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Door de ligging en het unieke karak-
ter van Nederland waren de bewoners 
mensen die over de dijk heen keken met 
voortdurend de vraag in het achterhoofd 
‘Wat brengt de zee?’ en ‘Wat brengt het 
onbekende?’ Een doordacht risico  
nemen, zelfvertrouwen uitstralen, onder-
nemend zijn, zoeken naar samenwerking: 
het is allemaal geïnspireerd op een rijke 
scheepvaarttraditie. Het bestaansrecht 
van Het Scheepvaartmuseum is dat het 
met zijn unieke collectie die wijde blik 
naar buiten, naar de toekomst kan laten 
zien, uitleggen en beleven; altijd weer 
kansen zoekend om mensen te inspireren 
met verhalen en voorbeelden uit heden 
en verleden, ook met verhalen over ge-
beurtenissen waar we ons wellicht voor 
schamen of in het verleden de ogen voor 
sloten.
Het is de missie van Het Scheepvaart-
museum om te laten zien hoe sterk de 
maritieme wereld en de samenleving ver-
bonden zijn en welke impact dit heeft op 
het leven van zoveel individuen. Of we er 
nu tegen strijden, mee spelen, bang voor 
zijn of van genieten: de fascinatie voor het 
water sijpelt in alle facetten van onze bij-
zondere collectie door. En als het publiek 
oog in oog komt te staan met deze  
collectie kan dat voor verrassende inzich-
ten en nieuwe verhalen zorgen.

Eén van de momenten uit de afgelopen 
periode die mij als museumdirecteur is 
bijgebleven is de opening in 2018 van de 
tentoonstelling ms Oranje I koers  
gewijzigd, over dit passagiersschip en de 
enorme belangstelling hiervoor van gere-

patrieerden en hun families. Toen men-
sen mij na afloop van hun bezoek met 
persoonlijke fotoalbums in de hand over 
hun eigen reis vertelden, voelde ik dat we 
tot de kern waren gekomen: het laten zien 
van een gedeelde geschiedenis leidde tot 
nieuwe verhalen en deze bezoekers voel-
den zich even thuis op en eigenaar van 
deze plek; Het Scheepvaartmuseum.

Als ik door het venster van de toekomst 
zou mogen kijken, zie ik het open plein 
voor me, het hart van het museum, waar 
een uiteenlopende samenstelling van 
mensen elkaar ontmoet, die zich elk op 
hun eigen manier herkennen in de mari-
tieme verhalen die ze gezien, gehoord en 
beleefd hebben. 

De Nederlandse verbondenheid met het 
Atlantisch gebied is eeuwenoud, maar 
het museum heeft zich jarenlang groten-
deels gefocust op de gebieden die voor 
de VOC van belang waren, met name 
op Indonesië en op de unieke relatie met 
Japan. Het museum ziet een kans om zijn 
verhaal te verbreden door meer aandacht 
te besteden aan de Nederlandse relatie 
met bijvoorbeeld Suriname, de voorma-
lige Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika, 
maar ook met Canada en de Verenigde 
Staten. 

Niet alleen op collectie-, tentoonstellings- 
en onderzoeksgebied, maar ook door 
samenwerkingen op het gebied van pu-
blieksprogrammering en educatie en door 
ons als instituut te verbinden aan diverse 
maritieme en maatschappelijke  

voorwoord
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organisaties, wil Het Scheepvaart- 
museum midden in de samenleving 
staan. Liefhebbers van schepen,  
watersport en geschiedenis, maritiem- 
historische onderzoekers, nieuwsgierige 
studenten, (groot)ouders met kinderen, 
enthousiaste docenten met leerlingen, 
(kritische) denkers en doeners of gewoon 
willekeurige voorbijgangers die zich even 
een uurtje willen laven aan de schoon-
heid van schilderkunst en artefacten; als 
zij zich allemaal welkom voelen in ons 
museum, dan varen we de juiste koers.
 
 
Michael Huijser
directeur Het Scheepvaartmuseum

covid 19 

In 2020 werd de wereld opgeschrikt 
door de Covid-19 pandemie, die ver-
regaande gevolgen heeft voor het 
Scheepvaartmuseum, zijn bezoekers, 
medewerkers en de inkomsten uit 
museumbezoek en sponsoring. Bij het 
schrijven van dit stuk is nog onduidelijk 
in welke mate de gevolgen hiervan ook 
zullen doorwerken in de beleidsperiode 
2021-2024. Schattingen en aannames 
zijn gebaseerd op waarneembare en 
zichtbare trends op het moment van 
schrijven (november 2020). Voor zover 
nu mogelijk zijn de meetbare gevolgen 
van maatregelen doorgevoerd in onze 
wijze van begroten, programmeren, 
samenwerken en organiseren en waar 
mogelijk opgenomen in de verschillende 
hoofdstukken en de bijgevoegde meer-
jarenbegroting.
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> locatieprofiel

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in 
het rijksmonument ’s Lands Zee- 
magazijn in Amsterdam. Het classicis- 
tische gebouw uit 1656 werd ontworpen 
door Daniël Stalpaert en fungeerde als 
het magazijn van de Admiraliteit van 
Amsterdam. Tot 1972 was de Koninklijke 
Marine eigenaar en was het gebouw nog 
altijd magazijn en opslagruimte totdat 
het een tweede leven kreeg als de nieu-
we thuishaven voor de collectie van Het 
Scheepvaartmuseum. 

In de periode 2007-2011 werd het ge-
bouw grondig gerenoveerd met als  
letterlijk hoogtepunt de overkapping van 
de binnenplaats: het open plein. Het 
gebouw heeft nu ruimte voor collectie-
opstelling en tentoonstellingsruimte in 
drie kwadranten, een bibliotheek, een 
café/restaurant met terrasponton, een 
museumwinkel en een steiger waaraan 
het stoomschip Christiaan Brunings ligt 
(een ijsbreker uit 1900), het schiphuis 
met de Koningssloep en de replica van 
de Oost-Indiëvaarder Amsterdam (VOC-
schip Amsterdam). Dan zijn er ook nog 
zalen ter verhuur zoals het populaire 
open plein.

In 2019 werd op de begane grond de 
Hoofdgalerij geopend, een nieuwe ten-
toonstellingsruimte met daarin de vaste 
presentatie Republiek aan Zee. Deze 
Hoofdgalerij zorgt voor een duidelijke 
verbinding van het gebouw met de omge-
ving; de bezoeker krijgt letterlijk een  

 
 
doorkijkje naar buiten en ziet de histo- 
rische haven en het naastgelegen  
Marineterrein. Hier bevindt zich ook het 
depot van het museum, tussen 1997 en 
2003 gebouwd door architect Liesbeth 
van der Pol op beveiligd terrein van  
Defensie. 
 
Het Marineterrein wordt gedeeltelijk tot 
2023 gefaseerd overgedragen aan de 
gemeente Amsterdam en geleidelijk her-
ontwikkeld tot een duurzame en innova-
tieve stadswijk. Het depotgebouw komt 
daardoor uiteindelijk in openbaar gebied 
te liggen. In de komende jaren moet 
duidelijk worden wat de impact van deze 
plannen is op het depotgebouw. 

Daarnaast zal een visie ontwikkeld 
worden voor dit gebied waar vanaf de 
zeventiende eeuw de scheepswerf van 
de Admiraliteit van Amsterdam lag. Het 
Scheepvaartmuseum wil de unieke cul-
tuurhistorie van het Marineterrein verbin-
den met actuele thema’s zoals duurzame 
energie en mobiliteit op het water, o.a. 
door samen te werken met de innova-
tieve bedrijven op het Marineterrein. 
Daarnaast wil Het Scheepvaartmuseum 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor een open en flexibele ruimte met 
exposities of educatieve activiteiten. 

