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VRIJDAG 19 JANUARI 2024
13:30 IN DE MIDDAG

Er is volop reuring in het Oorlogsmuseum. In het jaren ’40 
dorpje is het educatieve lesprogramma van een basisschool 
uit Purmerend net afgelopen, de kinderen gaan nu een 
groepsfoto maken bij de W.O.II Legertruck voordat ze weer 
terug naar school gaan. 

In de expositie ‘Weg naar Vrijheid’ zijn de leerlingen van 
een middelbare school uit Alkmaar bezig om de eindopdracht 
te maken waarbij ze een eindboodschap meekrijgen hoe 
ze een steentje kunnen bijdragen voor meer vrijheid en 
betrokkenheid in hun eigen leefomgeving. Deze dag zijn er 
dan 4 schoolklassen geweest. 

Vrijwilligers zijn op kantoor bezig om objecten te 
registreren van een schenking die ze vanmorgen ontvangen 
hebben tijdens een interview van een 89 jarige mevrouw uit 
Enkhuizen. Ze doneerde namelijk het uniform en toebehoren 
van haar vader die in het verzet in Enkhuizen heeft gezeten. 

De reguliere bezoekers komen inmiddels binnendruppelen 
voor een bezoek aan één van de twee exposities die ze 
online geboekt hebben. Ook jarige job Jip komt binnen met 7 
vriendjes. Eerst gaan ze een cakeje met lekkernij versieren 
en het lang zal Jip leven zingen en daarna zullen ze de 
Experience Tour volgens Escaperoom-concept gaan doen. 

Om 17:30 beginnen vrijwilligers de ontvangstzaal klaar te 
zetten voor de ALV van de historische vereniging Oostwoud-
Midwoud die naast hun officiële ALV ook rondleidingen 
krijgen. Maar eerst beginnen ze met avondeten wat bereid 
wordt op W.O.II Fieldkitchens...
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...Oorlogsmuseum Medemblik is uitgegroeid tot een 
professioneel museum met 2 exposities met interactieve 
experience tours, audiotours en diverse verhaallijnen. 

In 2023 hebben we 150 basisschoolklassen mogen ontvangen 
voor het educatieve lesprogramma in het jaren ’40 dorpje. 
Ook hebben we 75 middelbare schoolklassen mogen ontvangen 
voor het educatieve lesprogramma in de expositie ‘Weg naar 
Vrijheid’. 

Het bezoek van deze 2 exposities is voor reguliere bezoekers 
te boeken via de website met ticketsysteem, ook voor 
bezoekers met een Museumkaart. Naast het bezoek door 
scholen en reguliere bezoekers worden er ook wekelijks 
groepsarrangementen verzorgd. 

We zijn dan ook hartstikke blij dat de vrijwilligersgroep in 
2023 is uitgegroeid tot een hecht en passievol team van 60 
vrijwilligers om al dit bezoek te kunnen ontvangen. 

In 2023 is het jaarlijkse bezoekersaantal namelijk 28.750 
geweest en met alles wat er in 2024 al geboekt staat, beloofd 
dit weer minstens net zo een goed jaar te worden. 
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VOORWOORD
Het beleidsplan 2022-2023 is een vervolg op het beleidsplan 
van 2020-2021 wat het allereerste beleidsplan op papier van 
het Oorlogsmuseum was. De uitvoering van dit beleidsplan, 
wat vlak na het uitbreken van de coronapandemie is 
geschreven, verliep op veel vlakken heel anders en daarmee 
ook de resultaten. Toch zijn er heel veel doelen wel bereikt. Zo 
is het Masterplan ontwikkeld, is de fondsenwerving daarvoor 
gedaan, is de doorontwikkeling van de nieuwe expositie ‘Weg 
naar Vrijheid’ in volle gang en zijn we flinke stappen verder 
gekomen voor de museumregistratie.

Ook is het vrijwilligersteam gegroeid naar 32 vrijwilligers, 
heeft het Oorlogsmuseum contact gelegd met alle 
oorlogsmusea in Nederland die collectief verbonden zijn in 
SMH ’40 – ’45, is het contact binnen ons bestaande netwerk 
versterkt en is het netwerk verder uitgebreid. Wat betreft 
de bezoekersaantallen is het op educatief gebied behoorlijk 
tegengevallen door de lockdowns in voorjaar 2020 en 2021. 
Op totaal bezoekersaantal hebben we in 2020 toch 1.500 
bezoekers meer mogen ontvangen als in 2019, namelijk 4.031. 
Op dit moment van schrijven hebben we in 2021 tot nu toe 
4.318 bezoekers mogen.

We zijn er trots op dat, zelfs met alle beperkende maatregelen 
inachtnemend, het bezoekersaantal ten opzichte van vorige 
jaren blijft toenemen. Dit onderstreept ons vertrouwen in de 
toekomst van het Oorlogsmuseum en dat in het verlengde 
daarvan het verwezenlijken van het Masterplan en het behalen 
van de museumregistratie als topprioriteiten, hier op een 
positieve wijze aan bijdraagt voor zowel de bezoekers, de 
vrijwilligers als de organisatie in het geheel.

R. Rustenburg voorzitter bestuur Stichting 
Oorlogsmuseum Medemblik, november 2021 
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1. STATUTAIRE DOELSTELLINGEN

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Stichting Oorlogsmuseum 
Medemblik wordt bestuurd 
door een bestuur. Er is op 

dit moment geen Raad van 
Toezicht. Vandaar dat er in de 

toelichting op de toepassing van 
de Governance Code Cultuur 

voor het museum, geen rekening 
is gehouden met een Raad van 

Toezicht.

1. Stichting Educatief W.O.II Centrum Medemblik (Oorlogsmuseum Medemblik)  
  heeft ten doel: 

A. Het tentoonstellen van leger- en civiele goederen uit de Tweede Wereldoorlog 
zoals - bijvoorbeeld voertuigen, kleding en huisraad;   

B.
het met behulp van museale thema’s gekoppeld aan het tentoongestelde 
materiaal bewust maken van met name kinderen van eigen gedrag en 
handelen -en de keuzes die je hierin kunt maken- alsmede de daaruit 
voortvloeiende gevolgen;

C. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande  
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden 
van lespakketten en het geven van voorlichting en cursussen zulks al dan  
niet in samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld  
onderwijsinstellingen.  
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2. MISSIE
(waar we voor staan)

De missie van Stichting Oorlogsmuseum Medemblik in de 
periode 2022-2023 luidt als volgt:

''Vanuit de situaties en keuzes die invloed hebben 
gehad op het verloop van de Tweede Wereldoorlog (in 

de eigen omgeving), willen we leerlingen en bezoekers 
bewust laten nadenken over de keuzes die ze maken 

en de gevolgen en verantwoordelijkheden die deze met 
zich meebrengen; op korte termijn maar zeker ook op 

lange termijn.''

Dit bewustzijn prikkelen we door de leerlingen en bezoekers 
vanuit hun heden terug te laten keren naar dit (lokale) 
verleden en hen actief te betrekken bij de verschillende 

keuzes en situaties waar mensen toen voor stonden. Keuzes 
maken is van alle tijden en niet per definitie goed of fout. 
Vaak blijkt namelijk dat er een achterliggend verhaal is 

waardoor men op het eerste oog soms een onbegrijpelijke 
keuze maakt.
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3. VISIE

ÉÉN.

TWEE.

DRIE.
VIER.

VIJF.

(waar we voor gaan)
De visie van Stichting Educatief W.O.II Centrum 
Medemblik is voor de periode 2022-2023 onder te 
verdelen in vijf hoofdlijnen:

Oorlogsmuseum Medemblik 
heeft een breed aanbod 

met een combinatie die in 
balans is tussen de civiele 

en militaire aspecten van de 
Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsmuseum Medemblik 
staat voor alle basis,- en 
middelbare scholen in de 

omgeving centraal bekend 
om naar toe te gaan als 

buitenschoolse educatieve 
activiteit betreffende de 
Tweede Wereldoorlog.

