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Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.



Visiedocument 
Utrechtse musea 

2017 – 2020: 

Waarde voor Utrecht
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Voorwoord

Waarde voor Utrecht 
Met veel plezier presenteren wij, de directies 
van de Utrechtse musea, u hierbij onze visie 
voor de komende beleidsperiode. Wij zien dit 
document als een vertrekpunt voor de dialoog 
over hoe we - samen met andere partners in de 
stad - invulling kunnen geven aan een gedeelde 
intentie: een inspirerende, gastvrije, eigentijdse 
stad die in verbinding staat met haar inwoners, 
met Nederland en met de wereld. 

3 hst: Bijlage Home1 2 3 4 5Voorwoord



We hebben de overtuiging dat we met 
onze sector een waardevolle bijdrage le-
veren aan Utrecht, en dat we de thema’s 
Inspiring, Welcoming, Connecting en 
Bright verder tot leven kunnen brengen. 
Vandaar dat deze visie de titel draagt: 
Waarde voor Utrecht. 

Als Utrechtse musea voelen we een 
grote verantwoordelijkheid voor het mu-
seale klimaat in onze stad en regio. Een 
gezonde en vruchtbare museumsector 
is belangrijk voor de stad, en zeker ook 
voor de  sector zelf.

De Utrechtse museumsector is even-
wichtig; we kennen grote en kleine 
musea, met verschillende financierings-
vormen. Er is sprake van een zeer divers 
aanbod, en we beheren collecties die 
uniek zijn voor Nederland en soms zelfs 
wereldwijd. Dat maakt de samenwerking 
tussen onze musea ook zo vruchtbaar: 
we zitten wat betreft identiteit en 
uitstraling niet in elkaars vaarwater. Het 
bestel is bovendien beweeglijk: nieuwe 
initiatieven die de diversiteit verder 
kracht geven, zoals DOMunder of het 
Moa, verwelkomen we van harte.

Als grotere musea voelen we ons ver-
antwoordelijk voor de verdere professi-
onalisering van het Utrechtse museale 
bestel, bijvoorbeeld door het delen van 
kennis of het ontsluiten van lokale of 

Er is sprake van een zeer divers 
aanbod, en we beheren collecties die 

uniek zijn voor Nederland en soms 
zelfs wereldwijd. 

Als Utrechtse musea voelen we een grote verant-
woordelijkheid voor het museale klimaat in onze  
stad en regio. Een gezonde en vruchtbare museum-
sector is belangrijk voor de stad, en zeker ook voor 
de  sector zelf.

4 hst: Bijlage Home1 2 3 4 5Voorwoord



een verdere versterking en vernieuwing van 
onze sector in de komende beleidsperiode, 
en gaan graag de dialoog aan om een nieu-
we, vruchtbare periode te laten starten.

regionale netwerken ten behoeve van 
kleinere musea. Deze verantwoordelijkheid 
gaat ook over hoe we omgaan met het 
presenteren van onze stadsgeschiedenis. 

We vinden elkaar als Utrechtse musea 
op een aantal terreinen waar we waarde 
toevoegen, aan elkaar en aan de stad. In 
dit document beschrijven we onze visie 
hierop. We staan stil bij onze betekenis 
voor de stad in hoofdstuk 2 en blikken 
kort terug op de afgelopen beleidsperio-
de in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 presen-
teren we een vijftal strategieën waarmee 
we de komende periode onze ambities 
willen realiseren. De intentie om te 
groeien en om hiertoe actief de samen-
werking te zoeken met diverse partners 
in de stad, vormen een centraal thema. In 
hoofdstuk 5 ten slotte, vertalen we onze 
ambities naar meetbare doelstellingen.

Wij vertrouwen erop met dit document een 
robuust fundament te hebben gelegd voor 

De directies van de Utrechtse musea, 

Marco Grob, Centraal Museum  
(voorzitter SUM)

Marten Foppen, Spoorwegmuseum  
(penningmeester SUM)

Ronald Besemer, Domtoren

Marian van Dijk, Museum Speelklok

Akkie Groen, Aboriginal Art Museum 
Utrecht (AAMU) 

Chantal Keijsper, Het Utrechts Archief

Monique Mourits, Universiteitsmuseum 

Marieke van Schijndel, 
Catharijneconvent 

5 hst: Bijlage Home1 2 3 4 5Voorwoord



1. Aanleiding 

Een stad in beweging
Er gebeurt veel in onze mooie stad. Utrecht mag  
zich verheugen in een toenemende nationale en 
internationale belangstelling van media en 
(potentiële) bezoekers. De Gemeente speelt hierop 
actief in. Niet voor niets draagt het rapport van de 
advies commissie cultuurnota de titel ‘Utrecht, 
culturele metropool in ontwikkeling’. Het feit dat 
Amsterdam welhaast lijkt over te koken van alle 
toeristische aandacht biedt eveneens kansen voor 
onze stad, die als een nog relatief rustige en 
nabijgelegen ‘parel’ wordt aangeprezen. 

6 hst: Bijlage Home2 3 4 51Voorwoord



De dynamische culturele sector in 
Utrecht, waartoe wij ons als Utrechtse 
musea ook rekenen, levert een grote bij-
drage aan de aantrekkelijkheid van onze 
stad voor bewoners en bezoekers.

Volgens de ‘Atlas voor gemeenten’ 
(2016) is Utrecht de tweede aantrekke-
lijke woonstad van Nederland, mede op 
basis van haar culturele voorzieningen.
Ook op infrastructureel gebied is onze 
stad in ontwikkeling (stationsgebied, 
Leidsche Rijn, Utrecht Science Park en de 
grote binnenstedelijke ontwikkelingen). 

De Utrechtse musea zelf, ten slotte, zijn 
ook volop in beweging. Een aantal van 
onze partners heeft recent een groot-
schalige vernieuwing of verbouwing 
afgerond of staat aan de vooravond hier-
van. Daarnaast is afscheid genomen van 
de directeur van de stichting en hebben 
we als museumdirecteuren het voorne-
men uitgesproken zelf een actievere rol 
te willen spelen in het realiseren van de 
ambities van de Utrechtse musea.

Al deze ontwikkelingen samen vormden 
de aanleiding om de betekenis die we 
willen hebben voor de stad en ons pro-
gramma voor de komende periode (2017 
– 2020) opnieuw te bezien. In dit docu-
ment, dat wij beschouwen als een vertrek-

punt voor de dialoog met diverse stake-
holders, ontvouwen we onze ambities en 
strategieën voor de komende periode. 

Het opzoeken van nieuwe vormen van sa-
menwerking is een trend in de culturele 
sector. Ook wij, de Utrechtse musea, zien 
dit als een speerpunt voor de komende 
periode, zowel met culturele collega’s als 
andere partijen, zowel binnen als buiten 
Utrecht. We zien kansen en mogelijkhe-
den om op deze manier naar een volgend 
ambitieniveau te groeien. 

Zo kunnen we, vanuit een krachtige ge-
zamenlijke inspanning, nog meer waarde 
brengen voor de Gemeente Utrecht, haar 
bewoners en de ondernemers in de stad.

Volgens de ‘Atlas voor gemeenten’ (2016) is Utrecht 
de tweede aantrekkelijke woonstad van Nederland, 
mede op basis van haar culturele voorzieningen. 

Zo kunnen we, vanuit een krachtige 
gezamenlijke inspanning, nog meer 
waarde brengen voor de Gemeente 
Utrecht, haar bewoners en de 
ondernemers in de stad.
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2. Onze betekenis voor de stad 

Uniek cultureel klimaat
We zijn in de bijzondere omstandigheid dat we leven 
en werken in de jongste stad van Nederland, terwijl 
Utrecht tegelijk bij uitstek een rijke historie kent van 
denkers en kunstenaars die teruggaat tot de vroege 
middeleeuwen. 

