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Inleiding 
 
Museum Haarlem is de laatste jaren gegroeid van een klein museum 
naar een dat in oppervlakte en bezoekersaantallen bijna is verdubbeld.

Het museum is gevestigd in het voormalige Groote of St. Elisabeth’s 
Gasthuis aan het Groot Heiligland, schuin tegenover het Frans Hals  
Museum, in een historische straat in de binnenstad. Oorspronkelijk had 
het museum slechts een deel van de begane grond tot zijn beschikking, 
maar door het vertrek van de bovenburen Spaarnestad Photo heeft het 
een groot deel van de eerste verdieping en de zolder aan de bestaande 
ruimte kunnen toevoegen. Hiermee ging een langgekoesterde wens in 
vervulling: ruimte voor een moderne, vaste opstelling over de rijke ge-
schiedenis van de stad, ruimte voor een museumcafé en winkel, en het 
depot onder eigen dak. De herindeling van het museum nodigde daar-
naast gelijk uit tot het moderniseren van het museum dat in maart 2015 
zijn 25e verjaardag zal vieren.

Met financiële steun van enkele fondsen, en met name de zeer gewaarde 
inzet van onze vrijwilligers van de technische dienst, zal begin 2015 de 
eerste fase van onze verbouwingsplannen worden afgerond. 
Bezoekers worden dan op een open en gastvrije wijze welkom geheten in 
het Gasthuis, een ruimte die sterk doet denken aan de oude bestemming 
van het pand. Er komt ruimte om voor of na het bezoek aan het museum 
uit te rusten en iets te gebruiken. De museumwinkel wordt gevuld met 
Haarlemse producten of artikelen die een relatie hebben met lopende 
tentoonstellingen. Achterin het Gasthuis zullen wisselende, kleine  
(actuele) exposities te zien zijn. Het museum is door deze verbouwing 
ook voor het eerst vanaf de straat als museum zichtbaar, wat moet zor-
gen voor een groeiend aantal bezoekers. 

De komende periode staat in het teken van een geheel nieuwe, vaste 
presentatie die op de eerste verdieping gaat komen. De eerste fondsen 
hiervoor zijn al binnengehaald en al enige tijd wordt onderzoek gedaan 
naar thema’s en onderwerpen die voor Haarlem en de regio Zuid-Kenne-
merland belangrijk en onderscheidend zijn. Het leven en het DNA van de 
gewone Haarlemmers zal centraal komen te staan. Voor het onderzoek 
werken we samen met inwoners en wetenschappers uit de stad en de 
Historisch Vereniging Haerlem.

Voor u ligt een beleidsplan dat ambitieus, maar ook realistisch is. Ons 
doel is dat de Haarlemmers en inwoners uit de regio het museum (nog 
beter) leren kennen en waarderen. En dat alle leerlingen van de basis-
scholen uit de omgeving tijdens hun schooltijd minimaal één bezoek aan 
het museum zullen brengen. Immers, alleen hier worden de verhalen 
over hun eigen omgevingsgeschiedenis vertelt. Om dit te bereiken moet 
er nog wel wat gebeuren, maar we zijn goed op weg om een aantrek-
kelijk, laagdrempelig en open museum te worden. De naamgeving zal 
begin 2015 veranderen van Historisch Museum Haarlem naar Museum 
Haarlem, omdat we het verleden van de stad vertellen aan de hand van 
de huidige tijd en soms zelfs de toekomst, waarbij de geschiedenis van 
de regio niet wordt vergeten. Met oog voor het heden, met zorg voor het 
verleden.