1. locatie- en  
collectieprofiel
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> collectieprofiel

De collectie van Het Scheepvaart- 
museum wordt beschouwd als één van 
de beste maritieme collecties ter wereld. 
De collectie, die nu meer dan 350.000 
voorwerpen bevat, werd vanaf 1916  
opgebouwd door de Vereeniging Neder-
landsch Historisch Scheepvaart Museum. 
In 1975 nam de Staat der Nederlanden 
de collectie in permanente bruikleen. 
Sinds 1994 belast het Rijk Het Scheep-
vaartmuseum met het beheren en  
presenteren van de collectie en met de 
invoering van de Erfgoedwet in 2016 is 
Het Scheepvaartmuseum een rijkscollec-
tie beherende instelling.

De collecties nautische instrumenten, 
globes, cartografie, schilderijen, scheeps-
modellen en de bibliotheekcollectie zijn 
hoogtepunten van internationale  
betekenis. Van nationaal belang zijn de 
deelcollecties kunstnijverheid, technische 
tekeningen en fotografie.
Het Scheepvaartmuseum beheert een 
collectie van 80 historische vaartuigen 
waaronder de Koningssloep, en één  
varend monument: het in 1900 gebouwde 
directieschip en ijsbreker van  
Rijkswaterstaat ss Christiaan Brunings. 

tentoonstelling Cartografie & Curiosa - credits Twycer

impressie open plein - credits Twycer
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> missie 
 
Met het motto Water verbindt werelden 
heeft Het Scheepvaartmuseum in 2019 
zijn missie aangescherpt: wij laten zien 
hoe sterk de maritieme wereld en de 
samenleving verbonden zijn en specifiek 
welke impact dit heeft op het leven van 
zoveel individuen. Dit doen we vanuit de 
volgende drie pijlers: 

toonaangevend en onderzoekend
Het Scheepvaartmuseum heeft een 
toonaangevende maritieme collectie en 
bibliotheekcollectie. Samen met interna-
tionale onderzoekers werkt het museum 
aan verdiepende presentaties en kennis-
deling.

betrokken en urgent
Het Scheepvaartmuseum grijpt maritie-
me ontwikkelingen uit het verleden, het 
heden en de toekomst aan om de dialoog 
over actuele thema’s te stimuleren.

ondernemend en verbindend
Het Scheepvaartmuseum is van huis 
uit ondernemend en staat midden in 
de samenleving. Een open cultuur met 
aandacht voor inclusiviteit en publieks-
participatie is de voedingsbodem voor 
vruchtbare samenwerkingen.
De komende beleidsperiode 2021-2024 
bouwt Het Scheepvaartmuseum verder 
aan de koers die met deze aange- 
scherpte missie is ingezet. Daarbij zijn 
de volgende drie doelstellingen geformu-
leerd:

> doelstellingen

doelstelling 1 – toegankelijk kennis- 
en expertisecentrum
Het Scheepvaartmuseum positioneert 
zich als een toegankelijk internationaal 
kennis- en expertisecentrum op het 
gebied van de Nederlandse maritieme 
geschiedenis en zorgt voor ontsluiting 
van en kennis over zijn collectie.

KPI’s:
• uitbreiding van het fellowships- 

programma van twee naar vier  
Warnsinck-onderzoeksplaatsen en de 
instelling van een nieuw Van de Velde 
Fellowship.

• uitbreiding van het aantal digitale  
objectfoto’s van 48% naar 70%.

2. missie en doelstellingen 
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doelstelling 2 – een breed publiek 
Het Scheepvaartmuseum verbindt zich 
aan een bestaand en nieuw publiek. Dit 
doet het museum door verhalen met het 
publiek en van het publiek te delen die 
raken aan de collectie, de maritieme we-
reld en geschiedenis en de impact daar-
van op de samenleving.

KPI’s:
• 340.000 bezoekers in 2024
• In 2024 geven de in het beleidsplan 

aangeduide nieuwe bezoekersgroe-
pen hun persoonlijke bezoekervaring 
tenminste een 8. Om deze persoon-
lijke bezoekervaring beter te kunnen 
meten ontwikkelt het museum in 2021 
een nieuw meetinstrument.

doelstelling 3 – een duurzame  
organisatie

Het Scheepvaartmuseum zorgt ervoor 
dat het wendbaar en weerbaar de  
toekomst ingaat door duurzame inzet-
baarheid van mensen, gebouwen en 
vermogen.

KPI’s  

• In het tweejaarlijkse medewerkers- 
onderzoek is de gemeten score in be-
trokkenheid van medewerkers 80%.

• Behalen internationaal duurzaam-
heidscertificaat BREAAM In-Use 
Musea op niveau Very Good.

gedeeld martiem verleden, ms Oranje | koers gewijzigd  
- credits Twycer
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Het Scheepvaartmuseum stelt zich tot 
doel de collectie optimaal zichtbaar te 
maken en de verzamelde kennis over 
de collectie met een zo breed mogelijk 
publiek te delen. Een samenhangende 
presentatie, fysieke en digitale toe-
gang tot de collectie, wetenschap- 
pelijk onderzoek en collectieregistra-
tie spelen hierbij een cruciale rol. Het 
collectieplan (zie bijlage) beschrijft in 
detail het collectiebeleid voor de  
periode 2021-2024, ook op het gebied 
van verwervingen, restauratie, afsto-
ting en collectiebeheer. Een samenvat-
ting van de belangrijkste punten:

> samenhang
In de komende vier jaren besteedt het 
museum meer aandacht aan de Neder-
landse maritieme relatie met het Atlan-
tisch gebied waarbij ook andere perspec-
tieven op een gezamenlijke maritieme 
geschiedenis worden belicht. Denk 
bijvoorbeeld aan het slavernijverleden, 
koloniaal verleden en globalisering. Dit is 
een nieuwe denk- en werkwijze die een 
overkoepelende context biedt voor veel 
nu nog los gepresenteerde thema’s en 
onderwerpen. Daarbij wordt aansluiting 
gezocht bij zowel de academische prak-
tijk als het maatschappelijk debat. Om 
te komen tot een meer samenhangend 
museaal verhaal wordt verder extra aan-
dacht besteed aan maritieme archeologie 
en technologische ontwikkelingen in de 
negentiende eeuw. Naast het verzamelen 
van objecten die als een sleutelstuk of 
een ‘conversation piece’ kunnen dienen, 

gaat het museum actiever immaterieel 
erfgoed in de vorm van mondelinge  
geschiedenis verzamelen en  
presenteren. 

> toegankelijkheid
Het museum wil zowel online als de  
fysiek de toegankelijkheid van de  
collectie en onderzoek vergroten. Ener-
zijds maakt het museum dit mogelijk 
door te blijven investeren in digitalisering, 
anderzijds door de collectie te presente-
ren, in het museumdepot te laten onder-
zoeken en door de rol en positie van de 
museumbibliotheek als fysiek informatie-
punt verder te versterken.

Het museum zet al jaren breed in op 
digitalisering van de collectie om deze 
ook online toegankelijk te maken voor 
onderzoek, inspiratie en verdieping. Deze 
koers wordt in de komende vier jaren 
aangehouden en geïntensiveerd. Inmid-
dels is van 48% van de collectie een digi-
tale foto beschikbaar, in 2024 zal dit 70% 
zijn. Via de website Maritiem Digitaal 
en de eigen website wordt een actueel 
overzicht gegeven van alle objecten in 
de collectie met een beschrijving, indien 
beschikbaar een afbeelding en verdere 
relevante informatie.

Het museum werkt nauw samen met 
andere musea en organisaties bij het 
onderhouden van bestaande digitale plat-
forms (zoals Maritiem Digitaal en Mari-
tiem Portal) en bij het verder ontwikkelen 
daarvan, bijvoorbeeld in het kader van 

3. toegankelijk kennis- en 
expertisecentrum
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het project Netwerk Maritieme Bronnen. 
Daarnaast richt het museum zich op een 
grotere zichtbaarheid van de collectie via 
de website Collectie Nederland en het 
Netwerk Oorlogsbronnen. Tot slot zal het 
museum de mogelijkheden verkennen 
voor nieuwe vormen van digitale presen-
taties.