8 hst: Bijlage Home1 3 4 52Voorwoord



In onze jonge stad kun je ook al jong met 
cultuur beginnen; door ons zeer diverse 
aanbod bieden we als enige stad in Ne-
derland aantrekkelijke culturele bestem-
mingen voor de allerjongsten vanaf twee 
jaar tot alle leeftijdsgroepen daarna.
Een diverse, dynamische en actieve mu-
seumsector draagt bij aan een gezond en 
veelzijdig (cultureel) klimaat in de stad 
en voegt zo waarde toe. Samen met de 
andere culturele instellingen van Utrecht 
vormen we een actieve en beweeglijke 
culturele sector.
Als de verschillende culturele instellin-

gen en sectoren samenwerken, bijvoor-
beeld rond programmering, festivals 
of het behoud van erfgoed, wordt het 
geheel veel meer dan de som der delen. 
Door onze individuele plannen en ambi-
ties op logische en inspirerende manie-
ren aan elkaar te koppelen, versterken 
we elkaar.  
We zien hiervan al legio mooie voor-
beelden in Utrecht, zoals de deelname 
van Museum Speelklok in het Utrechts 
Muziek Overleg die tot nieuwe initiatie-
ven op verrassende plekken leidt, of de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid die 

we als culturele instellingen voelen voor 
het op een inspirerende manier vertellen 
van onze unieke stadsgeschiedenis. We 
zoeken daarbij telkens naar vernieuwen-
de en eigentijdse vormen die aansluiten 

bij het museumpubliek van nu, zowel 
binnen de muren van het museum als 
daarbuiten, en zowel fysiek als digitaal.

Samen met de andere 
culturele instellingen van 
Utrecht vormen we een 
actieve en beweeglijke 
culturele sector.

We zoeken daarbij telkens naar vernieuwende en 
eigentijdse vormen die aansluiten bij het museum-
publiek van nu, zowel binnen de muren van het 
 museum als daarbuiten, en zowel fysiek als digitaal.
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We geven op verschillende manieren 
 betekenis aan de stad.

Verbindende betekenis
De Utrechtse musea zijn een ontmoe-
tingsplaats en een platform. Mensen, 
culturen en visies treffen elkaar in het 
museum, het is een plaats voor inspiratie 
en debat, een plek die context geeft en 
de brug slaat tussen heden, verleden en 
toekomst. 

We hebben als musea een verbinden-
de betekenis in de stad. We initiëren 
en stimuleren burgerparticipatie en 
sociale cohesie. Met de Vrijdag Muse-
umdag bijvoorbeeld, voor bewoners van 

bejaardenhuizen, betrekken we burgers 
van Utrecht actief bij onze musea. Maar 
dat doen we ook met een project als 
onvergetelijk Centraal voor mensen met 
Alzheimer en hun mantelzorgers, of door 
bewoners van de stad letterlijk te betrek-
ken bij de inrichting van museale ruimtes. 
Museum Catharijneconvent draagt met 
programmering over overeenkomsten en 
verschillen tussen islam en christendom 
bij aan een beter begrip van religie.

We onderhouden ook nauwe banden 
met de onderwijsinstellingen in stad 
en regio, bijvoorbeeld op het gebied 
van onderzoek en kennisuitwisseling. 
Zo lopen studenten van de Reinwardt 
Academie en de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht onderzoeksstages bij 
het Universiteitsmuseum rondom diver-

se thema’s die met de herinrichting te 
maken hebben. Studenten maken struc-
tureel gebruik van de bibliotheek van het 
Spoorwegmuseum, die beschikt over de 
grootste collectie boeken over de Ne-
derlandse spoorwegen. En enkelen van 
ons zijn erkend ‘leerbedrijf’ voor bijvoor-
beeld opleiders in de beveiliging. Muse-
um Catharijneconvent heeft, als kennis-
centrum voor het christelijk erfgoed, 
talent-ontwikkelingsplaatsen, verbonden 
aan de universiteiten in ons land. 

In onze gezamenlijke musea zetten zich 
bovendien ruim 500 vrijwilligers met 
liefde voor de Utrechtse musea in; stuk 
voor stuk stadgenoten die zich graag 
verbinden aan het culturele leven in de 
stad en zo een maatschappelijke rol van 
betekenis spelen.

We hebben als musea een verbindende betekenis in 
de stad. We initiëren en stimuleren burgerparticipatie 
en sociale cohesie.

10 hst: BijlageVoorwoord Home1 3 4 52



Economische betekenis
De economische betekenis van een 
gezond cultureel klimaat voor de stad 
moet eveneens niet worden onderschat. 
De Utrechtse musea zijn een trekker 
voor bezoekers, van binnen de stad en 
daarbuiten. Van de ruim een miljoen be-
zoekers van de gezamenlijke Utrechtse 
musea (cijfers 2015), komt naar schat-
ting de helft van buiten de regio, en ruim 
vijf procent zelfs van buiten Nederland. 

Dat zijn dus jaarlijks meer dan een half 
miljoen nieuwe stadsbezoekers, die 
gemiddeld ruim twee uur in het museum 
verblijven, maar daarnaast naar schatting 
zeker ook nog tweeënhalf uur in de stad 
spenderen. Deze verblijfsduur vertegen-

woordigt een substantiële economische 
waarde voor de stad. Op basis van onze 
huidige onderzoeken kunnen we deze 
waarde becijferen op ten minste 40 mil-
joen euro. In de komende beleidsperiode 
willen we hier nader onderzoek naar doen. 

Ook zorgen de Utrechtse musea voor 
werkgelegenheid, ze bieden zo’n 300 
vaste arbeidsplaatsen. 

Met reizende exposities en ruimhartige 
internationale bruiklenen zetten we 
Utrecht ook internationaal op de kaart, 
in Europa (de Caravaggisten reizen in 
2018 naar München) en ver daarbuiten 
(Bruna en Rietveld gaan naar Japan). 
Internationale kennisuitwisseling draagt 

hieraan ook bij, zoals bijvoorbeeld vanuit 
het Universiteitsmuseum via het inter-
nationaal netwerk Universeum, met het 
Hunterian Museum in Glasgow en met de 
Science Gallery in Dublin. Het Spoorweg-
museum werkt in 2017 intensief samen 
met het spoorwegmuseum Ambarawa op 
Java en de lokale overheden in Indonesië. 
Museum Catharijneconvent is lid van 
het Europese netwerk voor middeleeu-
wen (met o.a. Musée de Cluny in Parijs 
en Bargello in Florence) en de Europese 
netwerkorganisatie Future for Religious 
Heritage met wie het onlangs –  
in samenwerking met de toerisme or-
ganisatie van de Verenigde Naties – een 
internationale conferentie over religie  
en toerisme organiseerde. 

De Utrechtse musea zijn een 
trekker voor bezoekers, van 
binnen de stad en daarbuiten.
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De ‘collectie Utrecht’ 
We herbergen en bewaren als Utrechtse 
musea gezamenlijk een unieke collectie 
van (beeldende) kunst en authentiek 
erfgoed. We vormen samen de bijzondere 
‘collectie Utrecht’, die zich kenmerkt door 
een hoge kwaliteit en historische waarde, 
door authenticiteit en door diversiteit.

De 30 kilometer archief in Het Utrechts 
Archief vormt de grootste historische 
collectie over stad en provincie Utrecht 
en herbergt enkele absolute topstuk-
ken, zoals het Liber donationum, het 
stadsrecht van Utrecht, de Monumenta 
van Aernout van Buchel, de statenbijbel 
en unieke series tekeningen van Pieter 
Saenredam. 

Museum Speelklok bezit de grootste 
collectie ter wereld van zelfspelende mu-
ziekinstrumenten die ook daadwerkelijk 
muziek maken.

Het Centraal Museum verrijkt de bezoe-
ker met kunst en cultuur uit de wereld 
van Utrecht. Van de grootste verzame-
ling Rietveld objecten ter wereld tot de 
wereldberoemde Utrechtse Caravag-
gisten, van Dick Bruna tot Moesman en 
van Viktor & Rolf tot het eeuwenoude 
Utrechtse schip. Museum Catharij-
neconvent beheert als rijksmuseum voor 
christelijke kunst de nationale collectie 
verbonden met de christelijke geschie-
denis. De middeleeuwse collectie, die 
ook nauw verbonden is met Utrecht, is 
van absolute wereldklasse.

