
 

    
Streekmuseum 

Peel & Maas 

Guus Hovens  

Erfgoed- en 

Museumprofessional  

2019 

Rapport Toekomstvisie 



1 

 

Leeswijzer  

 

 

  



2 

 

Inhoudsopgave  

 

Managementsamenvatting        4 

Inleiding           5 

Hoofdstuk 1: Interne Marktanalyse       6 

1.1. Het Museum          6 

1.2. Promotie en Educatie         7 

1.3. Organisatie          7 

1.4. Missie           7 

1.5. Financiering          8 

1.6. Collectie           8 

1.7. Tentoonstellingen         9 

1.8. Participanten          10 

1.9. Overig           10 

1.10. Toekomst          11  

Hoofdstuk 2: Externe Marktanalyse       12 

2.1. Demografie Museum & Museumbezoeken      12 

2.2. Concurrentieanalyse         15 

Hoofdstuk 3: Marktsegmentatie        17 

3.1. De Markt: Demografie Peel en Maas       17 

3.2. Doelgroepen          20 

  3.2.1. Bewoners Gemeente Peel en Maas      20 

  3.2.2. Basisscholen en Middelbare Scholen      20 

  3.2.3. Toeristen          20 

Hoofdstuk 4: Marketing- communicatie       21 

4.1. SWOT Analyse & Positioneringstrategie       21 

4.2. Onderscheidend Unique Selling Point (USP)      22 

4.3. Marketingdoelstellingen         24 

4.4. Marketingmiddelen         25 

  4.4.1. Algemene Marketingmiddelen       26 

  4.4.2. Bewoners Gemeente Peel en Maas      31 

  4.4.3. Toeristen          33 

  4.4.4. Scholen          35 

 4.5. Communicatiestrategie         35 

5. Samenwerking          38 



3 

 

6. Vrienden van Museum Peel en Maas       40 

7. Advies en Stappenplan         42 

7.1. Prioriteit korte termijnen eenmalig       42 

7.2. Prioriteit lange termijn en doorlopend                  43 

8. Productontwikkeling         46 

8.1. Entreeprijzen         46 

8.2. Museumwinkel         48 

9. Evenementen & Activiteiten        50 

10. Tentoonstellingen         53 

10.1. Vaste en Tijdelijke Tentoonstelling       53 

11. Aanbevelingen          56 

 

Bijlage 1: Bezoekersanalyse        58 

Bijlage 2: Verblijfaccommodaties Peel en Maas      59 

Bijlage 3: Lijst Upload Media        61 

Bijlage 4: Vrienden van Museum Peel en Maas      62 

Bijlage 5: Prijszetting & Prijsdiscriminatie Musea     69  



4 

 

Managementsamenvatting 
Een aantal nieuwe impulsen op het gebied van communicatie, promotie, activiteiten en herinrichting 

moet zorgen voor grotere bezoekersaantallen voor Museum Peel en Maas en meer betrokkenheid vanuit 

de gemeenschap. Dit rapport geeft concreet aan waar en hoe het museum hier stappen in moet maken. 

Na het analyseren van de huidige marktsituatie op zowel intern als extern gebied (hoofdstukken 1+2), 

is de markt gesegmenteerd in drie primaire doelgroepen: bewoners gemeente Peel en Maas, kinderen 

(basisscholen en middelbare scholen) en toeristen (hoofdstuk 3). 

Marketing en Communicatie  

Er is een SWOT analyse gemaakt waarin de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen voor 

Museum Peel en Maas zijn beschreven. Op basis van de confrontatiematrix is vervolgens gekozen voor 

de groei- en vooral de verdedigingsstrategie. Hierbij worden de zwakke punten en bedreigingen beperkt 

en de sterke punten en kansen geoptimaliseerd. Het museum moet zich meer gaan promoten en het 

activiteiten- en tentoonstellingsaanbod uitbreiden. De hoofddoelstelling ligt in het verlengde hiervan: 

in de periode 2019-2020 moet streekmuseum Museum Peel en Maas meer bekendheid en zichtbaarheid 

genereren en zich gaan profileren als dé culturele instelling van en voor de gemeente Peel en Maas.  

Marketingmiddelen 

Er wordt ingezet op de ‘low budget, high impact’ aanpak: met een zo beperkt mogelijk budget een 

maximaal resultaat halen. Geadviseerd wordt om het logo eigentijdser te maken, een nieuwe, moderne 

en overzichtelijke website te bouwen, een visueel aantrekkelijke folder te ontwerpen, het social media 

gebruik te intensiveren om een bredere en jongere doelgroep te betrekken bij het museum, meer te 

publiceren in lokale en regionale media (zowel digitaal als op papier), het pand van de buitenkant én de 

binnenkant meer te profileren als museum, de mond-tot-mond reclame te bevorderen en het museum 

meer te promoten in Panningen, de kern van de gemeente. Verder is het van belang om in alle 

marketingmiddelen de nieuwe huisstijl met de kleurenstelling en het logo door te voeren.  

Activiteiten 

Richt je op activiteiten en workshops, met name voor kinderen, en meer op educatie voor scholen. Ga 

samenzitten met omliggende scholen om te bekijken wat mogelijk is op het gebied van educatie. Doe 

meer aan museumbeleving voor kinderen. Zorg dat ze zich kunnen verkleden bij binnenkomst, herzie 

de speurtocht, geef een presentje weg (bijvoorbeeld een kleurplaat of sleutelhanger) en voer een 

audiotour in. Een audiotour maakt het bezoek dynamischer en interessanter, voor zowel volwassenen 

als kinderen, en verlengt de tijd die men in het museum doorbrengt. Koppel daarnaast evenementen, 

activiteiten of een kleine tentoonstelling aan actuele gebeurtenissen, zoals feestdagen.  

Tentoonstellen  

De bezoeker blijft langer in de tentoonstelling als er meer te zien en te beleven valt. Licht de voor het 

museum belangrijke objecten uit, om ze zo meer onder de aandacht te brengen. Zorg voor opgeruimde 

tentoonstellingszalen (less is more) en maak duidelijke tekstbordjes bij de objecten. Bekijk of de routing 

goed loopt en hoe deze verbeterd moet worden. Durf ook (overbodige) objecten af te stoten. Dit zorgt 

voor een duidelijker collectieprofiel en voor meer fysieke ruimte. Bij tijdelijke exposities moeten meer 

objecten tentoon worden gesteld. Zo wordt het geheel aantrekkelijker en driedimensionaler. In het 

verlengde hiervan dragen geluidseffecten bij aan een betere beleving voor de bezoeker.     

Algemeen 

Denk na over een herziening van de entreeprijs. Combineer dit bijvoorbeeld met het introduceren van 

de audiotour of een drankje bij Kerkeböske. Probeer vaker geopend te zijn. Bijvoorbeeld op zaterdag en 

in schoolvakanties. Werk ook meer samen met particulieren, verenigingen, bedrijven en omringende 

musea binnen de gemeente. Dit om het draagvlak binnen de regio te vergroten. Peil ook wat er leeft 

binnen de gemeenschap. Wat verwachten zij van het museum en wat willen zij hier zien en doen? 

Probeer meer aandacht en bewustzijn binnen de gemeente te creëren voor lokaal erfgoed.    
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Inleiding  
 

Museum Peel en Maas opende haar deuren in 2008. Na enkele succesvolle jaren hebben langlopende 

tentoonstelling(en) en een gebrek aan zichtbaarheid in de gemeenschap geleid tot teruglopende 

bezoekersaantallen. Tevens is er politieke druk om het museum een prominentere rol te laten vervullen 

binnen de gemeente. Een aantal nieuwe impulsen op het gebied van communicatie, promotie, 

evenementen en herinrichting moet zorgen voor grotere bezoekersaantallen en meer betrokkenheid 

vanuit de gemeenschap.   

Voor u ligt het implementatieplan dat hier aan moet bijdragen. Dit plan bestaat globaal uit twee delen. 

In het eerste deel wordt ingegaan op het analyseren van de huidige situatie van het museum, zowel 

intern als extern (hoofdstukken 1 en 2), het segmenteren van de markt (hoofdstuk 3) en het kiezen van 

een marketingstrategie (hoofdstuk 4). Deze strategie wordt gekozen aan de hand van de SWOT analyse, 

waarin de sterke en zwakke punten van en de kansen en mogelijkheden voor het streekmuseum naar 

voren komen. Bovendien wordt het museum gepositioneerd in de markt en worden 

marketingdoelstellingen geformuleerd. Aan de hand van de gekozen marktsegmentatie, 

marketingstrategie en opgestelde doelstellingen zijn de marketingmiddelen in kaart gebracht en hoe 

deze zo effectief mogelijk ingezet moeten worden. Dit vierde hoofdstuk wordt afgesloten met de 

communicatiestrategie.  

Vanaf het tweede deel wordt ingegaan op samenwerkingsmogelijkheden voor het museum (hoofdstuk 

5) en een mogelijk op te richten vriendenstichting (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 7 wordt concreet advies 

uitgebracht, met behulp van een stappenplan, wat prioriteit heeft op korte en lange termijn uitgevoerd 

te worden, gebaseerd op voorgaande hoofdstukken. Vervolgens wordt ingegaan op de entreeprijs en 

de museumwinkel (hoofdstuk 8), ideeën voor te organiseren evenementen (hoofdstuk 9) en 

tentoonstellingen (hoofdstuk 10). Dit plan wordt afgesloten met een bondig advies waarin de 

belangrijkste punten uit het rapport naar voren worden gebracht (hoofdstuk 11).   
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1. Interne Marktanalyse 
 

1.1. Het Museum  

Het streekmuseum maakt onderdeel uit van de gemeente Peel en Maas in Noord-Limburg. Het museum 

is gesitueerd in Helden, nabij Panningen waar het bestuurscentrum gevestigd is. Stichting Museum Peel 

en Maas heeft ten doel de historie en erfgoed, de natuurhistorie en de verhalen van deze streek te laten 

zien en te vertellen. Naast de culturele functie, zijn ook de sociaal- maatschappelijke (vrijwilligers) en 

economische (toerisme) functie die het museum vervult van belang. Het museum wordt aangevoerd 

door een negenkoppig bestuur (zie paragraaf 1.3). Na zeven jaar voorbereiding opent het 

streekmuseum, op 8 december 2008, haar deuren. Het museum komt voort uit de plaatselijke 

heemkundevereniging en het daartoe behorende museum de Moenik. Rond de eeuwwisseling wordt 

duidelijk dat dit museum moet verhuizen. In 2005 besluiten alle omliggende heemkundeverenigingen, 

plus het IVN Helden (vereniging voor natuur- en milieueducatie) en de VVV op advies van de gemeente 

naar het voormalig klooster Kerkenbosch te verhuizen. Na een drastische renovatie wordt het gebouw 

nu gebruikt als museum en is de heemkundevereniging Helden er ondergebracht. In de aanbouw van 

het pand bevinden zich het buurtcentrum/ multifunctioneel centrum en restaurant De Gasterie (de VVV 

vertrok binnen enkele maanden naar het nabij gelegen Panningen).  

In dit pand beschikt het museum over een deel van de eerste 

verdieping, een deel van de begane grond en kan het gratis 

gebruik maken van overige ruimten, bijvoorbeeld voor het 

geven van lezingen of houden van andere bijeenkomsten. 

De eerste verdieping is bereikbaar met een lift. Het museum 

beschikt niet over een ITS status, die wordt toegekend aan 

openbare gebouwen die toegankelijk en bruikbaar zijn voor 

mensen met een beperking. Het café/ restaurant met 

buitenterras functioneert als zelfstandig opererende 

horecagelegenheid; de inkomsten hiervan gaan niet naar het 

museum. De heemkundevereniging heeft haar 

documentatie- en educatiecentrum gevestigd op de eerste 

verdieping. Daarnaast wordt de zolder door hen gebruikt 

voor beheer en behoud van de objecten (zie paragraaf 1.6). 

Het museum is in de maanden mei tot en met september 

geopend van woensdag tot en met zondag van 13 – 17 uur en van oktober tot en met april op woensdag 

en zondag van 13 – 17 uur.  

De entreeprijzen voor volwassenen bedragen drie euro, museumkaarthouders twee euro, kinderen 

onder de twaalf jaar kunnen gratis naar binnen en rondleidingen kunnen geboekt worden voor 25 euro. 

De rondleidingen worden verzorgd door bestuursleden. Afhangende van de doelgroepen – kinderen, 

volwassenen, oorlog geïnteresseerden etc. – wordt bepaald wie de rondleiding verzorgd. De 

bezoekersaantallen lagen in 2017 op 1.7131. Hiervan waren er 691 betalend: betalende bezoekers, 

groepen en scholen. Ter vergelijking: een jaar na opening in 2009 lagen de bezoekersaantallen op 5.100 

                                                     
1 Zie bijlage 1 voor een verdere uiteenzetting van de bezoekersgroepen.  

http://www.museumpeelenmaas.nl/
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en in 2013 boven de 3.000. Gemiddeld zijn er de afgelopen negen jaar circa 2.500 bezoekers per jaar 

langsgekomen. Afgaande van de reacties uit het gastenboek ervaren bezoekers hun bezoek als positief.  

1.2. Promotie en Educatie  

Het museum heeft een website2 en een account op Facebook, maar publiceert hier maar zeer 

mondjesmaat op. Op Facebook wordt het museum met 4.5 (van de vijf) sterren goed beoordeeld. 

Daarnaast verschijnen er af en toe artikelen in plaatselijke weekkranten en laat de plaatselijk omroep – 

omroep Peel en Maas – zes items per jaar zien die betrekking hebben op het museum. Het museum 

beschikt over een folder. Deze folder wordt momenteel voor een klein jaarlijks bedrag door het nabij 

gelegen Museum Eynderhoof (Nederweert), samen de folders van in totaal vijf regio-musea, verspreid 

bij circa vijftig culturele locaties en verblijfaccommodaties binnen een straal van 30 kilometer. Daarnaast 

worden er advertenties geplaatst in een vijftal campingflyers die worden uitgedeeld op lokale campings, 

in Beleef!Limburg (een toeristisch krantje voor de regio Limburg), in de gemeentegids Peel en Maas, de 

Zomerinfo Peel en Maas gids en in de vakantiekrant Peel en Maas 2018. Daarnaast is het streekmuseum 

is aangesloten bij het Toeristisch Platform Peel en Maas. Dit platform zorgt voor participatie van het 

museum op liefdevoorlimburg.nl, de liefde voor Limburg app, de mobiele website, vermelding op 

negentig i-punten in Noord-Limburg en Leudal, participatie in een platformfolder, verspreiding door 

heel Noord-Limburg en Leudal via de VVV’s en i-punten en overige gratis pr en persberichten.  