Oorlogsmuseum Medemblik 
is zo ingericht dat ze zowel 
qua huisvesting, financiën 

en collectie zo min mogelijk 
afhankelijk is, dit om 

toekomstbestendigheid te 
garanderen.

Oorlogsmuseum Medemblik 
is een stabiel, professioneel 

en goedlopend museum 
waar bezoekers na hun 

bezoek positief en met een 
goed saamhorigheidsgevoel 
de toekomst tegemoet gaan.

Het vrijwilligersteam en de 
netwerkpartners werken 

graag voor en samen met 
Oorlogsmuseum Medemblik, 

omdat het door iedereen 
als een plek vóór iedereen 

ervaren wordt.

8



4. STRATEGIE
(Hoe willen we dit bereiken?)

Het Oorlogsmuseum exploiteert twee 
storytellings. Aan de ene kant het civiele 
aspect van de Tweede Wereldoorlog waarin 
West-Friesland uitgelicht is, welke in grote 
lijnen ook centraal staat voor heel Nederland 
en aan de andere kant het militaire aspect 
van de Tweede Wereldoorlog waarin twee 
verhaallijnen die relatief onbekend zijn 
uitgelicht worden.

Het algemene uitgangspunt voor beide 
storytellings is ‘opdat we niet vergeten’ en 
daarbij van de lessen uit het verleden lering 
trekken voor het heden. Als museum willen 
wij graag voor iedere bezoeker toegankelijk 
zijn en dus een zo passend mogelijk 
aanbod/programma bieden, omdat wij het 
belangrijk vinden dat iedereen bovenstaande 
uitgangspunten meekrijgt. Aangezien de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland vijf 
jaar heeft geduurd en het iedereen in de 
samenleving destijds raakte, heeft iedere 
potentiële bezoeker wel een raakvlak met 
iets wat met de Tweede Wereldoorlog te 
maken heeft. De belangrijkste tweedeling 
die er dan gemaakt kan worden is civiel en 
militair, dat staat in iedere oorlog centraal. 

Mensen die het militaire aspect niet 
interessant vinden of daar een grote aversie 
tegen hebben, kunnen het juist wel weer heel 
interessant vinden om te ontdekken wat voor 
impact de oorlog destijds had op het civiele 
leven en hoe individuele burgers omgingen 
met de keuzes waar ze ongewenst voor 
kwamen te staan en de oplossingen die ze 
ad-hoc voor problemen moesten verzinnen.  
Qua storytelling hebben we bewust gekozen 
om het de bezoekers zelf te laten beleven 
in plaats van rondleidingen of tekstuele/
audiovisuele informatieoverdracht. Doordat 
de bezoekers het zelf beleven en de verhalen 
hierdoor een beetje tot leven komen, komt 
het over het algemeen veel meer binnen. Dat 
de opdrachten die ze tijdens het programma 
doen toevalligerwijs ook wat weg hebben 
van het escaperoom-concept, zorgt ervoor 
dat het voor iedere leeftijdscategorie als 
actief en spelenderwijs wordt ervaren. In 
de opstartperiode is in korte tijd al duidelijk 
geworden dat deze strategie van storytelling 
een groot succes is om inderdaad alle 
doelgroepen te betrekken en te bereiken.

In de periode 2022-2023 gaan we daarom 
ook door op de weg met deze bewezen 
strategie om de bezoekers op deze manier 
de geschiedenis en de vertaalde lessen naar 
deze tijd mee te geven. 

In het volgende hoofdstuk ‘Doelstellingen’ is 
te lezen wat de te behalen doelen zijn om 
deze strategie steeds succesvoller en op een 
stabiele en toekomstbestendige wijze uit te 
kunnen voeren.
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DOELSTELLINGEN 2022-2023
Bij het stellen van deze doelen is ervanuit gegaan dat vanaf 2023 er geen beperkende 
maatregelen zijn en dat in 2022 het museum in ieder geval de zomerperiode van juni  
tot en met september geopend mag zijn zonder beperkende maatregelen.



5. DOELEN 2022

1. Gaat expositie ‘Weg naar Vrijheid’ inclusief programma voor leerlingen  
& bezoekers live.

2. Staat de gesponsorde professionele website inclusief actuele 
informatie en aanbod online.

3. Komen er minstens 75 basisschoolklassen het lesprogramma bezoeken.

4. Komen er 10 voortgezet schoolklassen het lesprogramma van het 
Oorlogsmuseum bezoeken.

5. Komen er minstens 3.000 reguliere bezoekers naar het ‘jaren 40 dorpje.

6. Komen er minstens 3.000 reguliere bezoekers naar de expositie  
‘Weg naar Vrijheid’.

7. Komen er 200 groepsarrangementen.

8. Hebben we op Facebook 3.000 leden en op de nieuwsbrief meer als 1.250 
inschrijvingen.

9. Is Oorlogsmuseum Medemblik museum geregistreerd.

10. Groeit de vrijwilligerspoule door van 32 naar 45 vrijwilligers.

11. Groeien we er naar toe om iedere dag voor regulier bezoek geopend  
te zijn van 10:00 – 18:00 en zondags alleen op aanvraag voor groepen.

12.
Hebben de vrijwilligers plezier in wat ze doen, worden bezoekers 
gastvrij ontvangen en gaan ze met een verrijkt en goed gevoel 
de toekomst tegemoet.
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6. DOELEN 2023

1.

2.

Komen er 150 basisschoolklassen het lesprogramma van het 
Oorlogsmuseum bezoeken.

3.

Komen er 100 voortgezet schoolklassen het lesprogramma van het 
Oorlogsmuseum bezoeken.

4.

Komen er 7.000 reguliere bezoekers naar het ‘jaren 40 dorpje.

5.

Komen er 10.000 reguliere bezoekers naar de expositie ‘ 
Weg naar Vrijheid’.

6.

Komen er 250 groepsarrangementen.

7.

Hebben we op Facebook 4.000 leden en op de nieuwsbrief meer als  
1.500 inschrijvingen.

8.

Groeit de vrijwilligerspoule door van 45 naar 60 vrijwilligers.

9.

Zijn er twee nieuwe bestuursleden geworven.

Is door het nieuwe bestuur het beleidsplan voor de periode 2024-2026 
ontwikkeld, inclusief hun toekomstvisie en plannen.
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7. IMPLEMENTATIEPLAN 2022 - 2023
Om het Oorlogsmuseum voort te kunnen laten bestaan en door te ontwikkelen is voor onderstaande pijlers 
uitgeschreven wat de betreffende implementatieplannen zijn:

1.  Marketing & PR  |  2. Organisatie, bedrijfsvoering, financiële huishouding  |  
3. Museale kerntaken  |  4. Diverse Werkwijze



7.1 MARKETING & PR
Zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Doelstellingen 2022-2023’ heeft het Oorlogsmuseum een groeidoelstelling. Om deze groei 
te kunnen realiseren gaan we de onderstaande vier marketingactiviteiten implementeren. Tot slot hebben we nog een overzicht 
opgenomen van al onze samenwerkingspartners.

Educatieve bezoeker
De jeugd is de toekomst. Naast de grote maatschappelijke 

waarde dat de jeugd onze educatieve programma’s volgt, is het ook 
van grote waarde dat we deze jonge bezoekers trekken. Naast het 
basisschoolbezoek, kunnen ze ook hun kinderfeestje bij ons doen. 
Vervolgens kunnen ze het museum met de middelbare school weer 
bezoeken. Na deze bezoeken enthousiasmeren ze ook weer hun familie, 
vrienden, etc. om ook het museum te komen bezoeken. Daarom geven we 
alle kinderen, leerkrachten en meerijdende ouders een flyer mee met wat 
er nog meer in het museum te doen is.

