
1 
 

 

  
 

 

Beleidsplan 2021-2026 
NAAR EEN NIEUWE TOEKOMST 

 
 

Versie dec 2020 
 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon	
Opdrachtgever:  Bestuur Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
Samenstellers:  B. van den Boogert en J.K. Overweel 
 
Status document:  Beleidsplan 2018-2013 vastgesteld 1 november 2017;   

Beleidsplan 2019-2024 vastgesteld 27 februari 2019. 
 Beleidsplan 2021-2026. vastgesteld 10 december 2020 

 



3 
 

  



4 
 

Inhoud	
Colofon .................................................................................................................................................. 2 

Hoofdstuk 1, Inleiding ............................................................................................................................ 5 

Hoofdstuk 2, De collectie ....................................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 3, Het museum als bedrijf .................................................................................................. 12 

Hoofdstuk 4, Het Publiek ..................................................................................................................... 15 

Hoofdstuk 5, Financiën ........................................................................................................................ 22 

Hoofdstuk 6 Samenvatting .................................................................................................................. 23 

 

Bijlagen: 
1. Collectieplan 
2. Educatieplan 
3. Activiteitenplan 
4. Personeel- vrijwilligersplan 
5. Informatieplan 

  



5 
 

Hoofdstuk	1,	Inleiding	
 
Aanleiding 
Voorliggend beleidsplan is een actualisatie van het beleidsplan 2019-2024. 
Dit document dient te worden gezien als een meerjarenplan voor de jaren 2021-2026. 
Door onder meer een toename van de exploitatiekosten van het museum, verandering samenleving en 
technische mogelijkheden is verdergaande professionalisering van het museum noodzakelijk. 
 
De afgelopen jaren is met name door een toename van de exploitatiekosten de financiële situatie van 
ons museum “ingewikkelder” geworden.  
Het is dan ook belangrijk om met goede argumenten de gemeentelijke politiek en/of de publieke opinie 
kenbaar (blijven) te maken dat Streekmuseum Goeree-Overflakkee een essentieel en levendig 
onderdeel uitmaakt van onze gemeenschap. 
 
Door het organiseren van evenementen en het mede hierdoor vergroten van de zichtbaarheid, heeft 
het Streekmuseum zich de laatste jaren meer geprofileerd. Het profileren van het museum blijft echter 
een continu aandachts- en ook zorgpunt. 
Het bestuur wil hierbij een zichtbaar en actief beleid voeren. 
Dat is ook de reden dat het museum in 2021 wil komen tot een “geregistreerd museum” volgens, in 
overeenstemming met de landelijke normen.  
 
Richting subsidieverleners is het anno 2021 belangrijk om het “beleid” te presenteren.  Ook voor het 
bestuur is het prettig om een koers te hebben uitgezet en vastgesteld. Het besturen van het museum 
wordt hierdoor duidelijker. 
 
In dit beleidsplan zullen zowel de doelstellingen 
voor de langere termijn worden aangegeven, als 
ook de concrete plannen die hieruit voortvloeien. 
 
Historische schets van het museum 
De Vereniging Streekmuseum Goeree-
Overflakkee in Sommelsdijk is opgericht in 1949 
op initiatief van de heer A..J. Kruider. De 
doelstelling is om op aansprekende wijze het 
verhaal van de geschiedenis van Goeree-
Overflakkee te vertellen en het erfgoed van het 
eiland te bewaren. 
16 Juli 1956 werd het museum aan de 
Kerkstraat van Sommelsdijk geopend door 
burgemeester Hordijk  van de gemeente 
Sommelsdijk. 
 
 
Missie 
Alvorens iets te kunnen zeggen over de missie 
van het Streekmuseum voor de komende jaren, 
is het belangrijk vast te stellen wat in dit 
verband onder een museum dient te worden 
verstaan en waarom er musea zijn.  
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Definitie van een museum: 
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk 
voor het publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum 
verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de 
materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van 
studie, educatie en genoegen (ICOM 2006). 
 
De museumdefinitie wordt als volgt geïnterpreteerd: 

• Verwerven: het tijdelijke of permanent in bruikleen of eigendom aanvaarden van objecten. 
• Behouden: alle maatregelen die nodig zijn om het object zodanig te bewaren dat het zo 

optimaal mogelijk als museumobject kan functioneren. Hiertoe behoren preventieve en 
actieve conserveringshandelingen, restauratie, veiligheidszorg en informatiebeheer. 

• Onderzoeken: het actief zorg dragen voor onderzoek naar de collectie evenals het borgen en 
overdragen van kennis over de collectie en vaardigheden met betrekking tot instandhouding 
en gebruik van de collectie. 

• Presenteren en bekendheid geven aan: het zowel materieel als virtueel, in dialoog met 
belanghebbenden, publiekelijk bekend en toegankelijk maken van de collectie en informatie 
over de collectie. 

• Documenteren: het vastleggen van primaire en secundaire (meet) resultaten over de 
collectie en instelling. 
 

Bestaansgronden van musea: 
“De musea kunnen door het verzamelen en het beheren van voorwerpen van zo verschillende 
aard en herkomst en door het onderzoeken en beschrijven van de verzamelingen, een hechte 
grondslag geven aan de kennis die toekomstige generaties over hun verleden nodig 
zullen hebben. En als het zo is dat de uitingen van de cultuur vervreemd zijn geraakt van de 
maatschappelijke werkelijkheid, als zij een verzelfstandigd, misschien zelfs 
vercommercialiseerd product zijn geworden, dan zal het cultuurbeleid van de overheid er voor 
alles op gericht moeten zijn om deze vervreemding en vervlakking op te heffen. Daarbij gaat 
het vóór alles om het bieden van mogelijkheden tot aansluiting, herkenning; het gaat er vooral 
om dat mensen zichzelf kunnen terugvinden in een wereld van ervaringen en belevingen die 
zij herkennen, die hen aanspreken en verwant zijn. Het gaat om het gevoel van echtheid en 
betrokkenheid. 
 
Musea, met hun schat aan oorspronkelijk materiaal uit een ver en meer nabij verleden, zijn 
daar bij uitstek geschikt voor. Van overwegend bewarende instelling is het museum veel meer 
geworden tot centrum van informatie en tot een welkome gelegenheid voor een zinvolle 
vrijetijdsbesteding.” 
 
Deze definitie is ontleend aan de nota 'Naar een nieuw museumbeleid', die op 8 december 1976 
aan de Tweede Kamer werd aangeboden door de minister voor cultuur. De visie op het 
cultuurbeleid en de functie van musea in de samenleving, die het verwoordt, gelden vandaag 
de dag onverkort voor het nationaal museumbeleid en vormt de basis van ons handelen. 
 
Op basis van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van de plaatselijke situatie 
neemt het Streekmuseum zich in dit beleidsplan voor de komende jaren (2021-2026) het 
volgende voor: 
Missie van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee 
Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee stelt zich ten doel om de historische verzameling afkomstig 
uit de gemeente Goeree-Overflakkee te beheren, te behouden, selectief uit te breiden en voor een 
zo breed mogelijk publiek te ontsluiten en te presenteren. 
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Doelstellingen 
De doelstelling van de Vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee is in de statuten als volgt 
omschreven:  
 
Doelstelling: 
De vereniging heeft ten doel de stichting en instandhouding van een museum op Goeree-Overflakkee, 
het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, geschriften, boeken, kaarten, tekeningen en 
dergelijke van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard en van al zodanige zaken welke uit 
dat oogpunt in de toekomst van waarde kunnen worden.  
 
De voornoemde doelstelling dient nog iets te worden geconcretiseerd. Zo zou het duidelijk moeten zijn 
dat voorwerpen of objecten een verwantschap dienen te hebben met het eiland Goeree-Overflakkee en 
dat het gaat om het weergeven en behouden van het streekeigene. 
 
Als uitgangspunten voor het toekomstig beleid worden de volgende doelstellingen gehanteerd: 

• Het verzamelen, bewaren, registreren, documenteren en tentoonstellen van voorwerpen die 
een relatie hebben tot het leven en werken van de inwoners van Goeree-Overflakkee. 

• Het museum vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk doelgroepen het museum kunnen en 
willen bezoeken. 

• Vergroten van de naamsbekendheid Streekmuseum 
• Verdergaande professionalisering van het museum met haar collectie, gebouw en 

organisatie 
 
Hoe nu verder ? 
Ter verwezenlijking van de missie en de daarbij horende doelstelling van het Streekmuseum zal 
(aanvullend) beleid op diverse essentiële onderdelen moeten worden vastgesteld en vastgelegd. 
 

• Het museumpubliek van de 21ste eeuw stelt hoge eisen en moet worden gezien als een 
kritische consument. Het Streekmuseum wil haar huidige en het toekomstige publiek goed 
leren kennen, waardoor er steeds kan worden ingespeeld op de wensen van de klant.  Ook 
de openingstijden zullen hierbij nader worden beschouwd. 

 
• De collectie is op een enkele uitzondering na, vrijwel volledig opgebouwd uit schenkingen 

van inwoners van Goeree-Overflakkee. Van groot belang is het veilige, professionele imago 
van het Streekmuseum, waardoor toekomstige schenkers hun voorwerpen met een gerust 
hart aan de zorg van het Streekmuseum toevertrouwen. Een goed omschreven 
verzamelbeleid, waarin de grenzen van het verzamelgebied worden aangegeven, is voor een 
museum met een brede collectie als die van het Streekmuseum, van groot belang. In 
collectieplan (bijlage 1) krijgt het verzamelen en het eventueel “ontzamelen” 
(herbestemmen) aandacht. 
 

• De behoud- en beheerfunctie geeft het museum een zware verantwoordelijkheid. De 
collectie moet op verantwoorde wijze worden geregistreerd, geïnventariseerd en vervolgens 
op zodanige wijze worden beheerd en geconserveerd, dat ze voor toekomstige generaties 
wordt veiliggesteld. Hiertoe zijn in het collectieplan richtlijnen en voorwaarden opgenomen. 
 

• De educatieve taak van het Streekmuseum wordt in het educatieplan (bijlage 2) beschreven. 
 

• Met het tentoonstellingsbeleid speelt het Streekmuseum onder meer in op actuele 
gebeurtenissen en thema’s, en worden onderdelen van de collectie nader uitgelicht. In het  
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Tentoonstellings-, activiteitenprogramma (bijlage 3) wordt een overzicht gegeven van het 
tentoonstellingsprogramma voor het jaar 2021. Jaarlijks wordt dit geactualiseerd. 
 

• In het personeelsplan en het vrijwilligersplan (bijlage 4) komt aan de orde op welke wijze er 
in het museum voorwaarden voor een plezierig en efficiënt werkklimaat wordt gecreëerd. 
 

• Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is nog geen erkend museum. Hierdoor is de 
museumjaarkaart niet geldig in het museum. In 2018 is een aanvang genomen om de 
mogelijkheden te bezien langs welke weg ons museum in het landelijk museumregister kan 
worden opgenomen. Een dergelijk predicaat is bij sommige subsidie verlenende instanties 
verplicht. Op 1 mei 2020 heeft hiertoe een formele audit plaatsgevonden door het Bureau 
Museumregister Nederland. 

 
• Het is noodzakelijk enkele werkgroepjes samen te stellen en die enige ruimte te geven de 

onderwerpen verder uit te diepen en met voorstellen te komen hoe te zaken verder te 
brengen. Het is raadzaam om ook een tijdsafspraak/planning mee te geven voor de 
terugkoppeling. 
Voorstel voor opstellen werkgroepen: 

 
1. Werkgroep Locatie en Gebouw 

 
2. Werkgroep Financiën, Juridische zaken, Bedrijfsvoering en Ledenwerving 
 

Naast de bestaande werkgroepen: 
 

1. Werkgroep Collectie en Beheer 
(Selectiecommissie) bestaand, maar met 
lage frequentie) 

 
2. Werkgroep Communicatie, Activiteiten 

en Educatie. 
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Hoofdstuk 2, De collectie 
 
Het Streekmuseum is in de eerste plaats opgericht om de historische verzameling afkomstig uit 
Goeree-Overflakkee te bewaren. Ook in de toekomst richt het museum zich op het verzamelen en 
bewaren van cultureel-historische waardevolle voorwerpen, nagenoeg uitsluitend van Goeree-
Overflakkee. 
De collectie van het museum is omvangrijk en bevat een aantal voorwerpen die beslist uniek en 
onvervangbaar is. Een enkele keer worden nog zaken aangeboden, die van belang zijn voor de collectie. 
Bij aankoop moet vaak snel worden gehandeld. Er is een budget voor speciale aankopen. 
 
Wat is nu eigenlijk de kerncollectie en welke deelcollecties zijn te onderscheiden? Om dit te bepalen zijn 
van belang: 

• geografische grens 
• tijdsgrenzen 
• thematische grenzen 
• kwalitatieve grenzen 
• documentaire waarde 

 
Allereerst dient de positionering van het museum, eigenlijk de collectie, worden bepaald. De collectie 
bestaat uit een bonte verzameling voorwerpen. Er zitten kostbare stukken tussen, maar ook eenvoudige 
gebruiksvoorwerpen. Toch kan een eenvoudig voorwerp meer waarde vertegenwoordigen voor de 
museumcollectie en in dit geval de streek, dan bijvoorbeeld een kostbaar sieraad. We spreken dan over 
cultuurhistorische waarde. Dit is een relatief begrip en voor elk museum anders te hanteren. Als een 
museum een duidelijk omschreven doelstelling of missie heeft, moet aan de hand daarvan de 
cultuurhistorische waarde van een voorwerp zijn te bepalen. 
  