Voor kinderen is er een speurtocht door het museum. Voor scholen is er een educatief programma 

gericht op de groepen 7-8 in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (zie 

hoofdstuk 3.3.2.) en een canon over de Tweede Wereldoorlog (‘deportatie en bevrijding’).  

1.3. Organisatie   

Het bestuur bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers van de omliggende heemkundeverenigingen: 

Piet Schink (voorzitter) vertegenwoordigd heemkunde Baarlo, Math Ghielen (penningmeester); IVN 

Helden en Ton Leenders (secretaris); onafhankelijk (voorheen Heemkunde Helden), zijn het dagelijks 

uitvoerend bestuur. Har Verbong; heemkunde Helden, Henkjan Louman; heemkunde Meijel, Ben Smets; 

heemkunde Maasbree, Henk van Dijk; heemkunde Kessel (in oprichting), Geert Segers; onafhankelijk 

(fractievoorzitter VVD gemeente Peel en Maas) en Dré Hansen; adviseur Tweede Wereldoorlog zijn 

adviseurs van het museum. Math Ghielen heeft het feitelijke beheer van het museum onder zich. De 

gemiddelde leeftijd van het bestuur is circa zeventig jaar. Daarnaast zijn er ruim tien vrijwilligers en 

toezichthouders actief. Zij houden zich bezig met het ontvangen van gasten en baliewerkzaamheden.  

1.4. Missie  

De missie, zoals omschreven in het beleidsplan 2017-2020 (pagina 4), luidt:   

‘’In de periode 2017-2020 wil de Stichting Streekmuseum Peel en Maas zich naast het in standhouden 

van het streekmuseum ontwikkelen als historisch erfgoedcentrum van Peel en Maas. In de afgelopen 

tien jaar zijn al aanzetten tot de verbreding van haar doelstelling ontwikkeld. In de komende periode zal 

veel bestuurlijke energie daartoe moeten worden vrijgemaakt en heeft tot gevolg minder energie voor 

het in standhouden van het streekmuseum. […]’’  

Deze missie is wat algemeen en mag pakkender. Een missie moet duidelijk representeren wat het 

museum is en waar men voor staat. Wat wil je als organisatie bereiken? Erfgoedhuis Zuid-Holland 

beschrijft het belang van de missie als volgt: ‘’De missie is de algemene beschrijving van het 

bestaansrecht en de visie op de ontwikkeling van het museum. Een goede missie is inspirerend en 

                                                     
2 Daarnaast is ook de canon website http://www.decanonvanpeelenmaas.nl/ onderdeel van het museum.  

http://www.museumpeelenmaas.nl/
https://nl-nl.facebook.com/MuseumPeelEnMaas
https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/streekmuseum-peel-en-maas
http://www.decanonvanpeelenmaas.nl/
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innovatief.’’ Deze geeft richting aan waar je als museum naartoe wilt, is realistisch en dekt de lading waar 

je als culturele instelling voor staat. Ook geeft de missie richting aan de communicatie. Daarom dient 

deze duidelijk geformuleerd en breed gedragen te zijn.3 Tevens draagt de missie bij aan het vormgeven 

van een eenduidige identiteit. Bijna twee derde van de museumbezoekers vindt een heldere doelstelling 

of missie belangrijk. Zo geeft 75 procent van de museumbezoekers het belang van een goede missie 

aan wanneer zij een donatie willen doen. Voor Museum Peel en Maas is het hebben van een duidelijk 

verhaal, gericht op binding met de regio, belangrijk. Dit dient dan ook de richtlijn van de te herschrijven 

missie te zijn.   

1.5. Financiering  

Het museum ontvangt jaarlijks 60.000 euro subsidie van de gemeente. Hiervan gaat 10.000 euro op aan 

de huur van het pand; 15.000 euro aan energie en 15.000 euro aan het huren van een externe specialist 

voor promotie van het museum. De resterende circa 20.000 euro wordt besteed aan het maken van 

tijdelijke tentoonstellingen, betalen van een (kleine) vrijwilligersvergoeding aan de vrijwilligers, drukken 

van folders, vernieuwen tentoonstellingsaspecten, advertenties, bestuurlijke kosten etc. In 2017 kwam er 

ruim 1.600 euro aan inkomsten binnen (uit entree en overige verkopen).  

1.6. Collectie  

De collectie staat deels geregistreerd op http://peelenmaasnet.nl/ en wordt regelmatig aangevuld door 

de heemkundeverenigingen Helden (Moennik), Meijel (Medelo), de historische werkgroepen De Borcht 

uit Baarlo en De Brede uit Maasbree en Stichting de Keverberg uit Kessel. Deze heemkundeverenigingen 

beheren, onderzoeken en inventariseren de geschiedenis van de betreffende dorpen. De objecten zijn 

dus niet in eigendom van het museum – afgezien van enkele replica’s. Enkele noemenswaardige 

objecten die zich momenteel in de vaste opstelling van het museum bevinden zijn steentijdvondsten, 

urnen uit de late brons- en ijzertijd, Romeinse 

metaalvondsten, een zilveren inktpot, een 

hondsploeg uit de 17e eeuw, streekeigen 

kledingstukken, een eeuwenoude Keltische put, 

een replica van de Heldense sierschijf, een 

Marsbeeldje, diverse andere archeologische 

opgravingen en objecten die het verhaal 

vertellen van de laatste twee eeuwen Peel en 

Maas. Zo is er onder andere een originele 

plaatselijke barak uit de Tweede Wereldoorlog te 

zien. Hoogtepunt uit de collectie is een 

aangeklede Romein die een reproductie van de 

Gouden Peelhelm draagt. Het origineel bevindt 

zich in het Rijksmuseum voor Oudheden in 

Leiden, maar is opgegraven in de regio Peel en 

Maas. De replica van het streekmuseum 

vertegenwoordigt een waarde van circa 10.000 

euro.  

  

                                                     
3 Erfgoedhuis Zuid-Holland, Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea (2014), 6 

https://www.marketingtribune.nl/sponsoring/nieuws/2018/08/ontbreken-identiteit-kost-musea-bezoekers/index.xml
http://peelenmaasnet.nl/
http://www.moennik.nl/
https://www.medelo.nl/
http://deborcht.baarlo.com/
http://www.debrede.nl/
https://kasteeldekeverberg.nl/
http://www.rmo.nl/tentoonstellingen/archief/de-gouden-peelhelm
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1.7. Tentoonstellingen  

De bezoeker loopt op chronologische wijze langs de hoogte- en dieptepunten van de plaatselijke 

geschiedenis. Via o.a. de Romeinse tijd, de Middeleeuwen, de Tweede Wereldoorlog tot aan de flinke 

aardbeving die het nabij gelegen Roermond in de jaren negentig van de vorige eeuw aandeed. Er 

bevinden zich geen klimaatinstallaties in de ruimtes. Een overzicht van de verschillende museale ruimtes:  

Begane grond 

▪ Middeleeuwen- & Romeinenkamer;  

▪ ‘Bodemarchief’ de trillingen tot in je maag van een door de Peelrandbreuk veroorzaakte 

aardbeving; 

▪ In de De Tuin van Toen naar Tegenwoordig met sprekende bomen en ervaar het echte 

hoogteverschil tussen de Peel en de Maas; deze ruimte representeert de natuur van de 

omgeving en maakt onderdeel uit van het IVN Helden; 

▪ Wisselexpositieruimte; 

Eerste verdieping 

▪ De Zolder van horen zeggen met verhalen over vroeger; 

▪ De wereld van……. Helden, Baarlo, Kessel, Maasbree en Meijel; getoond in diverse dorpskamers; 

▪ Deportatiekamer; een klein kamertje annex herdenkingsruimte; 

▪ Filmkamer; hier wordt een twintig minuten durende film vertoont over de geschiedenis van Peel 

en Maas. 

Sinds de oprichting van het museum zijn er de volgende tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd: 

• 2009: Het afscheid van Helden: tentoonstelling over drie eeuwen bestuurlijke onafhankelijkheid; 

• 2009: Knippenberg; presentatie van de zevenhonderd jaar oude familiegeschiedenis van de in 

Helden bekende en belangwekkende familie Knippenberg; 

• 2009: Deportatie en Bevrijding; over de Tweede Wereldoorlog in de regio;  

• 2010: Speciale tentoonstelling gewijd aan de Gouden Peelhelm die destijds honderd jaar 

geleden werd gevonden; 

• 2010: Fusietentoonstelling; over de elf dorpen uit de gemeente die destijds samenkwamen tot 

een nieuwe gemeente;  

• 2011: Kerststallententoonstelling; waarin lokale bewoners hun (bijzondere) kerststallen tonen 

in het museum; 

• 2012: Zangkorententoonstelling; presentatie over de geschiedenis en het heden van meer dan 

25 zangkoren uit Peel en Maas;  

• 2012-2013: Tajiri in het land van Peel en Maas; tentoonstelling over de Japans-Amerikaanse 

kunstenaar Shinkichi Tajiri die woonachtig was in kasteel Scheres in het nabij gelegen Baarlo. 

Hier bevindt zich onder het beheer van zijn dochters een groot deel van zijn collectie;  

• 2012-2013: Tentoonstelling waarin een twintigtal driedimensionale grotere en kleinere 

gebouwen uit de hele wereld, opgebouwd uit puzzelstukjes, te zien zijn;  

• 2013-2014: Maak en smaak; over lokale- en regionale streekproducten;    

• 2015: Dwalen in het verleden met Lei Steeghs; tentoonstelling met tekeningen en schilderijen 

van een aantal dorpen uit de gemeente Peel en Maas door kunstenaar Lei Steeghs; 

• 2015-heden: Peel en Maas in oude kaarten; 

In het museale deel van het pand zijn de voormalige kloosterkamers in tact gebleven. Deze relatief kleine 

ruimtes op de eerste verdieping zijn ingericht als themakamers met elk een eigen sfeer en thema. Via 

panelen met teksten, foto’s en voornamelijk originele en archeologische objecten wordt het verhaal van 

een bepaalde periode verteld. In de meeste ruimtes zijn tevens schermen aanwezig als visuele 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-helden
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toevoeging. Op de begane grond is een deel van het museum beschikbaar voor tijdelijke exposities. In 

het museum is ook aandacht voor speelse elementen met het oog op de jeugdige bezoeker, zoals een 

installatie die een aardbeving nabootst.  

In maart 2019 opent een nieuwe tijdelijke tentoonstelling: Van Ploeg naar Ploegendienst. In deze 

tentoonstelling wordt ingegaan op de industrialisatie die de gemeente gedurende de jaren heeft 

ondergaan. In het verlengde van de tentoonstelling wordt ook een rijk geïllustreerd boek(je) uitgebracht 

waar meer achtergrondinformatie te vinden is.  

1.8. Participanten  

Museum Peel en Maas heeft een samenwerkingsverband met museum Truijenhof in Meijel. De collectie 

van dit museum behoort ook tot de collectie van de gemeente. De vaste tentoonstelling laat de 

geschiedenis en cultuur van Meijel en de Peel zien. Heemkundevereniging Medelo is verantwoordelijk 

voor alles omtrent dit museum. Meer informatie over de objecten in beheer van het museum staat hier. 

Daarnaast is het streekmuseum aangesloten bij de Federatie van musea in Limburg. Deze instantie 

organiseert bijeenkomsten en studiedagen voor musea in de provincie.  

1.9. Overig  

Het museum en de heemkundeverenigingen zijn enkele jaren 

geleden begonnen met het opstellen van een tiendelige reeks 

boekjes over de geschiedenis van de regio Peel en Maas. Van deze 

canon zijn tot op heden twee delen verschenen. Het eerste deel gaat 

over de regio in de Middeleeuwen en het andere deel gaat over de 

Spaanse Tijd (1555-1713). Tevens is er een educatief programma aan 

gelieerd.  

Ook heeft Museum Peel en Maas de film/ documentaire De Gouden 

Peelhelm (35 min.; 2011) in productie gebracht (kosten circa 70.000 

euro). Hier wordt verder ingegaan op de mythe rond de Romeinse 

helm die ruim honderd jaar geleden werd opgegraven.  

Daarnaast is er een museumwinkel waar diverse publicaties en dvd’s 

verkocht worden met betrekking tot de Romeinen en de 

(geschiedenis van) Peel en Maas.   

 

   

    

  

  

  

  

             

    

Aankondigingsposter en still uit De Gouden Peelhelm (2011). 

  

http://www.museumpeelenmaas.nl/participanten
https://medelo.nl/museum-truijenhof
https://medelo.nl/museum-truijenhof
http://www.decanonvanpeelenmaas.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=IwbwwrTGnjk
https://www.youtube.com/watch?v=IwbwwrTGnjk
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1.10. Toekomst  

Langlopende tentoonstelling(en) en een gebrek aan zichtbaarheid in de gemeenschap hebben geleid 

tot teruglopende bezoekersaantallen. Tevens is er politieke druk om het museum een prominentere rol 

te laten vervullen binnen de gemeente. Dit in ogenschouw nemend is begin 2018 een ‘promotieplan 

streekmuseum 2018-2019' opgesteld. Hierin staat onder andere dat het museum ‘’net als musea in 

grotere gemeenten een actieve prominente rol moet vervullen en uit moet groeien naar een 

ontmoetingsplek waar historie, educatie en (volks/ regio)cultuur bij elkaar komen.’’ De taak van het 

bestuur hierin is het aandragen van kennis en onderzoek en het dragen van de financiële en inhoudelijke 

verantwoording. Naast het museum een aantal nieuwe impulsen te geven op het gebied van 

communicatie, promotie en herinrichting – wat moet leiden tot grotere bezoekersaantallen en meer 

betrokkenheid vanuit de gemeenschap – moeten de huidige lespakketten voor basis- en middelbaar 

beroepsonderwijs herzien worden en meer kinderen naar het museum komen. Ook moet er beter en 

meer samen worden gewerkt met musea in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van promotionele 

activiteiten en vooral met betrekking tot het organiseren van tentoonstellingen. Museum Peel en Maas 

wil gaan dienen als cultuurpodium door het organiseren verschillende evenementen en activiteiten.  