Reguliere bezoeker
Gezinnen, stelletjes, senioren en overig doelgroepen die tezamen 

de ‘reguliere bezoeker’ vormen, proberen we te bereiken door 
nieuwsberichten in de kranten te plaatsen, acties met partners zoals de 
Rabobank en de Omring met hun ledenbladen, gericht te adverteren op 
Facebook en door iedere bezoeker na hun bezoek een flyer mee te geven. 
Daarbij doen we zo nu en dan wisselende acties zoals op tientallen abri’s 
een maand lang adverteren op de metro en treinstations in Amsterdam. 
Zodra we museum geregistreerd zijn, kan ook de hele grote groep aan 
museumgeïnteresseerden met de Museumkaart het museum bezoeken.

‘‘ De jeugd is de 
toekomst. ‘‘

‘‘ De reguliere 
bezoeker 

proberen we 
onder andere te 
bereiken door 

acties. ‘‘

1.

2.
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7.1 MARKETING & PR

Toeristen
We proberen ons al bestaande netwerk binnen de lokale 

toeristenbranche te versterken door ze jaarlijks uit te nodigen en dan 
gelijk flyers mee te geven. Ook zitten we sinds 2021 in een samenwerking 
die gericht is op activiteiten verzorgen voor de Rivier Cruiseschepen 
die Medemblik aandoen. Via samenwerkingspartner Holland Boven 
Amsterdam komen we ook bij de internationale toerist onder de 
aandacht.

Groepsarrangementen
Op basis van de afgelopen jaren weten we dat 

groepsarrangementen vooral geboekt worden op basis van de ervaring 
doordat de organisator het Oorlogsmuseum eerst zelf bezocht heeft. 
Om ook bedrijven, stichtingen, verenigingen, etc. te bereiken die wellicht 
ook een groepsarrangement zoeken en niet van het Oorlogsmuseum 
af weten, willen we deze actief gaan benaderen over de mogelijkheden 
bij het Oorlogsmuseum. Om dit goed aan te pakken willen we 
zowel de promofilmpjes als de flyers en de website actualiseren en 
professionaliseren.

‘‘ Toeristen 
proberen we  

te bereiken in 
samenwerking met 

verschillende 
partners. ‘‘

‘‘ We zijn druk 
bezig om de flyers 

en website te 
actualiseren en 
moderniseren. ‘‘

3.

4.
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= Aangesloten bij

= Lokale geschiedenispartners

= Samenwerkingsverband

= Organiseren evenementen 

Westfriese 
Bibliotheken Cultuur- 

instelling De 
Blauwe Schuit

Stichting 
Culturele 

Staten

Kasteel
Radboud

Meelmolen 
‘de Herder’

Vrijwilligerspunt
Westfriesland

Westfriese 
BedrijvengroepMedemblikker

Bedrijven
Groep

Landelijk 
Platform Levende 

Geschiedenis

Pontoon 
Group ‘40 - ’45

12 Historische 
verenigingen

St. Musea en 
Herinnerings-
centra ‘40-’45

Westfries
Archief

Bakkerij
museum ‘De

Oude Bakkerij’

Nederlands 
Stoommachine

museum

Gemeente
Medemblik

Museum-
stoomtram Hoorn-

Medemblik

Stichting Event 
Medemblik

‘C J P’
Cultureel Jongeren

paspoort

Gemeente
Enkhuizen

Relaties

7.1 MARKETING & PR
Overzicht samenwerkingspartners



7.2  ORGANISATIE, BEDRIJFSVOERING, FINANCIËLE HUISHOUDING

7.2.1 Organisatie
Oorlogsmuseum Medemblik is nog een zeer 
jonge organisatie die naast het proces om 
een stabiele basis te creëren, tegelijkertijd 
bezig is met een professionaliseringsslag 
van de al bestaande organisatie. Hierbij is 
het oprichtingspaar nog steeds dagelijks 
aanwezig en zijn zij de spreekwoordelijke 
karrentrekkers. Samen met het gehele 
bestuur en het vrijwilligersteam 
wordt er hard gewerkt om met deze  
professionaliseringsslag zorg te dragen voor 
de onafhankelijkheid van de stichting t.o.v. 
de oprichters. Op deze manier wordt de 
stichting toekomstbestendig en kan worden 
voldaan aan de richtlijnen van zowel de 
ANBI-norm als de normen van de Ethische 
Code en de Code Governance Cultuur. Het 
oprichterspaar speelt hier logischerwijs 
zelf de hoofdrol in om deze beweging op 
gang te brengen en doet dit dan ook. Zo 
hebben ze halverwege 2020 de stichting 
de mogelijkheid geboden de panden aan te 
kopen middels een schenkingsconstructie 
ter waarde van €1.600.000. Deze constructie 
voldoet aan de ANBI-richtlijnen wat inhoudt 
dat dit bedrag jaarlijks in gelijke delen 

moet worden geschonken gedurende 
minimaal 5 jaar. Tegelijkertijd heeft het 
oprichtersechtpaar een hypothecaire 
lening (tegen een marktconforme 1% rente) 
aan de stichting verstrekt zodat deze de 
panden per direct kon kopen. Dit totale 
bedrag aan schenkingen wordt gebruikt 
om de hypothecaire lening af te lossen; de 
laatste jaarlijkse schenking zal op 1 januari 
2024 worden gedaan. Ook loopt op deze 
datum de tweede bestuurstermijn van het 
oprichtingsechtpaar af.

De tweede bestuurstermijn van het 
oprichtingspaar loopt af op 1 januari 2024. 
Om een goede overbrugging te krijgen 
binnen het bestuur en om te voldoen aan de 
normen van de Code Governance Cultuur en 
de ANBI is er in 2020 op feedback van het 
Museumregister gestart met het aantrekken 
van nieuwe potentiële bestuurders die 
vanuit betrokkenheid het Oorlogsmuseum 
verder willen helpen. Sinds 1 januari 2021 
heeft het museum een zevenkoppig bestuur. 
Gezien de coronamaatregelen heeft een 
eerste fysieke meeting en kennismaking met 

het nieuwe bestuur plaatsgevonden op 3 
september. In januari 2022 staat de eerste 
bestuursvergadering gepland waarbij de 
nieuwe bestuursleden actief hun taken zullen 
gaan oppakken en uitvoeren. In de komende 
twee jaar zullen ze zich deze taken en 
verantwoordelijkheden eigen kunnen maken 
voordat het oprichtersechtpaar op 1 januari 
2024 haar bestuurlijke uittrede zal doen.

Met dit tijdspad is er twee jaar de tijd waarbij 
de nieuwe bestuursleden zich de taken 
en verantwoordelijkheden eigen kunnen 
maken voordat het oprichtersechtpaar 
haar bestuurlijke uittrede doet. Na hun 
uittrede op 1 januari 2024 zijn alle financiële 
belangenverstrengelingen afgerond behalve 
het huren van het depot Zeldenrust 7. 
Aangezien ze dan geen bestuurslid meer zijn, 
is er automatisch ook geen sprake meer van 
een directe belangenverstrengeling op dit 
punt.
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7.2.2 ETHISCHE CODE

Het Oorlogsmuseum streeft de Ethische Code voor 
Musea na te leven en periodiek de bekendheid te 
waarborgen bij haar bestuursleden en vrijwilligers. 
Door de Ethische Code na te leven, poogt het 
museum het professionalisme van de vrijwilligers 
hoog te houden. 

Het doel wat het museum met deze code voor ogen 
heeft, is dienstbaar te zijn voor de samenleving. 
De Ethische Code - met al haar richtlijnen - is 
bijgevoegd in de map voor bestuursleden en 
vrijwilligers. Deze vrijwilligersmap wordt elk jaar 
opnieuw onder de aandacht gebracht van de 
vrijwilligers en bestuurders. Iedereen ondertekent 
persoonlijk dat ze het doorgelezen hebben om te 
voorkomen dat deze normen in de vergetelheid 
raken. Op basis van artikel 8.18 geeft het 
Oorlogsmuseum op haar website op transparante 
wijze de dubbelfunctie tussen bestuursleden 
Robin & Sietske en het bruikleengever zijn van de 
militaire privécollectie weer alsmede dat zij ook de 
verhuurder zijn van het depot Zeldenrust 7, alsmede 
dat Robin ook hypotheekleengever is aan de 
stichting i.v.m. de overschenking van de panden.
Ook wordt de belangenverstrengeling vermeld 
met de klimaat- en duurzaamheidsproducten 
die bestuurslid Marcel Kiekebos vanuit zijn eigen 
bedrijf tegen inkoopprijs doorverkoopt aan het 
Oorlogsmuseum.