De bibliotheek van Het Scheepvaart- 
museum heeft één van de belangrijkste 
en grootste maritiem-historische collec-
ties ter wereld. De bibliotheek fungeert 
voor in- en externe gebruikers als  
kenniscentrum en inhoudelijke vraagbaak 
en wordt gebruikt door o.a. scholieren, 
genealogen, kunstenaars, schrijvers en 
wetenschappelijk onderzoekers. Met hulp 
van betrokken en getrainde vrijwilligers 
wordt gewerkt aan verdere kennis- 
opbouw. De dienstverlening wordt ver-
der uitgebouwd door onder andere het 
samenstellen van zoekhandleidingen die 
aansluiten bij veelgevraagde onder- 
werpen zoals varende voorouders, 
scheepsbouw en cartografie. Door de 
ligging aan het open plein en de ruime 
openingstijden is de bibliotheek een 
toegankelijk onderdeel geworden van de 
museale beleving en bij uitstek de plek 
waar bezoekers en medewerkers met 
elkaar in gesprek gaan.

> onderzoek
Het fellowshipsprogramma is de afgelo-
pen jaren verder ontwikkeld en steeds 
meer een integraal onderdeel geworden 
van het museale beleid van het museum 
met als doel de betrokkenheid van de 
maritieme sector en de wetenschappelij-
ke wereld te versterken. Meer jong  
onderzoekstalent wordt een kans  
geboden om onderzoek te doen aan de 
hand van de uitgebreide museum- 
collectie en in samenwerking met het 
team van conservatoren. Daarbij worden 
ook steeds meer collecties van andere 

musea betrokken. Ook is het aantal  
publicaties en presentaties van de fellows 
toegenomen. Het museum organiseert of 
fungeert als gastlocatie voor  
verschillende bijeenkomsten waar de 
uitkomsten van wetenschappelijk onder-
zoek met vakgenoten en het brede  
publiek worden gedeeld, zoals de jaar- 
lijkse ellowshipsmiddag en het Museum- 
symposium. Vanaf 2021 wordt het  
fellowshipsprogramma verder uitgebreid 
van twee naar vier Warnsinck onder-
zoeksplaatsen en wordt een derde  
onderzoeksbeurs geïntroduceerd: het 
Van de Velde Fellowship voor  
materiaal-technisch onderzoek aan  
museale objecten.

> collectiebeheer
In de afgelopen jaren is de basis- 
administratie op orde gebracht waar-
door de komende jaren de aandacht kan 
worden verlegd naar deelcollecties en de 
bibliotheek, bijvoorbeeld door het ver- 
beteren en aanvullen van objectbeschrij-
vingen, het regelen en vastleggen van 
auteursrechten en het uitvoeren van  
herkomstonderzoek. Verder zet het 
museum in op collectieveiligheid met 
de collectiehulpverlening (een team van 
getrainde CHV medewerkers) en ge-
avanceerde klimaatvoorzieningen in het 
museumgebouw en de depots. Een ge-
nereus bruikleenbeleid draagt bij aan een 
grotere zichtbaarheid van de collectie 
buiten het eigen museumgebouw. Voor 
conservering van de collectie stelt het 
museum in de komende beleidsperiode 
een nieuw meerjarenrestauratieplan op.
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4.1 tentoonstellingen

> terugblik tentoonstellingen 2017-
2020

Sinds 2018 heeft Het Scheepvaart- 
museum een nieuw publiek weten te be-
reiken. Dankzij nieuwe vaste opstellingen 
zoals Republiek aan Zee, Cartografie & 
Curiosa en tijdelijke thematentoon- 
stellingen zoals ms Oranje | koers ge-
wijzigd, Sea of Tranquillity (Hans Op de 
Beeck), Fixed Flow (Sjoerd Knibbeler), 
Strijd om het IJs, Rijzend Water (Kadir 
van Lohuizen) en Engelen van de Zee 
(Stephan Vanfleteren) vindt het museum 
meer aansluiting bij de cultuurliefhebber.

Het museum agendeerde actuele  
thema’s. Zo toonde de tentoonstelling 
Sea of Tranquillity de alsmaar groeien-
de cruise-industrie en de gevolgen die 
dit heeft voor mens en omgeving. Ook 
plaatsten de tentoonstellingen Strijd om 
het IJs en Rijzend Water de klimaatcri-
sis in een maritiem-historische context. 
Gelijktijdig werd door de NTR de do-
cumentaireserie Na ons de zondvloed 
met Van Lohuizen uitgezonden. Rijzend 
Water heeft bovendien internationaal 
de aandacht getrokken. In het voorjaar 
van 2021 is de tentoonstelling te zien in 
City Museum of New York om daarna in 
de Verenigde Staten door te reizen naar 
andere musea. 

reflectie en herinterpretatie
Het Scheepvaartmuseum heeft de  
afgelopen beleidsperiode kunstenaars 
gevraagd om te reflecteren op de  
maritieme geschiedenis en/of actuele 
ontwikkelingen die de maritieme sector 
raken. Goede voorbeelden zijn: het in op-
dracht geschreven gedicht van voormalig 
Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja als 
reflectie op de tentoonstelling Republiek 
aan Zee (2019) én de tentoonstelling 
Fixed Flow van Sjoerd Knibbeler (2018) 
die onderzoek deed naar golfbewegingen 
in samenwerking met MARIN (Maritiem 
Research Instituut Nederland).

gedeeld maritiem verleden
Het museum besteedt steeds meer aan-
dacht aan het gedeelde maritieme ver-
leden. Zoals het gedeelde verleden met 
Indonesië in de tentoonstelling ms Oranje 
| koers gewijzigd (2018). Daarin gaf Het 

4. een breed publiek

beeld uit rijzend water, Kadir van Lohuizen (2019)
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Scheepvaartmuseum het publiek een  
podium om hun eigen verhalen met be-
trekking tot dit thema online te delen. In 
de speciaal voor dit doeleinde ontwikkel-
de digitale ‘verhalenvanger’ werden meer 
dan 100 persoonlijke geschiedenissen 
verzameld. Met de in opdracht vervaar-
digde documentaire door Coen Verbraak 
gaf het museum een stem aan een groep 
repatrianten uit voormalig Nederlands- 
Indië.  

Ook kocht het museum in 2019 het vier-
luik The battle & water angle van prent-
kunstenaar Ade Darmawan, waarin hij 
een hedendaagse visie geeft op het  
koloniale verleden en de geschiedenis 
van Indonesië onderzoekt. Sinds 2020 
maakt dit vierluik onderdeel uit van de 
vaste presentatie en dient het als  
‘conversation piece’ binnen het actuele 
verhaal van het museum. 
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The battel & water angle, prent, Ade Darmawan (2018) 
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portret van Antoon Kos in de tentoonstelling Amsterdam havenstad 

immaterieel erfgoed
Het uitwisselen van persoonlijke geschie-
denissen krijgt een steeds prominentere 
plaats in het tentoonstellingsaanbod. 
Bijvoorbeeld dankzij de verhalen van 
oud-havenarbeiders in de nieuwe  
vaste opstelling Amsterdam havenstad 
(eind 2020 opgeleverd). Hiervoor werd 
de ‘verhalenvanger’ doorontwikkeld en 
haalde Het Scheepvaartmuseum in nau-
we samenwerking met de tentoonstel-
lingspartners (waaronder Port of Amster-
dam) persoonlijke geschiedenissen uit de 
haven op. Bezoekers worden uitgenodigd 
verhalen toe te voegen en de dialoog aan 
te gaan rondom thema’s als circulaire 
economie en dilemma’s zoals de gespan-
nen verhouding tussen een stad die uit-
breiding behoeft en haar havenindustrie 
die meer ruimte nodig heeft.