Kernwoorden hierbij zijn: vriendelijk, open, dynamisch, uitnodigend en inspirerend & enthousiasmerend.  

Daarnaast wil het streekmuseum zich ontwikkelen als een historisch erfgoedcentrum waar ruimte is voor 

onderzoek, publicaties en het beheren en ontsluiten van objecten en historische kennis. Mede hiervoor 

is het beleidsplan 2017-2020 ontwikkeld.   

Concrete doelen voor de nabije toekomst:  

- Primair: vergroten van het publieksbereik en de naamsbekendheid door actievere profilering op 

social media, in lokale media, de website en nieuwsbrief, vernieuwen van de folder en overige 

promotie (denk aan promotie gebouw, gratis publiciteit etc.). Daarnaast herziening van de 

huidige vaste museale opstelling en bedenken en uitvoeren van tijdelijke tentoonstellingen en 

(culturele) evenementen en activiteiten gericht op drie doelgroepen.  

- Secundair: opzetten van een vriendenstichting, het vergroten van de groep huidige vrijwilligers 

en de museumwinkel uitbreiden/ heroverwegen.   
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2. Externe Marktanalyse 

 

2.1. Demografie Musea & Museumbezoekers  

Nederland telde tot voor kort circa achthonderd musea, dit was inclusief musea die op afspraak open 

waren en bijvoorbeeld monumenten zoals molens. Twee jaar geleden heeft het CBS de definitie van een 

museum echter bijgesteld. Om in de statistieken van het CBS meegenomen te worden moet een 

museum aan een aantal criteria voldoen:  

• Het museum heeft een vaste locatie, is permanent opengesteld en is minimaal 28 weken per 

jaar, drie of meer dagen per week, vrij toegankelijk (musea die alleen op afspraak te bezoeken 

zijn, worden niet tot de onderzoekspopulatie gerekend). 

• Het museum heeft geen winstoogmerk, c.q. is ANBI-instelling of Stichting. 

• Het museum heeft een eigen collectie of heeft een collectie die langdurig in bruikleen is. 

• Het museum heeft een website of is benaderbaar via verwijzing op een groter platform. 

• Het museum heeft een beleidsplan en beschikt over een jaarrekening.  

Na deze herselectering van het CBS, in samenspraak met de Museumvereniging en de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, is het aantal musea teruggebracht tot 685. Hiervan maken er 435 deel uit van de 

Museumvereniging. Omdat Museum Peel en Maas momenteel ‘slechts’ twintig weken per jaar 

permanent open is, wordt het museum niet meegenomen in deze statistieken (net als een ‘x’ aantal 

andere kleine musea). Er wordt door het CBS steevast gerept over kleine, middelgrote en grote musea. 

Hoewel de definities nogal verschillen, houd ik onderzoek uit 2016 van het CBS in samenwerking met 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Museumvereniging en het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap aan. Onder grote musea worden museums met 100.000 en meer bezoekers 

geschaald, middelgrote musea verwelkomen tussen de 25.000 – 100.000 bezoekers en kleine musea 

halen minder dan 25.000 bezoekers binnen. Deze laatste categorie huisvest met 68 procent de grootste 

hoeveelheid musea in Nederland. De meeste musea uit deze groep bevinden zich in de categorie 2.500 

tot 10.000 bezoekers: 32.3 procent. Museum Peel en Maas zit gemiddeld ook, ternauwernood, in deze 

laatste groep. Zie tabel 1 voor de overige percentages.  

 

       Tabel 1.  

https://www.museumpeil.eu/hoeveel-musea-er-eigenlijk-nederland/
https://www.cultuurindex.nl/indicator/aantal-musea
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/44/musea-in-nederland-2016
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Verreweg het meest voorkomende thema in museums is geschiedenis. Dit is het geval voor circa zestig 

procent van alle musea in Nederland. Ruim twintig procent gaat over bedrijf en techniek, 12,5 procent 

laat kunst zien, een kleine zes procent natuur(historie) en de resterende circa 2,5 procent bestaat uit 

volkenkundige collecties.  

De ongeveer zevenhonderd musea in Nederland kunnen al jaren toenemende bezoekersaantallen 

overleggen. In 2016 namen zowel het aantal Nederlandse toeristen (+ negen procent), als het aandeel 

buitenlandse toeristen (+dertien procent) toe. Al moet daarbij worden aangerekend dat 75 procent van 

alle buitenlandse toeristen vooral Noord-Holland (Amsterdam) en vijftien procent Zuid-Holland 

aandeden. Gemiddeld werd in dat jaar een museum circa 50.000 keer bezocht en ging een Nederlander 

gemiddeld 1,5 keer naar een ‘erkend’ museum. Volwassenen bezochten het vaakst een museum, 

gevolgd door senioren. Zie tabel 2. Daarnaast laten musea gemiddeld ruim drie tijdelijke 

tentoonstellingen per jaar zien. Dit vooral om extra bezoek, extra inkomsten en meer betrokkenheid van 

publiek te genereren. Een tijdelijke tentoonstelling kostte gemiddeld 41.000 euro.    

 

Tabel 2. 

Van al het museumbezoek komt 6,6 procent op naam van scholieren. 55 procent hiervan komt uit het 

basis- en 45 procent uit het voortgezet onderwijs. Ook worden er steeds meer programma’s aangeboden 

voor bredere selectie doelgroepen zoals doven, slechtzienden, mensen met dementie of met een 

migratieachtergrond.  

Verder worden lang niet alle objecten van een museum tentoongesteld. Gemiddeld bevindt 52 procent 

van de museale collectie zich in depot. Dit komt vooral omdat musea een gebrek aan ruimte hebben 

om hun objecten tentoon te stellen.  

Ter illustratie: in Noord-Brabant1 zijn er 120 streekmusea (of: cultuurhistorische museums), waarvan 

er 36 geregistreerd museum zijn. De bezoekersaantallen variëren tussen de 600 en 30.000. De 

meeste musea in deze categorie vallen dus onder kleine musea. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/44/musea-in-nederland-2016
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/het-streekmuseum-in-de-21ste-eeuw/streekmusea-in-brabant/
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Musea hebben de laatste jaren steeds meer eigen inkomsten gegenereerd. Door meer ticketverkoop, de 

museumwinkel, horeca en sponsoring. Ook het verhuren van ruimten en het geven van concerten en 

rondleidingen droeg bij aan toenemende opbrengsten. Kijkend naar de lasten, zorgen personeelskosten 

en huisvesting verreweg voor de hoogste kostenplaatjes. Zie tabellen 3 en 4.  

 

 

 

 

 

 

 

        Tabel 3.  

  

 

 

 

 

 

 

 

       Tabel 4.  

Recent onderzoek door de Museumvereniging onder de 435 musea die zijn aangesloten bij de 

museumkaart, laat ook zien dat museumbezoek in de lift zit.  Er zijn afgelopen jaar meer 

museumkaarthouders bij gekomen, er vonden meer museumbezoeken (2,2 procent meer) plaats door 

zowel kaarthouders als scholen, en musea hebben vijf procent meer betaalde museummedewerkers in 

dienst dan het jaar ervoor. Toch is nog steeds 68 procent van de medewerkers vrijwillig/ onbetaald 

werkzaam bij museums. In totaal waren er dertig miljoen bezoekers aan deze musea, waarvan dertig 

procent buitenlandse toerist was. Jeugd tot en met 18 jaar maakte achttien procent uit van dit 

museumbezoek. Dit komt overeen met het onderzoek van het CBS e.a.. Het onderzoek laat verder zien 

dat ondanks dat ‘slechts’ 23 procent van de musea kunst laten zien, ze goed zijn voor 43 procent van de 

totale omzet. Museumkaarthouders gaan vooral naar kunstmusea (47 procent), gevolgd door 

geschiedenismusea (39 procent). Bij mensen zonder museumkaart is dit omgedraaid (44 procent om 42 

procent). Verder genereren vooral de grote musea meer bezoekers en meer (eigen) inkomsten. 

https://www.museumvereniging.nl/media/publicationpage/publicationFile/2017_museumcijfers-nieuw.pdf
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Middelgrote en kleine musea hebben het financieel 

zwaarder.4 Daar komt ook nog bij dat twee derde van het 

totale museumbezoek naar Noord- en Zuid-Holland gaat. 

Hier liggen de meeste grote museale instellingen.    

Ook blijkt dat museums steeds actiever en zichtbaarder 

zijn op social media ten opzichte van 2016. Zie tabel 5. 

Maar liefst 95 procent is actief op deze media. Vooral 

Facebook is een veelgebruikt medium, gevolgd door 

Twitter. Omdat op deze twee social media – vooral de 

laatste jaren – meer ouderen actief zijn, richten musea 

zich het afgelopen jaar meer op YouTube en Instagram 

om jongeren te bereiken. 

Op het gebied van educatie krijgt 92 procent van de musea 

basisscholen over de vloer en 75 procent middelbare 

scholieren. Daarnaast zijn veel museums gratis voor kinderen 

en jongeren onder de achttien. Deze cijfers komen overeen 

met het onderzoek van het CBS. Tot slot is er een stijgende 

lijn waarneembaar in de toegangsprijzen.  Gerekend naar 

inflatie, zijn de prijzen gemiddeld met twaalf procent 

gestegen in vijf jaar tijd. Zie tabel 6. 

 

 

         Tabellen 5 en 6.   

 

2.2. Concurrentieanalyse   

In de omgeving van Helden liggen verschillende musea en andere recreatieve dagbestedingen. Binnen 

circa dertig kilometer bevinden zich de volgende middelgrote en kleine musea: 

• Museum Klok & Peel (Asten): populair museum dat ingaat op de natuurhistorie van de 

peelregio en op de geschiedenis en het belang van klokken (beiaarden);  

• Oorlogsmuseum (Overloon): historisch en educatief museum gericht op de Tweede 

Wereldoorlog;  

• Limburgs Museum (Venlo): cultuurhistorisch museum gericht op de provincie;  

• Het Cuypershuis (Roermond); museum over architect/ontwerper Pierre Cuypers en actuele 

vormgeving. 

Binnen dertig kilometer bevinden zich de volgende kleinere vrijwilligersmusea: 

• Openluchtmuseum Eynderhoof (Nederweert): nagebouwd en interactief peeldorp met diverse 

activiteiten voor jong en oud; 

                                                     
4 De museumkaart schaalt musea met een omzet van minder dan 400.000 euro tot kleine musea; musea met een 

omzet van 400.000-3.2 miljoen tot middelgrote musea en instellingen met een omzet boven de 3.2 miljoen tot de 

grote spelers.  

https://www.museumklokenpeel.nl/nl/
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• Peelmuseum (America): museum over het leven in de Peelregio;  

• Museum Truijenhof (Meijel): laat de geschiedenis en cultuur van Meijel en de Peel zien; 

• De Kantfabriek (Horst): museum waar textielnijverheid en -industrie in de regio Horst (Noord-

Limburg) centraal staan; 

• Missiemuseum (Steyl): volkenkundig en natuurhistorisch museum; 

• Limburgs Schutterijmuseum (Steyl): museum over de geschiedenis van schutterijen en het gilde; 

• De Tiendschuur (Tegelen): museum met een historische en hedendaagse collectie keramische 

kunst;  

• Leudalmuseum (Haelen): streekmuseum dat de geschiedenis van Leudal en omgeving laat zien.5 

Daarnaast bevinden zich in de gemeente Peel en Maas verschillende andere dagbestedingen. Kasteel de 

Keverberg (Kessel) biedt een restaurant plus historische rondleidingen; er is golfbaan; een theetuin; een 

camping; een theater en bioscoop (in Panningen) en Kasteel Villa Oeverberg Kessel kan op afspraak 

bezocht worden. Ook attractiepark Toverland in het nabij gelegen Sevenum (gemeente Horst aan de 

Maas) is een noemenswaardige concurrent – en wellicht potentiële partner – voor een dagje uit. In 2017 

deden een kleine 700.000 bezoekers Toverland aan.   

                                                     
5 Bezoekersaantallen van deze musea zijn niet te achterhalen.  

http://www.stichtingpeelmuseum.nl/include/?page_id=9
https://missiemuseumsteyl.nl/
https://tiendschuur.net/museum/
https://www.toverland.com/
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3. Marktsegmentatie 
 

3.1. De Markt: Demografie Peel en Maas   

De gemeente Peel en Maas bestaat sinds 1 januari 2010 en wordt gevormd door elf kernen: Baarlo, 

Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Kessel, Kessel-Eik, Koningslust, Maasbree, Meijel en Panningen. Peel 

en Maas bevindt zich in Noord-Limburg en bestaat uit circa 45.000 inwoners. Het bestuurscentrum ligt 

in Panningen, met circa 7.500 inwoners het grootste dorp in de gemeente. Museum Peel en Maas is 

gelegen in het aangrenzende Helden (circa 6.000 inwoners). Demografische cijfers laten zien dat het 

aantal personen in deze regio de afgelopen twee,  drie decennia gemiddeld is afgenomen. Zie tabel 7. 

Ondanks drie piekmomenten (in 1997, 2000 en tussen 2007 – 2009) is de bevolkingsgroei gemiddeld 

gedaald van 452 inwoners in 1992 naar twaalf inwoners in 2013. Het migratiesaldo tussen 1990 en 2013 

is ook negatief (-213). Er vertrekken meer mensen uit het gebied dan er binnenkomen. Zo was tussen 

1998 en 2006 doorlopend sprake van een negatief migratiesaldo in vergelijking met andere jaren. Ook 

is er een teruglopend geboorteoverschot. Waar dit  aantal begin jaren negentig ruim boven de 

driehonderd lag, was dit in 2013 negatief (-8).   

 

  Tabel 7.  