Van de unieke geschiedenis van het spoor 
in Nederland in het Spoorwegmuseum 
tot wereldvermaarde wetenschappelijke 

topobjecten in het Universiteitsmuseum, 
als een originele microscoop van Antonie 
Van Leeuwenhoek en de lens waarmee 
Constantijn Huygens de ringen van Sa-
turnus ontdekte; ze dragen allemaal bij 
aan de diversiteit en kwaliteit van onze 
‘Collectie Utrecht’. Een collectie die we 
actief en met zorg beheren. 

Onze gezamenlijke collecties vormen 
onze kern: ze verdienen het om gezien 
en beleefd te worden en het is belangrijk 
dat ze zorgvuldig bewaard worden voor 
deze en volgende generaties. Met de 
‘Collectie Utrecht’ willen we onze bezoe-
kers verrijken, inspireren, verrassen en 
raken. Musea kunnen (stads-)bezoekers 
iets bijzonders meegeven, iets dat je 
ergens anders niet vindt, ze kunnen men-
sen aan het denken zetten, nieuwsgierig-
heid aanwakkeren en reflectie brengen. 
En voegen op deze manier iets unieks 
toe aan het ecosysteem van de stad.

Onze gezamenlijke collecties vormen onze kern: ze 
verdienen het om gezien en beleefd te worden en het 
is belangrijk dat ze zorgvuldig bewaard worden voor 
deze en volgende generaties.

12 hst: BijlageVoorwoord Home1 3 4 52



Educatieve betekenis
We zijn ook van betekenis voor de stad 
als het gaat om educatie. Met het 
programma Cultuur en School bereiken 
we collectief veel Utrechtse leerlingen. 
Maar er zijn ook andere initiatieven die 
– in schoolverband of los daarvan – de 
educatieve betekenis van de Utrechtse 
musea verder invullen. Waar anders gaat 
leren zo natuurlijk, haast vanzelf, als in 
het museum. Onze musea leveren een 
bijdrage aan ‘life-long-learning’, en prik-
kelen zowel kinderen als volwassenen om 
zich te blijven ontwikkelen.

Museum Speelklok is door zijn laag-
drempeligheid bij uitstek een ‘instap-
museum’ voor velen, zowel jong als 
oud. Het nijntje museum trekt met haar 
unieke belevingswereld voor kinderen 
vanaf twee jaar sinds de opening vorig 
jaar grote aantallen van de allerjongste 
museumbezoekers uit heel Nederland 
en ver daarbuiten. Het Universiteitsmu-
seum draagt actief bij aan landelijke 
samenwerkingsverbanden, zoals de 

Vereniging van Science Centra (VSC), met 
wie recentelijk het begrip ‘wetenschaps-
wijsheid’ is gelanceerd; het vermogen om 
- gevoed door nieuwsgierigheid - vragen 
te kunnen stellen over de wereld om je 
heen, antwoorden te kunnen zoeken en 
deze op waarde te kunnen schatten. Met 
name middelbare scholen weten de Dom-
toren goed te vinden omdat een Dom-
torenbezoek actief en laagdrempelig is 
en tegelijk ook een leerzame kant heeft 
(‘museale attractie’). Met meerjarige en 
structurele lesprogramma’s als ‘Het vuur 
doorgeven’ bereikt het Centraal Museum 
het primair en voortgezet onderwijs. 

Het Spoorwegmuseum heeft aantrekke-
lijke pakketten die helpen een spreek-
beurt voor te bereiden. Museum Catha-
rijneconvent is initiatiefnemer van het 
landelijk educatieproject project Feest! 
Weet wat je viert. Met inmiddels zes 
museale partners (waaronder het Open-
luchtmuseum Arnhem) door heel Neder-
land is dit project op weg naar 100.000 
deelnemers per jaar.   

Met het programma Cultuur en 
School bereiken we collectief 
veel Utrechtse leerlingen. 
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Belevingswaarde
En dan is er tenslotte de belevingswaar-
de van onze musea en het museumkwar-
tier; onze gezamenlijke musea en collec-
ties, gevestigd in een uniek deel van de 
stad, inspireren bezoekers. Onze musea 
bieden letterlijk ruimte om te genieten, 
te ervaren en te beleven. Om te reflecte-
ren, even stil te staan, je gedachten de 
vrije loop te laten. Om je te verdiepen in 
de vaste opstelling van een museum of 
juist je te verliezen in een bijzondere ten-
toonstelling. Maar ook om te genieten 
van het groen in een verstilde binnen-
tuin, of nog even na te praten en iets te 
eten of te drinken op een fijne plek.

Als peuter of kleuter kun je in Utrecht 
spelenderwijs en letterlijk met handen 
en voeten je wereld ontdekken met nijn-
tje, je verdiepen in de geschiedenis van 
sint Maarten of Sinterklaas, of de echte 
Thomas de Trein bezoeken.

De Utrechtse musea hebben ook een 
naam als het gaat om zintuiglijke bele-
ving voor volwassenen; in het Centraal 
Museum is actieve publieksparticipatie 
een leidend principe. Zo zijn er bij alle 
grote tentoonstellingen zogenoemde 
‘werkplaatsen’ waarbij doen en ervaren 
centraal staan en kun je als bezoeker zelf 
proberen welke van de dertien Rietveld-
stoelen je het prettigste vindt zitten. Het 
Spoorwegmuseum is één grote beleving 
voor jong en oud, waar opa’s en oma’s 
met net zoveel plezier de historische 
treinstellen beklimmen als hun kinderen 
en kleinkinderen. En Museum Speelklok 
prikkelt letterlijk de zintuigen, hier is het 
niet alleen kijken, maar juist ook doen en 
luisteren.

Het publiek van nu beleeft onze activitei-
ten en collecties lang niet meer uitsluitend 
binnen de muren van het museum. Utrecht 
was wereldnieuws toen de beiaardier van 

de Domtoren spontaan muziek van David 
Bowie speelde na diens overlijden. 

We richten de blik actief naar buiten en 
verbinden zo met ons publiek. Dat kan 
op bijzondere plekken in of buiten de 
stad – zoals de vitrines van het Centraal 
Museum in Hoog Catharijne – maar zeker 
ook online. De tentoonstelling Utrecht in 
beeld met foto’s van F.F van der Werf was 
een groot succes in het Utrechts Archief, 
dat de hele collectie Van der Werf ook als 
open data op hoge resolutie via internet 
beschikbaar stelde. Deze is inmiddels 
vele duizenden keren gedownload. 

Op al deze manieren voelen we ons als 
Utrechtse musea een verantwoordelijke en 
actieve partner in onze stad. En bij al deze 
betekenissen hebben we strategieën voor de 
komende beleidsperiode ontwikkeld, die we 
in de volgende hoofstukken nader toelichten. 

Onze musea bieden letterlijk 
ruimte om te genieten, te 
ervaren en te beleven.
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3. Waar staan we nu?

Stijgende lijn, kansen 
voor nog meer groei
Om effectieve toekomstplannen te kunnen maken, is 
het belangrijk eerst vast te stellen waar we nu staan. 
Enkele jaren geleden hebben we als Utrechtse musea 
een aantal ambities geformuleerd voor de huidige 
beleidsperiode. Samengevat wilden we realiseren: 
een groei van het aantal betalende bezoekers, 
een toename van het educatief bezoek vanuit 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs, een 
innovatieve aanpak en het verder versterken van onze 
rol als gesprekspartner voor Gemeente en anderen in 
de stad. We kijken nu of we nog op koers liggen, en 
formuleren een aantal nieuwe zwaartepunten.
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Stijgende lijn
De gezamenlijke bezoekersaantallen van 
de Utrechtse musea groeien. 
Van 565.561 (2004) via 774.297 (2008), 
936.330 (2011) naar een voorlopig 
record van ruim 1 miljoen In 2015. Een 
verdubbeling in tien jaar tijd waarover 
we zeer tevreden zijn. Daarmee hebben 
we onze doelstelling eerder dan gedacht 
gerealiseerd. Dat is mooi, zeker in het 
licht van het feit dat we in deze periode 
met het sluiten van het Geldmuseum een 
substantiële partner verloren hebben. 
Onze groei past ook in een landelijke 
trend van toenemend museumbezoek. 