Laura van der Wijden
directeur
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BasIswaarDEN:  
• Open en laagdrempelig   
• Betrokken en dynamisch  
• Midden in de samenleving  
• We betrekken onze omgeving  
 bij wat wij doen   
• Vragen input van bezoekers  
• Werken samen met andere  
 partijen   
• Spelen in op de actualiteit  
• Verbinden de stad met de  
 mensen   
• Prikkelen en verrassen  
• Geven ruimte aan lokale  
 kunstenaars en verzamelaars  
• Werken met een wisselende  
 programmering   
• Ontwikkelen evenementen en  
 activiteiten.
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Ontstaan 
Het museum werd opgericht op 25 augustus 1975 als Historisch Muse-
um voor Zuid-Kennemerland, en bestond tot 1988 slechts op papier. 
Een gebouw om tentoonstellingen te organiseren was er nog niet. Wel 
 verschenen er sporadisch tentoonstellingen op locatie. Sinds 1988 
kreeg het museum de beschikking over een kleine ruimte aan het Groot 
Heiligland. Aangezien deze ruimte te klein was om de naam ‘museum’ 
te dragen, werden de drie zalen aan de straatkant ingericht als Histo-
risch Informatie Centrum. Vanaf 1990 kreeg het museum de beschikking 
over een groter deel van de begane grond en sindsdien organiseert het 
tentoonstellingen in het eigen pand. Het museum heeft sinds november 
1998 de status van erkend museum en is door de fiscus als ANBI-instel-
ling aangemerkt. In 2005 werd de naam veranderd in Historisch Muse-
um Haarlem. En in 2012 is het museum gestart met de transitie naar een 
hedendaags museum dat bezoekers informeert over de geschiedenis en 
het heden, en hen prikkelt en uitnodigt om hier op een nieuwe manier 
naar te kijken.

Missie
Museum Haarlem bewaart en ontsluit de verre én recente stadsgeschie-
denis om het leven van Haarlemmers en andere bezoekers te verrijken, 
en hen met de stad en elkaar te verbinden. Bewoners, bezoekers en  
andere (erfgoed)instellingen worden hierbij actief betrokken. 

Visie
Museum Haarlem is een levendig en inspirerend museum dat een actieve 
rol speelt in de stad. Een museum dat in samenspel met de bevolking 
wordt gecreëerd en waar bezoekers enthousiast worden gemaakt voor 
de geschiedenis. Het is dé plek waar de bezoeker op een interactieve en 
verrassende manier de geschiedenis kan beleven en kan spiegelen aan 
de actualiteit. Het vormt daarnaast hét ideale beginpunt in Haarlem van-
waar de stad verder verkend kan worden, voor zowel Haarlemmers als 
toeristen. De vele  
referenties naar andere erfgoed instellingen in de omgeving zorgen er-
voor dat toeristen zich beter kunnen oriënteren in de stad en meer uit 
hun bezoek aan Haarlem kunnen halen. 

Ontstaan, missie, visie
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Doelen en acties 
 
De doelen die het museum zich voor de komende beleidsperiode heeft 
gesteld:

Verhaal van Haarlem 
De eerste etage wordt aangepast en ingericht met een nieuwe (semi) 
permanente presentatie over de geschiedenis van Haarlem en Zuid-Ken-
nemerland, waarbij de verhalen van de bewoners van dit gebied uit 
voorgaande eeuwen en de huidige tijd centraal staan en er voor het DNA 
van de Haarlemmers een plek wordt ingericht.

Collectie
In 2014 is er een nieuw collectieplan geschreven. Acties die uit dit plan 
voortvloeien en de komende jaren gerealiseerd zullen worden:
• kwaliteitsverbetering door minder objecten, maar van betere kwaliteit
• veiliger onderbrengen van een deel (papieren collectie) van het depot  
 bij het NH Archief als langdurige bruikleen
• start ontzamelen
• start hedendaags verzamelen
• digitaliseren van de collectie zodat deze via de website openbaar 
 gemaakt kan worden

Merk en bezoek 
Met de nieuwe (semi)permanente presentatie over de geschiedenis van 
Haarlem en Zuid-Kennemerland verwacht het ipv het museum zich beter 
te kunnen profileren. Met de extra publiciteit rondom de opening eind 
2017 zal de spontane naamsbekendheid van het museum moeten groei-
en met minstens 20% en daarmee regionaal op 55% komen.
Eind 2017 zal het bezoekersaantal zijn gestegen naar 30.000. Het doel 
is om in 2020 ruim 40.000 bezoekers te ontvangen. De toegenomen 
naamsbekendheid en het niveau van de nieuwe programmering zal voor 
deze stijging zorgen. 

Draagvlak en participatie
Het maatschappelijk draagvlak wordt verder versterkt, met name 
door de samenwerking met de bewoners, de middenstand en het be-
drijfsleven in de stad en regio. Er wordt geïnvesteerd in bestaande 
samenwerkings verbanden en nieuwe zullen worden aangaan.