De bevolkingspiramide (zie tabellen 8 en 9) laat zien dat in Peel en Maas het bevolkingsaandeel in de 

leeftijd van 0 – 44 jaar is gedaald ten opzichte van 1990. Daarentegen is de bevolkingsgroep 45 jaar en 

ouder juist relatief toegenomen. Ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde wonen er in de 

gemeente minder twintigers en dertigers en minder kinderen in de leeftijd 0-10 jaar. Het aantal tieners 

ligt op en iets boven het landelijke gemiddelde. In de leeftijdscategorie tussen 45–79 jaar ligt het 

percentage (relatief) hoger dan gemiddeld in Nederland.  

 

https://www.rivm.nl/media/profielen/profile_1894_Peel_en_Maas_demografie.html


18 

 

  

Tabellen 8 en 9.  

De demografische druk – het aantal mensen tot twintig jaar plus de groep mensen van 65 jaar en ouder 

– ligt in Peel en Maas een paar procent boven het gemiddeld (66 procent om 68 procent). Zie tabel 10. 

Ter vergelijking: in Amsterdam ligt dit percentage onder de vijftig procent en in Laren boven de 110 

procent.   

 

Verder valt op dat in de gemeente relatief veel meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (35 procent 

om 29 procent), eenouderhuishoudens (vijf procent om 6,9 procent) en huishoudens met kinderen en 

twee ouders (35 procent of 27 procent) wonen. Er zijn relatief weinig eenpersoonshuishoudens (24.5 

procent om 37 procent).   

 

Het percentage niet-Westerse allochtonen ligt ver beneden het landelijk gemiddelde (11,7 procent om 

3,1 procent). Zie tabel 11. Dit geldt ook voor het aantal Westerse allochtonen (6,7 procent om 9,3 

procent). Het percentage autochtonen ligt bijna twaalf procent boven het landelijk gemiddelde (90,2 

procent om 78,9 procent).  

  

Tabellen 10 en 11.   

 

In Peel en Maas trekken de laatste jaren steeds meer mensen weg. De bevolkingsgroei neemt, na een 

korte opleving, af. De geboortegroei stagneert – ondanks de relatief grote hoeveelheid personen met 

kinderen in de gemeente. En het migratiesaldo is overwegend negatief, ondanks een positief saldo in 

de laatste tien jaar. Ook is de leeftijdscategorie van twintigers en dertigers ondervertegenwoordigd. Dit 

kan ook het relatief lagere aantal jonge kinderen verklaren. De prognose laat een verdere leegloop voor 

Peel en Maas (en in iets mindere mate voor Noord-Limburg in zijn algemeenheid) zien. Zie tabel 12. 
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Waar de bevolking in Nederland gemiddeld bijna twintig procent zal stijgen, zal de bevolking in Peel en 

Maas met ruim vier procent dalen (in Limburg met een procent) tot en met 2040. Verder wonen er 

relatief veel mensen tussen de vijftig en tachtig jaar en is de bevolking overwegend autochtoon.   

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tabel 12.  

Recent onderzoek laat zien dat van de 43.312 bewoners op 1 januari 2018, er bijna 18.000 huishoudens 

in Peel en Maas wonen. Gekeken naar de burgerlijke staat, is ruim 45 procent gehuwd en ruim 43 procent 

ongehuwd. Ook laat dit onderzoek zien dat de doelgroep 45-65 jaar met 13.500 inwoners verreweg de 

grootste groep is, gevolgd door de senioren (65-plussers) en de leeftijdscategorie 25-45 jaar met ieder 

ruim 9.200 mensen. Verder wonen er ruim zeshonderd meer mannen dan vrouwen in de gemeente. Het 

gemiddeld inkomen per inwoner bedraagt 23.300 euro. Het gemiddeld inkomen per 

inkomensontvanger is 28.200 euro. Dit komt overeen met het landelijk en het Limburgs gemiddelde (zie 

tabel 13). In Peel Maas bevinden zich ruim 3.500 bedrijven. Hiervan is horeca met 825 gelegenheden het 

beste vertegenwoordigd. Gevolgd door zakelijke dienstverlening (600 bedrijven), Landbouw, Bosbouw 

en Visserij (595), Nijverheid en energie (570), Cultuur Recreatie en Overige Diensten (435), Financiële 

Diensten en Onroerend Goed (345) en Vervoer, Informatie en Communicatie (175).  

  

 

 

 

                                             

 

 

 

Tabel 13.  

https://allecijfers.nl/gemeente/peel-en-maas/
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3.2. Doelgroepen  

Museum Peel en Maas heeft in haar promotieplan 2018-2019 drie doelgroepen geformuleerd. Deze 

moeten in de nabije toekomst meer bereikt én betrokken moeten worden bij het museum. Hieronder 

wordt kort ingegaan op deze doelgroepen.  

3.2.1. Bewoners Gemeente Peel en Maas   

Zoals de eerste paragraaf van dit hoofdstuk laat zien, wonen in de gemeente relatief veel autochtone 

meerpersoonshuishoudens met of zonder kinderen. Daarnaast is de doelgroep van 45-plussers, met 

name de groep gepensioneerden, oververtegenwoordigd. Tieners, twintigers en dertigers zijn 

ondervertegenwoordigd. Primair dient gefocust te worden op gezinnen met kinderen en senioren. Deze 

laatste doelgroep bevindt zich binnen de gemeente vooral bij Kerkeböske, de ouderenbond, kaartclubs, 

buurthuizen, ouderenfitness e.d.. De secundaire doelgroep zijn historisch geïnteresseerden, die naast 

het tentoonstellingsaanbod, ook via bijvoorbeeld lezingen aangesproken moeten worden. Het museum 

heeft zich vooral ten doel gesteld om zichtbaarder te worden binnen de gemeenschap, meer draagvlak 

te creëren en meer bezoekers aan te trekken uit deze gemeente.   

3.2.2. Basisscholen & Middelbare Scholen  

Binnen de gemeente bevinden zich zeventien basisscholen. Deze scholen zijn als volgt onderverdeeld: 

Baarlo (drie scholen); Beringe (een school); Egchel (een school); Grashoek (een school); Helden (twee 

scholen); Kessel (twee scholen); Koningslust (een school); Maasbree (een school); Meijel (een school); 

Panningen (vier scholen). Daarnaast is er in Panningen een middelbare school gevestigd voor het VMBO, 

de HAVO en VWO. Museum Peel en Maas heeft momenteel drie lespakketten voor leerlingen in het 

basis- en voortgezet onderwijs. Het aanbod is afgestemd op de lessen erfgoed, geschiedenis en 

aardrijkskunde in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Onderwerpen die gekozen kunnen 

worden zijn: Romeinen in het Land van Peel en Maas, Middeleeuwen, Kelten, de Peelrandbreuk, 

Steenkool en turfwinning, Bestuurlijke geschiedenis van het Land van Peel en Maas, Dorpen in Peel en 

Maas, De land- en tuinbouw en het huiselijk leven in de eerste helft van de 20e eeuw, De Tweede 

Wereldoorlog en Dieren en planten. 

3.2.3. Toeristen   

In het Peelgebied doen, vooral in de zomermaanden, veel (Nederlandstalige) toeristen de streek aan. Er 

bevinden zich circa veertig campings binnen een straal van veertig kilometer. Toeristen komen vooral af 

op de vele fiets- en looproutes, met name in Nationaal Park De Groote Peel nabij Asten. In mindere mate 

bezoeken zij de Maasduinen en de Meinweg. Onderzoek door de provincie laat zien dat in Noord-

Limburg bijna de helft(!) van alle Limburgse bungalowovernachtingen plaatsvinden. Met ruim 3,5 miljoen 

overnachtingen per jaar heeft de regio een landelijk marktaandeel van acht procent. In de gemeente 

Peel en Maas bevinden zich een dertiental hotels en bed & breakfasts (B&B) en zestien campings en 

bungalowparken. Zie bijlage 3 voor meer informatie.  

Wanneer gekeken wordt naar de vrijetijdsbesteding van de Nederlander, blijkt dat wandelen en fietsen in de 

natuur op een staat. Gevolgd door de dierentuin of een bioscoopbezoek. Bij jongeren – 18-25-jarigen – staat 

een stedentrip op een en het bezoeken van een concert of festival op twee. In de vakantie gaat men het liefst 

naar een stad (57 procent), de natuur in (52 procent), shoppen (41 procent) of naar het zwembad of strand (39 

procent). 65-plussers geven ook aan graag een museum te bezoeken (32 procent). Dit geldt in mindere mate 

voor 25-35 jarigen (15 procent). Van alle Nederlanders is 84 procent tevreden met het aanbod uitstapjes. 

Limburgers blijken het meest trost op hun uitjes. Gemiddeld geven Nederlanders 416 euro per jaar uit aan 

vrijetijdsbesteding. Verder ondervindt men de meeste hinder van hoge entreeprijzen, slechte hygiëne en drukte. 

http://www.mijnkind.com/scholen/limburg/peel-en-maas/
http://www.lijstscholen.eu/type/basisvorming/?regio=limburg&wijk=peel-en-maas
http://www.museumpeelenmaas.nl/page/73
https://www.liefdevoorlimburg.nl/data/website/leden-intranet/onderzoeken-handleidingen/Toeristische_Trendrapportage_Limburg_2016-2017.pdf
https://www.bankgiroloterij.nl/nieuws/natuurbezoek-nummer-1-vrijetijdsbesteding-nederlander.htm
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4. Marketing en Communicatie 

 

4.1. SWOT Analyse & Positionering Strategieën   

De SWOT analyse is het uitgangspunt voor het marketingplan. In de tabel hieronder komen de sterke 

en zwakke punten van het museum naar voren. Ook blijkt uit de SWOT analyse welke kansen er liggen 

en welke bedreigingen er zijn voor zowel de interne als de externe omgeving van Museum Peel en Maas. 

Vanuit deze analyse wordt gekeken op welke strategie(ën) het museum zich vervolgens richt: groeien 

(hoe de sterke punten de kansen kunnen vergroten), verdedigen (zwakke punten ombuigen tot kansen), 

versterken (hoe sterke punten bedreigingen de baas zijn) of ombuigen (zwakke punten ombuigen om 

bedreigingen de baas te zijn).  

Sterkte punten Zwakte punten 

- Het museum is gevestigd is een historisch, 

ruim opgezet klooster; 

- Museum Peel en Maas is het grootste 

museum binnen de gemeente. Museum 

Truijenhof is een stuk kleiner; 

- Het bestuur en de heemkundevereniging 

beschikken over veel historische kennis van 

de regio; 

- Er ligt een netwerk binnen de gemeente 

(voor het drukken van folders, contacten bij 

lokale media etc.); 

- Het museum vertelt de geschiedenis van de 

regio aan de hand van historische & lokaal 

opgegraven archeologische objecten. Enkele 

voor Nederland zeer belangwekkende 

historische objecten zijn in deze regio 

gevonden. Hierdoor ligt er een goed 

fundament in de directe omgeving;  

- Het museum is relatief nieuw; 

- Gelegen op een toeristische plek voor de 

natuurliefhebber en op een fietsroute met 

relatief veel natuurlijke aanwas van 

(gepensioneerde) mensen; 

- Een horecagelegenheid is reeds aanwezig. 

Ook dit zorgt voor natuurlijke aanwas van 

bezoekers aan het gebouw; 

- Het museum is rolstoelvriendelijk. 

- Er komen te weinig (betalende) bezoekers; 

- Weinig media-aandacht en geringe 

naamsbekendheid. Als mensen het museum wel 

kennen, is vaak onduidelijk wat er te zien is; 

- Gedateerde website en weinig actief op social 

media; 

- Er wordt weinig veranderd in de vaste 

tentoonstelling en er vindt momenteel niet 

genoeg vernieuwing plaats in tijdelijke 

tentoonstellingen;  

- Zijn het museum en de collectie onderscheidend 

genoeg?; 

- De hoogtepunten uit de collectie zijn kopieën 

van originele objecten; 

- Het museum bevindt zich niet in het 

bestuurscentrum van de gemeente (Panningen), 

waar de meeste natuurlijke aanwas is; 

- Er worden te weinig inkomsten gegenereerd; 

- Onduidelijke profilering: van de buitenkant niet 

duidelijk genoeg dat er een museum gevestigd 

is in het pand; 

- Collectie niet in eigen beheer, maar in beheer 

van de heemkundevereniging. Dit kan leiden tot 

miscommunicatie of belangenverstrengeling; 

- Het museum ligt niet op een natuurlijke 

aanvoerroute voor auto’s en van het OV; 

- Kleine groep vrijwilligers;  

- Niet aangesloten bij de Museumvereniging en 

museumkaart. 

Kansen Bedreigingen 

- De geringe naamsbekendheid kan met 

behulp van marketing worden uitgebreid;  

- Het museum is gevestigd in een aantrekkelijk 

pand met enige natuurlijke aanwas van 

toeristen;   

- Er liggen mogelijkheden om extra inkomsten 

te genereren via onder andere evenementen; 

- Op het gebied van samenwerking: vooral 

met de VVV en andere musea in de regio.  

- Meerdere Peelmusea in de omgeving; 

- Het bestuur is op leeftijd. Verjonging is 

noodzakelijk om het bestaansrecht op langere 

termijn te garanderen en genoeg geworteld te 

blijven in de samenleving en bij wat er speelt bij 

verschillende doelgroepen; 

- Onzekerheid betreffende het voortbestaan van 

het museum.  
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Om de zwakke punten en bedreigingen zoveel mogelijk te beperken en de sterke punten en kansen 

zoveel mogelijk te benutten en verder te optimaliseren, dient Museum Peel en Maas zich vooral te 

richten op de groei- en verdedigingsstrategie. Dit door middel van een ‘low budget, high impact’ aanpak: 

met een zo beperkt mogelijk budget een maximaal resultaat halen. Hierbij worden eerst de zwakke 

punten aangepakt om te kunnen groeien. 

Het museum moet gebruik vooral gaan maken van de verdedigingsstrategie; er zijn een aantal cruciale 

zwaktepunten die omgebogen moeten worden tot kansen om als museum sterker te worden. Vooral op 

het gebied van marketing en communicatie naar buiten toe liggen hier mogelijkheden. Er is door 

Museum Peel en Maas aangegeven dat de bezoekersaantallen dalen en dat de marketing- communicatie 

op een laag pitje staat. Om meer bezoekers aan te trekken moet een slag gemaakt worden op het gebied 

van marketing. Hierdoor zal de naamsbekendheid toenemen en de positie in de markt verbeteren. 