Niettemin denken we dat er nog groei-
kansen liggen voor de Utrechtse musea, 
zeker nu er zoveel gebeurt in de stad en 

bij velen van ons. Als potentiele bezoe-
kers aan Utrecht denken, dan zou het 
culturele en dus ook het museale aanbod 
van de stad direct in hun hoofd moeten 
opkomen. Utrecht heeft in onze ogen de 
potentie om net zo bekend en aantrek-
kelijk te worden als ‘museumstad’ als 
bijvoorbeeld Den Haag of Leiden. 

Ook op het gebied van internationale 
bezoekers en de toeristenmarkt zien we 
kansen om te groeien. Nu maakt interna-
tionaal bezoek naar schatting 5% uit van 
ons bezoek, terwijl dat aandeel landelijk 
hoger ligt.
Naast een groei van ‘toeristisch’ bezoek, 
zien we kansen voor het werven van 
internationaal bezoek uit eigen stad en 
land, zoals internationale studenten, 

expats en internationaal zakelijk bezoek.

Bezoeker waardeert ons
Dat de Utrechtse musea een bezoek 
waard zijn, blijkt ook uit onderzoek; het 
bezoek aan onze musea wordt goed 
gewaardeerd. Uit het continu bezoekers-
onderzoek Utrechtse musea (meting 
september 2015) weten we dat de waar-
dering voor een bezoek aan de Utrechtse 
musea rond het landelijk gemiddelde van 
8,3 schommelt. Voor de individuele mu-
sea varieert dit van 7,5 tot 8,4. Een sta-
biele waardering dus, waarbij met name 
het inhoudelijk gebodene en de gast-
vrijheid positief worden gewaardeerd. 
De prettige sfeer, het leerzame aanbod 
en het vriendelijke personeel worden als 
expliciete pluspunten genoemd.

NB  Regio definiëren we 
als ‘groot Utrecht’ en de 
omliggende gemeenten

Regio

Bezoekers 
Utrechtse 
Musea

InternationaalNationaal Regio

Bezoekers 
NL
Musea

InternationaalNationaal
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De Net Promotor Score (NPS) is de mate 
waarin de bezoeker een bezoek aan an-
deren zou aanbevelen. Deze ligt gemid-
deld voor de Utrechtse musea met 42% 
iets boven het landelijk gemiddelde van 
40%, al zijn de uitkomsten hier gediffe-
rentieerder per individueel museum. 
Op het gebied van gasttevredenheid zien 
we hier nog potentieel om te groeien. 

Vindbaarheid
Uit hetzelfde onderzoek weten we dat 
bezoekers vinden dat het aanbod van 
de Utrechtse musea nog zichtbaarder 
en bekender zou mogen zijn. Letterlijk 
wordt aangegeven dat bezoekers com-
municatie zouden verwelkomen die hen 
informeert over wat er te doen is en ac-
tief ‘uit te nodigen’ tot een bezoek. Hier 
liggen concrete aanknopingspunten die 

we ook collectief en samen met andere 
partijen in de stad zullen oppakken.

Kansen voor economische groei
De museumbezoeker in Utrecht lijkt 
minder te spenderen rondom zijn mu-
seumbezoek dan de gemiddelde muse-
umbezoeker. Het landelijk gemiddelde 
ligt op €52,- per bezoeker (gemiddeld 
6,6 maal het entreebedrag). Dit bedrag 
wordt deels besteed in het museum en 
(groten)deels in de stad (gemiddeld 36% 
wordt besteed op locatie). De gemiddelde 
besteding van de museumbezoeker in 
Utrecht is €39,-. Ten dele wordt dit ver-
schil veroorzaakt doordat de gemiddelde 
inkomsten vanuit entree voor de Utrecht-
se musea lager liggen dan het landelijk 
gemiddelde (€6,20 versus €7,90) en de in-
dividuele verschillen bovendien groot zijn. 

Vermoedelijk heeft de lagere besteding 
ook te maken de samenstelling van de be-
zoekersaantallen in Utrecht (een relatief 
groter aandeel regionale bezoekers). 
We zien hier kansen om samen met ande-
re stakeholders, zoals de ondernemers in 
onze omgeving, te bekijken hoe we nog 
kunnen groeien in economische waarde.

We stellen vast dat de kwaliteit en diversiteit 
van ons gezamenlijke museale aanbod door 
bezoekers positief wordt gewaardeerd. Maar 
we willen meer. Er liggen duidelijke groeikan-
sen om de aantrekkelijkheid van de Utrechtse 
musea op een inspirerende en uitnodigende 
manier breder onder de aandacht te krijgen, 
zowel in de stad als (inter-) nationaal. Op 
basis van deze uitgangspunten hebben we de 
onderstaande ambities geformuleerd.
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4. Onze strategieën 

Duidelijke richting: 
vijf gezamenlijke 
strategieën
Op basis van de diverse betekenissen die we als 
Utrechtse musea voor onze stad hebben, en de 
kansen die we hiervoor op basis van het voorgaande 
hoofdstuk zien, hebben we een aantal ambities 
geformuleerd voor de komende beleidsperiode van 
vier jaar. De rode draad is helder: we willen groeien.
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We gaan meer waarde toevoegen door 
een groei van het aantal bezoekers te 
realiseren, omdat het onze overtuiging 
is dat het Utrechtse museumaanbod het 
waard is om door meer mensen gezien 
en beleefd te worden. En daarnaast den-
ken we dat we voor onszelf en voor de 
stad ook nog kunnen groeien in gastte-
vredenheid en economische waarde. 
Om onze ambities te realiseren, hebben 
we een vijftal gezamenlijke strategieën 
geformuleerd. Deze zullen richting geven 
aan onze inspanningen in de komende 
periode. Uitgangspunt is dat elk van de 
Utrechtse musea een actieve bijdrage 

levert aan het realiseren van de strate-
gieën, die erop gericht zijn zowel het 
algemeen belang als de doelen van de 
individuele musea te helpen realiseren. 

Met onze strategieën geven we als 
Utrechtse musea betekenis aan de 
gemeentelijke thema’s: Inspiring, Welco-
ming, Bright en Connecting.

Per strategie formuleren we een aantal 
kernactiviteiten en randvoorwaarden, en 
benoemen we tenslotte aan welke be-
tekenis voor de stad deze strategie een 
bijdrage levert. 

Met onze strategieën geven we als 
Utrechtse musea betekenis aan de 
gemeentelijke thema’s: Inspiring, 
Welcoming, Bright en Connecting.
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De strategieën:

1. Een aantrekkelijk culturele 
ontmoetingsplek creëren 
We gaan van het museumkwartier een 
inspirerende en aantrekkelijke culturele 
ontmoetingsplek in het centrum van 
Utrecht maken. Een bijzondere plek met 
een heel eigen karakter in een prettige 
omgeving waar bezoekers graag komen 
en verblijven. We gaan dit doen door 
samen met andere stakeholders (Ge-
meente, centrummanagement, horeca, 
winkeliers, bewoners) gericht te investe-
ren in de bereikbaarheid, vindbaarheid 
en aantrekkelijkheid van onze omgeving.

Bijzondere ontmoetingsplek met  
uniek karakter
Samen met de Gemeente en andere 
gebruikers investeren we in het creëren 
van een aantrekkelijke culturele ont-
moetingsplek, die uitnodigt om langer 
te verblijven. Het museumkwartier heeft 
als gebied unieke kwaliteiten. Naast het 

hoogwaardige en veelzijdige culturele 
aanbod is het een plaats van rust, reflec-
tie en bezinning. De openbare ruimte 
is van hoge kwaliteit, net als de grote 
variëteit van niet-alledaagse horeca en 
winkels. Met de herinrichting van de 
Twijnstraat, Nicolaaskerkhof en Agnie-
tenstraat rondom het Centraal Museum 
is een start gemaakt met het verbeteren 
van de aantrekkelijkheid en toegankelijk-
heid van het Museumkwartier. Dit krijgt 
de komende jaren een vervolg in de Lan-
ge Nieuwstraat waarbij zowel het Univer-
siteitsmuseum als het Catharijneconvent 
meer zichtbaar worden. Met deze maat-
regelen beogen we de bezoeker uit te 
nodigen tot een (langer) verblijf. 