> tentoonstellingen in 2021-2024

dynamiek
De Covid-19-situatie heeft grote  
financiële en organisatorische  
consequenties en dwingt het museum 
flexibel om te gaan met de tentoon- 
stellingsplanning. Het meest impactvol 
was het uitstel van de langverwachte 
overzichtstentoonstelling Willem van de 
Velde, Vader & Zoon. Deze was oor-
spronkelijk geprogrammeerd voor het 
najaar van 2020 en verschuift naar de 
herfst van 2021 omdat de tentoonstelling 
met de beperkte huidige bezoekers-
stroom niet de aandacht zou krijgen die 
het verdient. Gevolg van deze verschui-
ving is dat de tentoonstelling Mens op 
Zee, oorspronkelijk in 2021 bedoeld als 
startpunt van deze nieuwe beleidsperio-
de, met een jaar wordt uitgesteld. Actuele 
thema’s als migratie en gender, die in 
Mens op Zee in samenwerking met de 
Dutch National Portrait Gallery worden 
belicht, worden voorlopig in kleinere  
projecten en randprogrammering bij 
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het grote publiek onder de aandacht 
gebracht. In 2023 plant het museum in 
samenwerking met andere Nederlandse 
maritieme musea een presentatie over 
200 jaar Koninklijke Nederlandse  
Reddingsmaatschappij (KNRM). Eind 
2024 volgt een presentatie rond de  
750-ste verjaardag van Amsterdam. 
Deze tijdelijke tentoonstellingen kennen 
dus zowel een maritiem-historisch als 
maatschappelijk perspectief. 

impact
Tot op heden ontbraken zowel de  
objecten als een overkoepelend verhaal 
om het gedeelde maritieme verleden 
thematisch bijeen te brengen. Onder de 
noemer ‘de Atlantische Wereld’ wil het 
museum door onderzoek, presentatie en 
dialoog hierover een belangrijke verhaal-
lijn neerzetten in de vorm van een vaste 
opstelling in 2023 en aansluiting vinden 
met de nieuwe leerlijnen op het voort-
gezet onderwijs. In aanloop naar deze 
vaste opstelling realiseert het museum 
verschillende kleinschalige dialoogop- 
stellingen waarin beeldend kunstenaars, 
scholen en maatschappelijke partners 
worden uitgenodigd om te reflecteren op 
verschillende dilemma’s over de erfenis-
sen van die gedeelde geschiedenis. 

Naast een belangrijke rol voor het Atlan-
tische gebied actualiseert het museum 
de komende beleidsperiode de verhaal-
lijn over de VOC. Naast aandacht voor 
handels- en oorlogsvoering komt meer 
aandacht voor het koloniale verleden en 
de nalatenschappen daarvan. Zo wordt 
vanaf 2021, aansluitend op de grote 
onderhoudsbeurt van het VOC-schip 
Amsterdam, de presentatie op het schip 
geactualiseerd. In 2021, 400 jaar na de 
genocide op Banda, opent de tijdelijke 
tentoonstelling I love Banda, een project 
van Isabelle Boon waarin zij jongeren 
van de Banda-eilanden portreteert.

collectie centraal
In het tentoonstellingsbeleid van de aan-
komende jaren is meer ruimte voor  
collectiewisselingen en kleinere presen-
taties met als doel meer en frequenter 
objecten uit de collectie tentoon te stellen. 
In 2021 zal voor de in 2020 aangekochte 
Willem van de Velde wandtapijten een 
speciale toonzaal worden ingericht. Voor 
2022 – wanneer landelijk de herdenking 
van het ‘Rampjaar 1672’ plaatsvindt – 
wordt dit uitgebreid met een digitale pre-
sentatie. Daarnaast wordt een vaste plek 
voor presentaties over nieuw onderzoek 
gerealiseerd en een ruimte voor recente 
acquisities.
Tenslotte zal een interactieve opstelling 
voor de allerkleinsten en hun (groot)ou-
ders gerealiseerd worden met het houten 
havenspeelgoed uit 1944 van de Zaanse 
firma Bruynzeel.  
 

I Love Banda, Isabelle Boon

vanaf oktober 2021 te zien 
Willem van de Velde: Vader & Zoon, 

credits Twycer
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4.2 educatie en publieks- 
programmering

> educatie

Het Scheepvaartmuseum beschouwt 
educatie als de sleutel tot een wijde blik 
op de wereld en onze geschiedenis. Door 
de collectie op interactieve wijze te ont-
sluiten sluiten onze onderwijs- 
programma’s voor het primair en voortge-
zet onderwijs aan op het curriculum van 
de scholen. Het uitwisselen van verhalen 
speelt in de programma’s een centrale 
rol, zoals bij het programma Perspec-
tieven op het Slavernijverleden en Zout 
DNA waarbij de museumcollectie wordt 
gebruikt om met leerlingen in gesprek te 
gaan. 
Het museum nodigde diverse schoolklas-
sen uit om vragen te stellen bij het famille 
noire beeldje dat in 2019 is aangekocht 
en sindsdien permanent is opgesteld. 
Met dit object wil het museum een aanzet 
geven tot de discussie over interculturele 
uitwisseling, beeldvorming en het actuali-
seren van het eigen verhaal. De antwoor-
den werden verwerkt in de nieuwe junior 
audiotour en zijn nu onderdeel van de 
reguliere rondleidingen.
De aankomende periode wordt verder 
aansluiting gezocht bij het herijkte Canon 
venster VOC & WIC. Het museum gaat 
hiertoe de bestaande programmering 
deels aanpassen en nieuwe pro- 
gramma’s ontwikkelen. Om te onder- 
zoeken of het museum slaagt in het  
borgen van meerstemmigheid in de  
educatieve programma’s, wordt in 2020 
een nulmeting gehouden. Tijdens vervolg-
metingen in 2022 en 2024 kunnen scho-
len het Scheepvaartmuseum plaatsen en 
aangeven welke ontwikkelingen zij zien.

onderwijs en digitalisering 
Als gevolg van Covid-19 daalden de 
schoolbezoeken in 2020 met 75-80%. 
Het museum heeft mede daarom zijn digi-
taal aanbod vergroot en versneld verschil-
lende online pilot projecten  
ontwikkeld. 
In 2020 is een eerste aanzet gemaakt om 
te werken met het programma LessonUp, 
een online tool om op maat gemaakte 
lessen aan te bieden die op elk moment 
aan te passen zijn.
In januari 2021 starten bovendien de 
eerste live online rondleidingen voor het 
primair en voortgezet onderwijs.
Daarnaast start het project Het Maritieme 
Maaklab samen met de Stichting Waag 
Society. Een gezamenlijke subsidieaan-
vraag in het kader van de regeling Crea-
tief gebruik digitaal erfgoed werd onlangs 
gehonoreerd. Het project is een educa- 
tieve naschoolse activiteit op locaties bui-
ten het museum, waar jongeren de digita-
le collectie gebruiken als inspiratie bij ont-
werp- en maakopdrachten. Geïnspireerd 
door de digitale collectie van het museum 
ontwikkelen ze kennis over materialen, 
betekenis en symbolen en verkennen 
zij hoe deze inzichten te gebruiken voor 
actuele vraagstukken bijvoorbeeld op het 
gebied van duurzaamheid. 

bereik
Het Scheepvaartmuseum heeft in 2019 
maar liefst 45.656 bezoekers via het 
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onderwijs ontvangen, waaronder 30.691 
leerlingen uit het primair en voortgezet 
onderwijs. 
Op basis van CBS-cijfers is in de periode 
van 2021-2024 landelijk een daling van 
4% van het aantal scholieren in het  
primair en voortgezet onderwijs te ver-
wachten. Desondanks heeft het museum 
voor 2024 de ambitie om het leerlingen-
aantal dat fysiek of online begeleid wordt 
door museumdocenten weer op het 
niveau van 2019 te bestendigen.