In de doelstelling van het museum is sprake van het verzamelen, beheren, bestuderen en tentoonstellen 
van voorwerpen en documenten van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard, betrekking 
hebbend op Goeree-Overflakkee en van al zodanige zaken welke uit dat oogpunt in de toekomst van 
waarde kunnen worden voor de streek. 
 
Zo is het verzamelgebied geografisch afgebakend en wordt uitgegaan van een bepaalde kwalificatie. 
Voldoet een voorwerp van pakweg tien jaar oud niet aan de in de doelstelling verwoorde kenmerken 
(oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard), dan valt deze sowieso buiten het verzamelgebied 
van het museum. Nu zijn deze begrippen voor velerlei uitleg vatbaar, maar met name bij voorwerpen 
van na 1953 zal zeer kritisch moeten worden gekeken. 
 
De collectie van het Streekmuseum heeft één ‘bindende factor’, namelijk Goeree-Overflakkee. De 
kerncollectie bestaat eigenlijk uit een aantal deelcollecties. Om nu te zeggen, dat de voorwerpen die 
permanent in het museum staan opgesteld tot de kerncollectie kunnen worden gerekend, is 
verdedigbaar, maar dan zou de kerncollectie wel erg groot zijn. Eigenlijk bestaan er meerdere 
deelcollecties, waarvan een deel tot ‘de kerncollectie’ kan worden aangemerkt. De volgende 
deelcollecties zijn te onderscheiden: 

• landbouw en visserij 
• woning en inrichting (meubilair, tegels, gebruiksvoorwerpen) 
• bestuur en schutterij (rechtspraak, wapens) 
• oudheidkunde (archeologie, gevelstenen) 
• kleding en textiel (klederdracht, sieraden, merklappen, vlaggen) 
• ambachten en handel (gereedschappen, winkel) 
• schoolklas en speelgoed 
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• eten en drinken (bestek, glaswerk, aardewerk) 
• verkeer en vervoer (scheepvaart, sleeën, tram) 
• Tweede Wereldoorlog 
• Watersnoodramp 1953 
• Topografie en documentatie (kaarten, foto’s, schilderijen, boeken) 

 
 

Collectievorming 
Verzamelen 
Niet dat het museum op grote schaal op zoek gaat naar nieuwe voorwerpen, maar eigenlijk meer 
gericht gaat werven. Het gaat daarbij niet zozeer om de kwantiteit, maar om de kwaliteit; echte 
aanwinsten dus. Alvorens daarmee te kunnen starten is een zo volledig mogelijke inventarisatie van de 
collectie van belang; want zo kunnen eventuele lacunes in de collectie aan het licht komen. Door te 
trachten deze lacunes op te vullen is er in feite sprake van een gericht wervingsbeleid. Het is dan ook 
mogelijk hiervoor geld te reserveren, alhoewel de gemeente als subsidiegever het museum weinig 
ruimte geeft voor het doen van aankopen. 
 
Selecteren en afstoten 
De omvang van de collectie is dusdanig groot dat dit niet alleen problemen geeft met de opslag, maar 
ook dat volledige registratie ondoenlijk is. De objecten in het museum zijn grotendeels geregistreerd en 
gefotografeerd. Dat geldt ook voor een groot deel van de voorwerpen in het depot. Toch is nog een 
aanzienlijk deel van de collectie niet geregistreerd. Van veel van die voorwerpen is het de vraag of zij 
wel in het collectieprofiel van het museum passen. Het bestuur zal deze voorwerpen goed onder de 
loep moeten nemen en eventueel afstoten. Dit zal in het collectieplan nader worden toegelicht. 
 
Herkomst en eigendom 
Een groot deel van de aanwezige voorwerpen is door schenking verkregen. Een kleiner 
gedeelte is aangekocht. Enkele voorwerpen zijn in bruikleen afgestaan. Hiervoor zijn 
bruikleenovereenkomsten opgesteld. 
 
Cultuurhistorische waarde 
Gelet op het feit dat het overgrote deel van de collectie uit Goeree-Overflakkee afkomstig is, 
en dus representatief voor het verleden van het eiland, kan gesteld worden dat de waarde van deze 
collectie voor Goeree-Overflakkee onvervangbaar is. 
 
Collectieregistratie, documentatie en onderzoek 
De collectie werd jarenlang handmatig geregistreerd. Met het oog op de voordelen van een 
geautomatiseerd collectieregister is jaren geleden een computer aangeschaft, inclusief een 
toepassing voor de registratie van onze collectie. 
 
Voor de digitale duurzaamheid van dit registratiesysteem verwijzen we naar bijlage 5, het 
Informatiebeleid. 
 
Registratie en documentatie 
De voorwerpen in het museum zijn veelal geregistreerd en gefotografeerd. Doordat het museum 
grotendeels thematisch is opgezet, is destijds voor deze wijze van nummering gekozen. Wanneer 
voorwerpen (tijdelijk) worden verplaatst, wordt in de computer de verblijfplaats aangepast. 
 
Om een goed inzicht te krijgen in de collectie is een zo volledig mogelijke registratie een absolute must 
en dient dan ook de hoogste prioriteit te hebben. Als het om objecten in het depot c.q. opslag gaat, 
dient te worden afgevraagd: hoe ver zal er moeten worden gegaan met de registratie? Veel van de 
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voorwerpen in het depot staan daar niet voor niets. Ze staan er misschien al tientallen jaren en komen 
mogelijk in aanmerking om te worden afgestoten. Maar er staan ook voorwerpen die wel 
cultuurhistorisch van belang kunnen zijn, maar die om de een of andere reden nu niet in het museum 
staan opgesteld, maar wellicht een ander jaar wel. Deze objecten dienen zo volledig mogelijk te worden 
beschreven. De andere, de mogelijk af te stoten voorwerpen, kunnen eigenlijk direct op een selectielijst 
worden geplaatst, waarna door het bestuur, conform het op te stellen collectieplan, wordt besloten wat 
ermee te doen. 
 

Behoud en Beheer 
Preventieve conservering 
Alle ruimten zijn voorzien van centrale verwarming, zodat de temperatuur in de wintermaanden tussen 
de 15-18oC kan worden gehouden. Het is de bedoeling om in het museum klimaat – en lichtmetingen te 
verrichten en deze te analyseren. Hieruit kunnen eventueel verbetermaatregelen uit voortvloeien. 
 
Van groot belang is het zoveel mogelijk stofvrij houden van het museum. Stof kan schimmels 
veroorzaken en ongedierte aantrekken en dat kan funest zijn voor bepaalde museumstukken. Goed 
schoonhouden van het museum is daarom een belangrijke taak van de beheerder. 
 
Lichtbeheersing is een punt van aandacht. De meeste ramen zijn inmiddels voorzien van rolgordijnen, 
zodat buitenlicht zoveel mogelijk wordt geweerd. Bij de kwetsbaarste voorwerpen - zoals textiel - wordt 
getracht aangepaste belichting toe te passen. 
Door successievelijke vervanging van lampen door aangepaste verlichting (minder LUX en UV) wordt 
eraan gewerkt, dat de museumobjecten zomin mogelijk bloot worden gesteld aan schadelijke straling. 
De resultaten van de geplande lichtmetingen zullen hiertoe leidend zijn. Er wordt een verlichtingsplan 
opgesteld. 
 
Actieve conservering en restauratie 
De beheerder is in eerste instantie belast met het onderhoud van de collectie. Bij grote/belangrijke 
restauraties wordt een vakkundig restaurator ingeschakeld. Door derden worden zo nu en dan 
bedragen beschikbaar gesteld om noodzakelijke restauratie(s) te kunnen uitvoeren. Meestal duurt het 
enige jaren voordat de financiering van een restauratieproject rond is. Bij restauraties wordt overigens 
zoveel mogelijk getracht de authenticiteit van het voorwerp te behouden. Er is geen restauratieplan 
opgesteld. In het collectieplan zal hier nader op worden ingegaan. 
 
 

 

Draaimolen 1892 
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Hoofdstuk	3,	Het	museum	als	bedrijf	
 
Het museum is gevestigd in vijf trapgevelhuisjes (± 1630), een 'brandweerhuisje' (± 1630) en een 
woninkje (± 1730) aan het Kerkstraatje te Sommelsdijk. De achterzijde van de pandjes wordt gevormd 
door de koormuur van de oude dorpskerk. Alle pandjes staan op de Rijksmonumentenlijst. De 
voormalige huisjes zijn tussen 1954-1972 grondig gerestaureerd, en hebben vanaf dat moment de 
bestemming museum gekregen. Het geheel vormt een fraaie ambiance voor een museum, maar een 
dergelijke monumentale omgeving kent een aantal bouwkundige beperkingen, zoals toegankelijkheid. 
Doordat de panden na restauratie direct zijn ingericht tot museum, zijn er geen dringende interne 
aanpassingen noodzakelijk. De panden worden gehuurd van de gemeente Goeree-Overflakkee, die zorg 
draagt voor het onderhoud. Het museum verkeert bouwkundig in een redelijke staat. 
Er zit wel zout in de muren ten gevolge van de watersnood van 1953 wat plaatselijk voor problemen 
zorgt. Daarnaast is de gehele achterwand van het museum (kerkmuur) in een dusdanige staat dat 
frequent nieuw pleisterwerk moet worden aangebracht. Er zijn vochtproblemen wat ook nadelige 
gevolgen kan hebben op de voorwerpen. 
Door het bestuur zijn al kleinschalige voorzieningen gerealiseerd om de luchtvochtigheid te beperken. 

 
Locatie	
De gebouwen en Groot Rapen Burgh zijn eigendom van de gemeente Goeree-Overflakkee en 
worden tegen een huurprijs aan het museum ter beschikking gesteld. 
De huidige locatie in Sommelsdijk blijft de hoofdlocatie voor het museum. Bestuur voorziet geen 
verhuizing. 
Wel is de herkenbaarheid en zichtbaarheid van deze locatie een aandachtspunt. 
 
De noodzakelijk acceptatie van de kenmerken van de panden maakt dat er dan beperkingen blijven 
voor toegankelijkheid, beperkende ruimtelijke kwaliteiten en oppervlakten. 
Er dient onderzocht te worden welke aanpassingen in het pand technisch wel mogelijk zijn en 
uiteraard welke kosten daarvoor gemaakt moeten worden. (inclusief financiering daarvan) 
Voorbeelden: Is de ruimtelijkheid te vergroten, kan het binnenplaatsje overdekt worden, is de 
toegankelijkheid voor mensen met een beperking (deels) op te lossen. 
 
Uitbreiding	
Door ontwikkelingen in 2015-2016 is het voor het museum niet mogelijk gebleken pandjes aan te 
schaffen in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Uitbreiding aan de achterzijde van het museum is een 
logische keuze. Herbouw van het koor van de kerk zal in samenwerking met de Nederlands 
Hervormde Kerk (PKN) worden onderzocht. 
 
Op	andere	locatie	
Er is gesproken over het verplaatsen van het museum naar het toeristisch centrum op de kop van 
het eiland. Als voorkeurlocatie werd gekeken naar Ouddorp. Tijdens een aantal sessies met het 
bestuur is besloten te blijven op de huidige locatie in Sommelsdijk.  
 
Pop-up (=kleine deeltentoonstelling van materiaal en spullen in lege panden/etalages/vitrines etc.) 
kan ook interessant zijn om opgeslagen stukken te tonen en als verwijzing te dienen naar de 
hoofdvestiging.  
De etalage van winkelpand V.d. Kamp, Westdijk Middelharnis wordt sinds enige jaren gebruikt als  
pop-up. 
 
 



13 
 

 
Groot	Rapenburgh	
Recht tegenover het museum is een werkplaats/depot gevestigd. Op de begane grond wordt door de 
beheerder onderhoudswerk e.d. uitgevoerd. Er is de afgelopen jaren het nodige geïnvesteerd om de 
arbeidsomstandigheden van de beheerder te verbeteren. De voorkamer is ingericht als woonkamer. 
Hier wordt door de beheerder onder meer de lunch genuttigd, en verricht zij allerlei administratieve 
werkzaamheden. De eerste verdieping en de zolder van het pand doen dienst als depot. Het gehele 
pand is voorzien van centrale verwarming. De zolderverdieping inclusief dak is in 1991 vernieuwd. De 
depotruimte is momenteel zo goed als vol. 
Bezien zal worden hoe het gebruik van Groot Rapenburgh optimaal kan plaatsvinden. In 2020 is in het 
gebouw een nieuwe keuken geplaatst. 
 
De	Ouwe	Stee	
In Achthuizen is een oude boerderij die wordt gebruikt als (tijdelijk) depot.  
 
Verzekeringen	
De volgende verzekeringen zijn afgesloten: 

• Collectie 
• Materiaal 
• Personeel 
• Vrijwilligers 
• Bestuur 

 
Beveiliging	
Veiligheid 
In 2008 is er een Calamiteitenplan vastgesteld, waarin aan allerlei veiligheidsaspecten aandacht wordt 
besteed. Hierbij ligt de nadruk op het behoud van de collectie. In 2020 is dit plan geactualiseerd. 
 
Brandbeveiliging 
Het museum beschikt over een brandalarmeringsinstallatie, die het alarm - via de alarmcentrale - 
doorgeeft aan de brandweer. Er is een onderhoudscontract en ook de brandweer ziet toe op de 
brandblusmiddelen in het museum. De gemeente Goeree-Overflakkee onderhoudt de 
noodverlichting en andere ontruimingsfaciliteiten. 
In 1997 is de elektrische installatie in het museum vernieuwd. Bovendien wordt de centrale 
verwarmingsinstallatie door een monteur jaarlijks gecontroleerd. 
 