Daarnaast moet er meer verandering komen in de tijdelijke tentoonstellingen en moet de vaste 

tentoonstelling op punten aangepast of vernieuwd worden.  

Daarnaast dient de groeistrategie ingezet te worden om de sterke punten en kansen van het museum 

te vergroten. Hierbij kan Museum Peel en Maas vooral gebruik maken van haar status als hét museum 

van de gemeente. Dit komt vooral van pas op het gebied van samenwerking en voor het opzetten van 

(culturele) evenementen. Hierdoor is het voor de andere partij meteen duidelijk met wie men te maken 

heeft en waar de instelling voor staat. Het museum moet de sterke punten meer in gaan zetten voor 

marketinggerelateerde activiteiten: het historische en monumentale pand, de historisch interessante 

objecten en de verhalen daar achter, de (historische) kennis en haar netwerk.  

4.2. Onderscheidend Unique Selling Point (USP)  

Als museum zijnde is het van belang de vraag te stellen: voor wie is het interessant bij Museum Peel en 

Maas langs te komen en waarom? Wat maakt dit museum uniek en relevant? Hoe ben je onderscheidend 

van andere omliggende musea? Het Unique Sellling Point (USP) van het museum is dat wat hen van 

andere musea onderscheid. Of om Jo Houben (directeur Cultureel Ondernemen) en Joost Heinsnius 

(manager kennis en innovatie Cultureel Ondernemen) te citeren: 

‘’Zonder je als museum te onderscheiden van andere instellingen maak je weinig kans. Essentieel is […] 

dat je in staat bent je verhaal te verwoorden naar je publiek. Wat is je bestaansrecht? Voor wie zijn je 

kernactiviteiten nu en straks relevant? Met antwoorden op deze vragen bewijs je als museum je 

levensvatbaarheid. Het vertellen van het verhaal en het kunnen overdragen op verschillende 

doelgroepen, daar begint het mee.’’  

In het geval van het streekmuseum is dit het historische verhaal van de regio, met name gericht op de 

archeologische opgravingen die in de regio hebben plaatsgevonden. Het bestuur zelf stelt dat men een 

‘’compleet beeld van de geschiedenis van Peel en Maas’’ wil bieden. Onafhankelijk visator John van 

Cauteren (conservator Gemeentemuseum Weert) sommeert dat de kracht van het museum niet zozeer 

ligt in de weinig onderscheidende museale objecten, maar bij de heemkundevereniging en bij Stichting 

Peel en Maasnet, die samen met het museum moeten (gaan) dienen als regionaal belevingsplatform/ 

kennis- en erfgoedcentrum. Van hieruit moeten ‘’nieuwe projecten, producten, evenementen, 

arrangementen en samenwerking worden geïnitieerd’’.  

Daarnaast is het vanuit marketingtechnisch oogpunt interessant en relevant om een uithangbord voor 

je museum te hebben, zeker als kleine museale instelling. Iets waarmee het streekmuseum zich kan 

profileren. Denk hierbij aan een aantrekkelijk logo, slogan, gebouw, aansprekend object of boeiend 

http://www.museumconsulenten.nl/wp-content/uploads/2013/10/Museumpeil-37-LCM-2012.pdf
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historisch (fantasie)figuur. Dit uithangbord kan vervolgens prominent gecommuniceerd worden op 

bijvoorbeeld de homepage van de website, als foto op social media accounts en als foto op de voorkant 

van de folder. Voor Museum Peel en Maas kan gedacht worden de (Romein met de) Gouden Peelhelm, 

het Mariaklooster of een visueel aantrekkelijkere versie van het logo.  

       Huidig logo. 

Een logo van een museum staat nooit op zichzelf. Dit maakt altijd onderdeel uit van een bredere huisstijl. 

Deze huisstijl bestaat naast het logo uit een vast lettertype dat gebruikt wordt, bepaalde kleuren, 

grafische voorschriften en een vast stramien. Het is de ‘’visuele presentatie van de erfgoedinstelling’’. 

Wat wil je als instelling uitstralen en wat voor identiteit hoort daar bij?6 In dit kader is het goed om na 

te denken over het imago (beeld dat de doelgroep heeft van jouw museum) en de identiteit (hoe het 

museum zich naar buiten toe manifesteert en waar men voor wilt staan). Wat wil je als museum 

uitstralen? Ben je actief (en dus meer gericht op een jongere doelgroep), meer passief (en gericht op 

volwassenen en senioren), wil je bezinning bieden of juist beleving? Het imago kan getest worden via 

publieksonderzoek (enquêtes). Dit kan je als museum meer duidelijkheid geven wat je goed doet en 

waar verbeterpunten liggen.  

In het verlengde hiervan is het goed om te kijken waar je als museum voor staat en wat je wilt 

overbrengen op de doelgroep(en). Onderstaande gevoelswaarden en kernwoorden kunnen hierbij 

helpen. Dit zijn geen woorden die gebruikt moeten worden op communicatiemiddelen, maar kunnen in 

het achterhoofd gehouden worden om duidelijk te hebben waar je als instelling voor staat.  

Gevoelswaarden die Museum Peel en Maas 

omschrijven (uit het promotieplan 2018-2019) 

Kernwoorden die Museum Peel en Maas omschrijven 

(uit het promotieplan 2018-2019 & het beleidsplan 

2017-2020)) 

- Gastvrij  - Open  

- Dynamisch - Uitnodigend   

- Vriendelijk   - Enthousiasmerend 

 

- Museum 

- Cultuurpodium 

- Belevingsplatform 

- Kennis- en erfgoedcentrum  

 

Om deze waarden in de toekomst eenduidig over te brengen moeten potentiële bezoekers weten wat 

er wanneer te doen is in het museum. Bovenstaande waarden moeten dan ook meegenomen worden in 

het promoten van het streekmuseum. Hieronder wordt verder ingegaan op welke marketingmiddelen 

er ingezet moeten worden.  

  

                                                     
6 Erfgoedhuis Zuid-Holland, Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea (2014), 13  
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4.3. Marketingdoelstellingen   

Nu in kaart is gebracht wat Museum Peel en Maas is, waar het museum voor staat en op welke 

doelgroepen ze zich richten, zijn in dit hoofdstuk de marketingdoelstellingen omschreven. Deze 

doelstellingen zijn opgesteld om de gekozen marketingstrategie meetbaar te maken. De doelstellingen 

hieronder zijn SMART7 geformuleerd. Allereerst is een hoofddoelstelling omschreven, gevolgd door een 

concrete kwalitatieve en drie kwantitatieve doelstellingen.  

Hoofddoelstelling: In de periode 2019-2020 moet streekmuseum Museum Peel en Maas meer 

bekendheid en zichtbaarheid genereren en zich gaan profileren als dé culturele instelling van en voor 

de gemeente Peel en Maas. 

Kwalitatieve doelstelling:   

1) De naams- productbekendheid vergroten bij bewoners in de gemeente en onder toeristen in 

de periode 2019-2020. 

Kwantitatieve doelstellingen:  

2) Bezoekersaantallen verhogen tot 3.000 in 2019 en 3.500 in 2020; 

3) In 2019 en 2020 tenminste twee wisseltentoonstellingen per jaar organiseren die extra publiek 

aantrekken; 

4) In 2019 en 2020 tenminste vier culturele evenementen per jaar organiseren die extra publiek 

aantrekken. 

Hoofddoelstelling: in de huidige situatie komen er niet genoeg bezoekers naar het museum en de 

naamsbekendheid ligt laag. Dit komt grotendeels omdat Museum Peel en Maas niet zichtbaar genoeg 

is; er wordt niet genoeg aan marketing en communicatie gedaan. Verder gebeurt er weinig omtrent het 

museum op het gebied van nieuwe tentoonstellingen, evenementen en activiteiten. Om een 

maatschappelijk relevanter museum te worden, moeten de bezoekersaantallen toenemen en dient het 

draagvlak onder de gemeentebewoners vergroot te worden. 

Doelstelling 1) Het vergroten van de naams- en productbekendheid. Het meten van de 

naamsbekendheid is moeilijk te kwantificeren. Toch kan de doelstelling wel degelijk gemeten worden 

bij de start van de marketingcampagne. Ten eerste door te bekijken of er meer bezoekers naar het 

museum komen. Ten tweede door bij te houden of het museum in toenemende mate genoemd wordt 

in de lokale en regionale pers, in bezoekersaantallen van de website en in het actieve verkeer op social 

media.  

Doelstelling 2) Bezoekersaantallen verhogen tot 3.000 in 2019 en 3.500 een jaar later. Het 

bezoekersaantal bij Museum Peel en Maas ligt op een gemiddelde van circa 2.500 per jaar, maar de 

laatste circa vijf jaar onder of rond de 2000. Als het museum vergeleken wordt met andere musea, 

gebaseerd op de grootte van de gemeente en het museum, kan een inschatting gemaakt worden van 

het aantal bezoekers in de toekomst. Bezoekersaantallen van enkele jaren geleden8 laten zien dat bij 

vergelijkbare musea tussen de 5.000 en 10.000 bezoekers komen. Daarnaast laten recente gegevens 

zien, zie hoofdstuk 2, dat de musea met 2.500-10.000 bezoekers met ruim 32 procent deel uitmaken van 

                                                     
7 SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. 
8 Onderzoek bezoekerscijfers 2010 en 2012 in Noord-Brabant en Gelderland. Afkomstig van erfgoedbrabant.nl; 

gelderserfgoed.nl; en marketing- communicatieplan Zandvoorts Museum 2014-2018. De overige gegevens komen 

van het CBS. 
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de grootste groep musea. Het is een gezonde ambitie dat Museum Peel en Maas zich hier als vitaal 

streekmuseum met een gezonde marge in nestelt. Op langere termijn moet het aantal van 4.000 

bezoekers per jaar haalbaar zijn. Dit geldt voor bezoekers van het museum en overige activiteiten.  

Doelstellingen 3) en 4) Vergroten van het aantal wisseltentoonstellingen en evenementen. Om (nieuwe) 

bezoekers aan te trekken is het noodzakelijk om het aanbod te blijven vernieuwen. Bezoekers komen 

gemiddeld een keer naar een tentoonstelling. Musea organiseren gemiddeld, naast hun vaste 

tentoonstellingen, 3,3 wisseltentoonstellingen per jaar – in Limburg ligt het gemiddelde op liefst 4,2 

tentoonstellingen per jaar (in 2016). Voor kleinere musea, vooral vanwege een kleiner budget en minder 

mankracht, is een gemiddelde van twee tijdelijke tentoonstellingen op jaarbasis realistischer. Zeker in 

het geval van Museum Peel en Maas, waar de laatste tijdelijke tentoonstelling al meer dan twee jaar 

staat. Door het organiseren van nieuwe tijdelijke tentoonstellingen blijf je als culturele instelling publiek 

trekken. Ook met het organiseren van verschillende (culturele) evenementen en activiteiten blijf je de 

aandacht trekken van mensen en potentiële bezoekers. Hierbij is het vooral van belang in te spelen op 

maatschappelijke thema’s en feestdagen. Denk hierbij aan: Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen en het 

organiseren van lezingen, workshops en filmvertoningen gerelateerd aan de regionale geschiedenis of 

culturele uitingen in z’n algemeenheid, gericht op de doelgroepen die je aan wilt spreken.    

 

4.4. Marketingmiddelen  

Museum Peel en Maas heeft als doel om meer bezoekers aan te trekken en zichtbaarder te worden in 

de gemeenschap. In hoofdstuk 3 is in kaart gebracht op welke doelgroepen het museum zich gaat 

richten. Om deze doelgroepen zo optimaal mogelijk te kunnen bereiken moeten er marketingmiddelen 

worden ingezet. Bij de inzet van de marketingmiddelen is rekening gehouden met de beperkte financiële 

mogelijkheden van het streekmuseum. Er wordt zoveel mogelijk gericht op ‘laaghangend fruit’, ofwel de 

‘low budget, high impact’ insteek. Dit houdt in: gebruik maken van marketingmiddelen die het meest 

toegankelijk en financieel voordelig zijn en die tegelijkertijd een zo hoog mogelijk rendement opleveren. 

Er wordt uitgegaan van de inzet van zoveel mogelijk gratis publiciteit. In de doelgroepmiddelenmatrix 

hieronder wordt inzichtelijk gemaakt welke marketingmiddelen voor welke doelgroepen ingezet 

worden. Groen staat hierbij voor gratis publiciteit en goud voor betaalde marketinginzet. Bewoners en 

toeristen (lichtgroen) zijn de primaire doelgroep, scholen en vrienden (lichtgeel) de secundaire 

doelgroep.  

Doelgroepmiddelenmatrix 

Middelen 

Bewoners gemeente Peel en 

Maas (gezinnen met 

kinderen, senioren & 

historisch geïnteresseerden) 

Toeristen uit 

gemeente Peel en 

Maas en omgeving 

Basis- en 

middelbare 

scholen 

Vrienden van het 

museum 

Offline     

Nieuwsbrief X X   X 

Uitnodiging 

opening nieuwe 

tentoonstelling 

X   X 

Bijeenkomsten X   X 

Lokale en regionale 

weekbladen 

X    

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/44/musea-in-nederland-2016
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Middelen 

Bewoners gemeente Peel en 

Maas (gezinnen met 

kinderen, senioren & 

historisch geïnteresseerden) 

Toeristen uit 

gemeente Peel en 

Maas en omgeving 

Basis- en 

middelbare 

scholen 

Vrienden van het 

museum 

De Limburger  X    

Regionale 

omroepen 

X    

Advertenties  X    

Promotie pand  X X   

Folder  X   

Posters X    

Flyer (tijdelijke 

tentoonstellingen of 

evenementen) 

X X  X 

Aanplakborden X    

Online     

Social Media 

(Facebook, Twitter 

& Instagram) 

X X  X 

Google 

zoekmachine-

optimalisatie 

 X   

Upload media  X   

Wikipedia  X   

Facebook 

adverteren 

X    

Website  X X X X 

Museummedia  X   

 

4.4.1. Algemene Marketingmiddelen  

Onder algemene marketingmiddelen vallen de middelen die voor iedere doelgroep relevant en van 

toepassing zijn. Zo is iedere doelgroep gebaat bij een goed werkende, representatieve en overzichtelijke 

website voor het opzoeken van specifieke informatie. Hieronder worden deze marketingmiddelen verder 

uiteengezet, opgedeeld tussen betaalde en gratis publiciteit.   