Bij het creëren van een aantrekkelijke 
plek hoort ook een aantrekkelijke en 
eigentijdse presentatie van het gebied 
met of in middelen die de bezoeker van 
nu raadpleegt bij de oriëntatie op en 
voorbereiding van zijn bezoek (websites, 
leaflets, ‘hotspots’ etc).

Absolute randvoorwaarde hierbij is dat het 
museumkwartier en de Utrechtse musea 
optimaal bereikbaar zijn, zowel te voet, 
per fiets als met openbaar of eigen ver-
voer. Deze bereikbaarheid, die nu een zorg-
punt is, willen we samen met de Gemeente 
en de andere bewoners en gebruikers van 
het gebied bevorderen door het opstellen 
van een heldere gebiedsagenda die we 
gezamenlijk vaststellen. Het is essentieel 
dat onze bereikbaarheid verbetert. 

Naast bereikbaarheid is vindbaarheid 
belangrijk. Een heldere bewegwijzering 
en logische en aantrekkelijke loop- en 
rijroutes dragen hieraan bij. Net als prak-
tische hulpmiddelen zoals aantrekkelijke 
gebiedsplattegronden die bezoekers 
tegelijk een goed zicht geven op wat er 
nog meer in de omgeving te doen is. We 
richten ons hierbij op de hele ‘customer 
journey’, dus nadrukkelijk ook op online 
vindbaarheid, omdat we weten dat (de 
oriëntatie op) museumbezoek tegen-
woordig vaak online begint.

Betekenissen:  
Verbindende waarde, 
belevingswaarde, 
economische waarde
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2. Meer bereik door krachtige 
partner schappen 
De Utrechtse musea gaan de groei van 
het bezoek aan Utrecht bevorderen door 
het aangaan van logische samenwer-
kingsverbanden en krachtige partner-
ships. Meerwaarde zal worden gecreëerd 
vanuit samenwerking tussen individuele 
musea, crossovers naar andere (cultu-
rele) sectoren dan wel via collectieve 
instrumenten en promoties die (inter-)
nationaal bezoek bevorderen. 

Samenwerking met Utrecht Marketing
Het vergroten van het publieksbereik 
voor de stad geven we vorm in de sa-
menwerking met Utrecht Marketing. Als 
Utrechtse musea zijn we een krachtig 
partner van Utrecht Marketing. Ons mu-
seumaanbod, zowel de vaste collecties 

als het ambitieuze tentoonstellingspro-
gramma dat enkele geheide publiek-
strekkers omvat voor de komende jaren, 
leent zich om in collectief verband bij te 
dragen aan het aantrekken van (inter-)
nationaal bezoek voor Utrecht. Alleen al 
in 2017 bieden ‘Harry, Gerrit en Maria’ 
(respectievelijk de Harry Potter experi-
ence, Gerrit Rietveld en het Stijljaar en 
de expositie Maria in het Catharijnecon-
vent) legio aanknopingspunten voor 
collectieve promotie van de stad, ook in 
samenwerking met hotels en horeca. 

Hetzelfde geldt voor Utrecht Spoorstad 
in 2018. Een gedegen onderzoek naar de 
economische waarde en potentieel van de 
Utrechtse musea is nodig als vertrekpunt. 
Coalitievorming en samenwerking waar-
bij de we stad ‘als geheel’ presenteren, 

waarvan het museale aanbod een belang-
rijk onderdeel is, heeft de voorkeur. Hierbij 
is een sleutelrol weggelegd voor Utrecht 
Marketing; via hen zal samengewerkt 
worden met de belangrijkste stakeholders 
die kennis hebben van het bereiken van 
(inter-)nationale bezoekers, zoals het NBTC 
en commerciële partijen als Booking.com, 
tours & tickets en het hotelwezen. 

Maar ook kwalitatief hoogwaardig inter-
nationaal bezoek uit eigen stad en land, 
zoals internationale studenten, zakelijk 
bezoek en expats gaan we actief bena-
deren met gerichte aanbiedingen zoals 
“Utrecht in a day”. 

Natuurlijk vergeten we niet om nieuwe 
stadsbewoners ‘museaal in te burgeren’ 
door ze actief te benaderen.
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Ook met onze overvolle ‘broer’ Amster-
dam zullen er ongetwijfeld samenwer-
kingsmogelijkheden liggen om toeris-
tisch bezoek naar Utrecht om te buigen.
 
Crossovers in en buiten de stad
De samenwerking tussen de verschillen-
de (culturele) sectoren in de stad kan tot 
bijzonder vruchtbare projecten leiden. 
We zien hiervan al diverse voorbeelden en 
gaan dit verder intensiveren. De deelname 
van museum Speelklok aan het Utrechts 
Muziek Overleg leidt tot vernieuwende 
podiumevenementen in het museum. 
Dat geldt ook voor de samenwerking 
met festivals, zoals met het Festival Oude 
Muziek en op Lowlands. De deelname van 
het Centraal Museum en Museum Catha-
rijneconvent aan het pop-up museum van 

DWDD genereert landelijke aandacht. Ook 
buiten de culturele sector wordt intensief 
samengewerkt. Zo sluiten we aan bij grote 
stadsevenementen als de Tour de France 
en eventueel de Giro. 

Museum Speelklok zoekt met de exposi-
tie Robot (2018) actief de samenwerking 
met diverse universiteiten. Maar denk 
ook aan gebeurtenissen als ‘200 jaar 
Jaarbeurs’ en de samenwerking rondom 
Utrecht Spoorstad 2018. Of het partner-
ship tussen het Utrecht Science Park en 
het Universiteitsmuseum.
Populaire festivals zoals Le Guess Who 
realiseren met topacts als Wilco veel 
(media-) aandacht en trekken een inte-
ressant publiek van binnen en buiten de 
regio waarop we ons actief richten.

Tussen individuele musea
Ook de programma’s van individuele 
musea zijn aanleiding om activiteiten ge-
richt op een breder en (inter-)nationaal 
publieksbereik voor de stad te stimule-
ren. Denk bijvoorbeeld aan de aantrek-
kingskracht van bijzondere projecten en 
grote tentoonstellingen. Ook kunnen 
hier samenwerkingsvormen tussen 
musea ontstaan, zoals de gezamenlijke 
aanpak van het Stijljaar in 2017 door 
Centraal Museum met Toerisme Utrecht 
en de musea in Amersfoort. Museum Ca-
tharijneconvent ontwikkelde het project 
Het Grootste Museum van Nederland, 
onder andere in samenwerking met de 
Domkerk, dat zich richt op een musea-
le publieksontsluiting van Nederlands 
mooiste kerken. 

Betekenis: 
Verbindende en 
 economische waarde
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3. Maatschappelijke meerwaarde
Krachtige samenwerking en partner-
schappen dragen ook bij tot meer lokale 
verbinding in de stad. Dit helpt om spe-
cifieke doelgroepen meer te betrekken 
bij de cultuur en musea in de stad, maar 
draagt ook bij aan het bevorderen van 
kennisdeling of om nadere invulling te 
geven aan onze visie op educatie.

Utrecht voor iedereen
We gaan als Utrechtse musea ook be-
kijken waar het meerwaarde heeft om 
maatschappelijke onderwerpen geza-
menlijk op te pakken. We zoeken aan-
sluiting bij onderwerpen als diversiteit 
of gezondheid, of bij een maatschap-
pelijk vraagstuk als eenzaamheid in  
de stad. En stellen onszelf de vraag  
hoe we aansluiting kunnen vinden 

bij specifieke groepen met een grote 
 afstand tot cultuur. 

