactief partijen te 
benaderen met een passend aanbod en fondsen aan te boren voor projectbijdragen. 

 
De afgelopen jaren is als gevolg van de beperkte financiële speelruimte nauwelijks geïnvesteerd in 

opleiding en training van personeel. Per medewerker zal op basis van functie en persoonlijke 

competenties een opleidingsplan worden opgesteld. In de tweejaarlijkse beoordelings- en 

functioneringsgesprekken wordt de voortgang geëvalueerd.  
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FINANCIËN  
 

De meerjarenbegroting 2017-2020 hebben we in een apart document beschreven, voorzien van 

tabbladen met specificaties. Hieronder lichten we de financiën toe en in Bijlage 6: Financiële 
Risicoparagraaf gaan we verder in op de beheersing van risico’s. 
 

Uitgangspunten financieel beleid 
EM heeft een gezonde, maar ook kwetsbare financiële positie. De negatieve algemene reserve is 
weggewerkt, er zijn geen langlopende schulden en de huisvestingskosten zijn beperkt. Het 

weerstandvermogen is echter klein en de rek qua kostenbesparing is eruit. Op de grootste kostenpost  

personeelslasten is de afgelopen jaren immers als stevig bezuinigd. Lonen liggen al laag, omdat EM de 
CAO Dagrecreatie hanteert. Beloningen van bijvoorbeeld MT-functies liggen gemiddeld €1.000 - € 

1.500 bruto per maand lager voor fulltime functies t.o.v. CAO’s voor musea, podiumkunsten, 

bibliotheken en gemeentelijke culturele instellingen. Met het huidige beloningsbeleid vormt het 
vasthouden en aantrekken van gekwalificeerd personeel eerder een uitdaging, dan een 
bezuinigingspost. 

  
Om de groei naar 60.000 bezoekers te realiseren zal extra geïnvesteerd moeten worden in de 
vernieuwing van publieksaanbod, educatie en marketing. Door intensiever gebruik zullen 

onderhoudskosten stijgen. Daarbij gaan de kosten voor de baten. In de meerjarenbegroting 2017-2020 

zijn daarom de budgeten voor collectie, publiek & educatie, marketing, facilitaire dienst en 

bedrijfsvoering verhoogd om de noodzakelijke voorinvesteringen te doen. In 2017 is de grootste 
stijging voorzien, waarna de budgeten geleidelijk meestijgen met de oplopende bezoekersaantallen.  
  

Bijdrage EM aan Plusregeling 

EM onderschrijft de doelstellingen van de Plusregeling en wil binnen de beperkte financiële 

mogelijkheden actief bijdragen. Daarom zien we af van indexering van de aangevraagde subsidie voor 
de jaren 2018-2020. In 2017 vragen we eenmalig wel indexering aan, om de noodzakelijke ophoging 

van diverse operationele budgeten te kunnen dekken. Afzien van indexering leidt in 2018 tot een 

bijdrage van 1,5%, in 2019 3% en in 2020 4,5% aan de Plusregeling. Daarnaast maakt EM activiteiten 

van uiteenlopende niet BIS-instellingen, zoals Eindhoven in Beeld, Ton Smitshuis, Designhuis, DAF 
Museum en het Erfgoedhuis mede mogelijk via de producties in de wijk, het open depot en het 

ambachtenlab. 

  

Aankoopfonds collectie 
EM heeft twee collecties, namelijk de (voormalige) Kempenland collectie en de historische 
reconstructies op het preHistorisch Dorp. Voor beide collecties geldt dat verwerving van nieuwe 
aanwinsten noodzakelijk is om de collecties voor het publiek levend en relevant te houden. Voor de 
Kempenland collectie reserveren we hier jaarlijks € 2.500 voor, oplopend tot € 5.000 jaarlijks in 2020.  