Inbraakbeveiliging 
Het museum beschikt over een inbraakbeveiligingsinstallatie, die een melding doorgeeft aan de 
plaatselijke Beveiligingsdienst. De installatie is in 2004 vernieuwd en voldoet aan alle eisen. Ook 
beschikt het museum over het nodige inbraak werend hang- en sluitwerk. 
 
Sleutelplan 
Een sleutelplan maakt onderdeel uit van het personeel en vrijwilligersplan in bijlage 4. 
 
Automatisering	
Digitale informatie en - interactie is niet meer weg te denken uit het museum. Het Streekmuseum 
wil de collectie in een brede context presenteren. Digitale media bieden hiervoor vele creatieve 
mogelijkheden. Er is in 2017 een internetvoorziening in het museum.  
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Personele	organisatie	
De organisatie van het museum is zo doelmatig mogelijk gehouden. Het museum kent een 
bestuur, bestaande uit 8 personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden 
met een aantal competenties. (Bijlage 4) Het museum kent één werknemer, de 
beheerder. 
 
De beheerder 
De beheerder is belast met het dagelijkse reilen en zeilen van het museum, dit in overleg met het 
dagelijks bestuur c.q. diegene die door het bestuur hiertoe is aangewezen. 
Haar werkzaamheden zijn velerlei, zoals kaartverkoop, schoonhouden museum, onderhoud gebouwen, 
reparaties voorwerpen, verzorgen rondleidingen, registratie voorwerpen. Een veelomvattende en 
verantwoordelijke baan dus. (Zie verder Bijlage 4).  
Een probleem vormt haar vervanging. Met name bij ziekte is hiervoor (nog) geen goede oplossing 
voorhanden. Het inhuren van extra personeel is te duur. Gezocht moet dan ook worden naar een aantal 
vaste vrijwilligers die kunnen invallen, om de continuïteit qua openstelling te kunnen garanderen. De 
beheerder is werkzaam via het Webego. 
 
Vrijwilligers	
Het aantal vrijwilligers dient uitgebreid te worden. Bezetting tijdens de zaterdagen en 
vakantieperioden is een aandachtspunt.. 
 
In het Streekmuseum werken ongeveer 50 vrijwilligers. Met iedere vrijwilliger is/wordt een 
“Vrijwilligersovereenkomst” gesloten. Het werken met vrijwilligers is uiterst zinvol, zowel voor het 
Streekmuseum als voor de vrijwilligers zelf. Een goede coördinatie en duidelijke afspraken zijn echter 
een voorwaarde.  Het vrijwilligersbeleid van het Streekmuseum zal er op gericht moeten zijn, waarbij 
beide partijen optimaal van elkaar kunnen profiteren.  Dit betekent dat de organisatie van het 
vrijwilligerswerk zo efficiënt mogelijk zal moeten verlopen en dat tegelijkertijd de vrijwilligers 
kunnen ervaren dat hun inzet zinvol is en wordt gewaardeerd door het museum. 
 
In het vrijwilligersplan wordt dit onderdeel nader uitgewerkt (bijlage 4). 
 

 

Enthousiaste vrijwilligers tijdens het 70-jarig jubileum van het museum  
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Hoofdstuk	4,	Het	Publiek	
 
Alhoewel het museum een fraaie collectie bezit, moeten de bezoekers in eerste instantie dicht bij huis 
worden gezocht: allereerst de bewoners van Goeree-Overflakkee en verder de toeristen die in de streek 
verblijven. Het bezoek van beide groepen, maar met name de laatste (grote) groep, is sterk afhankelijk 
van het weer; het museum is per slot van rekening een slechtweer-voorziening.  
 
Van groot belang voor het bezoek is ook de locatie. Het Kerkstraatje is al een bezienswaardigheid op 
zich, maar de afstand naar het drukker bezochte Middelharnis is voor velen toch net te ver. Er wordt 
vanzelfsprekend het nodige gedaan aan promoting en de vergroting van de naambekendheid. De relatie 
met de plaatselijke VVV en culturele instellingen, zoals collega-musea is uitstekend en zij zorgen voor 
een goede pr. 
Het aantal bezoekers lag in 2015 en 2017 rond de 4000. In 2018 een record met 7000 bezoekers! In 
2019 was dit aantal ruim 5000. Het bestuur wil het bezoekersaantal vermeerderen. Het bestuur ziet 
echter niets in dure reclamecampagnes of een radicale wijziging van de opstelling. Bovendien is het dan 
maar de vraag of het extra publiek trekt. Financieel gaat men er wellicht eerder op achteruit dan op 
vooruit. 
 
Wat wordt er momenteel gedaan om het museum te promoten?  
Allereerst beschikt het museum over folders. De folders worden over het hele eiland verspreid op 
plaatsen waar veel potentiële bezoekers komen: onder andere bij het VVV, campings en collega-musea 
in de buurt.  
De website is in 2020 vernieuwd en is actueel: www.streekmuseum.nl 
Er wordt weinig geadverteerd: de kosten zijn vaak veel te hoog. In de plaatselijke kranten is wel de 
nodige publiciteit voor het museum. Bijna wekelijks wordt het museum vermeld. 
In 2016 is een frame (reclamebord) aangeschaft. Dit frame zal de komende jaren veelvuldig worden 
ingezet.  
 
Het museum wordt jaarlijks bezocht door tientallen schoolklassen, afkomstig van het gehele eiland. Een 
groot aantal scholen is dan ook lid. Bij de toeristen zijn het vaak gezinnen. De toegangsprijs voor 
kinderen tot 12 jaar is bewust laag gehouden, daarenboven is voor gezinnen een speciale gezinskaart 
verkrijgbaar, zodat een alleszins billijke entreeprijs gehanteerd kan worden. Het bestuur vindt het zeer 
belangrijk, dat met name kinderen kennis nemen van de historie en het fenomeen museum. De 
schoolklassen bezoeken het museum buiten de openingstijden en worden rondgeleid door de 
beheerder en/of enkele vrijwilligers. Bij bijvoorbeeld kinderfeestjes bestaat de mogelijkheid om een 
speurtocht door het museum te organiseren. Bij de beheerder zijn gratis vragenformulieren 
verkrijgbaar. 
Het museum wordt niet alleen bezocht door Nederlanders. In het gastenboek komen veel 
internationale plaatsnamen voor. Er zijn daarom speciale Engelstalige en Duitstalige rondleidinggidsjes 
aanwezig. 
 
Het museum richt zich ook de komende jaren op een breed publiek. De wijze waarop onze 
potentiële bezoekers worden benaderd, is afhankelijk van de doelgroep. 
 
Jeugd	
Mede gelet op onze plannen tot een grotere toegankelijkheid van het museum voor jong en oud, 
willen wij vooral het educatieve programma voor de jeugd de komende jaren nog verder uitbreiden. 
Hiervoor is een educatieplan opgesteld. 
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Kinderfeestjes	
Het is mogelijk diverse kinderfeestjes te kiezen: 

• Archeoloog voor 1 dag 
• Zoek de schat van kapitein Zeebeer (inmiddels gerealiseerd) 
• Ot en Sien 

Verdere mogelijkheden zullen worden bezien. 
 
Toeristen	
Op dit moment zijn er voorzieningen in het Streekmuseum die gericht zijn op onze buitenlandse 
gasten. In 2018 is een Duitse versie verschenen van de film over de ontstaansgeschiedenis van 
Goeree-Overflakkee en is een Duitstalige informatiefolder over het museum uitgebracht. 
In 2020 zijn er van alle filmpjes Engelse en Duitse versies verschenen. Ook zijn alle 
touchscreenschermen aangepast voor de Engelse en Duitse bezoekers.  
Dit is gerealiseerd dankzij subsidie van de provincie. Evenals de VR beleving over de Watersnood die 
in het Duits en het Engels is gerealiseerd in de zomer van 2020. 
 
Goeree-Overflakkee wil graag meer buitenlandse toeristen trekken en zich als aantrekkelijke 
reisbestemming op de kaart zetten. Het Streekmuseum werkt graag mee aan deze ambitie. 
Het museum wil zich dan ook presenteren als “must see” voor de buitenlandse gasten, waardoor het 
bezoekersaantal van deze categorie (ongeveer 10% van al onze bezoekers (700 in 2018)) significant 
gaat toenemen. 
Er zal een marketingcampagne van start moeten gaan om de Duitstalige en Engelstalige bezoeker te 
trekken. Ook inspelen op de (school)vakanties van de Duitse en Engelse gast is een must. 
 
De meeste toeristen verblijven in de recreatieparken te Ouddorp. Ook de toeristen van 
recreatieparken buiten het eiland behoren tot de doelgroep. Daarnaast zijn, met name in de 
zomerperiode, de dagjesmensen uit Vlaanderen een doelgroep. 
De tendens is dat het hele jaar door de recreatieparken bezet zijn.  
 
Streekmuseum Goeree-Overflakkee moet zich bij de inrichting van museale presentaties en de 
ontwikkeling van educatie activiteiten dus rekenschap geven van het feit dat toeristen een 
belangrijke potentiële bezoekersgroep zijn of zullen gaan worden. 
Hierbij moet niet alleen rekening worden gehouden met de individuele toerist, maar ook met de 
bezoeker die in groepsverband het eiland bezoekt. Hierbij wordt met name gedacht aan busreizen 
vanuit België. 
 
Plaatselijke	bevolking	
De plaatselijke bevolking wordt bij het museum betrokken door exposities die nauw 
aansluiten bij het verleden van Goeree-Overflakkee. Het ligt in de bedoeling om hier ook de 
komende jaren mee door te gaan. 
 
Samenstelling	en	omvang	van	het	publiek	
Het publiek is voor een belangrijk deel samengesteld uit toeristen en dagjesmensen. Het 
merendeel hiervan is 60+. Daarnaast wordt het museum regelmatig bezocht door groepen 
schooljeugd. De “lokale” tentoonstellingen hebben meer de belangstelling van de plaatselijke 
bevolking. 
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Kennisoverdracht	
In aansluiting op de missie van het Streekmuseum is het overdragen van kennis over het verleden 
van Goeree-Overflakkee een kerntaak. 
In het educatieplan (bijlage 2) zullen de verschillende doelgroepen en educatieve programma’s 
worden beschreven. 
 
Toegankelijkheid	
Het museum bevindt zich in het centrum van Sommelsdijk. De bereikbaarheid van het museum met 
de auto is goed.  Bezoekers die met het openbaar vervoer komen moeten slechts ca 5 minuten 
lopen. De parkeergelegenheid bij het museum is voldoende, met uitzondering van de woensdag 
wanneer het weekmarkt is. 
Het Streekmuseum is onderdeel van een fietsroute op Goeree-Overflakkee. 
Op een aantal plaatsen in de gemeente staan verwijzingsborden naar het museum. Deze zijn op 
verzoek van het Streekmuseum (2015) geplaatst door de gemeente Goeree-Overflakkee in 2016. 
 
Als er bijvoorbeeld tijdens een rondleiding een tweede man nodig is, is er een aantal vrijwilligers op wie 
de beheerder een beroep kan doen. Als de beheerder in de zomermaanden met 
vakantie gaat, nemen de bestuursleden en vrijwilligers zolang waar. Er bestaat echter geen regeling om 
in te vallen tijdens (langdurige) ziekte van de beheerder. Hiervoor dient een oplossing te worden 
gezocht. Het inhuren van extra personeel is te kostbaar. Het is daarom zaak een vaste kern van 
vrijwilligers te creëren, die kunnen invallen voor de beheerder. Zie hiervoor het personeels- en 
vrijwilligersplan. 
 
Minder	validen	
Het museum is zeer beperkt toegankelijk voor minder validen. Slechts de begane grond. In de 
komende jaren zal worden bezien hoe dit kan worden verbeterd. Het realiseren van een traplift is 
een wens en mogelijk het toilet aanpassen voor minder validen. 
 
Horecafaciliteiten	
In het museum is een koffiehoek aanwezig. Hier kunnen max. 25 museumbezoekers een eenvoudige 
consumptie gebruiken. De koffiehoek wordt in eigen beheer geëxploiteerd. Deze ruimte wordt ook 
gebruikt als ontvangstruimte voor groepen en als filmruimte. Bezien moet worden hoe de 
aantrekkelijkheid van deze ruimte kan worden vergroot. 
 
Museumwinkel	
In het museum wordt ouderwets snoepgoed verkocht bij de balie in de ontvangsthal. 
In de ontvangsthal kan men tal van producten van Goeree-Overflakkee te koop naast boeken en 
kaarten. Zoals Flakkeese onderzettertjes met spreuken en uitspraken in het dialect en vlaggen van 
de kernen op Goeree-Overflakkee en sleutelhangers met plaatsnamen in het dialect. 
Frequent wordt bezien of het assortiment op een eenvoudige wijze kan worden uitgebreid waardoor 
een bezoek aan de museumwinkel nog aantrekkelijker wordt gemaakt. 
Sinds begin 2020 is het ook mogelijk om een deel van het winkelassortiment via de webshop te 
kopen.  
 
Openstelling	
In 2016 is besloten de openingstijden van het museum met twee maanden te verruimen. 
Het museum is in principe geopend van 1 maart t/m 31 oktober op dinsdag t/m zaterdag van 14.00 tot 
17.00 uur, ook op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Buiten openingstijden is het museum voor 
groepen geopend. Hiervoor dient men een afspraak te maken met de beheerder. Hiervan wordt 
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regelmatig gebruik gemaakt, zeker door schoolklassen. In de winterperiode gelden aangepaste 
openingstijden. 
Verruiming openstelling vormt een punt van aandacht. 
 