Met het project Vrijdag Museumdag 
hebben de gezamenlijke musea elkaar 
gevonden en versterkt in een succesvolle 
gezamenlijke benadering van de ouderen-
doelgroep. Het Centraal Museum parti-
cipeerde in een landelijk project waarbij 
vluchtelingen werd gevraagd hun verhaal 
te vertellen en nodigt wisselende groepen 
bewoners van de stad uit mee te denken 
over het inrichten van de opstelling De 
wereld van Utrecht. Museum Speelklok 
start met initiatieven speciaal gericht op 
blinden- en slechtzienden. We zijn geïn-
spireerd door mooie voorbeelden van hoe 
musea een maatschappelijke bijdrage 
kunnen leveren, zoals het project Dream-
night, voor chronisch zieke kinderen.

Educatieve betekenis
De Utrechtse musea gaan meer school-
bezoek aan de musea stimuleren door op 
grond van de resultaten van de evalua-
tie van het huidige programma Cultuur 
en School gerichte nieuwe activiteiten 
hiertoe te ontwikkelen. Met Cultuur en 
School hebben we geïnvesteerd in het 
praktisch faciliteren van schoolbezoek 
door het opzetten van een centrale 
loketfunctie. Aan de hand van de evali-
atie in 2017 zullen we besluiten hoe we 
hiermee verder gaan. 

Het programma Museum voor de klas 
2.0., dat tot stand kwam met steun van 
het Mondriaanfonds is een succes. Het 
programma is verrassend en vooruitstre-
vend en op de inzichten hiervan willen 
we voortbouwen.

Het programma Museum voor 
de klas 2.0., dat tot stand 
kwam met steun van het 
Mondriaanfonds is een succes.
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Educatie betekent voor ons nadrukkelijk 
niet alleen het faciliteren van school-
bezoek. We geloven dat onze musea 
bij uitstek een rol kunnen vervullen op 
het gebied van life-long-learning, en 
zowel kinderen als volwassenen op een 
informele manier kunnen prikkelen om 
zichzelf te ontwikkelen.

Kennisdelen
De grotere Utrechtse musea spelen een 
voortrekkersrol wanneer het gaat om 
kennisdeling of ondersteuning van hun 
kleinere collega-musea in de stad en 
regio. Zo vervult het Catharijneconvent 
een adviserende en leidende rol voor 

andere musea met religieuze deel-
collecties en heeft het een afdeling die 
jaarlijkse honderden kerken door heel 
Nederland adviseert over het behoud 
en de selectie van hun erfgoed. Het 
Centraal Museum is actief in beeldende 
kunst overleggen en samenwerkingsver-
banden zoals  DOMunder, de Boellaard-
prijs, Het KF Hein kunststipendium, de 
stichting KUUB, HKU (presentaties van 
nieuw talent in Nieuw Utrechtkamers). 
Het  museum ondersteunt en begeleidt 
andere culturele instellingen in prakti-
sche en technische zin, bijvoorbeeld bij 
MOA en deelt het kennis en onderzoek, 
bijvoorbeeld via Modemuze.

Betekenis: 
 Verbindende waarde, 
educatieve waarde 
en belevingswaarde
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4. Spraakmakende grotere 
projecten: Een of meerdere 
‘blockbusters’
De Utrechtse musea gaan een of meer-
dere spraakmakende gezamenlijke 
‘blockbusters’ definiëren voor de komen-
de beleidsperiode; grootschalige projec-
ten, geworteld in de kwaliteit van onze 
collecties en expositieplannen waarbij 
we elkaar in de stad kunnen versterken 
en meerwaarde toevoegen voor publiek 
en stad. We stimuleren hierbij innovatie-
ve manieren en creëren ruimte voor het 
experiment bij zowel de ontwikkeling 
van ideeën als bij een vernieuwende 
aanpak.

Bestaande programmering 
‘uitvergroten’
Door tijdig de afzonderlijke tentoonstel-
lingsagenda’s van de deelnemende mu-
sea, overige culturele instellingen en de 
stadsagenda te inventariseren, kunnen 
we zien waar raakvlakken liggen, en po-
tentiële kansen om ‘één plus één drie te 
laten zijn’. In 2017 staan maar liefst drie 

grote publiekstrekkers in de stad op de 
agenda: Het Stijljaar, de expositie over 
Maria in het Catharijneconvent, en de 
door Mojo geïnitieerde populaire inter-
nationale Harry Potter experience. Door 
de marketing hiervan gebundeld aan te 
pakken, kunnen we krachtig naar bui-
ten treden. Met deze ‘drie redenen om 
Utrecht te bezoeken in 2017’ verwach-
ten we gezamenlijk 500.000 extra bezoe-
kers te kunnen trekken voor de stad.
We kunnen ook een belangrijke activiteit 
van één van ons samen ‘groter maken’, 
zoals Utrecht Caravaggio en Europa.  

Nieuwe projecten stimuleren die duur-
zame waarde voor Utrecht brengen 
De Utrechtse musea zouden het daar-
naast aanmoedigen wanneer de Ge-
meente, bijvoorbeeld in de vorm van 
een stimuleringsfonds, de (culturele) 
instellingen in de stad actief uitnodigt 
nieuwe projecten te ontwikkelen waar-
mee we gezamenlijk de waarde en de 
betekenis van de stad kunnen vergro-
ten. Dat kunnen bijzondere - al dan niet 

gezamenlijke - exposities zijn. Maar het 
kan ook de optelsom zijn van een veel-
heid aan afzonderlijke activiteiten die 
een (stads-)thema samen ‘groot maken’. 
Een gezamenlijke marketing van derge-
lijke projecten of initiatieven, samen met 
een sterk Utrecht Marketing, kan voor 
de stad blijvend rendement opleveren, 
zowel economisch als publicitair. 

Echte blockbusters, met bijvoorbeeld 
internationaal unieke en spraakmaken-
de bruiklenen, kunnen in deze tijd niet 
anders tot stand komen dan met extra 
financiële middelen. Op dit moment is 
‘900 jaar Utrecht’ het eerstkomende 
expliciete ‘stadsmomentum’, en dat is 
pas in 2022. Onze overtuiging is dat we, 
als we hierop gericht tijd en middelen 
inzetten, gezamenlijk komen tot nog 
zo’n mooi moment eerder in de tijd.
Een dergelijk fonds zou open moeten 
staan voor aanvragen van alle in de  
stad gevestigde musea, niet uitsluitend 
de door de Gemeente gefinancierde 
musea.

Betekenis: 
 Verbindende waarde, 
educatieve waarde 
en belevingswaarde
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5. Gezamenlijk depotbeheer 
We onderzoeken gezamenlijk de mogelijk-
heden van een gezamenlijke depotfunctie.
Voor enkele van de Utrechtse musea 
speelt de komende jaren een concrete 
vraag met betrekking tot de kwaliteit 
en kwantiteit van de depotfunctie. Als 
Utrechtse musea staan we voor een 
zorgvuldig én kosteneffectief behoud en 
beheer van de unieke ‘collectie Utrecht’. 
Met het Centraal Museum als trekker, en 
met financiële ondersteuning van de Ge-
meente, onderzoeken we in de komende 
periode de mogelijkheid van gezamenlij-
ke depot oplossingen. 
In dit onderzoek willen we ook de vraag 
betrekken hoe we, met gebruikmaking 
van eigentijdse technieken, onze depots 
maximaal voor publiek kunnen ontsluiten. 

Betekenis:  
collectiewaarde
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5. Concrete ambities

Meer waarde door groei, 
impact en inspiratie
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1.  Substantiële groei van het aantal 
bezoekers ten opzichte van 2015. 

We vertalen dit als stip op de horizon met 
het uitdagende ‘op weg naar de 2 miljoen 
in 2025’. Hiermee willen we zeggen dat 
we inzetten op een forse groei; dit streven 
staat dan ook symbool voor een stevige 
ambitie.