> publieksprogrammering

verdiepingsactiviteiten tentoon- 
stellingen
Bij de publieksprogrammering rondom 
tentoonstellingen staat het uitwisselen 
van verhalen centraal. Bijzonder was de 
verdiepingsprogrammering bij de tentoon-
stelling ms Oranje I koers gewijzigd; de 
samenwerking met het Indisch Herinne-
ringscentrum en het verhalentheaterpro-
gramma van Café Riboet. Deze samen-
werking met Riboet wordt aankomende 
beleidsperiode voortgezet, onder andere 
in de programmering rondom de tentoon-
stelling Amsterdam havenstad.  
Het museum wil zich nog sterker positio-

neren als plek voor dialoog en debat en 
meer maatschappelijk betrokken jongeren 
bereiken. Goed voorbeeld hiervan is de 
nauwe samenwerking met Pakhuis de 
Zwijger, waarmee gezamenlijk een  
actueel thema als klimaatverandering 
geagendeerd werd rondom de tentoon-
stelling Rijzend Water van Kadir van 
Lohuizen. 
In samenwerking met Waternet / Water-
schap Amstel Gooi en Vecht en Plastic 
Whale blijft duurzaamheid door middel 
van terugkerende publieksprogrammering 
op de agenda staan. 
Ook de aankomende beleidsperiode 
wordt per tentoonstelling en inspelend op 
de actualiteit samengewerkt met rele- 
vante programmapartners zoals debat-
centrum De Balie en NiNsee.

vakantieprogrammering
Voor families met jonge (klein)kinderen 
blijft de laagdrempelige vakantie- 
programmering rondom een thema zoals 
de Walvisweken succesvol. Vanuit deze 
ervaring zal de komende vier jaar gewerkt 
worden met andere terugkerende thema’s 
per schoolvakantie. 
 
kleinschalige of experimentele activi-
teiten
Het Scheepvaartmuseum ziet publieks-
programmering als een goede manier om 
te verkennen welke nieuwe thema’s of 
specifieke doelgroepen bij het  
museum passen. Zo blijft het museum na 
een succesvolle pilot kleinschalige  
autismevriendelijke museumbezoeken 
aanbieden in samenwerking met de Ne-
derlandse Vereniging voor Autisme.
En in navolging van een pilot met  
zorgorganisatie Cordaan gaat het  
museum de groep ouderen met een 
(maritiem-)historische interesse opzoeken 
om hun verhalen te verzamelen en op die 
manier bij te dragen aan het immaterieel 
erfgoed binnen het museum. 

Chinees famille noire beeld, maker anoniem,  
circa 1720 - credits Twycer
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samenwerkingen
Het Scheepvaartmuseum staat in nauw 
contact met de buurt en zijn grote  
maritiem-historische geschiedenis. Ook 
het contact met de naastgelegen wijk 
Kattenburg, dat zich kenmerkt door een 
veranderende bevolkingssamenstelling, is 
belangrijk. 
Het Scheepvaartmuseum is voorzitter van 
Expeditie Oosterdok, waar 13 culturele 
instellingen en 30 bedrijven bij zijn aange-
sloten. Dit netwerk organiseert gezamen-
lijk buurtactiviteiten waaronder de Amster-
damse Waterspelen en een zomerkamp 
voor kinderen met minder perspectief op 
vakantie. 
In samenwerking met de Plantagebuurt 
is bij de BankGiro Loterij een subsidie-
aanvraag ingediend voor de realisatie van 
een duurzame verbinding over water tus-
sen de verschillende culturele instelling in 
dit gebied, de Cultuur Ferry.  

Vanuit het streven inclusiever te program-
meren zoekt het museum de samenwer-
king op met partners, zoals met het Am-
sterdam University College waarin voor 
het ‘History Lab’ de representatie van de 
WIC in het museum werd bevraagd. Ook 
aankomende periode blijft het museum 
partners de ruimte geven voor experi-
ment, bijvoorbeeld in de zoektocht naar 
een meerstemmig verhaal over het VOC-
schip Amsterdam. Jennifer Tosch, oprich-
ter van Black Heritage Tours, ontwikkelde 
daaromtrent al verschillende projecten 
– recent de stadswandeling Future for 
the past – en ook aankomende jaren blijft 
deze samenwerking bestaan. En in 2021 
lanceert onderzoeksinstituut Huygens 
ING in Het Scheepvaartmuseum het  
project Zij voeren mee met de VOC, 
waarin verschillende onderzoekers op 
basis van big data en archiefmateriaal 
bezoekers nieuwe perspectieven op de 
VOC bieden. 

Het museum zoekt naar nieuwe perspec-
tieven door kennisuitwisseling met onder-
zoekers, wetenschappers en stagiaires, 
maar ook door samenwerkingen en (test)
opstellingen. Zo werd het museum na 
het verschijnen van Words Matter (Natio-
naal Museum van Wereldculturen, 2018) 
gestimuleerd tot het schrijven van inclu-
sievere tentoonstellingsteksten. Dit uitte 
zich bijvoorbeeld in een discussie over de 
term ‘gouden eeuw’ - een term die sinds 
mei 2019 niet meer in tentoonstellings- 
teksten van het museum wrodt gebruikt 
als synoniem voor de zeventiende eeuw 
- en was aanleiding voor een eigen mari-
tieme Words Matter schrijfwijzer. 
 
Op vergelijkbare wijze ontstond de be-
hoefte aan nader onderzoek naar de 
zwarte jongeman op het portret van  
vice-admiraal Gilles Scheij van schilder 
Jan Weenix, en momenteel loopt on-
derzoek naar de rol van de vrouw in de 
maritieme geschiedenis en hoe die rol 
als museum meer te belichten. Dergelijke 
onderzoeken, uitgevoerd door conser-
vatoren samen met fellows en stagiairs, 
onderstrepen het belang van kennis- 
uitwisseling voor Het Scheepvaart- 
museum; een nieuwe generatie onder-
zoekers inspireert het museum tot het 
volgen en agenderen van actuele ontwik-
kelingen. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan 
samenwerkingen rondom het varend 
erfgoed. Het Scheepvaartmuseum draagt 
het varend erfgoed ook buiten de mu-
seummuren een warm hart toe en werkt 
hiervoor samen met Maritiem Museum 
Rotterdam en Zuiderzeemuseum Enkhui-
zen. Samen met deze partijen agendeert 
het museum het belang van behoud 
en bescherming van de schepen, het 
vastleggen van het immaterieel erfgoed 
dat daarbij hoort en het beleid op lange 
termijn om het voortbestaan van histori-
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sche schepen en de bijbehorende cultuur 
veilig te stellen. Sinds 2018 organiseert 
het museum jaarlijks de opening van het 
vaarseizoen om zo het belang van varend 
erfgoed en het plezier van het varen aan 
een breed publiek van maritieme liefheb-
bers maar ook aan families met kinderen 
mee te geven.

4.3 publieksbereik 

> publieksbereik
Het Scheepvaartmuseum hanteerde in de 
periode 2017- 2020 een gediversifieerd 
doelgroepenbeleid; naast het onderwijs 
gericht op cultuurliefhebbers, families met 
(klein)kinderen en buitenlandse toeristen. 
Dit zorgt voor een breed bezoekerspalet. 
De doelgroepenstrategie is succesvol ge-
bleken en wordt de komende jaren verder 
verbreed en verdiept. 
 
De programmering zorgde de afgelopen 
beleidsperiode voor een positieve bezoe-
kerswaardering: de Nederlandse bezoe-
ker waardeert Het Scheepvaartmuseum 
sinds 2017 met een rapportcijfer van 8,1 
en de internationale toerist waardeert zijn 

bezoek met een 8,5. Ook de waardering 
van de vaste tentoonstellingen bleef on-
verminderd hoog en nieuwe opstellingen 
werden positief gewaardeerd (Republiek 
aan Zee krijgt een 8,2 en Cartografie & 
Curiosa een 8,2). De grootste waardering 
krijgt het VOC-schip Amsterdam met een 
8,8. 