 
Middels de groot onderhoudsplanning (MJOP) van het preHistorisch Dorp voorzien we dat de komende 
12 jaar tenminste één hoofdgebouw en meerdere kleinere gebouwen vervangen moeten worden. De 
levensduur van historische reconstructies is echter niet precies te voorspellen. Wanneer kostbare 

ingrepen moeten plaatsvinden, zoals het vervangen van rietkappen, is geheel vervangen van 

gebouwen goedkoper en valt het gebouw buiten de MJOP. Voor de periode 2017-2020 zal het 

aankoopfonds voor historische reconstructies tot € 150.000 moeten aangroeien. Dat is het bedrag dat 
gemiddeld nodig is om een hoofdgebouw, zoals een prehistorische hoeve te kunnen reconstrueren. 
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SLOTWOORD 
 

Met dit Activiteitenplan 2017-2020 richt EM de blik nadrukkelijk op de toekomst. We zetten een punt 

achter moeilijke jaren en verleggen de aandacht naar de stad. Als stedelijk cultuurhistorisch museum 
zoeken we daarbij telkens naar nieuwe en innovatieve vormen om het verleden voor Eindhovenaren 
dichtbij te brengen en betekenisvol te laten zijn. Dat doen we nadrukkelijk met inwoners en partners. 
In dat opzicht worden we deel van de dynamiek die zo bij Eindhoven past, namelijk die van 

experimenteren, co-creatie en vakmanschap, waarbij onze focus op het verleden prima samengaat en 
past bij een stad die denkt en werkt aan de oplossingen voor de vragen van morgen. 
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 BIJLAGEN 
 
 

BIJLAGE 1: TERUGBLIK 2013 - medio 2016 

 

EM heeft na de fusie tussen HOME en MKE een moeilijke periode achter de rug. Het vormgeven van 

de nieuwe organisatie en het integreren van beide collecties verlegde de blik naar binnen. Dat heeft 
zijn weerslag gehad op de marketing en het uitblijven van vernieuwing in het preHistorisch Dorp met 
dalende bezoekersaantallen als gevolg. In 2014 is een stijgende lijn ingezet. Het aantal bezoekers is 

toegenomen van 36.093 (2013) naar 42.628 (2015). 
 
Het gemis van een vaste expositieruimte heeft EM de afgelopen jaren succesvol weten op te lossen 

door in verschillende projecten de geschiedenis van Eindhoven dichtbij het publiek te brengen:  
 

 De EMobiel, waarbij in 2013 en 2014 mobiele erfgoedpresentaties met wisselende thema’s zijn 
gepresenteerd tijdens de Dutch Design Week, Eindhoven Marathon en bij IKEA.  

 Festival Levende Geschiedenis, een nationaal geschiedenisfestival dat in 2014 in het preHistorisch 
Dorp werd gehouden en 3.000 bezoekers uit heel Nederland trok. 

 Haar stad, vrouwen in de industriestad 1918-1940, een pop-up-expositie die in 2015 in het 
Designhuis werd gehouden. 

 Stad in beweging. Mobiliteit in Eindhoven vanaf 1945. Een samenwerkingsproject met DAF 
Museum, Philips Museum, RHC/e en Designhuis, waarvan EM de penvoerder is. De aftrap van het 
project vond op 14 mei jl. plaats met de presentatie van de VIPRE bus in het Klokgebouw tijdens 
de viering van 125 Philips.  

 
EM heeft met deze projecten veel ervaring opgedaan in het laagdrempelig ontsluiten van de 
geschiedenis. Daarbij is intensief samengewerkt met uiteenlopende partijen, variërend van 
erfgoedpartners, zoals RHC/e tot en met IKEA.   
 
Op educatief vlak is EM met een schoolbezoek van circa 13.500 leerlingen per jaar de grootste 
regionale aanbieder van erfgoededucatie. De ontwikkeling van het educatieve aanbod is de afgelopen 
periode minimaal geweest, hetgeen leidde tot een daling van 3.500 bezoeken. Doorontwikkeling van 
educatieve programma’s en betere werving is dan ook een speerpunt voor de komende periode. 

 
De financiële positie van het museum was de afgelopen jaren kwetsbaar. Deze is geleidelijk verbeterd 
door vaste personeelslasten terug te dringen. Eind 2015 heeft een reorganisatie plaatsgevonden om 
vaste personeelslasten te verminderen. Het aantal vaste medewerkers is in 2015 teruggebracht van 

19 naar 14 en vaste personeelslasten daalden van € 582.000 naar € 510.000. Met inbegrip van eerdere 
reorganisaties en een daarmee samenhangende beperkte toename aan externe inhuur, zijn de totale 

personeelslasten over 2013-2016 structureel met € 123.000  gedaald. Hierdoor ontstaat in 2016 meer 
ruimte om te investeren in achterstallig onderhoud, vernieuwing van aanbod en marketing en is een 
gezonde financiële basis gelegd voor het museum. 
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BIJLAGE 2: TOELICHTING EDUCATIE 
 