Website  

De website, http://www.museumpeelenmaas.nl/, is het medium waar mensen (en dus potentiële 

bezoekers) een kijkje nemen voordat ze het museum bezoeken. Bezoekers die Museum Peel en Maas 

voor de eerste keer bezoeken willen vooral weten wat er te zien en te doen is, wanneer het te zien is, 

waar en hoe duur het is. De herhalingsbezoeker is vooral geïnteresseerd in wat er te doen en te zien is 

met betrekking tot de tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten en wil op de hoogte gehouden worden 

van het laatste nieuws. De website is het uithangbord van het museum. Bij de website is het belangrijk 

dat deze herkenbaar is voor mensen. De website moet de boodschap uitstralen die je wilt overdragen. 

Bezoekers van de site moeten een bepaald gevoel krijgen wanneer ze de website bezoeken. Een gevoel 

waarmee ze zich kunnen identificeren. De eerste impressie moet meteen goed zijn. De website dient 

http://www.museumpeelenmaas.nl/
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overal gecommuniceerd te worden: op posters, folders, flyers, op social media en in persberichten. 

Omdat het museum een stap wilt zetten op het promotionele vlak moet er kritisch naar de website 

gekeken worden. De website van het streekmuseum, zie de afbeelding hieronder, is toe aan een update; 

zowel op het gebied van stijl en aankleding, als op het gebied van inhoud. Bij het creëren van een website 

is het van belang te kijken vanuit de bezoeker: waarvoor bezoekt hij of zij de website? Er dient in ieder 

geval rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:   

• Stijl/ vormgeving: het gekozen lettertype 

van de website leest niet fijn weg 

(onrustig) en de website is geen eenheid. 

Vooral de balk aan de linkerkant met 

‘actueel’ laat veel verschillende 

lettertypen en groottes zien. Ook zijn de 

teksten relatief langgerekt over de hele 

horizontale oppervlakte geschreven (in 

een kolom). Dit bevordert het leesgemak 

niet. De website komt zodoende wat rommelig over. Daarnaast is website niet goed leesbaar op 

smartphones en tablets. Om het leesgemak en de uitstraling te vergroten, moet een eenduidige 

huisstijl worden gecreëerd en doorgevoerd in de website. Bij voorkeur een wat strakker en 

rustiger lettertype; zodoende creëer je uniformiteit met de huisstijl die ook wordt toegepast in 

de marketingmiddelen (folders, posters etc.). Ook het schrijven van teksten in twee kolommen 

in plaats van een en het kiezen voor een duidelijker lettertype zullen het leesgemak bevorderen. 

Verder is het belangrijk overal op de website consequent te zijn met de lettergrootte- én kleur. 

Daarnaast staat er foutieve inhoudelijke informatie op de website. 

• Kopjes: waar bij het vorige punt is gekeken naar de vormgeving, wordt nu de inhoud - aan de 

hand van de koppen (‘headers’) - geanalyseerd. Met koppen worden de acht koppen bedoeld 

die bovenaan de website, onder het logo van Museum Peel en Maas staan. Om goed in te spelen 

op de overzichtelijkheid van de website voor de bezoeker, moet deze geoptimaliseerd worden. 

Zo kunnen Home en Collectie (met een link naar http://peelenmaasnet.nl/) behouden blijven. 

Waarbij de inhoud aangepast moet worden. Toegevoegd moeten worden: Museum (met daarin 

achtergrondinformatie over het museum, openingstijden, contact-informatie, routebeschrijving, 

prijzen, rondleidingen, een kopje met Vrienden), Tentoonstellingen (informatie over de vaste en 

tijdelijke tentoonstellingen en tentoonstellingen die geweest zijn), Kinderen (wat er te doen is 

voor kinderen: workshops, rondleidingen, educatieve programma’s, verkleden en de speurtocht) 

en Nieuws en Activiteiten (met daarin een overzicht wat er op de planning staat qua 

evenementen, tentoonstellingen, lezingen etc.). De social media accounts zijn tevens zichtbaar 

aan de zijkant van de website. Op de Homepage is het plaatsen van foto’s is een pre: 

communicatie wordt steeds visueler en op deze manier krijgen bezoekers van de website 

meteen een goed (visueel) beeld bij het streekmuseum. Op de achtergrond dient een grote foto 

geplaatst te worden waar de kopjes en teksten als het ware overheen lopen. Een panorama van 

foto’s zoals in de huidige situatie kan gehandhaafd blijven. Bij het naar onder scrollen is meer 

informatie te achterhalen over het museum en wat er te zien en te doen is. De tekst op de 

homepage dient niet al te lang te zijn: de mensen moeten uitgenodigd worden de website 

verder te bekijken.    

 

http://peelenmaasnet.nl/
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De websites van het Gorcums Museum en het streekmuseum Het Land van Thorn zijn een goed 

voorbeeld van hoe een museumwebsite eruit kan zien en dient te functioneren:  

 

 

Het belangrijkste is dat de website inspeelt op de behoefte van de bezoeker. Bij het herinrichten van de 

website moet er rekening gehouden worden met de aanlevering van nieuwe teksten en foto’s en 

eventuele kosten die komen kijken bij het maken van een nieuwe website.  

Social media  

Zoals beschreven in hoofdstuk 2.1 maakt 95 procent van de Nederlandse musea gebruik van social 

media. 91 procent beschikt over een Facebook account, 69 procent gebruikt Twitter en respectievelijk 

45 en 43 procent van de museums zijn actief op Instagram en YouTube. Deze toename in social media 

gebruik onder musea staat niet op zichzelf. Voor het achtste jaar op rij stijgt het social media gebruik in 

Nederland. Instagram is vooral populair onder jongeren tot negentien jaar (73 procent). Facebook wordt 

vooral veel gebruikt in de leeftijdscategorie 20-39 jaar (89 procent) en 40-64 jaar (77 procent). Facebook 

is nog steeds het grootste social media kanaal, maar het dagelijks gebruik ervan daalt. Museum Peel en 

Maas richt zich vooral op senioren en gezinnen. Senioren zitten respectievelijk voor 69 en 58 procent op 

Facebook. Van de mensen tussen de 20 en 64 jaar is dit 89 en 77 procent. Voor senioren is dit verreweg 

het meest gebruikte social medium, dit geldt ook, maar in iets mindere mate voor de volwassen/ 

https://www.gorcumsmuseum.nl/
https://www.museumhetlandvanthorn.nl/
https://www.atvise.nl/welke-social-media-platform-gebruikt-doelgroep/
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werkende doelgroep (WhatsApp niet meegerekend). Ook YouTube is een veel gebruikt medium onder 

mensen tot 39 jaar. Voor kleinere musea is dit echter te kostbaar, in verband met film en montage. 

Tevens is het weinig rendabel. Zie tabel 14 voor alle social media gebruik gegevens in Nederland.  

Tabel 8. 

Social media zijn een populair medium onder musea omdat het gebruik ervan veel voordelen biedt: het 

is gratis, je bepaalt zelf wat er geplaatst wordt en wanneer, er is interactie met het publiek en je 

doelgroep, een potentieel grote doelgroep is actief op social media en een goede, leuke, interessante 

social media campagne kan de mond-tot-mond reclame ook bevorderen. De berichten die geplaatst 

worden moeten inhoudelijk betrekking hebben op het museum en haar activiteiten. Daarnaast moeten 

ze visueel zijn (met gebruik van foto’s of filmpjes), kort (geen al te lange teksten) en moeten bovenal 

zorgen voor interactie en de aandacht voor het museum, de collectie en activiteiten vergroten. Museums 

berichten vooral over:  

• Het brengen van nieuwtjes. Bijvoorbeeld een nieuwe tentoonstelling of aankondiging van een 

evenement, wat er in het museum plaatsvindt, of het presenteren van een nieuwe aanwinst voor 

de collectie; 

• Prijsvragen. Bijvoorbeeld: like ons en krijg een gratis bedankje, of stem op je favoriete 

museumobject; 

• Het ‘delen’ van de collectie. De collectie laten zien en eventueel een vraag erbij stellen die kan 

leiden tot interactie;  

• Plaatsen van foto’s, krantenberichten (waarin het museum genoemd wordt), inspelen op andere 

evenementen, of filmpjes (bijvoorbeeld bij de opening van een tentoonstelling of positieve 

reacties uit het gastenboek);  

• Delen van historische feitjes een leuke/ interessante weetjes, onder de titel: ‘wist u dat………..’; 

• Werven van nieuwe werknemers/ vrijwilligers.  

Zo is het inzetten van de collectie en het delen van historische feitjes een goede manier om 

omwonenden te betrekken en hen bewust te maken van de cultuurhistorische plek waar ze wonen. Het 

is verstandig alleen zenden wanneer er daadwerkelijk iets nuttigs te melden is. Met een maximum van 

een bericht per dag. Om Museum Peel en Maas te promoten op social media is het vooral van belang 

Facebook actiever en relevanter in te gaan zetten om meer betrokkenheid, interactie en bekendheid te 

generen. Vervolgens kunnen andere social media – Twitter, maar vooral Instagram – ingezet worden 

voor het verder (visueel) promoten van de instelling en haar collectie. Om te meten of de social media 

strategie heeft gewerkt, zijn de volgende social media doelstellingen opgesteld:  

• Binnen een jaar heeft Museum Peel en Maas 200 volgers op Facebook (nu 84);  

• Binnen een jaar heeft het streekmuseum 50 volgers op Twitter;  
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• Binnen een jaar heeft het museum 50 volgers op Instagram.  

Nadat het jaar voorbij is, kunnen de doelstellingen worden geëvalueerd: waarom zijn de doelstellingen 

wel al dan niet, of gedeeltelijk gehaald? Er kan vervolgens gekozen worden om de social media strategie 

aan te passen.   

Adverteren via Facebook  

Daarnaast biedt Facebook zeer effectieve advertentie mogelijkheden. Via het platform kan een 

nauwkeurige doelgroep aangesproken worden binnen een bepaalde regio. Dit kan vooral interessant 

zijn om bewoners van de gemeente Peel en Maas te bereiken. Indien het museum bijvoorbeeld 

kinderworkshops onder de aandacht wilt brengen, kan via Facebook de doelgroep ‘vrouwen tussen de 

25-75 jaar’ (vrouwen zijn meestal de initieerders van museumbezoek. Daarnaast gaan kinderen ook vaak 

met oma (en opa) naar het museum in het kader van een dagje uit), woonachtig in Peel en Maas 

‘getarget’ worden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een maand lang, tussen 12-18 uur krijgt 

deze groep advertenties te zien van het museum. 

Museummedia 

Museummedia maakt korte videofilmpjes voor musea en/ of hun tijdelijke tentoonstellingen. Deze 

filmpjes worden vervolgens op de website geplaatst en gedeeld via social media; zowel via het account 

van het museum als die van museummedia. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van het museale 

en culturele netwerk van museummedia om als ‘doorgeefluik’ informatie te delen met andere cultureel 

geïnteresseerden.  

Profilering pand  

Om duidelijk te maken dat er in het voormalig klooster een museum gevestigd is, moet dit ook aan de 

buitenkant van het pand afstralen. Het is een pré als Museum Peel en Maas van een afstand te herkennen 

is. Momenteel hangt er voor het pand een langwerpige vlag en staat er bord naast. Dankzij de lichte 

kleuren heeft het een ietwat matte uitstraling en valt het weinig op. Aan de andere kant van het pand, 

waar de ingang en de toeristische fietsroute naar het bos zich bevinden, is niet duidelijk dat er in het 

pand naast horeca (en een gemeenschapshuis), een museum gevestigd is. Dit is een gemiste kans op 

meer natuurlijke aanloop. Daarnaast zouden meer mensen die afkomen op de horeca, getriggerd 

moeten worden om ook het museum te zoeken. Dit kan gebeuren via grote banners binnen en het 

distribueren van de folder op tafels. Vooral in het weekend (bij goed weer) komt hier veel bezoek op af.  

Mond-tot-mond reclame   

Een van de belangrijkste promotiemiddelen waardoor mensen bij een museum terechtkomen is via 

mond tot mondreclame. Vooral voor kleine en middelgrote culturele instellingen is dit een belangrijk 

overdrachtsmiddel: in Noord – Brabant kwam 26 procent van de museumbezoekers op aanraden van 

familie of vrienden.9 Bij jongeren (onder de 25 jaar) gaat de helft af op informatie van anderen bij 

cultureel bezoek. Bij senioren en bestaande bezoekers is dit veertig procent. Daarnaast komt een kwart 

van de nieuwe museumbezoekers op het idee een museum te bezoeken, doordat men positieve 

verhalen van anderen hoort. Om mond-tot-mond reclame te stimuleren is het belangrijk je als museum 

te richten op vrouwen – deze nemen vaak het initiatief tot cultureel bezoek – en het persoonlijk 

benaderen van verblijfaccommodaties en VVV kantoren. Dit promoten kan gebeuren binnen de eigen 

kennissenkring. Het museum kan ook langs verblijfsaccommodaties gaan, om hier werknemers 

persoonlijk te benaderen. Het geven van vrijkaarten om een keer te komen kijken, kan hierbij helpen. 

                                                     
9 Musea wijzen de weg. Tilburg. 2010: 22, 23 

https://museummedia.nl/
http://www.lettyranshuysen.nl/pdf/2006_mondreclame.pdf
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Hierdoor krijgen de werknemers een persoonlijke associatie met het museum. Op deze manier zullen ze 

eerder geneigd zijn toeristen naar het museum te sturen. Een dergelijk initiatief kan tegelijkertijd 

plaatsvinden met het verspreiden van de museumfolder op dergelijke locaties. Hierdoor wordt mond 

tot mondreclame alleen maar gestimuleerd. Ook kan de beloningsstrategie in worden gezet: bezoekers 

aansporen om anderen op de hoogte te brengen van het streekmuseum en ze daarvoor een (kleine) 

beloning geven. Bijvoorbeeld een gratis drankje bij een herhalingsbezoek, of een kleinigheidje 

(sleutelhanger, boekenlegger, magneet) uit de museumwinkel.  