‘‘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.’’ - Museumvereniging

Foto door: Franciska van Eekelen



7.2.3 BEDRIJFSVOERING

Dagelijkse bedrijfsvoering
De dagelijkse bedrijfsvoering van de stichting 
wordt met name uitgevoerd door Lars Rustenburg, 
Janita van de Kolk en Rèzlin Kiekebos. Zij hebben 
dit door de gevolgen van de coronacrisis tot op 
heden nog grotendeels vrijwillig gedaan. Voor 
de coronacrisis werd er namelijk in overleg met 
de accountant van het Oorlogsmuseum een plan 
gemaakt om er op een haalbare manier naar toe 
te groeien dat zij betaalde krachten worden van 
het museum om zo een stabiele uitvoering van 
de dagelijkse gang van zaken te waarborgen. Dit 
plan werd in januari 2020 gestart en daarmee 
kreeg Lars Rustenburg via een door de accountant 
geadviseerde ZZP, een vergoeding van €1.000 per 
maand. In maart 2020 moest dit helaas vanwege 
financiële redenen ten gevolge van de lockdown, 
noodgedwongen stoppen. 

De afgelopen zomer mocht het museum bijna vrij 
van maatregelen weer open en liet de financiële 
situatie het toe om weer langzamerhand dit 
stappenplan naar betaalde krachten op te 
pakken. Mede doordat deze krachten ook veel 
werkzaamheden leveren voor de expositie ‘Weg 
naar Vrijheid’ en daar subsidie voor beschikbaar 
is gesteld, was het mogelijk om dit stappenplan 
relatief snel weer op te pakken. Aangezien de 
maatregelen op het moment van schrijven helaas 
weer terugkomen zijn, is het behoorlijk onzeker 
wat de mogelijkheden zijn om dit stappenplan te 
blijven volgen of dat het weer (deels) opgegeven 
moet worden. Hoe dan ook blijft het roeien met de 
riemen die we hebben, maar dit betekent wel dat 
de situatie behoorlijk onzeker is. 

Hoofdzakelijk gezien zijn er drie scenario’s:

SCENARIO 1
Als het museum op slot moet, kunnen de krachten niet betaald worden en zijn ze 
gedwongen om een baan te gaan zoeken aangezien hun persoonlijke buffers het niet 
langer toe laten om onbetaald werkzaamheden te blijven uitvoeren voor de stichting. 
Hierdoor zal de bedrijfsvoering van het museum in de ijskast gaan wat op zich niet erg 
is, aangezien het museum toch dicht moet of gezien de maatregelen zeer beperkt open 
mag wat het vrijwilligersteam zou kunnen verzorgen.

SCENARIO 2
Als het museum wel open mag zonder al te veel beperkende maatregelen, dan kunnen 
de krachten betaald worden en kan het stappenplan gevolgd worden om zo in vaste 
loondienst te gaan treden. Bij dit scenario is het ook belangrijk dat er meer enthousiaste 
vrijwilligers geworven worden om de werkdruk goed te kunnen verdelen en zo alle 
bezoekers te kunnen verzorgen.

Het derde scenario gaat uit van het telkens stop-start-stop-start waar we de afgelopen 
twee jaar mee te maken hebben gehad. Aangezien de krachten in dit scenario een baan 
zullen moeten gaan zoeken, komt de bedrijfsvoering op de momenten dat het museum 
wel open zou mogen, in het geding. In dit scenario zien we op dit moment geen andere 
mogelijkheid dan alleen in het weekend open te zijn, aangezien het wel haalbaar is dat de 
weekenden gedraaid kunnen worden op het vrijwilligersteam.

SCENARIO 3
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7.2. 4 EDUCATIE

Educatie is altijd al een belangrijk onderdeel van het Oorlogsmuseum geweest. Dit laat 
zich zelfs terugvinden in de statutaire naam van de stichting bij de oprichting in 2014, 
namelijk: Stichting Educatief W.O.II Centrum Medemblik. In 2016-2017 is het eerste 
educatieve lesprogramma en educatieve lespakket ontwikkeld voor het (speciaal) 
basisonderwijs. Rèzlin Rustenburg - destijds studente aan de Pabo in Alkmaar - heeft 
het lesprogramma en lespakket als project voor school mogen laten voldoen aan het 
curriculum en andere onderwijseisen zoals het Avi-niveau. 

Bij dit lesprogramma ontdekken de leerlingen op interactieve wijze de civiele kant van de 
Tweede Wereldoorlog. Waar we in 2017-2018 begonnen met 7 geboekte schoolklassen, 
stonden er door de vele positieve mond-tot-mond connecties binnen het onderwijs en 
reclame, in schooljaar 2019-2020 107 (speciaal) basisonderwijs schoolklassen geboekt. 
Door het coronabeleid was het voor het grootste deel van de geboekte scholen niet 
mogelijk om te komen. Omdat er inmiddels ook meerdere (speciaal) voortgezet 
onderwijsscholen aangaven het Oorlogsmuseum te willen bezoeken, hebben we de 
coronatijd (beleidsperiode 2020-2021) aangepakt om een plan te ontwikkelen en uit te 
voeren voor een nieuwe expositie met een educatief programma voor leerlingen van het 
(speciaal) voortgezet onderwijs. 

Deze nieuwe expositie inclusief educatief lesprogramma is naar verwachting in het 
voorjaar van 2022 afgerond. Ook bij het realiseren van dit educatieve lesprogramma is 
Rèzlin weer als Hoofd Educatie betrokken. Bij dit lesprogramma ontdekken de leerlingen 
op interactieve wijze onbekende maar zeer belangrijke operaties die nodig waren voor 
onze vrijheid nu. Bij beide programma’s worden ook meerdere koppelingen naar huidige 
maatschappelijke thema’s zoals buitensluiting, diversie en inclusie en machtsmisbruik 
gemaakt. Hierbij worden de actualiteiten van de dag meegenomen zoals de situatie in 
Afghanistan en de situatie met de Oeigoeren in China.

Bij beide programma’s 
worden ook meerdere 

koppelingen naar huidige 
maatschappelijke thema’s 

zoals buitensluiting, 
diversie en inclusie en 
machtsmisbruik gemaakt.
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7.2. 5 CULTUREEL 
     ONDERNEMEN

Educatief bezoek
Het educatieve bezoek heeft voor het Oorlogsmuseum de hoogste prioriteit, refererend aan 
onze statutaire doelstelling vinden we het heel erg belangrijk dat de kinderen zich bewust 
worden van de oorlogsgeschiedenis en de lessen die we daaruit kunnen en moeten leren. 
We streven er als stichting naar dat ieder kind dit zoveel als mogelijk meekrijgt en houden 
daarom de prijs laag zodat onze prijsstelling voor de scholen geen drempel geeft. Dit 
betekend wel dat met deze lage prijs van €4,50 per kind, we gemiddeld zo’n €100 omzet 
per klas hebben. Dit is veel te kort om alle kosten inclusief omzetbelasting van te kunnen 
betalen. Maar dat is ook niet het doel van het educatieve bezoek, dat is namelijk kinderen 
bereiken. Dit resulteert er wel in dat er voor het educatieve bezoek geld moet worden 
bijgelegd.

Regulier bezoek 
Het reguliere bezoek heeft voor het Oorlogsmuseum een hoge prioriteit. Doordat 
het educatieve bezoek alleen door de weeks van 09:00 t/m 13:30 het museum 
bezoekt, belemmeren deze twee typen bezoek elkaar niet. De inkomsten die we 
ontvangen vanuit het reguliere bezoek zijn ongeveer gelijk met de kosten die we 
hebben om dit te kunnen verzorgen. We streven als stichting dan ook naar deze 
balans omdat we ook voor de reguliere bezoeker willen dat iedereen, ook de 
mensen met een kleine portemonnee, de boodschappen uit onze exposities mee 
kunnen krijgen. 