Presentatie	vaste	collectie	
Vaste collectie 
Er is onvoldoende ruimte om de gehele collectie op een goede manier te exposeren. Daarom 
worden er zo nu en dan zaken gewisseld. De bijschriften zijn sober gehouden, dus geen uitvoerige 
beschrijvingen. Bovendien is lang niet elk voorwerp voorzien van een bijschrift. Bij een bijzonder en 
voor de meeste mensen onbekend voorwerp staat wel vermeld wat het behelst. Voor nadere 
informatie is een rondleidinggids te koop bij de beheerder. Het verhaal van de collectie is 
aantrekkelijker gemaakt door het realiseren van geluidsfragmenten. 
 
Enkele malen per jaar verzorgt het museum publicaties in de lokale bladen. Het kan daarin gaan over 
speciale objecten, maar ook over geschiedkundige gebeurtenissen. Het een en ander geschiedt op ad 
hoc basis. Het laten verschijnen van eigen uitgaven vergt een forse investering; daarenboven 
verschijnen er geregeld publicaties over de historie van het eiland, zodat het vooralsnog niet interessant 
is eigen uitgaven ter hand te nemen. Voor publicaties dient te worden gezocht naar mensen, die 
deskundig zijn op hun vakgebied. Het onderzoek doen naar en publiceren over museumobjecten wordt 
door het bestuur ook gezien als een museale taak. Door onderzoek komt men immers meer te weten 
over de historie van de streek. 
In de Corona-tijd (april-juli) is door het museum dagelijks een item uit de museumcollectie geplaatst op 
Facebook met een uitgebreide omschrijving.  
 
In 2018 is een Virtual Reality beleving over de watersnood uit 1953 gerealiseerd met behulp van 
gemeentelijke en provinciale subsidies. Op een indringende doch respectvolle wijze wordt de kijker 
meegenomen naar de rampzalige nacht van 1 februari 1953. 
Het museum heeft door deze presentatie een belangrijke publiekstrekker gekregen die zelfs 
genomineerd is voor een Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival.  
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Tijdelijke tentoonstellingen 
Het museum beschikt niet over een afzonderlijke expositieruimte. Voor exposities wordt ruimte 
gemaakt op een bestaande afdeling in het museum. De ruimte is uiterst beperkt, zodat de presentatie 
van het tentoongestelde niet altijd optimaal kan zijn. Een geschikte expositieruimte is niet te maken 
binnen het museum, daarvoor worden de ruimten te klein geacht. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van kant en klare bruikleententoonstellingen, daar zij veelal geen 
directe relatie hebben met de streek. Wisselexposities geven de mogelijkheid voorwerpen te tonen, die 
al jarenlang niet meer in het museum te zien zijn geweest, of om 'gewone' museumstukken extra in het 
zonnetje te zetten. Bovendien geeft een expositie de nodige stof voor publiciteit. Vanwege de extra 
publiciteit of juist voor de expositie bezoeken meer en/of andere mensen het museum. Mensen die het 
vorige jaar het museum hebben bezocht overwegen ook het nieuwe seizoen weer een kijkje te nemen. 
Bij wisselexposities worden niet alleen voorwerpen uit het depot getoond, er wordt ook wel een oproep 
gedaan aan particulieren om voorwerpen in bruikleen te geven. Hierdoor kunnen nog nimmer 
geëxposeerde objecten voor het eerst aan een groot publiek worden getoond. Het geeft wel extra 
administratie, maar daar staat tegenover dat zo nu en dan bruiklenen worden omgezet in schenkingen. 
 
Het streven is om regelmatig (2 keer per jaar) tijdelijke tentoonstellingen te realiseren. De 
tentoonstellingen vormen een onderdeel van het museumbeleid en sluiten aan bij de doelstellingen.   
 
Het Streekmuseum hecht aan samenwerking met collega-musea en andere  (culturele-) instellingen. 
Het gezamenlijk samenstellen van een tentoonstelling die op meerdere locaties te zien is, behoort 
hierbij tot de mogelijkheden. 
Het doel van de tijdelijke tentoonstellingen is drievoudig: 

• In de eerste plaats bereikt het museum steeds weer nieuwe doelgroepen, die belangstelling 
hebben voor specifieke onderwerpen (marketing- en pr waarde) 

• Het onderzoek voorafgaand aan de tentoonstelling dient dikwijls ook de documentatie van 
de eigen museumcollectie en versterkt de kennis over de collectie (wetenschappelijke 
waarde) 

• Ook hebben tentoonstellingen dikwijls een educatief aspect. 
 

Er wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld inclusief tentoonstellingen. (bijlage 3). 
 
Public	Relations	
Social Media worden ingezet om de herkenbaarheid van het museum te vergroten. 
Er staan inmiddels uitnodigende bewegwijzering voor automobilisten vanaf de provinciale weg en 
overige doorgaande routes. 
 
Met de pers onderhoudt het museum zeer goede contacten, zowel lokaal als regionaal wordt zeer 
regelmatig aandacht aan het museum gegeven in de kranten en op internet. 
Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van gratis publiciteit. Daarnaast wordt promotie gemaakt 
door middel van folders, posters, lezersacties en arrangementen. 
Ook de samenwerking met De Motte, Bibliotheek, Raad en polderhuis, Streekarchief en andere 
culturele organisaties heeft naast een inhoudelijk- ook een PR doel: de naamsbekendheid wordt 
erdoor vergroot. Ook vindt er een win-win situatie plaats. 
 
De belangrijkste doelen die het museum zich op het gebied van pr en marketing heeft gesteld zijn: 

• regelmatig publieksonderzoek 
• ‘verjonging’ van het museumpubliek 
• inspelen op de groei van het aantal ‘babyboomers’ 
• aandacht voor social media als pr-middel, zowel voor pr als voor inhoudelijke input 
• uitbouw website met digitale nieuwsbrief en webshop 
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• organisatie activiteiten in aansluiting op actualiteit/themajaren 
• samenwerking met musea en andere (culturele-) instellingen op pr-gebied 
• aansluiting als VVV-informatiepunt in het netwerk van het toeristisch aanbod in de regio 
• profileren als toeristisch aantrekkelijke erfgoedinstelling 

 
Marketing,	doelgroepen	
Het Streekmuseum wil gastvrij en laagdrempelig zijn voor alle bezoekers. Zowel individuele groepen 
als groepen krijgen van rondleiders uitleg en informatie over de collectie en de tentoonstellingen.  
De gastvrije ontvangst en persoonlijke begeleiding van het publiek van het Streekmuseum zijn van 
grote waarde. Voortdurend zal aandacht aan de kwaliteit van de rondleidingen moeten worden 
besteed. Regelmatig moeten er bijeenkomsten plaats vinden waar rondleiders informatie 
uitwisselen en hun kennis opfrissen. 
 
Het Streekmuseum onderscheidt de volgende doelgroepen: 
 

1. lokaal en regionaal basis- en voortgezet onderwijs 
2. individuele bezoekers tussen 20 en 40 jaar: jeugdigen 
3. gezinnen 
4. oudere bezoekers/babyboomers (50+) 
5. geïnteresseerden in het cultuur-historisch erfgoed van Goeree-Overflakkee 
6. dagrecreanten 
7. de virtuele bezoeker 
8. de zakelijke markt 
9. buitenlanders 
10. leden en sympathisanten 
11. mensen met geheugenproblemen 

 
Voor elke doelgroep zal het museum een specifiek aanbod moeten ontwikkelen. 

1. Onderwijs: In het educatieplan worden de programma’s en doelstellingen voor deze groep 
beschreven. 

2. Jeugdigen: Uit onderzoek (Sociaal Cultureel Planbureau en Museumvereniging) blijkt dat 
deze groep wel degelijk cultuur minnend is, maar dat men graag zelf wil meedoen/ 
participeren. Het museum kan hierop inspelen door workshops en lezingen te organiseren 
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die aansluiten bij de collectie en tentoonstellingen.  Deze doelgroep wordt vooral bereikt via 
partners als de bibliotheek. Sociale media zijn een belangrijk instrument. 

3. Gezinnen Het Streekmuseum is de plek bij uitstek waar oud en jong samen het verleden kan 
beleven. Grootouders vertellen hun kleinkinderen naar aanleiding van de collectie verhalen 
over hun jeugd. De thematische opstelling van het museum biedt hiervoor veel 
mogelijkheden. Ook maken veel gezinnen gebruik van de mogelijkheid om een 
kinderpartijtje of een familiefeest in het museum te vieren.  De warme en laagdrempelige 
uitstraling van het museum is vooral voor deze doelgroep van belang. 

4. Oudere bezoekers/babyboomers Deze veelal kapitaalkrachtige groep bezoekers is actief en 
bereidt het museumbezoek vaak goed voor. Sociale media zijn ook voor deze doelgroep een 
belangrijk communicatiemiddel 

5. Cultuur-historisch geïnteresseerden Voor deze doelgroep is het Streekmuseum de plek 
waar men informatie kan krijgen over specifieke (streek-)historische onderwerpen. Het 
museum heeft een uitgebreide collectie (streek-)historische boeken en tijdschriften. Dit 
collectieonderdeel zal in de toekomst meer aandacht moeten krijgen in samenwerking met 
de bibliotheek en het streekarchief. 

6. Dagrecreanten/toeristen Samenwerking met (agro-)toeristische organisaties op Goeree-
Overflakkee zal worden voortgezet: het Streekmuseum maakt onderdeel van diverse 
fietsroutes en is nog niet actief betrokken bij het ontwikkelen van arrangementen in de 
regio. 

7. Virtuele bezoeker Een actuele website is belangrijk voor de virtuele bezoeker. In 2015/2016 
is een nieuwe website gelanceerd. Deze is begin 2020 op onderdelen geactualiseerd. 
Facebook is nog belangrijker en daar worden frequent berichten, foto’s en films geplaatst. 
Ook worden er frequent tweets geplaatst op twitter. 

8. Zakelijke markt Gezien de beperkingen van de ruimten is deze categorie moeilijk te 
bedienen. Bezien zal worden hoe hier nader aandacht aan kan worden besteed. 

9. Buitenlanders Op diverse toeristische plaatsen op het eiland zijn verwijzingen naar het 
Streekmuseum. De folder van het museum is voorzien van Duitse en Engelstalige teksten. 
Ook is er een Duitstalige folder. Nader zal worden uitgewerkt hoe onze buitenlandse 
bezoekers (toeristen) op een aantrekkelijke wijze het museum kunnen bezoeken. 

10. Leden en sympathisanten Leden kunnen gratis het museum bezoeken. Jaarlijks vindt er 
jaarvergadering plaats met interessante lezing. Nagegaan zal worden of er bij de leden 
speciale behoeften zijn. Via nieuwsbrief (gelanceerd in 2016) worden leden en 
sympathisanten op de hoogte gehouden van evenementen en nieuwsfeiten. 

11. Mensen met geheugenproblemen Voor deze groep mensen (met bijv. ziekte van Alzheimer) 
zal een programma worden ontwikkeld waardoor zij op een positieve manier worden 
herinnerd aan het verleden. 

 
Sociale	media	
Het museum heeft volgers op Twitter en meer dan 1438 fans op Facebook. Deze sociale media 
hebben een functie voor het pr- en marketingbeleid van het museum. 
Bij alle evenementen en nieuwsfeiten wordt gebruikt gemaakt van de sociale media. 
 
Website	
De website van het museum www.streekmuseum.nl is een communicatiemiddel naar het publiek en 
is in 2020 vernieuwd. Door gebruik te maken van digitale aanmeldingsformulieren is het sinds 2016 
mogelijk kinderfeestjes e.d. digitaal te reserveren. Ook is het mogelijk digitaal je in te schrijven als 
lid. 
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Samenwerking	
Het bestuur acht een samenwerking met collega musea van grote waarde. In de komende tijd 
Inzetten op combinatiebezoeken met andere musea of attracties in de buurt. 
Beperkte samenwerking zoeken met gelijksoortige musea in de Hoeksche Waard, Voorne-Putten, 
Schouwen-Duiveland en Noord-Brabant en Tholen. 

Hoofdstuk	5,	Financiën	
 
Zonder gemeentelijke subsidie kan het museum niet voortbestaan. De uitgaven zijn de afgelopen jaren 
echter drastisch gestegen: loonkosten, energie, verzekering, etc. Door prijsstijgingen/inflatie is de balans 
tussen inkomsten en uitgaven minder gunstig geworden. 
Om meer inkomsten te verkrijgen zijn de afgelopen jaren de toegangsprijzen verhoogd. Verdere 
verhoging wordt voorlopig niet wenselijk geacht, omdat dit wellicht mensen afschrikt. Andere 
inkomsten komen uit verkopen en donaties/schenkingen. 

 
Huidige	situatie	
De financieringsmix van de reguliere exploitatie bestaat uit eigen inkomsten en subsidie.  De eigen 
inkomsten komen deels museale activiteiten (entree, evenementen, rondleidingen, kinderfeestjes, 
e.d.), deels uit commerciële activiteiten (arrangementen, museumwinkel) en de bijdragen van de 
leden. Binnen de begroting is geen ruimte voor grote investeringen of innovatie. 
 