Geïntegreerde jaarprogramma’s
• Samenstellen van jaarprogramma’s zodanig dat de wissel
 tentoonstellingen, Gasthuis-exposities en activiteiten 
 (lezingen, rondleidingen, stadswandelingen, (kinder)
 workshops, educatieve programma’s) elkaar versterken. 
 Met als doel een zo breed mogelijk publiek te bereiken en  
 als museum optimaal te participeren en zich te profileren 
 met initiatieven van buiten het museum.
• Elk jaar inzetten op één grote publiekstrekker. 

schoolbezoek en educatie
• Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs leren
 kijken en cultureel erfgoed laten ervaren en hun zo de waarde  
 ervan bijbrengen. 
• Kinderen de ruimte bieden om kennis te maken met hun eigen  
 omgevingsgeschiedenis.
• Samenwerking met Hart Haarlem intensiveren en het aanbod 
van educatieve programma’s van het museum vergroten. 
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Medewerkers en organisatieontwikkeling
De inzet is gericht op continuïteit en een verdere professionalisering van 
de organisatie.

Samenwerking
 
Zonder een goede samenwerking met veel verschillende groepen binnen 
én buiten de stad is het voor het museum niet mogelijk om zijn werk 
goed te doen. Wij zijn daarom heel blij met die verschillende vormen 
van samenwerking en zullen deze koesteren en uitbreiden daar waar 
mogelijk.

Het museum werkt samen met:
 
Presentatie (bruiklenen):  
• Archeologisch Museum Haarlem
• Bibliotheek Zuid-Kennemerland
• Frans Hals Museum
• Noord-Hollands Archief
• Teylers Museum
• Stichting Kees Verwey
• Haarlemse bewoners, middenstand en bedrijven
• Musea elders in Nederland

Educatie (schoolprojecten BO en VO):
• Archeologisch Museum Haarlem
• Bibliotheek Zuid-Kennemerland
• Het Dolhuys
• Frans Hals Museum
• Grote of St. Bavokerk
• Historische Vereniging  Haerlem 
• Noord-Hollands Archief
• Teylers Museum
• Haarlemse scholen

Netwerken:
• Museumfederatie Noord-Holland
• Museumvereniging
• Stadsmusea XL – netwerk van Stadsmusea 
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Overige:
• Beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leerplekken
• Gemeente Haarlem
• Gildegidsen voor stadswandelingen
• Haarlem Marketing
• Haarlemse middenstand en bedrijven voor acties en activiteiten
• Inwoners Haarlem en Zuid-Kennemerland
• Reinwardt Academie voor stageplekken
• Vrijwilligerscentrale voor aanwas nieuwe collega’s
En niet op de laatste plaats met onze buren van het ABC Architectuur-
centrum en 37PK op elk gebied waarop wij elkaar als goede buur kunnen 
helpen.
 