Covid-19 heeft geleid tot een terugval in 
de buitenlandse bezoekersaantallen en 
de museumbezoeker van 55+. Gelukkig 
bleven families met jonge (klein)kinderen 
en de jongere cultuurliefhebber wel ko-
men. De komende jaren wordt uitgegaan 
van het scenario dat het bezoekersniveau 
in 2023 is hersteld tot het niveau van 
2019 (310.609 bezoekers). We hebben de 
ambitie om in 2024 een van 10% te reali-
seren ten opzichte van 2019 en 340.000 
bezoekers te ontvangen.

culturele en maritieme liefhebbers 
(14%*) 
Het museum is sinds 2018 beter in staat 
om cultuurliefhebbers te bereiken. Ook is 
het herhaalbezoek van deze doelgroep 
die vaak in het bezit is van een Museum-

bezoekers in Cartografie & Curiosa, credits Twycer
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kaart gestegen. De cultuurliefhebber is de 
afgelopen jaren bereikt met tentoonstellin-
gen met een actueel thema zoals Sea of 
Tranquillity en Rijzend Water. De komen-
de jaren wil Het Scheepvaart- 
museum deze bezoeker bereiken met 
tijdelijke tentoonstellingen zoals I Love 
Banda (2021) en Mens op Zee (2022).
Het Scheepvaartmuseum blijft zich ook 
richten op de trouwe bezoekersgroep 
van maritieme liefhebbers. Deze groep 
wordt vooral bereikt door de vaste collec-
tie centraal te stellen met hoogtepunten 
als Republiek aan Zee en Cartografie & 
Curiosa. Ook tijdelijke tentoonstellingen 
zijn een motivatie om te komen, zoals de 
grote overzichtstentoonstelling Willem van 
de Velde, Vader & Zoon in 2021. Extra 
herhaalbezoek wordt gestimuleerd door 
middel van kleine wijzigingen in de vaste 
collectie en lezingen en debatten.

families met (klein)kinderen (33%*)  
Families met (klein)kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar zijn met 33% een vaste, 
stabiele bezoekersgroep. De tentoon-
stelling Het Verhaal van de Walvis en het 

VOC-schip Amsterdam worden door deze 
groep zeer gewaardeerd. Met nieuwe 
publieksprogrammering, veelal gericht 
op de vaste collectie, worden deze be-
zoekersaantallen behouden en vergroot. 
Voorbeelden van vernieuwingen zijn de 
junior audiotour (2019), de permanent 
inzetbare ‘Familie-kijk-en-doe-waaier’ 
(2020), en de ‘zondag familiedag’ (2021). 
De vakantieprogrammering in de school-
vakanties volgt een vast ritme en zorgt 
voor herhaalbezoek bij deze doelgroep. 
De verwachting is dat de nieuwe ‘zondag 
familiedag’ ook voor herhaalbezoek zal 
zorgen.

buitenlandse toerist (24%*) en dagjes-
bezoeker (5%*)
Daarnaast richt het museum zich op  de 
buitenlandse toerist en op de dagjesbe-
zoeker. Voor beide groepen geldt dat een 
bezoek aan Het Scheepvaartmuseum 
vaak een impuls beslissing is gecombi-
neerd met een dagje uit in Amsterdam. 
De dagjesbezoeker is geïnteresseerd 
in hoogtepunten zoals de audiotour die 
de bezoeker binnen 60 minuten langs 

Sites of Memoty | Future for the Past, credits Rien de Jager
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de museumhighlights en meer interac-
tieve opstellingen voert. Deze bezoeker 
wordt voornamelijk bereikt via samen-
werkingspartners zoals BankGiro Loterij 
VIP-KAART, NS en ANWB. Deze groep 
is tijdens Covid-19 een groeiende groep 
bezoekers gebleken en komt veelal uit de 
regio. 

De buitenlandse bezoeker vormde voor 
Covid-19 een kwart van de bezoekers en 
komt ook voor de highlights van het mu-
seum of een grote tentoonstelling. Voor 
de Van de Velde-tentoonstelling is de 
verwachting vooral uit Engeland veel aan-
dacht te krijgen vanwege de vele bruikle-
nen van het National Maritime Museum 
in Greenwich. Ook deze doelgroep wordt 
veelal bereikt via samenwerkingspartners 
zoals Iamsterdam, hotels en touropera-
tors.

* percentage van het totaal aantal bezoe-
kers in 2019.

> verbreden van doelgroepen

De komende jaren is er speciale aan-
dacht voor het verbreden van het bezoe-
kersprofiel waarbij, in aansluiting op onze 
programmering en met samenwerkings-
partners, een structurele relatie wordt 
aangegaan met drie nieuwe bezoekers-
groepen die het museum wil ontvangen:

1. Arbeidsmigranten uit de jaren zeven-
tig, werkzaam in de haven, hoofdza-
kelijk met een Italiaanse en Turkse 
migratie-achtergrond – via de tentoon-
stelling Amsterdam havenstad.

2. Nederlanders met een Indische  
migratieachtergrond of affiniteit met 
voormalig Nederlands Indië – via de 
verhalenvanger en tentoonstelling I 
Love Banda.

3. Nederlanders met een migratie- 
achtergrond of affiniteit met Suriname 

en de voormalige Nederlandse  
Antillen via de vaste presentaties Re-
publiek aan Zee, Cartografie &  
Curiosa en Atlantische Wereld.

> publiek buiten het museum 

Het Scheepvaartmuseum wil ook buiten 
de eigen muren mensen in contact bren-
gen met het museumaanbod. Dit gebeurt 
via online artikelen in diverse historische 
en maritieme portals zoals Historiek.net 
en Maritiem Portaal, of een livestream 
rondleiding via de website van de Bank-
Giro Loterij. Of via ons eigen magazine, 
het Zeemagazijn. Deze halfjaarlijkse 
uitgave is inmiddels een volwaardig en 
belangrijk middel geworden om te com-
municeren met onze stakeholders. In dit 
magazine komen collectieverwervingen 
en tentoonstellingen maar ook actuele 
ontwikkelingen in de maritieme sector, en 
ander nieuws aan bod.
Daarnaast is Het Scheepvaartmuseum 
actief buiten de eigen kanalen door een 
vaste samenwerking met Ways to Sea 
van Amports, Spiegel der Zeilvaart, Nauti-
que, Zeilen en Historiek.net. De komende 
vier jaar worden dergelijke samenwerkin-
gen met meer partners uitgebreid.
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De afgelopen beleidsperiode werd 
zichtbaar hoe urgent de strijd tegen 
ongelijke behandeling is. Het museum 
realiseert zich dat het zich nog actie-
ver moet inzetten om die ongelijkheid 
tegen te gaan; als organisatie, in onze 
collectievorming en in onze program-
mering. Dit alles samen met ons pu-
bliek en met onze maatschappelijke 
partners. Deze bewustwording sijpelt 
door in alle beleidspunten van Het 
Scheepvaartmuseum en aan de hand 
van de Code Diversiteit & Inclusie 
werkt het museum aan een concreet 
plan van aanpak.

Op beleidsniveau verdienen de volgende 
punten als eerste aandacht:
• Bewustwording van in de Code ge-

noemde aandachtspunten is een eer-
ste vereiste; inclusief zijn is geen doel 
op zich, maar onderdeel van de totale 
organisatieontwikkeling waarbij wer-
ken aan diversiteit en inclusie geen 
project is, maar een veranderproces. 

• Er is de afgelopen jaren vooral ingezet 
op incidentele initiatieven in plaats van 
op een gezamenlijk en continu inclusi-
viteitsbeleid;

• Er is behoefte aan een duidelijk aan-
spreekpunt vanuit de organisatie; 

• Bij het toepassen van de Code erkent 
het museum nog aan het begin te 
staan van de vijf stappen die de vijf 
principes uitwerken; stap 1 (weet waar 
je staat) en stap 3 (creëer commitment 
en draagvlak) moeten eerst gezet 
moeten worden om tot een plan van 
aanpak te komen.

Om bewustwording en draagvlak te 
creëren heeft het museum in 2020 een 
werkgroep opgericht die bestaat uit me-
dewerkers van de afdeling educatie & 
publieksactiviteiten, projectbureau, mar-
keting & communicatie, HR en collecties. 
Samen met de BeHr Groep (een ad-
viesbureau gespecialiseerd in diversiteit 
en inclusie) organiseerde de werkgroep 
in oktober 2020 een gesprek tussen 
collega’s en de directeur over de vraag 
welke stappen nodig zijn om richting 
‘multicultureel vakmanschap’ te gaan. 
De aankomende jaren ziet Het Scheep-
vaartmuseum ‘bewustwording’ als be-
langrijkste eerste stap door opgedane 
kennis en inzichten in het museumbeleid 
op te nemen en dat bovenal eveneens in 
de gehele organisatie uit te dragen. De 
bovengenoemde werkgroep werkt hierbij 
nauw samen met het hoofd van de afde-
ling educatie & publieksactiviteiten. 