Voor het realiseren van nieuwe projecten moeten fondsen en projectsubsidies worden geworven. 
Deze investeringen dragen indirect wel bij aan de continuïteit van de organisatie maar kunnen niet 
worden ingezet voor de reguliere exploitatie. Aangezien dit criterium door de meeste 
cultuurfondsen en sponsors wordt gehanteerd, ziet het museum geen mogelijkheid fondswerving 
structureel aan de financieringsmix toe te voegen. De bijdrage van de gemeente Goeree-Overflakkee 
blijft daarom onmisbaar in de financieringsmix. Zonder die bijdrage kan de huidige exploitatie niet 
voortbestaan. 
 
Sponsor-	en	fondsenwerving	
In een periode waarin inkomsten uit subsidies en publieksactiviteiten teruglopen, is het van belang 
goede banden op te bouwen met fondsen en bedrijven. 
In 2016 zijn vier categorieën bedacht om meer bedrijven en particulieren te binden aan het 
Streekmuseum: 

• Streekdiamant > € 1000,- (2x rondleiding van 15 personen) 
• Streekparel > € 500 (1x rondleiding van 15 personen) 
• Streekgoud > € 250 (10x vrijkaarten) 
• Streekzilver > € 100 (5x vrijkaarten) 

 
De waarde van deze categorieën is niet alleen financieel, maar heeft ook een immaterieel effect: de 
bedrijven brengen relaties in contact met het museum, waardoor een steeds groter netwerk van 
bedrijven rondom het museum zal kunnen ontstaan. 
 
Toegangsprijs	
Het Streekmuseum heeft elke bron van inkomsten hard nodig, toch zal voorzichtig omgesprongen 
moeten worden met het verhogen van de toegangsprijs. 
Wanneer de entree te hoog zou worden is er kans dat het bezoek afneemt.  Het museum wil 
laagdrempelig zijn, en is niet meer op verschillende hoogtijdagen gratis toegankelijk. Op 
Monumentendag is het museum wel gratis toegankelijk. 	
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Hoofdstuk	6	Samenvatting	
 

Uit het vorenstaande blijkt dat het bestuur van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee voor een 
ambitieuze en uitdagende taak staat om het museum ook voor de toekomst een solide basis te 
bieden voor haar bestaan.  

Opgemerkt wordt dat door de gevolgen van de Corona epidemie het onzeker is of de 
beleidsvoornemens waarvoor het museum afhankelijk is van subsidies, volgens het aangegeven 
tijdsplan kan worden gerealiseerd 

De volgende beleidsvoornemens, acties moeten worden uitgevoerd.  

Werkgroep Collectie en Beheer: Uitvoering 
1. Mogelijkheden en wenselijkheden voor ont-zamelen/verkopen/uitlenen uitzoeken. 2021-2024 
2. Collectie herwaarderen en beleid ontwikkelen voor uitlenen van stukken. 2021-2024 
3. Wisseltentoonstellingen samenstellen en programmering voor maken. Jaarlijks 
4. Het samenstellen en inrichten van de Pop-up tentoonstellingen. Jaarlijks 
5. Waar wil het museum zich in profileren t.o.v. andere musea. 2021 
6. Presentatie vaste collectie nader bezien. 2021-2024 
7. Kwaliteit rondleiders borgen. jaarlijks 
8. Inspectie toestand van objecten Jaarlijks 
9. Doorvoeren evt. verbetermaatregelen bescherming van objecten tegen plaagdieren 

en schimmels. 
Jaarlijks 

10. Restaureren objecten Jaarlijks 
 
Werkgroep Locatie en Gebouw: Uitvoering 

1. Zichtbaarheid en herkenbaarheid museum vergroten.  afgerond 
2. Indeling museum opnieuw bezien om ruimtelijkheid te vergroten afgerond 
3. Toegankelijkheid vergroten voor minder validen. 2024 
4. Opstellen verlichtingsplan 2022 
5. Verlichting aanpassen 2023-2025 
6. Permanente actieve zoektocht naar geschikte locaties voor Pop-up 

tentoonstellingen. 
jaarlijks 

7. Optimaal gebruik maken van Groot Rapenburgh  2020-2021 
8. Onderzoeken uitbreiden museum aan achterzijde. On hold 
9. Klimaatmetingen uitvoeren 2021-2022 
10. Evt. verbetermaatregelen klimaat doorvoeren 2022-2025 
11. Realiseren nieuwe vitrine schoollokaal 2021 

 
Werkgroep Financiën, juridische zaken en bedrijfsvoering: Uitvoering 

1. Subsidie mogelijkheden voor projecten verder onderzoeken.  Jaarlijks 
2. Sponsoring verder uitwerken. Jaarlijks 
3. Samenwerking met andere musea en tentoonstellingsmogelijkheden concretiseren. 

Met wie en onder welke voorwaarden. 
Jaarlijks 

4. Openingstijden nader beschouwen en in een breder kader plaatsen. Afgerond 
5. Registratie om “erkend museum” te worden (opname in museumregister). 2020-2021 

 
 
 



24 
 

Werkgroep Communicatie, Ledenwerving, Activiteiten en Educatie: Uitvoering 
1. Jaarlijkse programmering van eigen activiteiten opstellen. (inclusief kosten en      

opbrengsten, vergunningen) 
Jaarlijks 

2. Jaarlijks overzicht maken van “meelopen” met activiteiten van derden. (idem) Jaarlijks 
3. Ontwikkeling educatiepakket en kinderactiviteiten. Jaarlijks 

 

Bijlagen: 

1. Collectieplan       
2. Educatieplan      
3. Tentoonstellings-, activiteitenprogramma 2020 
4. Personeel- en Vrijwilligersplan 
5. Informatieplan 
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Collectieplan 
 

(Bijlage 1 bij het beleidsplan 2021-2026)  
 
 

Versie november 2020  
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Inleiding	
In hoofdstuk 2 van Beleidsplan 2021-2026 is een uiteenzetting gegeven van de collectie, 
collectievorming, registratie en documentatie en behoud en beheer. Op onderdelen zal de komende 
jaren een nadere uitwerking en verdiepingsslag moeten plaatsvinden. Qua aanpak en werkwijze 
wordt er hierbij naar gestreefd om zo veel als mogelijk de landelijke richtlijnen in deze te volgen. 

Waardering	van	de	collectie	
Voor het maken van beleid en het prioriteren van werkzaamheden is het van belang om de 
afzonderlijke (thematische) collecties te beoordelen, te valideren. Collecties c.q. objecten met een 
grote intrinsieke waarde voor onze streek, onderwijs en onderzoek of juist een grote attractieve 
waarde voor een breder publiek komen eerder in aanmerking voor uitbreiding, beheer en 
onderhoud, ontsluiting, digitalisering of presentatie dan andere collecties/objecten. Bovendien kan 
een goed inzicht in de waarde leiden tot een beter collectieprofiel.                                                                                      
De grote omvang van de erfgoedcollectie van het Streekmuseum en de diversiteit maakt het niet 
eenvoudig om op korte termijn tot een goede validatie te komen. Het zal daarom zeker enige jaren 
duren voordat een betrouwbaar en compleet overzicht kan worden verkregen. Dit mede gezien de 
afhankelijkheid van ter zake kundige vrijwilligers. 

Een bruikbaar en nationaal geaccepteerd valideringssysteem is ontwikkeld door het Instituut 
Collectie Nederland en het Deltaplan voor Cultuurbehoud. In 2020 is de collectie gevalideerd 
volgens, in overeenstemming met dit systeem. Valideren heeft plaats gevonden door het toekennen 
van een A- B- C- of D-status. In het kort kunnen die als volgt omschreven worden : 

• A-collecties:  

De top van het Nederlands cultuurbezit, om collecties met objecten die onvervangbaar en 
onmisbaar zijn. Voor A-collecties gelden de volgende criteria: 

- Objecten refereren aan belangrijke personen en gebeurtenissen (symboolwaarde); 
- Objecten tonen een belangrijke fase in de ontwikkeling van de kunst, cultuur of wetenschap 

(schakelfunctie); 
- Er valt, wanneer er (nagenoeg) geen andere gelijksoortige objecten of collecties zijn, 

belangrijke informatie aan af te lezen (ijkwaarde) 
 

• B-collecties:  

Bevatten objecten die niet van het allergrootste cultuurhistorische belang zijn, maar wel erg 
attractief en presentabel zijn: 

- Objecten bezitten binnen de desbetreffende collectie een bijzondere waarde, die het best 
kan worden aangeduid met “attractie- of presentatiewaarde”; 

- Objecten bezitten vanwege hun herkomst een bijzondere en verplichtende waarde 
(genealogische waarde); 

- Objecten zijn onderdeel van een geheel dat als zodanig een bijzondere waarde bezit 
(ensemblewaarde); 

- Er zijn belangrijke gegevens aan af te lezen (documentatiewaarde). 
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• C-collecties vormen een restcategorie:  

Het zijn collecties met objecten die wel binnen de doelstelling van het Streekmuseum passen, 
maar niet zo belangrijk zijn dat ze de collectie tot een A- of B- collectie maken. 

• D-collecties bevatten objecten die eigenlijk niet in het Streekmuseum thuishoren.  

Het kan gaan om voorwerpen die weliswaar een (grote) cultuurhistorische waarde hebben, maar 
die niet binnen het collectieprofiel van het museum passen. Ook objecten die nauwelijks 
cultuurhistorische waarde hebben ( “rariteiten” of “rekwisieten”) vallen in deze categorie.  

Voor bepaalde onderdelen van de collectie en/of objecten in met name categorie D zou kunnen 
worden besloten om deze te vervreemden, in de museale praktijk ontzamelen, afstoten of 
herbestemmen genoemd. Om dit op een zorgvuldige, verantwoorde en transparante wijze te 
kunnen uitvoeren zal hierbij in principe de formele, mede door de Nederlandse 
Museumvereniging opgestelde, “Leidraad voor het afstoten van museale objecten” (Lamo) 
worden gehanteerd. 

Hierbij fragment uit de tabel waardering deelcollecties, onderdeel Streeksieraden. 

 

Deelcollectie   Omvang Cultuurhistorische 
waarde Registratie  Conditie Bewaaromstandigheden 

      (volledig, 
gedeeltelijk, 
niet) 

(optimaal, 
voldoende, 
wisselend, 
slecht) 

(optimaal, voldoende, 
wisselend, slecht) 

Streeksieraden           
gouden krullen  (+ goud 
gesopt) 18 60% B 40% C volledig optimaal Optimaal 
gouden krullenbellen 2 sets A volledig optimaal Optimaal 
losse krullenbellen 1 A volledig optimaal Optimaal 
gouden kap 1 A volledig optimaal Optimaal 
keuvelspelden + oorbel, 
broche) 68 sets 10% A 90% B  volledig optimaal Optimaal 
broches 104 C volledig wisselend Optimaal 
oorbellen  48 C  volledig wisselend Optimaal 
armbanden  15 C volledig wisselend Optimaal 
ringen  45 C volledig wisselend Optimaal 
snoeren (waaronder 
bloedkoraal, granaat  98 10% B 90% volledig optimaal Optimaal 
zakhorloges (waaronder 
goud, zilver) 31 C volledig wisselend Optimaal 
chatelaines 4 C volledig wisselend Optimaal 
zilveren streekdracht 
voorwerpen 863 C volledig voldoende Optimaal 
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Registratie	en	documentatie	van	de	collectie	
Het CIDOC*, als onderdeel van ICOM (International Council of Museums),heeft een richtlijn 
ontwikkeld om aspecten van museale documentatie op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken. In 
deze richtlijn wordt in 8 stappen besproken hoe een object bij binnenkomst in het museum wordt 
geregistreerd. De stappen kunnen zowel van toepassing zijn op een handmatig als op een 
geautomatiseerd systeem. 
Mede in het kader van de verdere professionalisering van het Streekmuseum verdient het 
aanbeveling om zo veel als mogelijk deze “standaard” te volgen.  
 
Hieronder de werkwijze van het Streekmuseum. 
 
Stap 1  
Het object wordt het museum binnengebracht. Op het registratieformulier wordt vermeld: 

1. korte objectaanduiding, waarvoor gebruikt, herkomst, ouderdom 
2. vraag of object onherroepelijk wordt geschonken of retour moet wanneer 

selectiecommissie bepaalt het object niet (meer) op te nemen 
3. datum van afgifte 
4. naam, adres, telefoonnummer, mailadres en handtekening van degene die het 

object brengt 
5. dat wij adresgegevens bewaren volgens, in overeenstemming met AVG 
6. naam en handtekening van het museumpersoneelslid  
7. plaats waar het object voorlopig wordt opgeborgen 
8. eventueel voorlopig nummer dat door middel van label aan object wordt bevestigd. 

 
Stap 2 
De Selectiecommissie komt frequent bij elkaar. Deze bepaalt wat er met het object gaat gebeuren: 

- het wordt niet in de collectie opgenomen (A) 
- het wordt als bruikleen aanvaard (B) 
- het wordt eigendom van het museum (C) 

 
A. Het object wordt niet opgenomen in de museumcollectie. 
Op het schenkingsformulier wordt nu genoteerd: 

- datum 
- reden  
- naam van degene die dit deel van het formulier invulde 

Hiermee is de registratie van een niet geaccepteerd object afgerond. Formulier blijft tijdelijk 
bewaard. 
Er wordt contact gezocht met de schenker als deze het object terug wilt krijgen. 
 