Om te kunnen monitoren of we 
op de  goede weg zijn met onze 
strategische  ambities, hebben we 
deze hieronder vertaald naar een 
aantal concrete doelstellingen:

4.Een stijging van 42% naar 45% van 
onze gemiddelde NPS- score, en die 

van de individuele deelnemers;

3. Het realiseren van tenminste één 
blockbuster-achtig project voor 

2020, te ontwikkelen en ‘groot te maken’ 
vanuit de voornemens van de Utrechtse 
musea;

8.Een toename van de bestedingen 
per museumbezoeker in Utrecht van 

gemiddeld 39,- naar gemiddeld 45,-.

6.Meer diversiteit in de samenstelling 
van het museumpubliek, mede als 

gevolg van onze maatschappelijke activi-
teiten;

7.Het verlengen van de verblijfs-
duur van museumbezoekers in de 

stad (nadat we dit goed in kaart hebben 
gebracht);

5.Een gemiddelde waardering door 
bezoekers die tenminste 0,2% boven 

het landelijke gemiddelde ligt;

We streven er nadrukkelijk niet naar 
de naam of het begrip SUM of Utrechts 
Museum kwartier bekender te maken. 
Het gaat ons om het positioneren van de 
gezamenlijke Utrechtse musea als onder-
deel van een dynamische, inspirerende 
en jonge stad met een aantrekkelijk 
cultureel klimaat. We willen daarom bij 
de uitvoering van onze strategieën actief 
de samenwerking zoeken met andere 
partijen die aan dit klimaat een bijdrage 
leveren.

Met het vastleggen van onze ambities in 
dit visiedocument, hopen we als Utrecht-
se musea de dialoog te openen met alle 
betrokken stakeholders en partners 
binnen en buiten de Gemeente Utrecht, 
met wie we een gezamenlijke intentie 
delen: het toevoegen van nog meer 
betekenis en waarde aan onze mooie en 
bijzondere stad!

2. Een internationaal aandeel in ons 
bezoek van gemiddeld 10%;
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Het SUM bestaat per 1 januari 
2017 uit de volgende musea: 

In bijlage 1 een korte be-

schrijving van de deelnemende 

musea en hun ambities.

Stichting Utrechts 
Museumkwartier
Stichting Utrechts Museumkwartier (SUM) is het 
samenwerkingsverband van de grotere Utrechtse 
musea. De SUM heeft als missie de samenwerking 
tussen de musea te stimuleren en te versterken op het 
gebied van museumbestel, positionering van Utrecht 
en belangenbehartiging. Partners zijn zowel rijksmusea, 
gemeentelijke musea als erfgoedinstellingen. Sinds 
de oprichting in 1993 zijn diverse activiteiten en 
projecten geïnitieerd, zoals bijvoorbeeld de (kinder-)
museumnacht, museumfestival ‘de 7e hemel’, het 
project museum voor de klas en de gezamenlijke 
programmering rond de viering van 300 jaar Vrede van 
Utrecht in 2013.
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Geraadpleegde bronnen

De ontdekking van de Utrechtse musea, publicatie 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente 
Utrecht, juni 2010

Onderzoek Cultuursector Merkonderzoek Provin-
cies en Continu Bezoekersonderzoek Utrechtse 
musea, Beerda Consultancy, september 2015

Utrecht, culturele metropool in ontwikkeling, ad-
viescommissie cultuurnota 2017 – 2020, Gemeen-
te Utrecht, mei 2016

Publicatie Meer dan Waard, de maatschappelijke 
betekenis van musea. Nederlandse museumver-
eniging, april 2011

Colofon

Utrecht, januari 2017

Het visiedocument ‘Waarde voor Utrecht’ is  
tot stand gekomen met medewerking van alle 
directeuren van de musea.

Tekst: Florien Vaessen
Ontwerp: subsoda
Beeld: Shutterstock (cover), Lizzy Ann (p6, 14), 
Marjon van Dam (p27), DigiDaan (p26), Anne 
Hamers (p3, 11), Jean Pierre Jans (p4, 7), Lize Kraan 
(p13, 24), Billie-Jo Krul (p5, 10, 20), Bert Muller 
(p12, 15), Ivar Pel (p9, 19, 21, 25), Museum Speel-
klok (p2, 8, 17, 18), het Utrechts Archief (p22, 23), 
Collectie het Utrechts Archief (p30).

30 hst: BijlageVoorwoord Home1 2 3 4 5



AAMU (Aboriginal Art Museum)

Het AAMU (Aboriginal Art Museum) is 
het enige museum in Europa dat geheel 
gewijd is aan de Australische Aboriginal-
kunst en is daarmee dé plek om heden-
daagse Aboriginal kunst te ontdekken 
en te ervaren. Jaarlijks presenteert het 
museum twee nieuwe tentoonstellingen 
die de grote diversiteit en verbeeldings-

kracht van de Aboriginal kunst tonen. In 
de tentoonstellingen wil het AAMU een 
brede blik geven op toonaangevende 
kunstenaars en verschillende thema’s. 
Daarnaast is er de vaste collectie van het 
museum, die haar wortels heeft in de ja-
ren negentig van de twintigste eeuw, en 
zijn de collecties Aboriginalkunst van het 
Groninger Museum, het Wereldmuseum 
Rotterdam en het voormalig Universi-
teitsmuseum Groningen in langdurige 
bruikleen aan het AAMU verbonden. De 
kunstwerken die te zien zijn variëren van 
schilderijen op doek, boombastschilderij-
en, fotografie en beelden tot prikkelen-
de installaties en multimediale werken 
door een jongere generatie kunstenaars. 
Door middel van activiteiten als didge-
ridoo-workshops, lezingen, filmavonden 
en debatten kan de bezoeker de unieke 
Aboriginalkunst persoonlijk ervaren.
In december 2016 heeft het museum 
bekend gemaakt dat zij haar deuren in 
juni 2017 sluit.

Centraal Museum 

‘Utrecht verrijken’, zo luidt het motto van 
het Centraal Museum voor de komende 
beleidsperiode. Dat geldt allereerst voor 
de bezoekers van het museum. Het Cen-
traal Museum wil haar bezoekers verras-
sen met hoogwaardige en inspirerende 
tentoonstellingen, vanuit haar unieke en 
brede collectie en ze verrijken door hen 

Bijlage

De Utrechtse musea  
in vogelvlucht
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nijntje museum 

Kruipen, zoeken, ruiken, dansen, spelen-
derwijs leer je zoveel meer! Het nijntje 
museum is het allerleukste museum voor 
peuters en kleuters. Het nijntje museum 
is de wereld in het klein. In tien themar-
uimten ontdekken peuters en kleuters 
stap voor stap de wereld om hen heen. 
De prentenboeken van Dick Bruna zijn 
de inspiratie voor deze werelden. Zo is er 
het huis van nijntje, de dokter, de dieren-
tuin, noem maar op. Kinderen stappen 
hier écht in de wereld van nijntje en haar 
vriendjes.

iets wezenlijks mee te geven. Nieuwe 
inzichten aanreiken, een andere kijk, of 
door een moment van reflectie of een zin-
tuiglijke ervaring te bieden. De missie van 
het museum luidt dan ook: ‘In het Cen-
traal Museum wordt je verrijkt met kunst 
& cultuur uit de Wereld van Utrecht’. 
Het Centraal Museum bestaat uit het 
Centraal Museum, nijntje museum én het 
Rietveld Schröderhuis. Voor het nijntje 
museum is als afzonderlijke ambitie 
geformuleerd (zie nijntje museum). Het 
Centraal Museum heeft zeven sturende 
strategieën voor de komende beleid-
speriode geformuleerd, die betrekking 
hebben op een actief behoud en beheer 
van de collectie, het doorbouwen aan 
een helder en herkenbaar profiel, het 
maken van spraakmakende en verrij-
kende tentoonstellingen en haar rol als 
cultureel ondernemende partner voor 
andere partijen, zowel in de stad als 
(inter-)nationaal. Het museum streeft 
naar een structurele groei van het aantal 
bezoekers tot 250.000 per jaar.