Groepsarrangementen 
Naast de twee doelgroepen educatief bezoek en regulier bezoek, is er ook de doelgroep groepsarrangementen. 
Groepsarrangementen zijn bijvoorbeeld familiedagen, bedrijfsuitjes, kinderfeestjes en vriendengroepen. Deze 
doelgroep heeft meer tijd en budget te besteden voor een verzorgd bezoek aan het museum. Deze doelgroep 
is vanuit hun meer te besteden budget interessant omdat de inkomsten die uit hun bezoek voortvloeien weer 
gebruikt kunnen worden om de kostenkant, namelijk het educatieve bezoek, te kunnen dekken. Daarbij zijn de 
deelnemers van een groepsarrangement ook gewoon mensen/bezoekers die we graag de boodschappen uit 
onze exposities en activiteiten willen laten meekrijgen. Om een verzorgde dag(deel) mogelijk te maken hebben 
we voor deze doelgroep een aantal activiteiten ontwikkeld. Bij al deze activiteiten hebben we met het team goed 
gekeken naar een goede balans tussen beleving (het moet namelijk een leuk dagje uit zijn) en educatie). Zo 
hebben we bijvoorbeeld de ‘Monumententour’ ontwikkeld waarbij je in originele W.O.II Trucks langs monumenten 
rijdt (beleving) en een gids bij ieder monument het verhaal achter het monument verteld (educatie). Ook kunnen 
we voor groepen als onderdeel van hun verzorgde dagje uit, avondeten verzorgen. We koken dan voor groepen 
op originele W.O.II Veldkeukens (Beleving) waar ze uitleg krijgen van de vrijwillige kok hoe dat vroeger voor de 3 
miljoen soldaten aan het Westfront werkte die voor onze vrijheid vochten en ook moesten eten (educatie).

Aangezien wij ervan overtuigd zijn dat je altijd zelf 
zoveel mogelijk moet proberen de eigen broek op 
te houden, beschouwen wij ‘cultureel ondernemen’ 
als een belangrijk uitgangspunt om de stichting 
financieel gezond te kunnen laten zijn. Dit cultureel 
ondernemen hebben we opgedeeld in drie typen 
aanbod:
- Educatief bezoek
- Regulier bezoek 
- Groepsarrangementen

Het combineren van deze 3 typen aanbod is 
onze invulling van cultureel ondernemen om én 
de maatschappelijke doelen van de stichting te 
kunnen uitvoeren en daarbij een goede financiële 
huishouding te kunnen realiseren.
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Jaarlijks doen minstens 
twee vrijwilligers de 

BHV-cursus en jaarlijks 
wordt er minstens één 

keer geoefend tijdens een 
vrijwilligersbijeenkomst.
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7.3 MUSEALE KERNTAKEN
Oorlogsmuseum Medemblik is in de beleidsperiode van 2020-2021 begonnen met het 
implementeren van de 5 museale kerntaken aan de hand van de 17 normen van de Museumnorm. 
Hier zijn door het team al voortvarende stappen ingezet. Waar sommige kerntaken al goed 
uitgevoerd worden en er relatief kleine verbeterpuntjes opgepakt moeten worden, zijn er bij 
andere kerntaken nog wel een aantal stappen te zetten. Wat de verbeterpunten en de te nemen 
stappen zijn gedurende de beleidsperiode 2022-2023 voor de 5 museale kerntaken, is hieronder 
verder uitgewerkt. 

7.3.1 Presenteren / tentoonstellen
De museale kerntaak presenteren/
tentoonstellen is de enige kerntaak welke 
het Oorlogsmuseum al vanaf oprichting 
duidelijk beschreven had in de statuten van 
de stichting, te weten: ‘‘ (a) Het tentoonstellen 
van leger- en civiele goederen uit de Tweede 
Wereldoorlog zoals - bijvoorbeeld voertuigen, 
kleding en huisraad (b) en het met behulp van 
museale thema’s gekoppeld aan het
tentoongestelde materiaal bewust maken 
van met name kinderen van eigen gedrag 
en handelen -en de keuzes die je hierin kunt 
maken- alsmede de daaruit voortvloeiende 
gevolgen.’’ Het oprichtersechtpaar en de 
vrijwilligers die daar in de loop der tijd 
bijkwamen, hebben zich volledig gericht op 
deze kerntaak en zullen dit blijven doen. In 
het presentatiebeleid staan de werkwijze en 
doelen beschreven voor deze kerntaak. 

7.3.2 Verzamelen
De museale kerntaak verzamelen heeft het 
Oorlogsmuseum logischerwijs al vanaf de 
oprichting uitgevoerd, maar destijds nog 
wel op een onbewuste en amateuristische 
(onbeschreven) werkwijze. Tijdens de 
beleidsperiode van 2020-2021 hebben we een 
aantal stappen gezet om hier op een bewuste 
manier mee om te gaan zoals het definiëren 
en beschrijven van verzamelgebieden voor de 

collectievorming en het ontwikkelen van een 
beslisboom wat een handig hulpmiddel is bij 
het beoordelen en waarderen van objecten bij 
aanbod van schenkingen/bruiklenen. Doelen 
om deze kerntaak in de beleidsperiode 2022-
2023 verder te professionaliseren hebben we 
opgenomen en beschreven in hoofdstuk 3 van 
het collectieplan.

7.3.3 Behoud en beheer
De museale kerntaak behoud en beheer 
hebben we al vanaf oprichting uitgevoerd op
amateuristische wijze. Logischerwijs hielden 
we rekening met het tentoonstellen dat er 
bijvoorbeeld geen originele documenten 
bij de ramen werden geplaatst en zo lieten 
we periodiek het museum en de objecten 
preventief behandelen tegen houtworm en 
andere ongedierte. Door de museumnorm
en de feedback van de toetsen werden we 
erop gewezen dat dit lang niet voldoende is 
en werd ons geadviseerd iemand met kennis 
van zaken op het werkgebied van behoud en 
beheer aan te trekken om dit professioneel 
te kunnen inrichten. Omdat inderdaad 
binnen onze vrijwilligersgroep niemand hier 
kennis van had hebben we dit advies in de 
beleidsperiode 2020-2021 opgevolgd en 
hebben we de Reinwardt Academie benaderd. 
Binnen de Reinwardt Academie is er toen een



vacature uitgezet en daar werd al binnen 2 
dagen op gereageerd door een inmiddels 
4e jaars-studente die op een kleine 
20 kilometer afstand van het museum 
woont.  Deze studente heeft deze museale 
kerntaak grotendeels op zich genomen 
en uitgewerkt. Zo heeft ze onder andere 
onderzocht wat de optimale waardes 
en toegestane schommelingen zijn voor 
de collectieobjecten op het gebied van 
temperatuur, luchtvochtigheid en licht. 
Ze heeft ons ook geadviseerd welke 
meetapparatuur aan te schaffen en hoe dit 
te documenteren in de collectieregistratie. 
Op basis van de meetgegevens heeft ze een 
lijst opgesteld met objecten die buiten de 
gestelde optimale waardes zijn getreden. 
Gezamenlijk hebben we gekeken of we in 
deze gevallen aanpassingen treffen en de 
keuzes ook toegelicht. Om de (groeiende) 
kennis van deze studente aan boord 
te houden, hebben we gevraagd of ze 
vrijwilliger bij het museum wil worden om
deze kerntaak ook in de toekomst 
professioneel te kunnen uitvoeren. 
Inmiddels is Sarah Laan vrijwilliger bij het 
Oorlogsmuseum geworden. Doelen om deze 
kerntaak in de beleidsperiode 2022-2023 

verder te professionaliseren hebben we 
opgenomen en beschreven in hoofdstuk 3 
van het collectieplan.