B. Het object wordt als bruikleen aanvaard. 
Bruikleenovereenkomst wordt opgesteld. Op het schenkingsformulier wordt nu genoteerd: 

- datum 
- naam van degene die dit deel van het formulier invulde 

 
C. Het object wordt in de collectie van het museum opgenomen en krijgt een uniek 
inventarisnummer, dat op het object wordt aangebracht en in het Register wordt ingevuld. Op het 
schenkingsformulier wordt nu genoteerd: 

- datum 
- naam van degene die dit deel van het formulier invulde 

De registratie vervolgt met stap 3. 
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Stap 3 
Hier begint de eigenlijke objectregistratie in het systeem. Het object wordt nu beschreven in het 
systeem met minimaal de volgende gegevens: 

- item 
- item ID 
- categorie 
- locatie 
- korte objectaanduiding, waarvoor gebruikt, herkomst 
- gegevens schenker 

 
Stap 4 
Als onderdeel van de registratie wordt het object gefotografeerd.  
 
Stap 5 
Het object is nu geregistreerd en wordt naar de vaste (of tijdelijke) standplaats gebracht. Het 
schenkingsformulier wordt bewaard op nummer in een ordner 
               
Stap 6 
Uit veiligheidsoverwegingen, dient een kopie van de database op een beveiligde plaats, liefst buiten 
het museum, te worden bewaard.  
 

 
Rouwkunst 
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Collectiebeheer	
Op basis van een door het Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelde Quick Scan voor collectiebeheer 
voor musea is de actuele status van de collectie te bepalen. Deze quick scan is opgebouwd uit 7 
onderwerpen: 

- Collectiebeleid 
- Financiën 
- Personeel/training 
- Collectie 
- Gebouwen 
- Omgevingscondities 
- Communicatie 

Aan de hand van 35 vragen, waarop met ja of nee geantwoord moet worden, worden eventuele 
lacunes of achterstanden zichtbaar. 

Het invullen van deze quick scan levert voor het Streekmuseum de volgende resultaten op : 

Ten aanzien van het collectiebeleid, financiën, personeel, collectie, gebouwen en communicatie 
heeft het museum (meer dan) een basisniveau van collectiebeheer. Uiteraard is op onderdelen altijd 
verbetering mogelijk. De omgevingscondities in het museum en het depot behoeven wel extra 
aandacht. Hierbij moet worden gedacht aan (meting van) klimaatbeheersing (relatieve vochtigheid 
en temperatuur), lichtinval en controle op schimmels en plaagdieren. 

 

Krullebellen uit ongeveer 1860 
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Educatieplan 
 

(Bijlage 2 bij het beleidsplan 2021-2026)  
 

 

Versie November 2020 
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Jong geleerd en oud gedaan 

 
Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee is ideaal voor zowel oud als jong. Het museum is een feest 
der herkenning voor wie een gedeelte van de eerste helft van de 20ste eeuw zelf heeft meegemaakt, 
of nog kent vanuit de verhalen en de foto’s vanuit de verhalen van hun ouders of grootouders. 
 
Met prachtige streek eigen voorwerpen, zoals kleding en sieraden, gebruiksvoorwerpen en breed 
uiteenlopende wisseltentoonstellingen die allemaal herinneringen naar boven halen. Van levertraan 
uit een dorpswinkel tot aan schrijven met een griffel in de bankjes van de schoolklas. 
 
Voor wie later geboren is, zal het museum juist een schitterende wereld doen opengaan. Nu krijgen 
ze de gelegenheid te zien hoe hun ouders en grootouders vroeger leefde, hoeveel primitieve dingen 
vroeger sommige dingen waren en hoe hard het leven vroeger kon zijn. 
Maar ook hoe mooi vormgegeven, rijk versierd, komisch en eerlijk. 
Een prachtige kans om op een leuke en leerzame manier kennis door te geven. Het      
Streekmuseum spant zich erg in om het vooral ook juist leuk te maken voor jongeren.  
 
Educatieprogramma 
 
Binnen het educatieprogramma wordt op een actieve manier gekeken wat de geschiedenis (met 
name gericht op Goeree-Overflakkee) betekent in ons dagelijks leven. 
Dat doen we door kinderen, jongeren en andere beginners of geïnteresseerden in geschiedenis op 
een speelse, creatieve en ontdekkende manier te laten kijken, doen en laten beleven. 
 

 

Kofjekokertje met zijn zeevaarder 

Kerndoelen  
 
De kinderen verdiepen zich in het leven van vroeger, waarbij ook duidelijk de lijn naar het heden 
wordt aangegeven. 
Ze leren informatie te vinden via allerlei media en ook door het bevragen van ouderen met ervaring 
en kennis over het onderwerp. Ze leren gebruik te maken van historische bronnen en vergelijken de 
periode van ongeveer 100 jaar terug met de tijd van nu. Ze leren daar via gesproken en geschreven 
woorden verslag over te doen, vragen over te stellen, zich een mening te vormen en hun 
bevindingen te presenteren. Ze leren op onderzoek uit te gaan en zelf dingen te ontdekken. 
Samengevat : vergroting van de bewustwording van de leefomgeving. 
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Hoe 
 

• Op spelende wijze (plafon learning) wordt op een fantasievolle manier jongeren geprikkeld 
meer te leren over de geschiedenis van Goeree-Overflakkee (de leefomgeving). Het 
onderwijs is daarbij betrokken. 

• Beleven:  
Door jongeren te laten proeven, voelen, ruiken wordt het museumbezoek een belevenis.  

• Benutten;  
Kennis en ervaring die er zit bij onze partners en gebruik maken van middelen die jongeren 
aanspreken. 

 
 

 

Uitwerking 
 
Er zijn eind 2020 drie lesbrieven: 
 

• Waar het land de zee raakt 
Aan de hand van het Kofjekokertje (symbool van de visserij) en het Koeienwachtertje 
(symbool van de landbouw) wordt verteld over het leven van vroeger en het leven van nu. 
Het programma gaat over voedsel uit de zee en uit de grond.  Visserij en landbouw uit 
vroeger tijd, rond 1900. Het is bedoeld voor kinderen uit groep 5-6  uit het basisonderwijs. 
Aansluitend is er een rondleiding door het museum. Zie verder bij: Rondleidingen voor 
jeugd. 
 
“Het lesprogramma sluit aan op de kerndoelen van het basisonderwijs.” 
 
Docent van obs De Roxenisse uit Melissant. 

  
• Havenkanalen 

Dit is ontwikkeld door het Erfgoedhuis in opdracht van de Erfgoedtafel. Het streekmuseum 
krijgt het beheer. 
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• Muntschat 
Deze is ontwikkeld met subsidie van het publieksbereik archeologie van de provincie Zuid-
Holland. 
 
 

Er zijn speurtochten door het museum: 
• algemene speurtocht 
• spreekwoorden en gezegden 

 
Doen activiteiten (kinderfeestjes): 

• Verkleed als Ot en Sien spelletjes en opdrachten uitvoeren 
• Archeoloog voor 1 dag. Archeologische opgraving o.l.v. amateur archeoloog inclusief 

restauratie 
• zoek de schat gestolen door Piraat Rooie Klaas 

 
Rondleidingen voor jeugd: 

• Er worden rondleidingen gegeven voor de schoolklassen. Deze sluiten aan bij 
onderwijsthema’s van de vakken aardrijkskunde, handvaardigheid, geschiedenis, 
maatschappijleer en economie. Het is mogelijk levertraan te proeven, in de winkel 
koopwaren te wegen en voor een 1 cent snoep te kopen (cent van het blad). Zo is het 
rondleiden niet alleen vertellen, maar ook doen, ervaren en beleven. 
Andere voorbeelden die nog nader uitgewerkt moeten worden zijn: koffie malen, de was 
doen met wasbord en wringer, koper poetsen etc. 
 

Rondleidingen voor docenten: 
• Rondleidingen voor docenten met als doel docenten te inspireren en informeren  

 
Digitale presentatiemogelijkheden: 

• Er zijn filmpjes ontwikkelt die voor de jeugd zeer geschikt zijn. Het verhaal van het 
Kofjekokertje, het filmpje over de Romeinen op Goeree, het verhaal van het 
Koeienwachtertje, Water tegen de Vrijheid (Verdrinkend Land), filmpje over de 
muntenschat. 

• Op de Touchscreentafel is op interactieve wijze foto’s en filmpjes te bekijken. 
• Op de Touchscreentafel staan acht educatieve digitale spelletjes voor jong en oud. O.a. 

visvangen op GO, archeologiespel, boodschappenspel, scheldnamenspel, waar of niet waar, 
memory en een spel waar je kennis van het Flakkees wordt getest. 

• Virtual Reality waarmee je door de bril van nu de watersnood van 1953 kan beleven.  
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Levende geschiedenis: 
• Er zijn maandelijks activiteiten voor jong en oud, waarbij vrijwilligers van het museum 

levende geschiedenis uitbeelden. Proef levertraan, ervaar het liggen in een bedstede etc. 
 
Thema activiteiten 
Afhankelijk van welke tentoonstelling er is zijn er kinderactiviteiten, zoals: 

• Tekeningwedstrijd 
• Gedichtwedstrijd 
• Creatief bezig zijn 

 
Structureel bezoek 

• In overleg met de boven schoolse cultuur coördinator van SOPOGO is afgesproken dat groep 
3 van elke openbare basisschool jaarlijks het museum bezoekt. Dit wordt opgenomen in het 
raamplan in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CHK), waarin o.a. aandacht 
besteed wordt aan cultureel erfgoed. 

 
Slot 
Uiteraard moet dit educatieplan als levend document worden beschouwd. In principe is altijd de 
mogelijkheid aanwezig om nieuwe activiteiten en onderwerpen op te nemen in het bestaande 
educatieprogramma. 
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Activiteitenplan 2021 
 

(Bijlage 3 bij het beleidsplan 2021-2026) 
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 Activiteitenplan 2021 
Onder voorbehoud van coronamaatregelen 
Nr Naam Omschrijving  
1 
 
 

Exposities Drie exposities in het museum mogelijk gemaakt door 
samenwerking met erfgoedpartners met educatieve aspecten 
en activiteiten voor jong en oud. 

 

2 Avond-openstel-
lingen 

Het museum wordt een aantal avonden opengesteld. Dit is 
mede om ook mensen die overdag verhinderd zijn een kans te 
bieden het museum te bezoeken. Het is, door een andere sfeer, 
eveneens leuk voor kinderen.  

 

3 Lezingen Organiseren aantal lezingen/presentaties die passen bij het 
thema van de expositie van dat moment. 

 

4 Rondleidingen Maandelijkse rondleiding met ‘levende geschiedenis’. Te denken 
valt aan een klein toneelstukje waarin de kleding uit vervlogen 
tijden centraal staat. Proef en Beleef zijn de kernwoorden van 
de rondleiding. 
Doelgroep toerist en lokale bevolking en in 2020 ook jeugd. 

 

5 Ledenvergadering Ledenvergadering met lezing.  Apr 
6 Toneelstukjes In samenwerking met de Droage Keeltjes van Stad aan ’t 

Haringvliet en evt andere toneelgroepen opvoeren doorlopende 
toneelstukjes. 

 

7 Excursies In samenwerking met de RTM werden bustochten 
georganiseerd naar het museum en RTM museum. Dit is vanuit 
het RTM museum geannuleerd. Er wordt gekeken naar 
alternatieven.  

 

8 Projecten Jaarlijks vinden er diverse projecten plaats met het doel het 
museum te verbeteren en meer mensen naar het museum te 
trekken (jong en oud). 

 

9 Havendag Streekmuseum is aanwezig tijdens Havendag als standhouder 
en is zijdelings betrokken bij de organisatie.  

Jun 

10 Pop-up 
tentoonstellingen 

Organiseren Pop-up tentoonstellingen over GO, o.a. in een 
winkeletalage op D’n Diek. 

 

11 Braderieën Standhouder op inmiddels tientallen braderieen, 
evenenementen en fairs. Het museum weet zich goed te 
presenteren en is zelfs “aandachtstrekker”geworden en 
interessant om erbij te hebben. 

 

12 Historische Dag Medeorganisator van de Historische Dag van Sommelsdijk met 
tal van kinderactiviteiten. Daarnaast rondleidingen etc.  

Jun 

13 Holle Bolle Dag  Medeorganisator van evenement in het centrum van 
Sommelsdijk in samenwerking met Hart van Goeree-
Overflakkee, Rethorica en SMB. We proberen ons te 
onderscheiden van andere braderieën.  

Aug 

14 Monumentendag Activiteiten rondom het Streekmuseum aansluitend op het 
jaarlijkse thema.  

Sept 

15 Maand van de 
Geschiedenis 

Nationaal evenement. In samenwerking met De Motte, 
Ouddorps Raad en Polderhuis, Streekarchief GO en Bibliotheek 
Zuid-Hollandse Delta wordt invulling gegeven aan deze maand.  
Standaard onderdelen: uitnodigen spreker, expo en toneelstuk.  

Okt 

16 Sinterklaas Sinterklaas slaapt in de bedstede. Dit in samenwerking met Nov 
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Hart v GO en de Lady Circle. Twee middagen is het museum 
het Huis van Sinterklaas. Verhalen worden verteld, er wordt 
gezongen en er is persoonlijke aandacht voor de kinderen die 
hun schoen kunnen zetten. 

17 Evenementen Ondersteunen evenementen van Hart van Goeree-Overflakkee   
18 Creatief met 

kinderen 
Opzetten creatieve middagen voor kinderen.  

19 Kinderfeestjes Zoek de schat van Kapitein Zeebeer. Gestolen door piraat Rooie 
Klaas.  

 

20 Kinderfeestjes Archeoloog voor 1 dag  
21 Kinderfeestjes Ot en Sien  
22 Oude kinderspe-

len 
Organiseren oude kinderspelen in Kerkstraat  

23 Educatieprojecten  “Waar het land het water raakt” waarbij Visserij en Landbouw 
tot leven komt in de klas. Speciaal op maat te maken 
onderwijsverhaal met lessen in de klas en een bezoek aan het 
Streekmuseum. De kinderen ontdekken aan de hand van 
voorwerpen in een ‘leskist’ wie het Kofjekokertje en het 
Koeienwachtertje waren en hoe ze leefden op zee en op het 
land.  