Middelbaar onderwijs – HAVO en VWO 
EM heeft nog geen programma’s voor de midden- en bovenbouw van het middelbaar onderwijs. In 
2016 start de ontwikkeling van een creatief partnerschap met het Van Maerlantlyceum, waarvoor een 
ontwikkelsubsidie (€ 10.000) van Erfgoed Brabant is verkregen. Het Van Maerlantlyceum en EM 
ontwikkelen samen een programma over de Nederlandse Opstand (verplichte examenstof). Dat is een 
bijzondere periode in de Eindhovense geschiedenis. Landelijke lesstof krijgt zo een lokale inbedding. 
Activiteiten vinden zowel op school als in het preHistorisch Dorp plaats. Na implementatie breidt EM 
dit programma uit naar andere Eindhovense middelbare scholen. We streven ernaar jaarlijks 1.000 
HAVO en VWO leerlingen te bereiken. 
 

Beroepsonderwijs – VMBO en MBO 
EM wil de bouwprojecten van de historische bouwplaats aangrijpen als startpunt om educatief aanbod 
voor het beroepsonderwijs te ontwikkelen. De beoefening van oude ambachten en technieken in het 
preHistorisch Dorp biedt aanknopingspunten voor leerlingen om hun vaardigheden en kennis te 
verdiepen. Het toepassen van oude technieken vereist een goede kennis van de materialen waarmee 
je werkt. Juist op dit vlak kan EM een aanvulling vormen op het huidige techniekonderwijs. Samen met 
docenten wordt onderzocht welke vormen, zoals zelf meebouwen, het beste aansluiten bij leerlingen. 
 

Hoger onderwijs 
EM biedt talloze mogelijkheden voor onderzoek, praktijk en wetenschappelijke stages voor HBO en 
WO studenten, zoals bij de afdelingen collectie en marketing. Dit betreft doorgaans individuele 
trajecten. Dat doen we al jaren en blijven we doen. We intensiveren de samenwerking met de PABO 
opleiding van Fontys door leerlingen te betrekken bij het ontwikkelproces van educatieve 
programma’s. EM stelt zich daarnaast nadrukkelijker open als werkplaats waar studenten 
uiteenlopende creatieve opdrachten kunnen uitvoeren, o.a. voor filmopnamen, theatervoorstellingen 
en textielontwerpen. 
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BIJLAGE 3: TOELICHTING COLLECTIE 
 

Digitale ontsluiting 
In streven om in 2020 tenminste 15.000 objecten geheel gedigitaliseerd te hebben en te ontsluiten 
gaat EM werken met AdLib. Dit is een veel gebruikt museumregistratiesysteem, waarin de tekstuele 

en visuele informatie over objecten volgens een toegankelijk format via de eigen website en 

(inter)nationale platforms, zoals Europeana ontsloten wordt. Onderzoekers en potentiële 
bruikleennemers verkrijgen hierdoor sneller en vollediger informatie over de collectie. Ervaring leert 
dat goede digitale ontsluiting van de collectie tot meer fysiek en digitaal bezoek leidt. 

 

Behoud en beheer 
Het conserveren van de collectie voor toekomstige generaties vormt de kern van het collectiebeleid. 
Het realiseren van een stadsdepot stelt EM in staat om een kwaliteitsslag te maken in het beter 
conserveringsklimaat. We hebben geen plannen voor ontzameling van de collectie. In 2015 is de gehele 

collectie doorgelicht en is 85% van alle objecten relevant bevonden m.b.t. de Eindhovense 
geschiedenis. De resterende 15% betrof voornamelijk plastieken en penningen, die nauwelijks beslag 

leggen op de beschikbare depotruimte. 

 

Verwerven nieuwe aanwinsten: aankoop, schenkingen en bruiklenen  
In het verwerven van nieuwe aanwinsten voor de collectie zal vooral nadruk liggen op de moderne 

geschiedenis van Eindhoven, waarbij de Wederopbouwperiode grote urgentie heeft. Deze periode is 

zeer betekenisvol voor Eindhoven en ontbreekt nu grotendeels in de collectie. Het aantal 
Eindhovenaren dat deze periode bewust heeft meegemaakt neemt af. Het is daarom juist nu zaak om 

persoonlijke verhalen te verbinden met objecten.  
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BIJLAGE 4:  TOELICHTING ORGANISATIE 
 