Nieuwsbrief 

Ook het opstellen en versturen van een nieuwsbrief is voor een moderne culturele instelling 

onontbeerlijk. Op de nieuwsbrief kunnen belangstellenden zich abonneren via de website. Op deze 

manier blijven mensen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de instelling. Ook wordt de band tussen 

bezoekers en betrokkenen en het museum versterkt. Het is de bedoeling dat op de website een korte 

uitleg staat over de nieuwsbrief (onder andere wanneer deze verschijnt). Vervolgens kunnen bezoekers 

hier hun e-mailadres achterlaten. In de nieuwsbrief staat het laatste nieuws in tekst en beeld over de 

vaste tentoonstelling, tijdelijke exposities, activiteiten, nieuwe aankopen, acties en/ of aanbiedingen, het 

werven van nieuwe vrijwilligers etc. De meeste musea versturen hun nieuwsbrief een keer per maand. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: het Noordbrabantsmuseum, het Van Abbemuseum en het Van 

Goghmuseum. Als er niet genoeg nieuws is, wat goed mogelijk is bij een klein streekmuseum, kan de 

nieuwsbrief ook tweemaandelijks, of vier of twee keer per jaar verstuurd worden. Dit doen meerdere 

kleine musea, zoals: Museum Flehite in Amersfoort (tien keer per jaar), Museum de Cruquius (zes keer 

jaar) en Museum Land van Thorn (twee keer jaar).  

Geregistreerd Museum  

Verder is het raadzaam zoveel mogelijk maatregelen te treffen om in aanmerking te komen voor het 

kwaliteitskeurmerk ‘geregistreerd museum’ en in een later stadium, de museumkaart. Als het 

streekmuseum hierbij aangesloten is, wordt vanzelf meer gratis publiciteit genereert. Deze publiciteit 

houdt in: vermelding in het Museumkaartmagazine, het Museumweekend en op www.museum.nl. Om 

in aanmerking te komen als geregistreerd museum moet aan zeventien voorwaarden op het gebied van 

collectie, bedrijfsvoering en publiek voldaan worden.  

 

4.4.2. Bewoners Gemeente Peel en Maas  

Om de bewoners van de gemeente Peel en Maas zo goed mogelijk te bereiken moeten er persberichten 

verstuurd worden naar de regionale weekbladen, kan er gebruik worden gemaakt van aanplakborden, 

kunnen er posters worden opgehangen, folders worden gedistribueerd en flyers worden uitgedeeld. 

Advertenties plaatsen is ook mogelijk, maar heeft niet de prioriteit.  

Lokale media   

Om een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken tegen zo minimaal mogelijke kosten is de inzet 

van persberichten een pre. Persoonlijk contact met deze regionale en lokale dag- en weekbladen en 

omroepen is hierbij zeer aan te raden. De lokale en regionale radio en tv kunnen benaderd worden voor 

het maken van een reportage. Bij beide mediums liggen reeds contacten. Persberichten moeten ruim 

van te voren verstuurd worden. Zodoende hebben potentiële bezoekers genoeg tijd om hun bezoek te 

plannen. Het is tevens mogelijk om na het versturen van de persberichten nog een aankondiging te 

verzenden. In deze aankondiging, die twee weken na het persbericht verstuurd wordt, wordt het 

evenement nogmaals onder de aandacht gebracht van media. De lokale media staan in de tabel 

http://www.museum.nl/
https://www.museumregisternederland.nl/Portals/0/Downloads/Museumnorm2015.pdf
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hieronder. Via uittipslimburg.nl kunnen eveneens evenementen door worden gegeven. Deze worden 

vervolgens een keer per week geplaatst in dagblad de Limburger.  

Naam Verschijningsdatum  Oplage Contact 

HALLO Peel en Maas Wekelijks op donderdag 19.275 reedactie@hallopeelenmaas.nl  

VIA Limburg Peel en 
Maas 

Wekelijks op woensdag  20.140 tips@via-limburg.nl  
rob.stikkelbroeck@concentramedia.nl  
vera.feltges@concentramedia.nl  
redactievenlo@mgl.nl  

Peel en Maas nieuws  Online nieuws n.v.t. peel-en-maas@nieuws.nl  

Ut Bledje  Online krant  n.v.t.  bledje@hotmail.com  

1Limburg Online nieuwsmedium  n.v.t. redactie@1limburg.nl  
https://www.1limburg.nl/ons-team  

Dagblad De Limburger 
(editie Noord-Limburg) 

Dagelijks (behalve zondag) 27.576 cultuurredactie@delimburger.nl 

Omroep Peel en Maas  Online nieuwsmedium 
(digitaal, tv en radio) 

n.v.t.  redactie@omroeppenm.nl  

 

Onderzoek naar dagtoerisme in de regio Limburg laat aan de hand van zeven leeftijdsstijlen/ 

doelgroepen onder andere zien welke activiteiten zij graag uitvoeren en welke media zij gebruiken. Deze 

doelgroepen zijn onderverdeeld op basis van opleiding, inkomen, leeftijd, burgerlijke staat en geslacht. 

De twee doelgroepen die het meest geïnteresseerd zijn in cultuur en het bezoeken van musea, lezen het 

vaakst een dagblad (40 en 46 procent) en een weekblad (26 en 20 procent) van alle doelgroepen.  

Promotie in de gemeentekern  

Ook zou het goed zijn als het museum zichtbaarder wordt op de plaats in de gemeente waar de meeste 

natuurlijke aanloop is: in Panningen. Hier zijn verreweg de meeste winkels gevestigd, ligt het 

gemeentehuis, de bibliotheek en de VVV. Daarnaast ligt Panningen op slechts twee kilometer van 

Helden. Door middel van meer visuele promotie op (enkele van) deze plekken, wordt het museum nog 

meer onder de aandacht gebracht van mensen. Om bewoners uit de gemeente meer attent te maken 

op bepaalde activiteiten in en rond het museum, kunnen er visueel aantrekkelijke posters ontworpen en 

gedrukt worden. Deze kunnen verspreid worden in de bibliotheek, het buurthuis, supermarkten, de VVV 

en bij verenigingen. Voordelen zijn dat je met posters een grote potentiële doelgroep bereikt en dat de 

kosten te overzien zijn. Nadelen zijn dat je nooit weet in hoeverre de poster aanslaat. Ook kunnen er 

banners geplaatst worden bij de VVV en in de bibliotheek.  

Aanplakborden 

Door middel van aanplakborden kan een bepaalde regio (dorp of stad) voorzien worden van een 

boodschap. Het streekmuseum kan op 35 plekken in de gemeente posters ophangen. Hier zijn geen 

kosten aan verbonden, wel een viertal spelregels:  

• Beperk het formaat en het aantal posters dat u aanplakt. Het bord is er ook voor anderen. 

• Verwijder geen posters van anderen. De gemeente zorgt voor het onderhoud. 

• Is er onverhoopt geen ruimte, plak dan alleen over posters waarvan de ‘activiteitendatum’ is 

verstreken. 

• Gebruik de borden met respect voor de belangen van alle andere bekendmakers en collega-

aanplakkers.  

De voordelen van een dergelijke campagne: het is op korte termijn uitvoerbaar, de prijs is relatief laag 

en er is sprake van een groot bereik – de platen worden immers op drukke plaatsen in de gemeente 

https://www.uittipslimburg.nl/
http://hallopeelenmaas.nl/
mailto:reedactie@hallopeelenmaas.nl
https://www.via-limburg.nl/edities/meijel/
mailto:tips@via-limburg.nl
mailto:rob.stikkelbroeck@concentramedia.nl
mailto:vera.feltges@concentramedia.nl
mailto:redactievenlo@mgl.nl
https://peel-en-maas.nieuws.nl/
mailto:peel-en-maas@nieuws.nl
http://www.bledje.nl/
mailto:bledje@hotmail.com
https://www.1limburg.nl/
mailto:redactie@1limburg.nl
https://www.1limburg.nl/ons-team
https://www.limburger.nl/regio/noord-limburg
http://www.omroeppenm.nl/
mailto:redactie@omroeppenm.nl
https://www.liefdevoorlimburg.nl/data/website/leden-intranet/onderzoeken-handleidingen/Workshop_Doelgroep_Marketing_rapport.pdf
http://www.foldersbestellen.nl/
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/ondernemen/aanplakborden-in-peel-en-maas
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opgehangen. Hier komen veel mensen voorbij met de auto, fiets of lopend. De nadelen zijn dat het 

daadwerkelijke bereik moeilijk te berekenen is. Ook is het twijfelachtig of je je doelgroep met de deze 

uiting bereikt.  

Bijeenkomsten  

Het organiseren van bijeenkomsten voor inwoners van de gemeente. Deze bijeenkomsten kunnen een 

of twee keer per jaar georganiseerd worden. Tijdens een samenkomst kan de bewoners gevraagd 

worden wat zij graag zouden willen zien en doen in het museum. Dit kan op het gebied van tijdelijke 

exposities en activiteiten. Ook kunnen mensen als klankbord dienen voor concepten van 

tentoonstellingen of evenementen. Op deze manier creëer je co-creactie met een belangrijke doelgroep 

van het streekmuseum. Op deze manier betrek je de omwonenden (de doelgroep) bij het museum en 

kan een product worden gecreëerd waar daadwerkelijk vraag naar is en gebruik wordt. Het is van belang 

dat het museum meer naar buiten treedt en zichtbaarder wordt in de gemeenschap. Het museum moet 

opereren in het verlengde van de gemeenschap en zich bezighouden met wat speelt in de gemeente. 

Als deze bijeenkomsten gecombineerd kunnen worden met een jaarlijks terugkerende buurtborrel of 

open dag zou dit ideaal zijn. Bij een jaarlijkse open dag kan gedacht worden aan gratis entree en 

verschillende activiteiten gerelateerd tot het museum: gratis rondleidingen, workshops, lezingen, een 

verkleedpartij voor kinderen en een hapje en een drankje.  

Advertenties 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven, plaatst het streekmuseum momenteel al de op verschillende plaatsen 

advertenties. Het voordeel van het plaatsen van advertenties is dat dat je zelf de hand hebt in wat er 

waar geplaatst wordt. Het nadeel is dat de kosten hoog zijn en het bereik niet te meten is. Het plaatsen 

van een nieuwsbericht in een lokale weekblad werkt beter dan het plaatsen van een (dure) advertentie.  

 

4.4.3. Toeristen  

Om toeristen zo goed mogelijk te bereiken moet er vanuit de toerist gedacht worden. Waar bevindt die 

zich en waar oriënteert hij/ zij zich bij het zoeken naar een activiteit? Toeristen bevinden vooral bij de in 

hoofdstuk 3.3.3. beschreven verblijfaccommodaties. Aan de ene kant moeten hier folders gedistribueerd 

worden en werknemers worden geïnformeerd over (en uitgenodigd naar) het museum. Aan de andere 

kant moet het museum beter vindbaar en zichtbaar worden op het internet. Hiervoor moet de website 

vernieuwd worden zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Op deze manier is voor potentiële 

bezoekers visueel beter zichtbaar wat het museum is en wat er te doen is. Daarnaast zorgt het plaatsen 

van meer (gratis) berichten op diverse upload media voor meer zoekopdrachten bij Google. Google 

zoekmachineoptimalisatie zorgt ervoor dat het streekmuseum beter vindbaar wordt voor mensen die 

online zoeken naar een activiteit in Peel en Maas.   

Google zoekmachineoptimalisatie & Adword  

Google zoekmachineoptimalisatie is een vorm van gratis zoekmachinemarketing. De  museumwebsite 

scoort hierdoor hoger in de zoekresultaten van de zoekmachine. Voor culturele instellingen en non-

profits biedt Google Ad Grants: advertentiebudget dat besteed kan worden aan Adword campagnes. 

Doordat je bepaalde specifieke zoekwoorden koppelt aan de website zorgt dit voor (veel) meer 

bezoekers voor de website. Als mensen bijvoorbeeld zoeken op ‘activiteiten Peel en Maas’ zorgt de 

zoekmachine ervoor, wanneer je ‘activiteiten’ gekoppeld hebt aan het museum, dat je hoger in de 

zoekmachine komt te staan en dus beter vindbaar bent.  

https://www.cultuurmarketing.nl/google-ad-grants-wijzigingen/#.WpaqAejOXIV
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Upload Media  

Om zoveel mogelijk aandacht te creëren voor Museum Peel en Maas bij toeristen (dagjesmensen), is het 

plaatsen van upload media op diverse websites een goede vorm van gratis publiciteit. Upload media 

houdt in dat een instelling een bericht plaatst op websites die vaak worden bezocht door mensen die 

een uitstapje willen maken. Op de meeste websites, zoals dagjeuit.nl en dagjeweg.nl, is dit gratis. In het 

kader van gratis online promotie dient de museumpagina op whichmuseum.nl ook uitgebreid te worden. 

Het museum staat hier reeds op, maar dit moet een stuk uitvoeriger en bovenal visueler. Ook op de 

pagina museumkaart.nl is de beschrijving van het museum toe aan een revisie. Daarnaast wekt het 

bevreemding dat het museum niet vindbaar is op de website van de gemeente. In bijlage 3 staan de 

websites waar berichten op geplaatst kunnen worden, verdeeld tussen zowel gratis als betaalde 

websites. 

Naast de website, is het ook belangrijk om een 

Wikipedia-pagina van Museum Peel en Maas aan te 

maken. Dit is gratis. Wikipedia is een van de eerste 

media waar men bij uitkomt als er online gezocht 

wordt op een museum. De afbeelding rechts laat zien 

hoe een dergelijke vermelding eruit kan zien. Er wordt 

kort algemene informatie geboden over het museum. 

Het is aan te raden eveneens de website toe te voegen. 

Hier kunnen bezoekers meteen op klikken voor meer 

informatie en het actuele aanbod.   

Ook Tripadvisor is een goed en veelgebruikt medium waar informatie over een museum gegeven wordt. 

Het voordeel van tripadvisor is dat mensen deze website regelmatig gebruiken om een museum te 

beoordelen. Of andere beoordelingen gebruiken om te beslissen of de betreffende instelling een 

bezoekje waard is. Daarnaast haal je uit reacties ook wat voor type bezoekers er langskomen. Dit is weer 

van belang om te benchmarken of je programma voldoende toegespitst is op je doelgroepen. 