7.3.4 Documentatie
De museale kerntaak documentatie hebben 
we voordat we de ambitie hadden om een 
professioneel museum te worden aan de 
hand van de Museumnorm, niet uitgevoerd. 
We prijzen ons achteraf bezien echt gelukkig 
dat we van de meeste schenkingen die al 
vanaf 2014 zijn gedaan, wel (amateuristische) 
schenkingsformulieren hebben opgesteld. 
Deze schenkingsformulieren vormde de
enige en zeer belangrijke bron waardoor 
we de collectieregistratie achteraf alsnog 
teruggaand vanaf de start van het 
museum konden inrichten. Advies hoe de 
collectieregistratie en de werkprocessen 
hiervoor in te richten, hebben we in eerste 
instantie van de Museumgeregistreerde 
collega-musea uit Medemblik gehad. Op 
basis van de feedback van de auditor en 
advies en hulp van de Reinwardt-studente, 
hebben we in de beleidsperiode 2020-2021 
de collectieregistratie en de werkprocessen 
ontwikkeld en later ook nog aangepast 
en verbeterd. Doelen om deze kerntaak 

in de beleidsperiode 2022-2023 verder te 
professionaliseren hebben we opgenomen 
en beschreven in hoofdstuk 3 van het 
collectieplan.

7.3.5 Onderzoek
De museale kerntaak onderzoek hebben 
we al vanaf de oprichting onbewust 
en laagdrempelig uitgevoerd. In de 
beleidsperiode 2020-2021 hebben we voor 
het eerst doelen en een werkwijze voor deze 
museale kerntaak ontwikkeld. Dit omvat 
onderzoek naar zowel de materiële collectie 
als de immateriële collectie, onderzoek 
wat geheel intern uitgevoerd wordt en 
onderzoek in samenwerking met derden 
en hoe dit geregistreerd en de resultaten 
daarvan bekend gemaakt worden. Deze 
doelen en werkwijzen zijn opgenomen in het 
collectieplan in hoofdstuk 3.
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7. 4 DIVERSE WERKWIJZEN
Naast een goede waarborging van de dagelijkse gang van zaken en het streven naar financiële 
stabiliteit, is het ook van groot belang om focus te leggen en aandacht te (blijven) besteden 
aan onderwerpen die niet onder de waan van de dag vallen. Hierbij valt te denken aan BHV, 
CHV, omgaan met (bijna)incidenten, code diversiteit m.b.t. bezoekers en periodieke evaluaties 
van al deze onderwerpen. Daarom lichten we in het beleidsplan ook kort toe hoe het op deze 
onderwerpen momenteel geregeld is en wat eventuele aandachtspunten zijn gedurende deze 
beleidsperiode.

7. 4.1 BHV
Om de veiligheid van de vrijwilligers 
en bezoekers te waarborgen, heeft het 
Oorlogsmuseum een BHV-plan opgesteld. 
Hierin staan de gegevens van de organisatie, 
alarmnummer, instructies voor de  
vrijwilligers en de BHV’ers, plattegronden en 
materialen. Het BHV-plan is opgenomen in de 
vrijwilligersmap. Elke nieuwe vrijwilliger moet 
deze map doorlezen en na afloop hiervan 
bevestigen door een handtekening zetten. 
Elk jaar moet iedere vrijwilliger deze map 
weer opnieuw doorlezen en ondertekenen. 
Daarnaast doen elk jaar minstens twee 
vrijwilligers de BHV-cursus en wordt er jaarlijks 
minstens één keer geoefend tijdens een 
vrijwilligersbijeenkomst.

7. 4.2 CHV
Om verantwoord om te gaan met de collectie 
heeft het Oorlogsmuseum een CHV-plan 
opgesteld. CHV is bedoeld om eerste hulp te 
verlenen aan de collectie wanneer er sprake 
is van een incident. Op deze manier proberen 
we eventuele schade te beperken en eventueel 
objecten in veiligheid te brengen. Als er tijd en 
budget beschikbaar komt is het een doel dat 
de CHV-verantwoordelijken, te weten, Robin, 
Lars, Sietske & Rèzlin hier een verdiepende 
cursus voor volgen. Daarbij is het CHV-plan 
opgenomen in de vrijwilligersmap waardoor 

iedere nieuwe vrijwilliger dit doorleest en 
hier een handtekening voor moet zetten. 
Daarnaast moet iedere vrijwilliger deze 
map ieder jaar weer opnieuw doorlezen en 
ondertekenen. Jaarlijks wordt er minstens één 
keer aandacht besteed aan CHV tijdens een 
vrijwilligersbijeenkomst.

7. 4.3 Omgaan met incidenten
Tot nog toe heeft het museum geen 
incidenten meegemaakt. Er is echter wel over 
nagedacht wat de risico’s zijn en hoe we 
hiermee om moeten gaan. Op het moment 
dat we te maken krijgen met een incident 
wordt hierop gehandeld zoals aangegeven 
in de protocollen. Daarna zal het incident 
geregistreerd worden in de Database 
Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) waar wij 
als Oorlogsmuseum een account bij hebben.

Jaarlijks doen minstens 
twee vrijwilligers de 

BHV-cursus en jaarlijks 
wordt er minstens één 

keer geoefend tijdens een 
vrijwilligersbijeenkomst.
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Het Oorlogsmuseum streeft ernaar om een Oorlogsmuseum voor 
iedereen te zijn, dit is namelijk ook de kern van onze boodschap 

voor de samenleving; Vrijheid en gelijkheid zijn een groot goed. Tot 
nog toe heeft dit altijd onbewust en onbeschreven in de identiteit 
van het Oorlogsmuseum gezeten. Door feedback van de auditor 

en ons vervolgens bewust in deze verantwoordelijkheid verdiept te 
hebben, zagen we in beleidsperiode 2020-2021 de meerwaarde in 
om deze verantwoordelijkheid van diversiteit & inclusie bewust te 
gaan implementeren in de organisatie op alle vlakken. Dit begon 

met het doen van de inmiddels voor ons ook bekende nulmetingen; 
de scan op diversiteit & inclusie en de zelfscan ‘Museum Open U’. 
De resultaten van deze nulmetingen zijn te vinden in de bijlagen 

respectievelijk ‘Resultaten scan Diversiteit & Inclusie - Oorlogsmuseum 
Medemblik 7-2021’ en ‘Zelfscan ‘Museum open u’ - Oorlogsmuseum 

Medemblik 07-2021’. De scan op diversiteit & inclusie bestaat uit twee 
delen; het eerste deel zijn vragen voor de sturing-gevende van het 

museum en het tweede deel voor alle ‘functie’-lagen in het museum. 
Het eerste deel is uitgevoerd door hoofd-gastheer Lars Rustenburg 

en oprichtersechtpaar Robin & Sietske. Het tweede deel is uitgevoerd 
door vrijwilligers Annemiek & Janita en Lars. De scan ‘Museum Open 
U’ is uitgevoerd door Janita & Lars. Dit alles is uitgevoerd in juli 2021. 

We hebben het voornemen om jaarlijks deze scans opnieuw door 
te nemen om zo deze streefpunten steeds meer organisatie-eigen 
te maken en hier de bijbehorende invulling aan te geven. In 7.4.4.1 

geven we de bevindingen en implementatiepunten weer uit de scan 
‘Diversiteit & Inclusie’ en in 7.4.4.2 hebben we dit weer voor de scan 

‘Museum Open U’.

7.  4.4 CODE DIVERSITEIT & INCLUSIE
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7.4.4.1 Implementatiepunten uit  
de scan ‘Diversiteit & Inclusie’
De zes onderdelen op het gebied van 
diversiteit & inclusie die bevraagd werden 
zijn Personeel, Inclusieve werkomgeving, 
Strategie en beleid, Partners, Programma en 
Publiek.