Domtoren

De Domtoren richt zich op het succesvol 
en met respect voor de historie van het 
gebouw en de iconische waarde voor de 
stad exploiteren van de Domtoren in op-
dracht van de gemeente Utrecht. 
De grootste ambitie en uitdaging de 
komende vijf jaar is het succesvol exploi-
teren van de Domtoren en het vasthou-
den van de bezoekersaantallen, terwijl 
tegelijkertijd een grote restauratie aan de 
buitenkant van de toren zal plaatsvinden. 
Deze restauratie zal de komende jaren 
kansen bieden om het verhaal van de 
bouw van de Domtoren in de Middeleeu-
wen en de restauratie anno nu te delen 
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en mogelijk ook een inhoudelijker pro-
gramma te bieden. De Domtoren heeft 
een verbindende functie als icoon van de 
stad, en in haar directe omgeving met het 
Domplein en instellingen zoals DOMunder 
en de Domkerk.

Het Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum vertelt het 
unieke verhaal over de geschiedenis en 
ontwikkeling van de trein en het spoor 

in Nederland. De overtuiging van het 
Spoorwegmuseum is dat de trein 
en het spoor verbindingen maken tussen 
mensen, en dat een goed begrip van het 
verleden helpt bij het begrijpen van de 
trein en het spoor van nu. Bij het Spoor-
wegmuseum is leerzaam ook leuk en 
andersom.
De visie en missie van het Spoorweg-
museum is samengevat in één zin: Het 
Spoorwegmuseum is een vermakelijke 
reis door de echte verhalen van het 
spoor. De kernwaarden van het museum 
zijn: Inspirerend, vooruitstrevend en 
betrokken.Het museum werkt intensief 
samen met stakeholders als ProRail en 
Nedtrain en vervult ook daarmee een 
maatschappelijke rol. Een goede registra-
tie en instandhouding van de groeiende 
en unieke collectie is een van de speer-
punten voor de komende periode. 
Het Spoorwegmuseum heeft de ambitie 
om door te groeien naar een bezoekers-
aantal van tenminste 450.000 per jaar.

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief verwerft en be-
waart de bronnen van de Utrechtse ge-
schiedenis, om ze beschikbaar te stellen 
aan het publiek. Het museum verbindt 
de inwoners van de stad en provincie met 
elkaar en hun omgeving door het verhaal 
van de Utrechtse geschiedenis te vertel-
len. Het museum doet dat met aantrek-
kelijk publieksprogramma en innovatieve 
digitale dienstverlening. Het museum is 
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een toonaangevend expertisecentrum 
op het gebied van informatiebeheer en 
een deskundig partner voor instellingen 
en overheden in de regio.
Het Utrechts Archief streeft naar maxi-
maal gebruik van de collectie door zoveel 
mogelijk digitale bronnen als Open Data 
beschikbaar te stellen. Het museum wil 
een wegwijzer zijn, die onderzoekers op 
een klantgerichte manier door de fysie-
ke en digitale collecties leidt. 
Het totale tentoonstellingsaanbod in 
het publiekscentrum wordt in de aanko-
mende jaren opnieuw vormgeven. In een 
nieuwe interactieve presentatie worden 
verhalen verteld uit de Utrechtse ge-
schiedenis en komen wisselende selec-
ties uit de collectie aan bod. Het muse-
um streeft naar een jaarlijkse stijging van 
het publieksbereik van 5%.

Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent is het 
rijksmuseum voor christelijke kunst en 
belicht – in samenspraak met partners 
en publiek – de esthetische, culturele en 
historische waarden van het christelijk 
erfgoed, met het doel meer inzicht te 
krijgen in onze huidige leefwereld.
Museum Catharijneconvent heeft een 
uniek profiel, zowel in Nederland als in de 
wereld.
Het beheert de belangrijkste collectie 
kunst- en cultuurhistorische objecten 
van het christelijk erfgoed in Nederland. 
De verzameling, die ook kunsthisto-
risch van groot internationaal belang is, 

behoort tot de Rijkscollectie en bestrijkt 
– als enige in de wereld – de volle breed-
te: van het rooms-katholicisme tot de 
orthodoxe stromingen van het protes-
tantisme. De collectie maakt onderdeel 
uit van de (kunst) geschiedenis van het 
christendom wereldwijd en reikt in vorm, 
functie en verhaal over de landsgrenzen 
heen. Als netwerkmuseum heeft het mu-
seum een cruciale functie bij de (inter)
nationale kennisuitwisseling. Het heeft 
een verbindende rol en zorgt voor een 
verantwoorde omgang met waardevol 
christelijk erfgoed. Het museum is muse-
um en kenniscentrum in één. De inhou-
delijke staf doet multidisciplinair onder-
zoek, dat zowel de kunst-, cultuur- en 
kerkgeschiedenis bestrijkt als theologie 
en religiewetenschappen. Bij het onder-
zoek wordt nauw samengewerkt met 
andere (inter-)nationale wetenschapsin-
stellingen. Nadruk ligt op valorisatie en 
de maatschappelijk impact van kennis.
De komende jaren zet het museum in 
publieksgroei, zowel binnen als buiten de 
eigen museummuren, en verduurzaming 
van kennis. 
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Museum Speelklok

Museum Speelklok wil mensen raken met 
de wondere wereld van zelfspelende mu-
ziekinstrumenten. Het museum beheert 
de grootste en belangrijkste openba-
re collectie historische mechanische 
 muziekinstrumenten en is hét internati-
onale kennisinstituut op dit gebied. Mu-
seum Speelklok ontsluit en presenteert 
haar collectie en haar muziek (on- en 
offline) voor een breed (inter)nationaal 
publiek, waarbij een brug wordt gesla-
gen tussen heden en verleden. Museum 
Speelklok speelt een belangrijke rol in 
het (culturele) leven van de stad Utrecht 
en is gastvrij, en een verrassende en 
toegankelijke ontmoetingsplek voor 
iedereen.

Voor de komende jaren staat de digitali-
sering van de collectie (object, repertoire, 
beeld, geluid) op de agenda. Het museum 
wil groeien naar 120.000 bezoekers en 
een internationaal kenniscentrum zijn. 
Het organiseert jaarlijkse expertmeetings 
en in 2022 een groot congres. De ko-
mende jaren staan twee spraakmakende 
tentoonstellingen gepland (2018 Robot 
en 2020 Exotica). Daarnaast wil het mu-
seum met de muzieksector in de stad een 
podiumplan realiseren.

Universiteitsmuseum Utrecht

Het Universiteitsmuseum beheert en ont-
sluit het academisch erfgoed van de Uni-

versiteit Utrecht en maakt wetenschap 
en het belang van wetenschap zichtbaar. 
In het museum gaat het niet zozeer om 
overdragen van kennis, maar over het 
wetenschappelijk proces, de impact van 
wetenschappelijk onderzoek en het ver-
groten van begrip voor hoe wetenschap 
werkt. Het museum zet in op weten-
schapswijsheid, onderzoekend leren en 
actieve publieksparticipatie. In de mer-
kessentie staat deze benadering van het 
wetenschappelijk proces centraal: De be-
zoeker wordt ‘geïnspireerd en uitgedaagd 
tot het stellen van vragen over jezelf en 
de wereld om je heen. Je leert antwoorden 
te zoeken en deze op waarde te schatten. 
Zo word je als bezoeker zelf een onder-
zoeker’. Het Universiteitsmuseum wil zich 
ontwikkelen tot hét onderzoekmuseum 
van Nederland, waarin de bezoekers de 
actoren zijn. Het gebouw wordt ingrij-
pend aangepast om het groeiende aantal 
bezoekers op een gastvrije manier te kun-
nen ontvangen en meer ruimte te maken 
voor tentoonstellingen. De vaste presen-
taties worden opnieuw ingericht en er 
worden plekken ontwikkeld om actuele 
onderwerpen te kunnen programmeren. 
Het museum wil vanaf 2018 doorgroeien 
naar 100.000 bezoekers per jaar. 
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Waarde voor Utrecht
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