5.1 financieel beleid

Om de continuïteit van Het Scheepvaart-
museum voor de lange termijn te garan-
deren moeten er voldoende reserves zijn. 
Het museum wil het weerstandsvermogen 
zoveel mogelijk behouden voor onver-
wachte ontwikkelingen in de toekomst. 
Dit betekent dat het uitgangspunt voor de 
periode 2020-2024 een evenwicht is in  
kosten en baten. Daarnaast heeft de 
huidige Covid-19 situatie laten zien dat 
sommige inkomstenbronnen zoals ticket-
verkoop of inkomsten uit onderwijspro-
gramma’s minder zeker zijn dan altijd ver-
ondersteld. Om voorbereid te zijn op de 

5. een duurzame  
organisatie
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toekomst richt het museum zich op een 
tweeledige benadering; aan de ene kant 
het aanbod minder locatie-afhankelijk 
maken door digitalisering of door activitei-
ten buiten de museummuren, en aan de 
andere kant zorgen voor meer flexibiliteit 
in de kostenstructuur. Dit laatste bijvoor-
beeld door marketingbudgetten vast te 
stellen op basis van het aantal bezoekers.
De verwachting is dat de belangrijkste 
factor in de bezoekersaantallen voor 2021 
de ontwikkeling van een Covid-19  
vaccin is. Daarnaast zullen de econo-
mische gevolgen van Covid-19 voor de 
langere termijn een impact hebben op de 
bezoekersaantallen, fondsenwerving en 
de (verhuur)evenementen in het muse-
um. De verwachting is pas in de loop van 
2023 weer op het aantal bezoekersaan-
tallen zoals in 2019 te komen. 

Tenslotte wil het museum genoeg mid-
delen vrij spelen om initiatieven op en 
voor de lange termijn te financieren. Dit 
gebeurde de afgelopen beleidsperiode al 
door het financieren van het project  
Digitalisering van de Collectie en het  
project Optimaliseren Warmte Koude Op-
slag (WKO). Dergelijke duurzame  
initiatieven zullen in de periode 2021-2024 
een meer structureel onderdeel zijn van 
de begroting. Omdat de vorming en uit-
werking van innovatieve projecten minder 
goed van tevoren te voorspellen zijn, kan 
hierbij geput worden uit het in 2020 door 
het museum opgezette innovatiefonds, 
dat bestaat uit geldmiddelen die specifiek 
voor dit doel opzij worden gezet.

Het Scheepvaartmuseum Enterprise  

Het Scheepvaartmuseum heeft in 2016 
Het Scheepvaartmuseum Enterprise B.V. 
(HSME) opgericht die de commerciële 
exploitatie van Het Scheepvaartmuseum 
verzorgt. Hieronder vallen evenemen-
ten, het publieksrestaurant en de winkel. 

Daarnaast levert HSME diensten aan het 
museum, vooral met betrekking tot pu-
blieksopvang, organisatie van relatieont-
vangsten en evenementen.  

In de periode 2017-2020 is een sterkere 
integratie tussen commerciële en mu-
seale activiteiten tot stand gekomen. Het 
museum streeft ernaar om gasten die 
deelnemen aan commerciële evenemen-
ten kennis te laten maken met het muse-
um. Mede voor het realiseren van dit doel 
heeft het museum in 2019 de nieuwe ten-
toonstellingszaal de Hoofdgalerij geopend 
en is het aantal evenementbezoekers dat 
ook een bezoek brengt aan een tentoon-
stelling gestegen naar 43%.  

Ook is bewust voor gekozen het eigen 
cateringbedrijf verder uit te bouwen. 
HSME omarmt de vijf uitgangspunten 
van Dutch Cuisine zoals het werken met 
seizoensproducten, korte aanvoerlijnen 
en zero waste menu’s. In 2019 werden 
er 400 evenementen gehouden waarvan 
96% met deze eigen catering. 
Door de Covid-19 situatie is de toekomst 
van de evenementenbranche en congres-
senmarkt zorgelijk en onzeker. De ver-
wachting is dat deze situatie pas in 2023 
zal herstellen.
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5.2 HR beleid

Het Scheepvaartmuseum wil een aan-
trekkelijke werkgever zijn die medewer-
kers motiveert en inspireert om het beste 
uit zichzelf te halen. Het museum biedt 
goede arbeidsvoorwaarden en zorgt dat 
het beloningsbeleid aansluit bij de bepa-
lingen daarover in de Fair Practice Code. 
Dit geldt ook voor (kunst)opdrachten 
vanuit het museum aan makers/kunste-
naars, freelancers en externe project-
medewerkers. Daarnaast is de komende 
periode extra aandacht voor de volgende 
onderwerpen:

ontwikkelmogelijkheden
Het Scheepvaartmuseum heeft de afge-
lopen jaren steeds meer geïnvesteerd 
in opleiding en ontwikkeling van mede-
werkers. Jaarlijks wordt hiervoor budget 
gereserveerd, waar in toenemende mate 
gebruik van wordt gemaakt. In 2017 werd 
nog minder dan €10.000 uitgegeven aan 
opleidingen en trainingen, in 2019 was dit 
al ruim € 60.000. Vanaf 2020 neemt het 
museum deel aan een online opleidings- 
programma; via dit platform hebben me-
dewerkers meer dan 130 online trainingen 
direct tot hun beschikking. De geboden 
opleidingsmogelijkheden zorgen ervoor 
dat medewerkers succesvol kunnen zijn 
in hun functie, een volgende stap kunnen 
zetten in hun carrière of zich ontwikkelen 
op persoonlijk vlak. Ook wordt geïnves-
teerd in teamontwikkeling en vakinhou-
delijke thema’s. Dit levert een belangrijke 
bijdrage aan duurzame inzetbaarheid en 
zal daarom de komende periode opnieuw 
veel aandacht krijgen.

een inclusieve cultuur
De afgelopen jaren hebben we ons in na-
volging van de Code Diversiteit & Inclusie 
ingespannen om een diverser samenge-
steld personeelsbestand te realiseren. Op 
het gebied van o.a. opleidingsniveau,  

 
 
leeftijd, geslacht en seksuele voorkeur 
gaat dat al langere tijd heel goed. De aan-
dacht die aan diversiteit besteed wordt in 
onze vacatureteksten heeft ertoe geleid 
dat ook de culturele diversiteit binnen het 
museum groeit. Op de afdelingen waar dit 
qua personeel nog minder goed gelukt is, 
wordt deze diversiteit gevonden in exter-
ne samenwerkingen en bijvoorbeeld door 
het aanbieden van stageplaatsen.  
 
duurzame inzetbaarheid
Het Scheepvaartmuseum heeft een 
actieve bijdrage geleverd aan het rap-
port ‘Gezond, gemotiveerd, productief 
aan het werk in de museumsector’ dat 
in februari 2020 is gepubliceerd door de 
Museumvereniging. In overleg met de 
Ondernemingsraad en in samenwerking 
met onze werkgroep VGWM (Veiligheid, 
Gezondheid, Welzijn en Milieu) wordt een 
plan opgesteld aangaande de duurzame 
inzetbaarheid van de medewerkers. On-
derwerpen die in dat plan in ieder geval 
aan de orde zullen komen zijn (arbeids)
mobiliteit, gezondheid, vitaliteit en flexibi-
liteit.

Het Scheepvaartmuseum heeft de afgelo-
pen jaren een aantal betrokkenheids- 
initiatieven ontplooid die ook de volgende 
beleidsperiode worden gecontinueerd. 
Het programma ‘Op bezoek bij de buren’ 
waar medewerkers uit de diverse afdelin-
gen samen een bezoek brengen aan col-
lega-instellingen wordt erg gewaardeerd. 
Dit geldt ook voor ‘Deel je talent’ waarbij 
een medewerker een verborgen talent 
deelt met collega’s.