Bestuur 
EM is een stichting met een ANBI-status. Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance en komt 
tweemaandelijks bijeen, waarvan jaarlijks eenmaal zonder de museumdirecteur. De directeur is geen 

lid van het bestuur, hij is door het bestuur gemachtigd met de dagelijkse bedrijfsuitvoering, financiën, 

voorbereiding en uitvoering van beleid en het onderhouden van externe relaties. De directeur legt 
direct verantwoording af aan het bestuur en wordt jaarlijks in een functioneringsgesprek beoordeeld. 
Met de accountant is een protocol opgesteld voor het aangaan van financiële verplichtingen, waarbij 

het vier ogen principe wordt toegepast in het betalingsverkeer. 

 
Bestuursleden ontvangen geen vaste vergoeding en krijgen alleen direct aan het bestuurslidmaatschap 

te relateren onkosten, zoals reiskosten vergoed. Declaraties worden  door boekhouder en accountant 

op correctheid gecontroleerd. Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die tot (de schijn van) 
belangenverstrengeling leiden. 
 

In het bestuur hebben de volgende personen zitting: 
 

Naam bestuursfunctie Leeftijd Professie Termijn 

Hans Moors Voorzitter 49 Consultant 3e  

Merel Franke Secretaris 35 Advocaat 2e 

Robert van Vugt Penningmeester 55 Fiscalist 2e 

Niels Groot Bestuurslid 34 Archeoloog 1e 

 

Het bestuur komt voort uit de besturen van de Stichting Historisch Openlucht Museum Eindhoven en 

Stichting Museum Kempenland Eindhoven. Van deze stichtingen is alleen Stichting Museum 

Kempenland nog actief in verband met het juridisch eigenaarschap van de collectie. Het dagelijks 
beheer hiervan ligt bij de Stichting Eindhoven Museum. Bestuursleden van de Stichting EM zijn daarom 

ook altijd lid van de Stichting Museum Kempenland Eindhoven en de directeur is gemachtigd de 
dagelijkse uitvoering op zich te nemen.  
 

Het bestuur wil met het oog op een goede bestuurlijke balans tussen vernieuwing en continuïteit in de 

periode 2017-2018 een rooster van aftreden in werking stellen. Daarbij zal ook een nieuwe voorzitter 

gekozen worden. Daarbij wil het bestuur de evenwichtige verdeling in leeftijd en professies behouden 
en de diversiteit m.b.t. gender en culturele achtergrond vergroten.  

 

Organisatiestructuur 
Na de reorganisatie in het najaar van 2015 is een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. De 
museumhoreca en het kledingatelier zijn uitbesteed. Hierdoor kan de organisatie zich beter richten op 
de inhoudelijke kerntaken. Er is gekozen voor een compacter functiegebouw, waarbij de teamleiders 
van de afdelingen Publiek & Educatie, Collectie, Commercie en de medewerkers marketing en 

personeelszaken samen met de directeur het MT vormen. Het MT komt tweewekelijks bijeen. 
Marketing en Facilitaire Dienst zijn museumbrede functies geworden die ten dienst staan van de 

andere inhoudelijke afdelingen. Er is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd, waarbij wekelijks  
de boekingsagenda wordt doorgesproken en werkzaamheden op elkaar afgestemd. Lijntjes zijn 
hierdoor korter geworden en de slagvaardigheid is toegenomen. 
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Bestuur:

Stichting Eindhoven Museum

Stichting Museum Kempenland 
Eindhoven

Collectie:

collectiebeheer

onderzoek

tentoonstellingen

Publiek & Educatie:

publieksprogramma's

educatieve programma's

presentatie preHistorisch Dorp

Commercie & bedrijfsvoering:

sales & boekingen

winkel & horeca

ICT

Marketing:

marketingcommunicatie

externe relaties media

Facilitaire Dienst:

onderhoud gebouwen

schoonmaak

groen

logistiek en dienstverleningcollectie

Directie:

secretariaat

administratie

personeelszaken

externe relaties
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BIJLAGE 5: TOELICHTING CULTUREEL 

ONDERNEMERSCHAP 
 
EM heeft zich voor 2017-2020 twee samenhangende bedrijfsmatige doelen gesteld, namelijk het 

toegroeien naar 60.000 bezoeken per jaar, en het vergroten van het eigen verdienvermogen. 
 