Personeel
Iedereen die vrijwilliger wil worden in 
het Oorlogsmuseum is altijd welkom 
geweest en zal ook in de toekomst altijd 
welkom zijn. Ons vrijwilligersbestand 
is wat betreft man-vrouwverhouding 
met 65%-35% niet in balans, maar voor 
een Tweede Wereldoorlogsmuseum 
gezien wel bovengemiddeld. Wat 
betreft leeftijdsspreiding is de jongste 
vrijwilliger 14 jaar en de oudste 85. De 
gemiddelde leeftijd van alle vrijwilligers 
ligt rond de 38. Dit is opmerkelijk voor een 
museum aangezien dit vaak boven de 
70+ ligt. Het vrijwilligersbestand van het 
Oorlogsmuseum is wat betreft aandeel met 
een migratieachtergrond gezien, volledig 
in onbalans, net als dit zo is bij het aandeel 
van het totaal aan reguliere bezoekers. 
Om een breder, inclusiever en meer divers 
vrijwilligersbestand te krijgen, werken we 
samen met onze partners Vrijwilligerspunt 
West-Friesland, scholen om stagiaires 
te werven en zijn we begonnen aan een 
samenwerking met Bureau Halt. We merken 
dat bijna al onze vrijwilligers op het initiatief 
komen om bij het Oorlogsmuseum vrijwilliger 
te worden, nadat ze het Oorlogsmuseum als 
bezoeker hebben bezocht. Om een meer 
divers vrijwilligersbestand te krijgen, is het 
de meest logische stap om te proberen 

meer bezoekers te trekken met een 
migratieachtergrond.

Inclusieve werkomgeving
Één van de hoofddoelen van het museum 
is vanaf de oprichting al geweest dat 
vrijheid een groot goed is, ook binnen de 
werkomgeving in het museum zelf. Er is 
ruimte om te zijn wie je bent en er wordt als 
team goed rekening gehouden en geholpen 
met persoonlijke omstandigheden. De 
afgelopen jaren hebben we binnen het team 
al een aantal keer situaties gehad waarbij 
dit voorkwam en dit werd door eenieder 
goed en meelevend opgenomen. Regelmatig 
wordt er door teamleden geuit dat er een 
hele fijne familiecultuur heerst.

Strategie en beleid
De verantwoordelijkheid diversiteit 
en inclusie zat altijd veel meer in de 
organisatiecultuur en de omgang met 
iedereen als dat het bewust beschreven is. 
Dit maakt dat er ook nooit over nagedacht is 
om bijvoorbeeld een training of cursus te 
volgen om kennis te vergroten en nieuwe 
werkwijzen te leren. Dat bijvoorbeeld 
trainingen belangrijk zijn blijkt uit het 
feit dat veel vrijwilligers weggaan of het  
weglachen als een bezoeker binnen een 
bezoekersgroepje een racistische grap 
maakt die soms ook nog wel eens Tweede 
Wereldoorlog-gerelateerd is. Handvatten 
hoe in zo een geval het gesprek aan te gaan, 
helpen dan enorm. Om deze rede willen we 
gezien de financiële situatie gaan kijken 
of we een expert op dit gebied kunnen 
uitnodigen om kosteloos een training/
cursus hier over te geven in de Bioscoop-

Theaterzaal. Ook houden we jaarlijks 
minstens één vrijwilligersbijeenkomst waarbij 
samen met casussen uit de Ethische code 
ook casussen op diversiteit en inclusie 
behandeld worden. 25 september 2021 was 
de eerste vrijwilligersbijeenkomst waar dit 
is, de ervaringen waren positief en iedereen 
nam actief deel aan de casussen. Duidelijk 
werd dat een ieder weer een andere kijk 
heeft op de verschillende casussen maar 
dat gelukkig iedereen open staat op ieders 
beoordeling van een casus. We merkten wel 
om het echt goed te kunnen behandelen, 
dat het beter is om een externe professional 
hiervoor te vragen. Dit willen we voor 2022 
proberen te verzorgen. Om jaarlijks een 
evaluatiemoment te creëren willen we na 
afloop van de vrijwilligersbijeenkomst ook 
een evaluatieformulier meegeven aan de 
vrijwilligers met beoordelingsvragen en 
antwoordruimte op o.a. de gebieden ethische 
code, diversiteit en inclusie. De uitkomsten 
hiervan vormen weer input om het beleid te 
kunnen blijven ontwikkelen. Omdat het ons 
opgevallen is dat we er bewuster van zijn 
geworden door de diversiteit en inclusie 
scan te doen, gaan we deze scan jaarlijks 
uitvoeren.

Partners
Het Oorlogsmuseum werkt met de 
volgende partners om zowel haar eigen 
diversiteit en inclusie te ontwikkelen als 
die van de samenleving in het geheel: 
gemeente Medemblik, de Blauwe Schuit, 
Vrijwilligerspunt, Bureau Halt, Werkgroep 
tegen eenzaamheid en alleen zijn en 
tientallen basisscholen. We proberen altijd in 
contact te komen en samenwerkingen te...
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starten met partners waarbij we niet alleen de samenleving in het 
algemeen bereiken, maar juist ook met partners die zich inzetten voor delen 
van de samenleving die onderbelicht zijn en/of beperkingen hebben. In 
2022 zal vooral de focus gericht zijn op het starten van samenwerkingen 
met tientallen middelbare scholen gezien de nieuwe educatieve expositie 
‘Weg naar Vrijheid’ dan afgerond zal zijn. Bij dit programma worden de 
maatschappelijke thema’s diversiteit, inclusie en buitensluiting betrokken.

Programma
Het Oorlogsmuseum had van haar start in 2014 tot en met 2018 maar één 
programma beschikbaar, namelijk voor leerlingen van de basisscholen. In 
2018 is er een bezoekersprogramma ontwikkeld welke begin 2019 live is 
gegaan, deze is geschikt voor alle leeftijden. Eind 2019 is deze 
doorontwikkeld zodat deze ook in het Engels en het Duits beschikbaar 
is. Ook zijn we in 2019 gestart met het geven van rondleidingen in de 
loods met militaire voertuigen en overig militair materiaal. Deze ruimte 
hebben we in 2019 rolstoeltoegankelijk gemaakt. Volgens planning is er in 
het voorjaar van 2022 een nieuw programma ontwikkeld voor leerlingen 
van de middelbare scholen en tevens ook een programma voor reguliere 
bezoekers in een geheel nieuwe expositie. In de huidige expositie is er 
helaas 1 van de 8 decors niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been 
zijn, dit heeft te maken met de (schuil)zolder. Het is ook niet haalbaar om 
dit decor alsnog toegankelijk te maken voor deze doelgroep. In de nieuwe 
expositie in ontwikkeling hebben we daarom extra prioriteit erop gezet dat 
deze gehele expositie wel toegankelijk is voor mensen die slecht ter been 
zijn. Middels een 100% subsidie van Stichting Stijgbeugel is er inmiddels 
een lift gerealiseerd in deze expositieruimte van 900 m2. Zodra de nieuwe 
expositie ‘Weg naar Vrijheid’ geheel gereed is, willen we zowel in deze 
als de huidige expositie audiotours en QR-codes met leesbare informatie 
ontwikkelen zodat ook mensen die slechtziend of slechthorend zijn óf liever 
de traditionelere manier van museumbezoeken prefereren, goed in het 
Oorlogsmuseum terecht kunnen. Beide educatieve programma’s zijn onder 
begeleiding van ervaren vrijwilligers ook geschikt voor het speciale basis- 
en voortgezet onderwijs.