Ieder jaar vindt een tweedaagse strategie 
sessie plaats met het gehele  
managementteam en afdelingshoofden, 
waar thema’s als ontwikkeling, werkdruk, 
doelstellingen en persoonlijke kennisma 
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king centraal staan. In maart 2020 vorm-
de deze ‘heisessie’ de kick off voor het 
gezamenlijk werken aan het activiteiten-
plan 2021-2024.
 
Iedere twee jaar organiseert het museum 
een medewerkers-betrokkenheids- 
onderzoek om te meten of de ambitie om 
een stimulerende werkomgeving te creë-
ren wordt waargemaakt. De medewerkers 
kunnen via het onderzoek laten weten op 
welke punten het beleid geslaagd is en 
waar nog verbetering nodig is. De resulta-
ten worden vertaald naar concrete verbe-
terpunten en bijbehorende acties die door 
een werkgroep worden gemonitord.

5.3 duurzaam huisvestingsbeleid

Het museum is in het kader van de Erf-
goedwet sinds 2017 verantwoordelijk voor 
de huisvesting in ’s Lands Zeemagazijn 
en de bijbehorende depots en heeft hier-
voor in 2019 een nieuw meerjarenonder-
houdsplan (MOP) opgesteld. Het  
museum neemt deel aan een pilot waarbij 
het onderhoud in eigen beheer wordt uit-
gevoerd. In 2021 vindt een evaluatie van 
de pilot plaats. Het Scheepvaartmuseum 
wil graag zelf verantwoordelijk blijven 
voor de huisvesting, omdat hiermee maxi-
male grip wordt gehouden op de kwaliteit 
van het beheer en kostenefficiënt gewerkt 
kan worden. 
Voor het verduurzamen van de gebouwen 
en installaties is een meerjarig program-
ma opgestart met de focus op energie- 
besparing, optimalisering van de in- 
regeling en onderzoeken van innovatieve 
oplossingen. Het Scheepvaartmuseum 
heeft de ambitie om koploper te zijn bij de 
verduurzaming van de huisvesting. Ter in-
spiratie heeft het museum deelgenomen 
aan het onderzoek naar de verborgen 
impact van de ecologische voetafdruk 
van het museum. Daarnaast is vanuit het 
museum actief deelgenomen aan het 

opzetten van een Routekaart Verduurza-
ming Musea. De ambitie voor deelname 
aan de routekaart is om in 2030 een 
CO2-reductie van 40% te realiseren en 
60% voor 2040. Ook Het Scheepvaart-
museum wil zich hieraan committeren 
en doet dat door met gespecialiseerde 
partners maatregelen te onderzoeken die 
bijdragen aan de doelstelling. 
Het huidige MOP wordt omgezet in een 
duurzaam plan (DMOP), zodat de beno-
digde aanpassingen kunnen aansluiten 
op geplande onderhoudsactiviteiten. 
Daarnaast heeft het museum de ambitie 
om het internationale duurzaamheids-
certificaat BREEAM In-Use Musea op 
alle onderdelen op niveau Very Good te 
behalen. Voor de komende beleids- 
periode gaan wij ons samen met partners 
actief inzetten op innovaties en duurzame 
vernieuwingen, zoals seizoensgebonden 
klimaatwaardes voor depots, CO2-sturing 
van het klimaat in de tentoonstellingsza-
len, onderzoek naar warmte-koude kop-
peling met de nieuw te ontwikkelen wijk 
op het Marineterrein, het aanbrengen van 
de nieuwste generatie Led-verlichting in 
de tentoonstellingszalen, het afbouwen 
van gasgestookte installaties en het aan-
brengen van raamisolatie. 
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5.4 organisatie en governance

Het museum, de overheid en andere 
organisaties zijn partners die elkaar nodig 
hebben om maatschappelijke waarde te 
creëren. Dit is ook terug te vinden in het 
eerste principe van de Governance Code 
Cultuur 2019 die het museum onder-
schrijft en toepast; de organisatie reali-
seert haar maatschappelijke doel- 
stellingen door culturele waarde te  
creëren, over te dragen en/of te bewaren. 
De toepassing van de Code heeft het 
museum vastgelegd in een bestuurs- en 
een raad van toezichtreglement. De raad 
van toezicht, de auditcommissie en de 
directeur/bestuurder komen tenminste 
vijf maal per jaar bijeen voor een formele 
vergadering.

Naast deze reguliere vergaderingen is in 
het kader van de verantwoordelijkheden 
die het museum heeft voor de Erfgoed-
wet in 2019 een gebouwencommissie 
ingesteld, die twee keer per jaar bijeen-
komt. Daarnaast heeft de voorzitter van 
de raad van toezicht maandelijks overleg 
met de directeur en is er een lid van de 
raad dat twee keer per jaar overleg heeft 
met de ondernemingsraad, deels zonder 
de aanwezigheid van de directeur. In de 
jaarlijkse strategie-tweedaagse van de 
raad van toezicht maakt governance en 
zelfevaluatie een substantieel deel uit van 
het programma. In het jaarverslag wordt 
uitvoerig verantwoording afgelegd over 
hoe de principes en de aanbevelingen 
van de Code worden gehanteerd. Ook 
in de relatie met gelieerde instellingen, 
de Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaartmuseum en Het Compagnie 
Fonds vormt de Governance Code de 
basis voor de samenwerking.
 

De samenstelling van de raad is ook vast-
gelegd in het raad van toezichtreglement, 
waarin onder andere is opgenomen dat 
de raad in zijn samenstelling streeft naar 
diversiteit, met in het bijzonder aandacht 
voor leeftijd, etnische achtergrond en 
geslacht.
In 2020 is in het (met succes afgeronde) 
proces van werving van een nieuw lid be-
wust gekozen voor een profiel waarbij na-
drukkelijk kandidaten met een bi-culturele 
of migratie-achtergrond werd gevraagd te 
solliciteren.

5.5 fondsenwerving

In de periode 2017-2020 is een bedrag 
van € 8,2m geworven voor collectie, on-
derzoek, speciale projecten, vaste pre-
sentaties en tijdelijke tentoonstellingen. 
Deze bijdragen kwamen voor een groot 
deel uit particuliere fondsen, vermogens-
fondsen en loterijgelden.
In 2020 heeft het museum een onaf- 
hankelijke fundraising review laten uit-
voeren om te inventariseren waar kansen 
liggen op het gebied van fondsenwerving. 
Hieruit is gebleken dat de inkomsten uit 
fondsenwerving veel groter zouden kun-
nen zijn dan nu het geval is door de focus 
te verleggen naar andere wervingsgebie-
den en geefdoelen meer te specificeren. 
De aanbevelingen uit het rapport en 
de uitwerking daarvan moeten voor de 
komende beleidsperiode zorgen voor een 
effectieve fondsenwerving. Daartoe zal 
voor de komende jaren in overleg met de 
raad van toezicht, de Vereeniging en Het 
Compagnie Fonds een nieuwe fondsen-
wervingsstrategie opgesteld worden.
In de huidige Covid-19 situatie verwacht 
het museum minder te kunnen werven op 
bedrijfsniveau en zal de komende jaren 
een groter beroep gedaan worden op 
particulier mecenaat. 
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> gelieerde instellingen

Vereeniging Nederlands Historisch 
Scheepvaartmuseum

De Vereeniging heeft als doelstelling 
het bijeenbrengen, in stand houden en 
uitbreiden van haar verzameling mari-
tiem-historisch (kunst-)objecten, met het 
oogmerk deze in Het Scheepvaartmuse-
um te exposeren. 

Er worden twee hoofddoelen nagestreefd:

• het werven van fondsen om de doel-
stellingen van collectie en kennisver-
breiding te financieren;

• het behouden en uitbreiden van het 
aantal leden om daarmee maatschap-
pelijk draagvlak te creëren voor Het 
Scheepvaartmuseum en de Vereeni-
ging.

 
Het Compagnie Fonds
Het Compagnie Fonds is in 2008 opge-
richt om particulieren actief en duurzaam 
bij het museum te betrekken in de rol van 
mecenas en ambassadeur. Het fonds 
biedt de mogelijkheid kapitaal te vormen 
om zowel voor de korte als de lange 
termijn museale projecten mogelijk te 
maken. 
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