 

24 Educatieprojecten In 2020 en 2021 wordt een educatiepakket ontwikkeld in 
relatie tot de gevonden schat van Dirksland. Dit is in 
samenspraak met Kunstgebouw en de Cultuuraanjager, zodat 
het opgenomen wordt in de Leerlijn van GO. 

 

25 Schoolbezoeken In overleg met de boven schoolse cultuur coördinator bezoeken 
klassen jaarlijks het museum. Een programma voor deze 
groepen is ontwikkeld en wordt uitgebreid. 

Er is ook een programma met A Seal opgesteld. 

 

26 Presentatie op 
beurzen 

Er wordt onderzocht deelname aan 50+ beurs en andere 
beurzen ter vergroting van de zichtbaarheid van het museum. 
Door het wegvallen van Eilandmarketing wordt dit niet meer 
gefaciliteerd. 

 

27 Gezamenlijke 
evenementen 
cultuuraanbieders 

Er wordt gekeken naar gezamenlijke activiteiten van de 
cultuuraanbieders op GO. Bijvoorbeeld een Museumnacht. 

 

28 Evenement Toneelstuk Flakkeese Allo Allo ihkv de bevrijding is in 2020 
uitgesteld vanwege coronavirus. Planning is nu mei 2021 en 
dan driemaal opvoeren. 

Webshop is daarvoor ontwikkeld op de website.  

 

29 Kinderactiviteit In samenwerking met De Motte organiseren we voor kinderen 
opgravingsmiddagen olv amateur archeologen 

 

30 Kinderactiviteit Arco Hoekman vertelt in schoolklassen over zijn gevonden 
schat, de grootste middeleeuwse muntenschat van NL.  

 

    

 

Sommelsdijk, Werkgroep Evenementen en Educatie 2020 
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Personeel- Vrijwilligersplan 
 

(Bijlage 4 bij het beleidsplan 2021-2026)  
 

Versie oktober 2020 
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 “Een vrijwilliger is een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden voor een 
niet commerciële vereniging verricht, zonder dat hij of zij daarvoor een reële arbeidsbeloning 
ontvangt.” 
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Inleiding	
Vrijwilligers vormen een vast onderdeel van de “collectie” van het museum. Zonder de inzet van 
vrijwilligers is het nagenoeg onmogelijk om het museum op een hedendaagse wijze te exploiteren. 
Het museumbestuur zelf bestaat ook uit vrijwilligers: Zij dragen verantwoordelijkheid voor het reilen 
en zeilen van het Streekmuseum en sturen onder meer ook vrijwilligers aan en houden hun 
gemotiveerd. Zelf hebben ze ook hun eigen motivatie om tijd en energie in het museum te stoppen. 

Bestuur	
Het bestuur bestaat in 2020 uit 8 personen. 

Bij de bepaling van de gewenste samenstelling van het bestuur zijn de volgende factoren van belang: 

- Het bestuur moet de aan haar op grond van, op basis van de wet, de Code Cultural 
Governance, de verenigingsstatuten en de overige regelgeving toegekende taken 
verantwoord kunnen vervullen en in staat zijn de organisatie te toetsen aan de principes en 
bepalingen van de Code Diversiteit & Inclusie; 

- Het bestuur streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, ervaring en culturele 
achtergrond van de individuele leden van het bestuur; 

- Het bestuur streeft naar een gevarieerde samenstelling, waarbij de volgende 
expertisegebieden (in willekeurige volgorde) van belang worden geacht: 
• Affiniteit en kennis van de cultuur en leefwijze op Goeree-Overflakkee, mede gezien in 

de historische context 
• Bestuurlijke ervaring 
• Expertise op het gebied van ontsluiting en beheer van museale collecties 
• Financieel-economische en bedrijfsmatige kennis 
• Marketing expertise 
• Kennis op het gebied van educatie en informatie overdracht 

 

Naast genoemde expertisegebieden wordt van ieder bestuurslid een enthousiaste en positieve 
houding verwacht. 

Personele	organisatie	
De organisatie van het museum is zo doelmatig mogelijk gehouden. Het museum kent naast het 
bestuur één werknemer, de beheerder. 
 
De beheerder 
De beheerder is belast met het dagelijkse reilen en zeilen van het museum, dit in overleg met het 
dagelijks bestuur c.q. diegene die door het bestuur hiertoe is aangewezen. 
 
Beheerder zorgt voor:  

• openstelling en sluiting van het museum,  
• ontvangst bezoekers met kaartverkoop en verkoop winkel (inclusief voorraadbeheer), 
• het rondleiden van bezoekers,  
• het functioneren van de digitale- en andere apparatuur,  
• het in beperkte mate coördineren van aanwezige vrijwilligers,  
• het verzorgen van koffie- en theetafels,  
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• het verzorgen van catering bij evenementen, 
• het aannemen, registeren en fotograferen van de collectievoorwerpen,  
• het schoonhouden van de collectievoorwerpen,  
• het schoonhouden van het museum en het collectiedepot,  
• uitvoeren klein onderhoud aan gebouw,  
• verzorgen kleine reparaties voorwerpen,  
• beheren ingekomen e-mail, 
• beheer van de museumagenda, 
• licht administratieve werkzaamheden, 
• vraagbaak voor bezoekers en vrijwilligers. 

 
Een veelomvattende en verantwoordelijke baan.  
 
Een probleem vormt haar vervanging. Met name bij ziekte is hiervoor (nog) geen goede oplossing 
voorhanden. Het inhuren van extra personeel is te duur. Gezocht moet dan ook worden naar een aantal 
vaste vrijwilligers die kunnen invallen, om de continuïteit qua openstelling te kunnen garanderen. De 
beheerder is werkzaam via het Webego. 
De uitgangspunten van de Fair Practice Code worden nagestreefd. De medewerkster heeft een 
dienstverband via de gemeentelijke werkvoorzieningsschap. 

	
Vrijwilligersmanagement	
Vrijwilligersmanagement is geen core business van het museum. De focus ligt op de collectie, 
presentatie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk om beleidsmatig over het 
vrijwilligersmanagement na te denken.                                                                                                                                                    
Het inzetten van betaalde medewerkers, in plaats van vrijwilligers, is voor veel werkzaamheden en 
taken in het Streekmuseum financieel niet haalbaar. Maar dit is niet de enige reden dat vrijwilligers 
worden ingezet. Ook de toegevoegde waarde van vrijwilligers, zoals de expertise die zij met zich 
meebrengen, het draagvlak in de lokale samenleving en de toegevoegde waarde die zij leveren in de 
(Flakkeese) sfeer voor bezoekers spelen een rol. Vrijwilligers zorgen voor een sterke binding van het 
museum met de omgeving. Hun aanwezigheid maakt onderdeel uit van de maatschappelijke 
bijdrage van de organisatie. Samengevat zijn vrijwilligers onmisbaar voor ons museum omdat: 

- Vrijwilligers betrokken en enthousiast zijn; 
- Vrijwilligers een schat aan levenservaring meebrengen waar het museum voordeel van 

heeft; 
- Vrijwilligers uit de lokale gemeenschap gemakkelijk contact leggen met andere lokale 

organisaties en instanties; 
- Vrijwilligers met publiekstaken gemakkelijk contact maken met de bezoekers; 
- Vrijwilligers flexibel kunnen worden ingezet; 
- Door gebruik te maken van vrijwilligers meer werk kan worden verzet. 

Op dit moment kan het Streekmuseum al een beroep doen op een aantal enthousiaste vrijwilligers 
voor diverse taken, zowel structureel als projectmatig. 
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De komende tijd zal het bestuur op het gebied van vrijwilligersmanagement de volgende stappen 
gaan zetten en we passen hier de 5x B-methoden toe. 

1) Uitvoeren van een analyse van de vrijwilligerstaken 

Nagegaan zal worden op welke gebieden en taken het gewenst c.q. noodzakelijk is om vrijwilligers in 
te zetten. Hierdoor wordt het eenvoudiger om doelgericht tot werving over te gaan. Dit is jaarlijks 
terugkerend. 

2) Het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers 

Het werven van nieuwe vrijwilligers kan onder meer plaatsvinden via bestaande vrijwilligers, via 
clubs en verenigingen, de internetsite van het museum, de vrijwilligersbank en een directe 
benadering van personen.                                                                                                                                                                  
Nu kan op basis van een vragenlijst de vrijwilliger aangeven wanneer hij/zij welke activiteiten voor 
hoeveel uur kan uitvoeren. Ook maken we gebruik van een vrijwilligersplatform aangeboden door de 
gemeente Goeree-Overflakkee.  

3) Het begeleiden van vrijwilligers 

Iedere vrijwilliger zal de “Vrijwilligersovereenkomst Streekmuseum Goeree-Overflakkee” moeten 
ondertekenen.  Hierin worden zowel de rechten als plichten van het museum als van de vrijwilliger 
formeel geregeld.                                                                                                                                                             
Per taak/functie wordt bezien welke training en ondersteuning noodzakelijk is. Voor rondleiders is 
een “Beschrijving Streekmuseum voor rondleidingen” opgesteld. 

Wij bieden aan vrijwilligers met enige regelmaat cursussen aan. Bijvoorbeeld om zich te bekwamen 
in preventieve conserveringsmethoden. Het aanbod van cursussen is grotendeels afkomstig van het 
Erfgoedhuis Zuid-Holland.  

4) Het behouden en belonen van vrijwilligers dat ze zich thuis (blijven) voelen  

Het creëren van een prettige werksfeer, het geven van persoonlijke aandacht, complimenten en 
jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten moeten er toe bijdragen dat vrijwilligers zich in het museum 
“thuis” voelen. Vrijwilligers krijgen met hun verjaardag een kaartje toegestuurd en ontvangen rond 
de feestdagen een kleine attentie. 

5) Het beëindigen met vrijwilligers 

Dit hoort er ook bij. We nemen afscheid van vrijwilligers en blikken terug met elkaar. Er vinden geen 
officiële exitgesprekken plaats, maar vrijwilligers die afscheid nemen, worden wel altijd gevraagd 
naar de reden van het vertrek. Als bestuur willen we te allen tijde een goed vrijwilligersklimaat 
behouden.  
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Etische	code	
Het Streekmuseum past de Ethische Code voor Musea toe. 
Deze code is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. Het biedt een 
instrument voor professionele zelfregulering op een aantal gebieden waar het museum specifieke 
deskundigheid en verantwoordelijkheid heeft. De code legt minimumnormen vast voor de 
handelwijze en het niveau van museummedewerkers en benoemt ook wat het publiek redelijkerwijs 
mag verwachten van het museale beroepsveld. Zowel het bestuur, medewerkers en vrijwilligers 
hebben de Ethische Code per mail ontvangen. 
De code is aanwezig in de informatiemap bij de balie van het museum.  

             
Bestuursleden vertellen… 

 
Sleutelplan	
De volgende personen beschikken over een sleutel van het museum: 

• Bertrand van den Boogert 
• Hans Kalle 
• Rinus van Dam 
• Schuring/Anneke van Doorn 
• Corrie Kersten (alleen van werkplaats) 
• Jan Overweel 
• Jan Both 
• Annemarie/Peter van den Boogert 
• Ria Broeders 
• Corné Hollaar 

 
 

Inclusie	
In 2020 is door het bestuur de scan Diversiteit & Inclusie ingevuld. Deskundigen vanuit wetenschap 
en praktijk zijn het erover eens dat er geen gouden recept of blauwdruk voor diversiteit en inclusie 
bestaat. Het realiseren en optimaal benutten van diversiteit is te allen tijde maatwerk. Wel is van 
belang dat wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden, in veel onderzoeken ook wel de 
‘kritische succesfactoren voor het slagen van diversiteitsbeleid’ genoemd. Deze kritische 
succesfactoren geven liggen ten grondslag aan deze scan en ook aan de principes en bepalingen die 
samen de Code Diversiteit & Inclusie vormen. 
 



45 
 

Een belangrijk uitgangspunt is dat diversiteit geen doel op zich is, maar een middel om 
kwaliteitsverhoging en innovatie te bereiken. De vraag: ‘Hoe wordt mijn organisatie meer divers?' 
wordt verbreed naar de vraag ‘Onder welke voorwaarden leidt diversiteit daadwerkelijk tot 
(duurzame) kwaliteit?’. Inclusie is daarbij cruciaal, omdat dat de randvoorwaarden schept waarin 
diversiteit ten volle kan worden benut. 
 
Hieronder inzicht in welk stadium het Streekmuseum zit met betrekking tot diversiteit en inclusie.  
 
Personeel 
Wij scoren op het onderdeel Personeel = 3.6 
 
Wij hebben aangegeven dat 0 % van Wij personeel etnisch divers is en 0 % van Wij bestuur/Raad van 
Toezicht. 
Wij hebben aangegeven dat 0 % van Wij personeel een non-binair geslacht heeft en 0 % van Wij 
bestuur/Raad van Toezicht. 
Wij hebben aangegeven dat 0 % van Wij personeel een fysieke arbeidsbeperking heeft en 0 % van Wij 
bestuur/Raad van Toezicht. 
Wij hebben aangegeven dat 50 % van Wij personeel een mentale arbeidsbeperking heeft en 0 % van 
Wij bestuur/Raad van Toezicht. 
Wij hebben aangegeven dat 0 % van Wij personeel een lage sociaaleconomische status heeft en 0 % 
van Wij bestuur/Raad van Toezicht. 
 