Het toewerken naar 60.000 bezoeken structureel doen we op twee manieren. Enerzijds zullen de 
marketing- en salesfuncties verder worden geprofessionaliseerd, zodat de zichtbaarheid van EM en in 

het bijzonder het preHistorisch Dorp toeneemt. Anderzijds zal de intensiteit van de bezoekersbeleving 

worden verhoogd door vernieuwing van het publieksaanbod  en educatieve programma’s, zoals in dit 

Activiteitenplan beschreven. Uit het Continu Bezoekersonderzoek blijkt namelijk dat hier voor EM 

kansen liggen om nieuw publiek te trekken en herhaalbezoek te vergroten.  
Daarnaast zullen we in de programmering van evenementen en arrangementen slimmer inspelen op 
actuele historische onderwerpen die bij het brede publiek leven.  

   

Vergroten eigen verdienvermogen 
Het vergroten van het eigen verdienvermogen stelt EM in staat het aanbod te vernieuwen. Daarbij 

willen we het preHistorisch Dorp meer laten renderen, zodat een groter percentage van de subsidie 
aangewend kan worden voor niet het kostendekkende beheer, behoud en presentatie van de collectie. 

Eerder kreeg het preHistorisch Dorp vanwege continuïteit in de bedrijfsvoering prioriteit, hetgeen tot 

een ondermaatse financiering van collectie-activiteiten leidde. Hoewel extra investeringen en hogere 

exploitatiekosten nodig zijn om hogere bezoekerstaantallen in het preHistorisch Dorp te realiseren, 
zullen de daarmee samenhangende hogere inkomsten per saldo meer financiële ruimte genereren ten 
gunste van de collectie. 

 
Op commercieel vlak liggen de grootste kansen in locatieverhuur en arrangementen aan zowel 

particulieren als het bedrijfsleven. De huidige achterstand op het gebied van marketing en sales wordt 
weggewerkt door de zichtbaarheid op diverse aanbiedersfora en de eigen website te vergroten. De 

sales functie wordt versterkt door de medewerkers commercie te trainen in acquisitie en 
klantbenadering. De nochtans reactieve salesfunctie ontwikkelt zich tot een acquisitieafdeling, die 

uiteenlopende maatschappelijke en bedrijfsnetwerken actief benadert om hun bijeenkomsten in het 
preHistorisch Dorp te houden. Op die manier zal het preHistorisch Dorp meer bij beslissers op het 

netvlies komen als locatie voor (thema)bijeenkomsten. Het bestuur van EM werft tevens een nieuw 
bestuurslid met een groot commercieel netwerk om het museum te introduceren bij het bedrijfsleven.  
 

Fondsenwerving 
EM haalt net als veel andere Brabantse culturele instellingen relatief weinig middelen op bij landelijke 
fondsen. In 2015 is begonnen met een bescheiden inhaalslag. Fondsenwerving ligt nu nog bij de 

directeur, omdat het binnen de organisatie ontbreekt aan ervaring. Om de organisatie op dit vlak te 
professionaliseren, zal EM het programma Wijzer Werven, waarvan het Ministerie van OC&W tot 90% 

van de kosten financiert, doorlopen. Dit is een op maat gesneden training- en coachingsprogramma 
voor culturele instellingen voor het optimaliseren van hun financieringsmix en fondsenwerving. In 

teamverband en individueel worden medewerkers van het museum gecoacht, doelen bepaalt en 
intern draagvlak gecreëerd. De aanvraag voor deelname is inmiddels gedaan en een intake is gepland. 
Daarnaast zal de Afdeling Collectie structureel capaciteit vrijmaken voor fondsenwerving. Afhankelijk 

van de aard van projecten, zal tevens gewerkt worden met externe fondsenwervers wanneer dit de 

slagingskans vergroot. 
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Wij hebben de groei aan inkomsten uit fondsenwerving in de meerjarenbegroting conservatief 
ingeschat, omdat de druk op landelijke fondsen toeneemt. Op die manier ondervangen we het risico 
een te rooskleurige begroting in te dienen. Daar staat tegenover dat fondsenwerving mogelijk meer 
op zou kunnen brengen, dan nu voorzien. 
 