Bedrijfsvoering

Verdienmodel
Het verdienmodel omvat de volgende posten:
• Inkomsten entree museum. De ambitie is om een groeiend aantal 
 bezoekers te ontvangen tot 40.000 bezoekers in 2020. 
• Inkomsten educatie. Deze kosten zijn bescheiden omdat de jeugd tot  
 18 jaar gratis toegang heeft. Scholen en groepen betalen wel voor de  
 ontwikkeling van lesbrieven, materiaal en begeleiding.
• Inkomsten uit activiteiten. Ook deze inkomsten zijn marginaal, omdat  
 we laagdrempelig zijn en een zo groot mogelijk publiek willen 
 bereiken.
• Inkomsten verhuur. Deze zullen de komende jaren stijgen. De verga- 
 derruimte en het Gasthuis bieden ruimte voor vergaderingen, recep- 
 ties en bijeenkomsten.
• Inkomsten café. In het café wordt vooralsnog alleen koffie, thee en  
 fris geschonken en voorverpakte koeken. Bekeken wordt of in de 
 toekomst het aanbod wordt uitgebreid met broodjes.
• Inkomsten winkel. In de winkel worden louter Haarlemse producten  
 verkocht, door Haarlemse producenten of kunstenaars gemaakt of 
 artikelen die een relatie hebben met de wisselende tentoonstellingen.  
 Er zal een specifieke groep vrijwilligers op de winkel gezet worden,  
 waardoor de omzet kan stijgen naar € 40.000. 
• Inkomsten vrienden. De jaarlijkse bijdrage varieert tussen de € 25 en  
 € 1.000 per vriend. Het doel is de komende jaren het aantal 
 vrienden elk jaar uit te breiden met 20 vrienden. De bedrijfsvrienden  
 hebben op dit moment de keuze uit een vrij bedrag. Dit wordt  
 aangepast naar een keuze tussen 500 en 1.000 euro. De groei per jaar  
 wordt op twee bedrijfsvrienden gesteld.
• Inkomsten uit crowdfunding. Voor de nieuwe (semi)permanente 
 opstelling zullen in 2017 acties worden georganiseerd.
• Inkomsten giften, schenkingen, legaten en erfenissen. Deze categorie  
 is tot op heden nog niet actief gestuurd. Maar dit zal in de komende  
 periode worden opgepakt. Inkomsten uit legaten en erfenissen 
  zullen voor de erflater hopelijk lang op zich laten wachten. De 
  inkomsten uit giften en schenkingen moeten in het jaar van de 
  crowdfundacties gaan groeien. Doel is primair om uit de diverse 
  bijdragen structurele vermogensinkomsten te realiseren.
• Projectgebonden sponsorinkomsten. Per project, veelal tentoonstel- 
 lingen, zoeken wij sponsoren. Zowel in geld als in natura.
• Projectgebonden bijdragen van fondsen. Per project worden fondsen  
 geworven. De bijdragen van fondsen zijn sterk afhankelijk van de aard  
 en omvang van het project.  
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Huisvesting
In de afgelopen periode hebben we de eerste verdieping en de zolder 
aan het museum kunnen toevoegen. Voor de komende jaren staat de 
verbouw van de eerste verdieping op het programma. Zodra deze is uit-
gevoerd heeft de stad Haarlem en de regio een prachtig, modern, histo-
risch stadsmuseum dat klaar is voor de komende jaren.

Management en organisatie 

Bestuur
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 5 personen. Er wordt een 
rooster van aftreden gehanteerd voor opvolging. Het bestuur onder-
schrijft en volgt de Code Cultural Governance.

Personeel
Het museum heeft geen personeel in dienst. De directeur en hoofd muse-
ale zaken werken beiden als zzp’er in deeltijd. Daarnaast werken er ca. 
120 vrijwilligers. 

Vrijwilligers
Het museum streeft ernaar een goed gestructureerde en begeleide vrij-
willigersorganisatie te zijn. In 2015 zal het vrijwilligersbeleid worden 
aangescherpt. Een vrijwilligerscoördinator is aangesteld om de 120 vrij-
willigers te coördineren en aan te sturen.

Comité van aanbeveling
Voor de transformatie naar een vernieuwd museum met een nieuw 
(semi)permanente presentatie van de geschiedenis is een Comité van 
Aanbeveling samengesteld. Het comité bestaat uit de volgende  
personen:
 
De heer J. Remkes (commissaris van de Koning Noord-Holland)
De heer Mr. B. Schneiders (burgemeester Haarlem)
De heer R.H. Bloemers (bestuurslid Industriekring Haarlem)
Mevrouw E. Brasser (directeur Haarlem Marketing)
De heer Dr. Mr. F.W. Lantink (voorzitter Vereniging Haerlem)
Mevrouw Drs. M. Scharloo (directeur Teylers Museum)
Mevrouw I. Vermeulen-Haanappel (voorzitter Stichting Haarlemse Hofjes) 
Mevrouw Drs. A. van Zalinge (directeur Archeologisch Museum)
De heer Drs. L. Zoodsma (directeur NH Archief) 
 

Tot slot
 
Op de volgende onderdelen is ons beleid verder uitgeschreven in deel-
plannen. Uiteraard zijn deze beschikbaar. 
• Marketingplan
• Collectiebeleid
• Vrijwilligersbeleid 

acties 

aandachtsgebied Periode 
• Bouw en inrichting 1e verdieping 2016-2017
• Overdracht deel van de collectie aan NH Archief 2016
• Samenwerking met Hart op educatief terrein 2016
• Samenstellen jaarprogramma’s  permanent
• Uitbreiding collectie historische voorwerpen permanent 
• Samenwerkingsverbanden optimaliseren permanent