Inclusieve werkomgeving 
Wij scoren op het onderdeel Eerlijke werkcultuur = 3.9 
Wij scoren op het onderdeel Synergetische werkcultuur = 3.8 
Wij scoren op het onderdeel Inclusief leiderschap = 4.2 
 
Strategie en beleid 
Wij scoren op het onderdeel Visie en commitment = 3.1 
Wij scoren op het onderdeel Concrete doelen = 3 
Wij scoren op het onderdeel Middelen = 3.3 
 
Partners 
Wij scoren op het onderdeel Partners = 2.1 
 
Programma  
Wij scoren op het onderdeel Programma = 4 
 
Wij hebben aangegeven dat bij 0 % van Wij programma makers/kunstenaars/acteurs met een niet-
westerse migratie achtergrond betrokken zijn. 
Wij hebben aangegeven dat bij 83 % van Wij programma makers/kunstenaars/acteurs met een 
fysieke of mentale arbeidsbeperking betrokken zijn. 
Wij hebben aangegeven dat 10 % van Wij programma gericht is op het aantrekken van 
publieksgroepen met een niet-westerse migratieachtergrond. 
Wij hebben aangegeven dat 10 % van Wij programma gericht is op het aantrekken van 



46 
 

publieksgroepen met een fysieke of mentale arbeidsbeperking. 
Wij hebben aangegeven dat 50 % van Wij programma gericht is op het aantrekken van 
publieksgroepen met een lage sociaaleconomische status. 
 
Publiek 
Wij scoren op het onderdeel Publiek = 4 
 

Wij hebben aangegeven dat 5 % van Wij publiek bij benadering een niet-westerse migratie 
achtergrond heeft. 
Wij hebben aangegeven dat 7 % van Wij publiek bij benadering een fysieke of mentale 
arbeidsbeperking heeft. 
Wij hebben aangegeven dat 15 % van Wij publiek bij benadering een lage sociaaleconomische status 
heeft. 
 
We kunnen concluderen dat wij in de volgende categorie vallen: 

3. Isolatie (totaalscore van 3,0 tot 4,0) 

De organisatie staat wel open voor diversiteit, maar het is geen onderdeel van de kern van de 
organisatie. Medewerkers met een diverse achtergrond worden vooral gezien als medewerkers die 
extra kwaliteiten hebben op hun eigen vlak en voor hun eigen doelgroep, en diverse 
programmaonderdelen worden gezien als goed zijnde voor een specifieke doelgroep. Daarmee 
wordt diversiteit weggezet als een niche: een onderdeel van de organisatie waar afzonderlijke 
medewerkers zich bezig houden met een afzonderlijk programma dat een afzonderlijke doelgroep 
dient. 
  
Wat is de volgende stap die een organisatie kan zetten als deze zich in dit stadium bevindt?  

• Zet effectieve maatregelen en instrumenten in om een meer divers personeelsbestand te 
kunnen realiseren.   

o Formuleer meetbare (SMART) doelstellingen ten aanzien van de werving, in- en 
doorstroom. 

o Verdiep u in de mogelijkheden om via andere wervingskanalen, social media en 
netwerken te werven. Denk o.a. ook aan uw huidige medewerkers, 
(onderwijs)organisaties en studentennetwerken. 

o Gebruik open, breed toegankelijke selectieprocedures met gestandaardiseerde 
objectieve selectiecriteria. 

o Rust selectie- of benoemingscommissies toe met professionele kennis en 
vaardigheden. 

o Gebruik divers samengestelde sollicitatiecommissies. 

o Maak gebruik van drempelselectie of hanteer de “Rooney”-rule. 

o Hou structureel exitgesprekken, deze geven inzicht in vertrekredenen. 
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o Onderzoek of er bij individuele medewerkers behoefte is aan empowerment door 
bijv. mentoring, netwerken, coaching, ontwikkelingsprogramma’s. 

• Betrek medewerkers met een diverse achtergrond proactief bij verschillende aspecten van 
de organisatie  

o Vraag hen om hun visie op bepaalde zaken en luister naar hun input. 

o Maak duidelijk dat je hun aanwezigheid en input in brede zin waardeert, en niet 
alleen aangaande zaken die betrekking hebben op hun expertise. 

• (Persoonlijk) leiderschap vervult een sleutelrol in de realisatie van diversiteit en inclusie.  

o Draag zorg voor het creëren van een veilige omgeving waar men kan leren van 
fouten en zichzelf kan zijn. 

o Het middenmanagement vervult een belangrijke rol bij het sturen op doelstellingen 
van team of afdeling, bij beloning, promotie. De voorbeeldrol van leidinggevenden 
ten aanzien van sturen van diversiteit is cruciaal. Zorg ervoor dat leidinggevenden 
sensitief zijn voor en inzicht hebben in kenmerken van het eigen diversiteitsklimaat/ 
van eigen team. Managers met groepscompetenties kunnen diverse teams goed 
faciliteren en aansturen. 

o Zorg ervoor dat leiders toegankelijk zijn en open staan voor het aandragen van 
problemen door medewerkers ongeacht de aard van de problemen. 

• Raadpleeg de website codedi.nl voor overige suggesties en tips.  

  

Toneelstuk Vrouwen met haar op hun tanden 
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Informatieplan 
 

(Bijlage 5 bij het beleidsplan 2021-2026)  
 
 

Versie juni 2021 
Bertrand van den Boogert  
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Inleiding	
In de museumnorm 2020 is het een verplichting om een Informatieplan te hebben. Dit document is 
opgesteld in het kader van de registratie van het museum om te komen tot een geregistreerd 
museum. 

	
Met informatiebeleid laten we zien hoe we digitalisering en ICT voorzieningen inzetten om onze 
doelstellingen te bereiken. Het is verstandig een plan te hebben, waarin we aangeven welke keuzes 
we maken op het gebied van digitalisering. 

• Het biedt houvast om digitaliseringsprojecten structuur en richting te geven. 
• We laten zien welke keuzes we maken voor een langere periode. 
• Informatie en technologie worden steeds belangrijker in de maatschappij.  

Wat niet online staat of “googlebaar” is, bestaat niet. 

Visie	op	Informatiebeheer	
Hoe kunnen digitaliseringsmogelijkheden bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de 
organisatie? 

• Een registratiesysteem die door verschillende personen te raadplegen is  
• Een registratiesysteem die door verschillende personen aan te vullen is met data  
• Een registratie systeem in the cloud, zodat het ook aansluit of aan kan sluiten op het 

landelijke netwerk van musea. 
• Alle objecten van het museum geregistreerd  
• Alle objecten van het museum gefotografeerd 
• Alle objecten zijn te vinden in het registratiesysteem  
• Objecten zijn volledig geregistreerd 
• Bezoekers maken een selfie van hun favoriete object en die delen op sociale media 
• De data in het registratiesysteem is digitaal duurzaam 
• Procedureafspraken waarmee de gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid is gewaarborgd 
• Voldoen aan de internationaal geaccepteerde standaarden zoals de basis van DEN 
• Voldoen aan AVG wetgeving 

 

Huidige	situatie	digitalisering	en	ICT	voorzieningen	
• Een kassasysteem waarin bezoekersregistratie wordt geregistreerd 
• Een registratiesysteem (stand alone) en vanaf zomer 2021 in the cloud 

	
Informatie	rondom	nieuwe	objecten	
Als museum streven we erna om nieuw aan te schaffen objecten te voorzien van de juiste, volledige 
en actuele informatie. Eveneens voor de voorwerpen die wij geschonken krijgen. Het 
schenkingsformulier is daar ook op aangepast. 
Echter wanneer voorwerpen worden aangeschaft op een rommelmarkt, dan is de informatie 
beperkt. De collectie wordt geregistreerd in ons collectieregistratiesysteem. Dit systeem is 
toegankelijk voor de registrator en binnenkort (2021) ook voor 4 andere bestuursleden.  
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Hiermee zal een grote kwaliteitsverbetering gaan plaatsvinden.  

	
Beheer,	gebruik	en	kwaliteit	van	informatie	
De bovengenoemde informatie bij nieuwe objecten worden vastgelegd in het registratiesysteem. 
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie wordt nog niet getoetst, maar zal worden 
getoetst wanneer wij zomer 2021 in totaal 5 personen toegang geven tot het systeem en we in de 
cloud gaan werken. 
Er vindt dan kwaliteitscontrole plaats op de registratie.  
De procedure is dat 1 persoon voert nieuwe registraties in, een ander controleert maandelijks deze 
registraties. De andere personen controleren de reeds aanwezige registraties. Een ieder neemt een 
aantal categorieën voor zijn/haar rekening. Deze procedure zal na zomer 2021 ingaan. De 5 
personen die toegang krijgen, krijgen dan ook cursus waarbij werkafspraken worden gemaakt wie 
wat precies gaat doen. 
 
We streven naar een goede kwaliteit met betrouwbare informatie, conform DEN standaarden en 
conform wet en regelgeving. Denk aan AVG. 
 

De collectie is grotendeels geregistreerd op basisniveau, maar gaat 
veranderen!!! 
 
Zomer 2021 zal het registratiesysteem naar the cloud gaan en kunnen max. 5 personen het systeem 
raadplegen. Vanaf dan passen we kwaliteitscontrole toe op nieuwe en reeds bestaande registraties 
en is daarmee een zeer grote verbetering! 
 

Digitale	duurzaamheid	van	informatie	
Het registratiesysteem is een stand alone systeem met beperkingen wat betreft aansluiting op 
landelijke informatiesystemen.  Doordat we overgaan naar de cloud maken we grote stappen op het 
gebied van digitale duurzaamheid.  

• Data is niet meer voor 1 iemand toegankelijk, maar voor 5 personen 
• Data is niet meer gevoelig voor verlies of diefstal wat het nadeel is van stand alone 
• Data wordt gedeeld  
• Het risico van verliezen van data (vanwege oude versies etc.) is niet meer van toepassing.  
• Redundantie en virtualisatie worden ingezet om gegevens veilig te houden. 
• Elke nacht is er een back-up van de database. 

 

AVG		
Er zal een verwerkersovereenkomst worden opgesteld met leverancier Kempen Automatisering. 
Deze is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die voorkomen in het 
registratiesysteem. Denk aan data van onze schenkers. 
Daarmee voldoen we aan de bepalingen uit de AVG. De schenkingsformulieren worden bewaard in 
een gesloten kast in het kantoor wat niet toegankelijk is voor het publiek. 
 

Plan van aanpak  
Met een vink wat al gerealiseerd is in 2021. 
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Stap 1 Doel 
Een systeem wat door verschillende personen te raadplegen is en mogelijk aan te vullen van data. 
Eventueel een systeem in the cloud, zodat het ook aansluit of aan kan sluiten op het landelijke 
netwerk van musea. 
 
* Daarmee vergroten we de toegankelijkheid van de collectie 
* Eenvoudiger te delen binnen en buiten het museumbestuur 
* Kunnen we groter publiek trekken 
* Kunnen we kwetsbare objecten beschermen  
* Vertellen we nog meer eilandverhalen 
* (digitale) duurzaamheid van onze registraties 
 
De provincie stimuleert vanaf 2019 collectie beherende erfgoedinstellingen om hun collecties 
digitaal te ontsluiten via het project 'Digitalisering cultureel erfgoed Zuid-Holland'. Samen met het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Subsidie hebben we al mogen ontvangen en project dient 
2 december 2021 afgerond te worden. 
 

Stap 2 Kiezen van een registratiesysteem 
Er is een keuze gemaakt. We blijven bij het huidige systeem, maar gaan van stand alone 
naar een cloud oplossing. Aanschaf zomer 2021. 
 

Stap 3 Registreren 
We registreren volgens de principes van DEN. Dit is standaard ook opgenomen in het 
registratiesysteem. Daarmee is de kwaliteit gelijk geborgd. 
 

Stap 4 Uniforme termen en kwaliteitsverbetering 
Spreekt voor zich. Idem dat de verblijfplaats wordt ingevuld.  Doordat het systeem toegankelijk 
wordt voor niet 1 maar 5 bestuursleden, zal worden ingezet op een kwaliteitsverbetering van de 
huidige registraties. De registrators zijn experts op hun vakgebied en zullen de huidige registraties 
nalopen en aanvullen. 
 

Stap 5 Fotograferen 
Er is een speciale opstelling gekocht, waardoor we objecten beter kunnen 
fotograferen. Een cursus is gevolgd Q2 van 2021 en er volgt nog een vervolgcursus. 
 

Stap 6 Auteursrechten 
Zorgzaam moeten we omgaan met publiceren van metadata. Auteursrechten zullen 
niet of nauwelijks van toepassing zijn, omdat veel beeldmateriaal opgenomen is/wordt 
door het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Dit is een samenwerkingspartner van het 
Streekmuseum. 
 

Stap 7  Online plaatsen van de collectie 
Dit is een wens die met het in de cloud werken kan worden gerealiseerd. Uiteraard willen we dat we 
kunnen voldoen aan de wet Digitale Toegankelijkheid, zodat voor ieder onze voorwerpen te zien zijn. 
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Planning	
 
De hierboven genoemde stappen zijn in 2021 (vanwege Corona) deels uitgevoerd. Ze zijn daarom 
aangevinkt met een groen vinkje welke al zijn gerealiseerd. Stap 4 zal plaatsvinden na de zomer van 
2021 en stap 7 pas nadat we alle registraties hebben doorlopen. Dan wordt door het bestuur een 
keuze gemaakt hoe en wat. 
 