Sponsoring 
EM zal de komende jaren haar vriendenkring opnieuw moeten opbouwen. Met de sluiting van de 
Steentjeskerk is het ledental sterk afgenomen. We ontwikkelen nieuw beleid en activiteiten om 
particulieren en bedrijven meer met het museum te verbinden. We streven naar één activiteit per 
kwartaal. De Afdeling Marketing zal hier uitvoering aan geven. Er wordt een bedrijvenkring opgezet 
om sponsoring binnen te halen. Deelname aan Wijzer Werven traint en coacht medewerkers in het 
duurzaam opbouwen van vrienden en sponsorrelaties. Vanuit het bestuur wordt een bestuurslid met 
deze portefeuille belast. Deze bouwt samen met de directeur netwerken verder uit. We zoeken daarbij 
gericht naar inhoudelijke verbanden tussen bedrijven en de activiteiten van het museum. Bijdragen uit 
het bedrijfsleven worden zowel in natura als in geld geworven. Met name de historische bouwplaats 
is geschikt voor bijdragen in natura (mankracht en materieel). 
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BIJLAGE 6. FINANCIËLE RISICOPARAGRAAF 
 

De meerjarenbegroting laat een gezonde, maar ook precaire financiële bedrijfsvoering zien. Wanneer 

inkomsten enigszins tegen of meevallen, heeft dit direct effect op het resultaat. Eindhoven Museum 
voorziet voor de periode 2017-2020 drie mogelijke risico’s: 

 Tegenvallende bezoekersaantallen en daarmee samenhangende inkomsten. 

 Verhoging eigen bijdrage aan de depothuur. 

 Onvoldoende financiële ruimte om het aankoopfonds aan te vullen. 
 

Tegenvallende inkomsten 
De voorziene kostenstijging van diverse afdelingsbudgetten wordt fasegewijs opgehoogd en is 

gekoppeld aan de beoogde groei. Bij tegenvallende inkomsten vormen de afdelingsbudgetten van de 
begroting 2016 het uitgangspunt voor minimale basisexploitatie. Door maandelijkse monitoring van 
bezoekerscijfers en inkomsten houden we grip op de resultaten en kunnen uitgaven waar nodig 
getemporiseerd worden. In noodgevallen zal het projectbudget worden aangesproken. Kostenreductie 

blijft te allen tijde speerpunt, waarbij meevallers ten bate komen van de algemene reserve en/of het 
aankoopfonds om het weerstandvermogen te versterken.  
  

Verhoging eigen bijdrage depothuur 
Tot nu toe heeft de Gemeente Eindhoven de jaarlijkse depothuur  à € 65.000 bekostigd. Een nieuw 
stadsdepot verlaagt de kosten voor opslag van onze collectie naar € 30.000 - € 35.000 per jaar. De 

gemeente heeft zich gecommitteerd zorg te dragen voor de collectie. De middelen daarvoor zijn echter 
nog niet structureel geborgd. De Afdeling Kunst & Economie zet zich hiervoor in. Om een deel van het 

risico te ondervangen is in de meerjarenbegroting een eigen bijdrage van € 16.500 (daarna 
geïndexeerd met 2% per jaar) bij huisvestingkosten opgenomen. Circa € 10.000 is voor de bijdrage aan 

het presentatiedeel van het open depot, omdat de gemeente mogelijk niet financiert. Daarmee 
resteert € 6.500 om het risico van volledige huur op te vangen. Voor de ontbrekende € 25.000 per jaar 

moet dan nog structureel dekking worden gevonden.  
 

Te weinig groei aankoopfonds 
Het aankoopfonds voor de collecties van EM moeten aangroeien tot een bedrag van € 164.750 over 

een periode van vier jaar. Binnen de voorziene exploitatie is dat niet realiseerbaar. Risico is beperkt 

door af te zien van aankopen. Het risico op ernstig verval en achterwege blijven van vernieuwing op 

het preHistorisch Dorp wordt dan doorgeschoven naar de volgende subsidieperiode 2021-2024. 
Eindhoven Museum kan dit risico beperken door: 

 Fondsenwerving voor projecten en aankopen is conservatief begroot om te rooskleurige 

verwachtingen te vermijden. Inkomsten kunnen hoger uitvallen en kosten juist lager. Dit leidt 
tot hogere exploitatieresultaten die ten bate komen aan het aankoopfonds. Goede jaren 
compenseren zo minder goede jaren. 

 Vervanging en nieuwbouw van historische reconstructies kan gedeeltelijk gefinancierd worden 
uit het projectbudget, zie de meerjarenbegroting 2017-2020.  

 