Publiek
Wat betreft publiek willen we oprecht een museum voor iedereen zijn. 
Dat dit lukt zien we gelukkig terug in onze publieksstromen die een 
goede weerspiegeling zijn van de samenleving op de gebieden leeftijd, 
economisch, mensen met een beperking en de balans tussen mannen en 
vrouwen. Helaas blijft één gebied behoorlijk achter en dat zijn mensen met 
een migratieachtergrond. Tot de leeftijd van 12 jaar zien we dat dit wel 
volledig in lijn is met de samenstelling van de samenleving, dit komt 
door de basisschoolklassen. We verwachten straks dat dit met de 
uitbreiding van een educatief aanbod voor middelbare scholen, we deze 
leeftijdsgrens waarbij de diversiteit van onze bezoekers geheel in lijn zal 
zijn met de samenstelling van de samenleving, kunnen verhogen naar 18 
jaar. Feit zal waarschijnlijk blijven dat het aandeel volwassenen bezoekers 
met een migratieachtergrond nog steeds verre van ‘in-balans’ zal liggen 
ten opzichte van de samenstelling van de samenleving. Dit komt absoluut 
niet doordat Oorlogsmuseum Medemblik niet zou openstaan voor dit deel 
van de samenleving. De belangrijkste oorzaak is dat mensen met een 
migratieachtergrond heel vaak vanuit 
hun familiegeschiedenis geen raakvlak hebben met de Tweede 
Wereldoorlog in grote tegenstelling 
tot het grotere deel van de Nederlanders die wel met hun 
familiegeschiedenis een raakvlak hebben 
met de Tweede Wereldoorlog. Dit zorgt er logischerwijs voor dat er minder 
interesse is in het thema 
Tweede Wereldoorlog, hetzelfde als dat Nederlanders met een 
familiegeschiedenis in Nederland zelf, 
over het algemeen minder interesse zullen hebben in hoe door vele 
veldslagen uiteindelijk in 1932 
Saoedi-Arabië gevormd werd. Oorlogsmuseum Medemblik ziet het als een 
kans en uitdaging om te 
proberen dit deel van de samenleving te interesseren voor thema’s van de 
Tweede Wereldoorlog die 
in het Oorlogsmuseum worden behandeld. Dit zou in de toekomst 
bijvoorbeeld kunnen door juist 
een verhaallijn te ontwikkelen over de Tweede Wereldoorlog in het Midden-
Oosten.
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7. 4. 4.2 Implementatiepunten uit de scan ‘Museum Open U’
De zeven onderdelen die met de scan ‘Museum Open U’ bevraagd werden zijn Beleid, 
Bereikbaarheid, Fysieke toegankelijkheid, Signalisatie, Klantvriendelijke balie, Informatie 
en Gidsen & werkvormen.

Beleid
Janita van de Kolk is aangesteld als verantwoordelijke voor het toegankelijkheidsbeleid. 
Op de vrijwilligersbijeenkomst van 2021 heeft Janita haar introductie gedaan zodat 
iedereen binnen de organisatie dit weet en dat ze met vragen en tips bij haar 
terechtkunnen. De visie op cultuurparticipatie voor personen met een beperking is: 
‘’Personen met een handicap moeten zonder hindernissen – van welke aard dan ook – 
kunnen deelnemen aan de werking van het cultuurcentrum en gebruik kunnen maken van 
de verschillende voorzieningen’’. Deze visie zal helaas niet altijd 100% lukken, maar het is 
wel oprecht het streven. Deze visie is door Janita tijdens haar introductie gedeeld met de 
rest van de organisatie.

Bereikbaarheid
Met de opening van de nieuwe hoofdingang welke gepland staat voor 1 januari 2022, 
zullen er ook 3 invalideparkeerplaatsen ingericht zijn die het dichtst bij de nieuwe 
hoofdingang gelegen zijn op +/- 20 meter afstand.

Fysieke toegankelijkheid
In beleidsperiode 2022-2023 zal er door toegankelijkheids-verantwoordelijke Janita een 
toegankelijkheidsplattegrond vormgegeven worden op basis van de situatie die in het 
voorjaar van 2022 na gereedkomen van alle ontwikkelingen, zal gaan gelden. Dit in 
verband met uitbreiding van 2 ruimtes van het museum welke 900m2 en 400m2 groot 
zijn en dat daardoor ook de routing veranderd. Deze toegankelijkheidsplattegrond zal 
geplastificeerd worden bijgevoegd aan de programmatasjes die aan de bezoekers/
leerlingen bij beide expositieruimtes meegegeven zal worden. Daarbij zal de 
toegankelijkheidsplattegrond ook komen te hangen op centrale plaatsen zoals de 
hoofdingang, toiletten en op de nieuwe website.

Signalisatie
De huidige expositie in het jaren ‘40 dorpje beslaat maar 250m2 en is geheel ingericht in 
jaren ‘40 stijl. Om de stijl en sfeer niet te beïnvloeden hebben we er bewust voor gekozen 
geen signalering op te hangen met als uitzondering de vluchtroutelampen. Vanaf 1 januari 
2022 komt er een andere hoofdingang en in de centrale ontvangstruimte waar ook de 
balie, toiletruimte en de toegangsdeuren naar de tentoonstellingsruimte zich bevinden, 
komen wel signaalbordjes die goed zichtbaar zullen zijn. Janita is hier als grafisch 
vormgever verantwoordelijk voor.

Op de 
vrijwilligersbijeenkomst 

van 2021 heeft Janita 
haar introductie gedaan 
zodat iedereen binnen de 
organisatie dit weet en 

dat ze met vragen en tips 
bij haar terechtkunnen.
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Klantvriendelijke balie
In de huidige situatie is onze balie geheel klantvriendelijk en altijd bemand. Vanaf 1 
januari 2022 zal bij de vernieuwde situatie dit ook het geval zijn.

Informatie
In het Oorlogsmuseum is er in de huidige expositie juist voor gekozen zo min mogelijk 
informatiebordjes te plaatsen omdat we de decors zo ‘levend’ mogelijk willen laten 
beleven door de bezoekers. In de nieuwe expositie in ontwikkeling ‘Weg Naar Vrijheid’ 
willen we op een balustrade waarop overzicht zal zijn over de hele expositieruimte 
van 900 m2, informatieborden plaatsen. Als de basisprogrammering voor deze nieuwe 
expositie geheel afgerond is, gaan we starten om in beide expositieruimtes audiotours 
en QR-codes met informatie te ontwikkelen zodat ook slechtzienden en slechthorenden 
goed bij het Oorlogsmuseum terecht kunnen. De website van het Oorlogsmuseum wordt 
in 2022 professioneel gebouwd door een lokaal professioneel websitebouwbedrijf die 
toegezegd heeft dit in samenwerking met ons kosteloos te willen doen.

Gidsen en werkvormen
Er zijn een aantal vrijwilligers in het museum die op basis van ervaring goed weten hoe 
ze op een leuke en interessante wijze een interactieve rondleiding kunnen geven aan 
personen met een beperking. Hier hebben zij geen officiële trainingen voor gevolgd 
en dit is ook niet nodig. Als het in de toekomst drukker wordt en er meer rondleiders/
begeleiders nodig zijn, dan kan het wel zo zijn dat we vrijwilligers die deze ervaring niet 
hebben, een training aanbieden/geven.

De website van het 
Oorlogsmuseum wordt 
in 2022 professioneel 

gebouwd door een 
lokaal professioneel 
websitebouwbedrijf...
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Doordat het museum nog in volle ontwikkeling is, wordt er in 2021 een 
plan gemaakt om de toegankelijkheid zoveel mogelijk te optimaliseren. 
Hierbij wordt onder andere de scan ‘Museum open u’ gebruikt. Zodra de 
nieuwe expositie en de grote ontwikkelingen in sanitaire voorzieningen 
en horecavoorzieningen zijn doorgevoerd én het museum in ‘rustiger 
vaarwater’ komt, zullen we de scan ‘Museum open u’ elk jaar uitvoeren 
om te kijken waarin we onze toegankelijkheid nog kunnen verbeteren. 

Alle informatie over toegankelijkheid willen we helder en actueel 
weergeven op de toekomstige nieuwe website van het Oorlogsmuseum. 
Deze willen we in 2022 live laten gaan. Ook voeren we jaarlijks 
een evaluatie door met het vrijwilligersteam doormiddel van een 
evaluatieformulier. 

Met het bestuur gaan we jaarlijks het beleidsplan, de Code Governance 
Cultuur en de Ethische Code evalueren, hiermee start het nieuwe bestuur 
in 2022 over het jaar 2021.

7. 4.5 PERIODIEKE EVALUATIE

Graag willen we iedereen bedanken die 
geholpen heeft met het samenstellen van 
dit beleidsplan en aan alle lezers voor 

hun interesse; 
 

We hopen u graag (weer) eens te  
ontmoeten in het Oorlogsmuseum!
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