Aanmelden is gratis.  

Folders 

Voor een culturele instelling is het in het kader van promotie belangrijk om over een gedegen folder te 

beschikken. De folder moet er aantrekkelijk uit zien en het museum goed representeren. Museum Peel 

en Maas beschikt momenteel over een folder die te veel tekst bevat en te druk overkomt. Ook staat er 

te veel informatie over het museum in. Inhoudelijk moet in ieder geval de volgende informatie in een 

folder staan: op de voorpagina de naam van de instelling in aantrekkelijk logo, liefst groot en duidelijk, 

plus een pakkende foto; het liefst het uithangbord van het museum (denk aan de Romein met peelhelm). 

Op de achterkant enkele praktische gegevens: openingstijden, entreeprijs, adres, website, social media 

en bereikbaarheid. Binnenin de folder komt de inhoudelijke informatie verdeeld over twee of drie 

pagina’s: de tentoonstelling(en), horeca, wat er voor kinderen te doen is en de activiteiten. Dit wordt 

beschreven aan de hand van korte tekstjes, aangevuld met visueel aantrekkelijke foto’s. Ook zal de 

(nieuwe) huisstijl, met dito lettertype en kleuren, in de folder terug te zien zijn.  

De folders moeten gedistribueerd worden bij campings, hotels en verblijfaccommodaties, zie hoofdstuk 

3.3.3. Zoals eerder beschreven, verstuurt Museum Eynderhoof de folder naar een vijftigtal omliggende 

musea en accommodaties. Dit gebeurt medio maart. Voor deze tijd moet de nieuwe folder ontworpen 

en gedrukt zijn. Daarnaast moeten enkele omliggende accommodaties ook persoonlijk benaderd 

https://whichmuseum.nl/nederland/helden/streekmuseum-t-land-van-peel-maas
https://www.museumkaart.nl/museum/Streekmuseum+%27t+Land+van+Peel+en+Maas.aspx
https://www.tripadvisor.nl/
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worden middels uitnodigingen, kortingen of bijeenkomsten. Deze contacten moeten eveneens 

onderhouden worden. Dit alles om de mond-tot-mond reclame te bevorderen (zie  hoofdstuk 4.2.1.). 

Daarnaast kunnen ook onderling arrangementen worden opgesteld, bijvoorbeeld in samenwerking met 

een restaurant of verblijfsaccommodatie. Denk aan het krijgen van korting in het museum op vertoon 

van een campingkaart.  

 

4.4.4. Scholen  

Zoals beschreven in hoofdstuk 3, beschikt Museum Peel en Maas over educatieve programma’s voor het 

basis- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s zijn inmiddels ruim tien jaar oud. Door 

de sterk ontwikkelde digitalisering in het onderwijs, zijn deze programma’s aan een revisie toe. Van 

tekstueel is alles beeldender, visueler en vooral digitaler geworden (denk aan het gebruik van Ipads). Op 

het gebied van educatie is het goed samen te gaan zitten met Cultuurpad – opgericht ter ondersteuning 

van cultureel onderwijs in Noord-Limburg – en vanuit de zeventien basisscholen zelf te bekijken welke 

vragen er spelen waar het museum op in kan springen met haar beperkte financiële middelen. 

 

4.5. Communicatiestrategie  

Waar in de vorige hoofdstukken de marketingmiddelen aan bod zijn gekomen, wordt in dit hoofdstuk 

beschreven welke communicatiestrategie gekozen wordt. Hierbij staat de communicatie met de 

doelgroepen centraal. Alle communicatie verloopt met in het achterhoofd het imago en de boodschap 

die het museum wilt overbrengen.  

Het is van belang dat de boodschap die het museum overbrengt, breed gedragen wordt binnen de 

organisatie en in de gemeenschap. Centraal staat waar de culturele instelling voor staat: het imago. Zie 

ook hoofdstuk 4.1. Het is gebruikelijk om een slagzin of motto op te stellen die de kernboodschap van 

het museum weergeeft. Dit is de boodschap die in het achterhoofd gehouden wordt wanneer er 

gecommuniceerd wordt met de doelgroepen. Wanneer (potentiële) bezoekers deze slagzin zien, weten 

ze meteen waar het museum voor staat en waarmee ze het streekmuseum moeten associëren. Hieronder 

staan enkele voorbeelden van motto’s voor Museum Peel en Maas: 

- Beleef en geniet! – Voor alle leeftijden! – Beleef! – Open en gastvrij - … Nodigt jou uit!  

Deze slagzin kan ook gecommuniceerd worden in de huisstijl en op de website. Daarnaast kan er een 

prijsvraag worden opgesteld. Mensen (omwonenden) kunnen dan zelf een slagzin bedenken en insturen, 

of stemmen op een aantal keuzes. Als beloning kan hier een prijs tegenover staan; bijvoorbeeld een 

privé rondleiding door het museum, of een kopje koffie met lekkernij en een presentje uit de 

museumwinkel. Nu duidelijk is welk imago het museum wil creëren voor haar doelgroepen, wordt 

hieronder ingegaan op hoe de boodschap het beste overgebracht kan worden. Bij de 

communicatiecampagne zal ingezet worden op: 

• Meerdere communicatiemiddelen; 

• Gratis en deels betaalde publiciteit (75-25 procent ratio);  

• Traditionele (offline) marketingmiddelen en internet (social media);  

• Een persoonlijke aanpak (waarbij de gevoel/ zakelijke ratio op 75-25 procent ligt).  

Belangrijk is dat de boodschap crossmediaal over wordt gebracht. Hierbij worden de marketingmiddelen 

gemixt en verwijzen ze naar elkaar. Zo verwijst de folder naar de website en het gebruik van social media 

https://www.cultuurpad.nl/over-cultuurpad/
http://www.mijnkind.com/scholen/limburg/peel-en-maas/
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(Facebook, Twitter, Instagram) en worden persberichten op de website geplaatst. De doelgroepen 

moeten zoveel mogelijk in contact worden gebracht met het museum. Om de co-creactie tussen de 

doelgroepen en het museum te bevorderen, moet de klant zoveel mogelijk betrokken te worden bij het 

streekmuseum. Dit kan door het organiseren van bijeenkomsten, prijsvragen, maar ook op de (nieuwe) 

website en vooral via social media. Er moet goed gecommuniceerd worden wat het museum te bieden 

heeft. Denk aan wekelijks een museum-object uitlichten op social media, of een tweewekelijkse of 

maandelijkse column in de huis-aan-huisbladen. Hier kan een interessant en pakkend verhaal verteld 

worden over een item of historisch interessante en relevante gebeurtenis. Zoals eerder beschreven is bij 

de inzet van marketingmiddelen rekening gehouden met ‘low budget; high impact’. Hieronder staat de 

doelgroep-middelenmatrix. Hier wordt in een oogopslag duidelijk welk middel voor welke doelgroep 

ingezet wordt.   

Marketingmiddel Doelgroep 

Persberichten lokale media - Bewoners gemeente Peel en Maas 

Folder - Toeristen 

Upload media, Google zoekmachineoptimalisatie, 

Wikipedia 

- Toeristen  

Website en nieuwsbrief  - Alle doelgroepen 

Social Media (Facebook, Twitter en Instagram) - Alle doelgroepen  

  

In de tabel hieronder is af te lezen wanneer de communicatiestrategie, middels deze marketingmiddelen, 

het beste gecommuniceerd kan worden. Zo moet voor het ontwerpen en distribueren van een folder 

meer en langere tijd uitgetrokken worden dan voor het plaatsen van berichten op social media.  

 

Tijdsplanning Publicitaire Uitingen 

 

 

Vanaf moment 

dat het 

programma 

duidelijk is 

12 weken voor  

opening 

6 weken voor 

opening 

3 weken voor 

opening 

1 week voor 

opening 

Schrijf tekst 

algemeen voor 

persbericht/ 

folder/website/ 

social media 

X     

Ontwerp 

publiciteitsmateriaal 

folder/flyer/poster 

X      

(Digitale) persfoto’s X X    

Maak bestanden 

persadressen per 

doelgroep 

X     

Gegevens op eigen 

website, Facebook 

en andere sociale 

media 

 X    
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Bij de communicatiestrategie horen ook enkele doelstellingen. Deze zijn opgesteld aan de hand van drie 

kernwoorden: kennis, houding, gedrag. Dit zijn de drie waarden die beïnvloed worden om te zorgen 

voor succesvolle resultaten bij de marketingdoelstellingen (zie 4.2).  

• Kennis: de doelgroepen worden door middel van promotionele activiteiten op de hoogte 

gebracht van wat er allemaal te doen is in en rond Museum Peel en Maas; 

• Houding: de doelgroepen voelen zich betrokken en brengen een bezoek aan het museum;  

• Gedrag: doelgroepen hebben na een bezoek een positief beeld over gehouden aan het 

streekmuseum en willen nog een keer terugkomen. Tevens wordt de mond-tot-mondreclame 

op deze manier versterkt, omdat bezoekers hun leuke uitje willen delen met anderen. 

 

  

 

Vanaf moment 

dat het 

programma 

duidelijk is 

12 weken voor  

opening 

6 weken voor 

opening 

3 weken voor 

opening 

1 week voor 

opening 

(Persbericht lange 

termijnpers) 

  X   

Folder/flyer/poster 

verspreiden 

   X  

Persbericht korte 

termijnpers  

   X  

Herhalingsbericht 

pers 

    X 

Social media 

offensief 

   X X 

(Bellen belangrijke 

pers) 

    X 
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5. Samenwerking 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het belang van samenwerking voor Museum Peel en Maas. Dankzij 

samenwerking kan namelijk een nieuw publiek bereikt worden, én worden musea ‘’sterker en 

ondernemender’’.10 Volgens de Museumvereniging kunnen musea ‘’het publiek beter bereiken door 

verregaande samenwerking’’. Op het gebied van museale samenwerking (tussen musea onderling) kan 

het collectiebeleid beter op elkaar worden afgestemd, of kan een onderzoek door meerdere instellingen 

worden uitgevoerd. Twee musea hebben namelijk meer expertise dan één museum. Ook voor het 

verstrekken van bruiklenen (delen van de collectie) en het maken tentoonstellingen kan samenwerking 

leiden tot betere producten. Zo kan een tijdelijke tentoonstelling bijvoorbeeld door twee musea 

gemaakt worden. De kosten en kennis worden gedeeld en de betreffende expositie wordt gebruikt door 

beide musea.11  

Naast het samenwerken met andere musea kan ook met andere organisaties samen worden gewerkt. 

Denk aan: bedrijven, kastelen, horeca, verblijfaccommodaties, monumenten en bijvoorbeeld winkels. Al 

deze strategische allianties dienen ervoor om het draagvlak van de culturele instelling in de 

gemeenschap te vergroten. Maar ook om de functie van een museum in de samenleving te 

verduidelijken – de helft van alle Nederlanders komt immers nooit in een museum.12   

Het leggen van strategische allianties biedt een museum veel voordelen:13  

• Het draagvlak bij de bevolking én de politiek wordt vergroot; 

• De maatschappelijke taak van het museum wordt versterkt; 

• Ondernemers worden betrokken bij de culturele instelling; 

• Er kan een nieuw, onbekend, publiek worden bereikt; 

• Het budget voor activiteiten kan worden gedeeld met de partner.  

Bij samenwerking met andere instanties is het van belang dat er een verbinding wordt gelegd tussen 

het museum en de andere partij. Hoe kunnen zij elkaar versterken? Op welke vlakken hebben ze 

overeenkomsten? Samenwerken hoeft niet veel tijd en geld te kosten, of te betekenen dat er geen 

raakvlak met het museum en de collectie is.14 In de huidige situatie werkt Museum Peel en Maas samen 

met Museum Eynderhoof voor de folder-distributie. Verder liggen er mogelijkheden om met de horeca 

in het pand afspraken te maken over een museumbezoek gecombineerd met een drankje. Ook kan er 

meer samen worden gewerkt met omliggende regionale musea voor het verstrekken van bruiklenen en 

het opzetten van tentoonstellingen.  

                                                     
10 Informatie samenwerking musea. Rijksoverheid.nl.  

<http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/10/samenwerking-tussen-musea-beloond.html> 
11 Samenwerking tussen musea. Museumvereniging.nl. 

<http://www.museumvereniging.nl/Nieuwsoverzicht/Nieuwsdetailpagina/tabid/351/NewsListId/9/NewsItemId/59

5/Default.aspx> 
12 Informatie samenwerking musea. Rijksoverheid.nl. < 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/10/samenwerking-tussen-musea-beloond.html> 
13 Van Steen, Alexandra, directeur Flipje en Streekmuseum.  Samenwerken noodzakelijk? Tiel. 2012: 1 
14 Idem, 2  
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In de nabije toekomst zou er nauwer samengewerkt moeten worden met de gemeentelijk 

heemkundeverenigingen, vooral met de Moennik die tevens de museale collectie registreert en beheert. 

Hun kennis en expertise over objecten kan meer ingezet worden bij het bedenken, aanvullen en opzetten 

van tentoonstellingen. Er moet nadrukkelijker samengewerkt worden met Kerkeböske op het gebied van 

promotie. In de horecagelegenheid moet duidelijker geprofileerd worden dat er een museum in het 

pand is. Dit kan bijvoorbeeld door banners op te hangen, maar ook door een kleine verwijzing op de 

menukaart. Daarnaast kunnen bezoekers wederzijds korting krijgen: museumbezoekers op hun drankje, 

horecabezoekers op hun museumbezoek. Ook het plaatsen van de folder op iedere tafel draagt al bij 

aan meer aandacht voor het museum. Op het gebied van educatie moet de samenwerking met 

Cultuurpad geïntensiveerd worden. Eveneens moet er contact gezocht worden met scholen, om zo het 

educatieve programma af te stemmen op de wensen vanuit het onderwijs. Zo dient ook vanuit de 

samenleving gekeken te worden wat men graag in het museum zou willen zien en doen. Dit kan middels 

de in hoofdstuk 4 beschreven bijeenkomsten. Met het verenigings- en bedrijfsleven kan wellicht meer 

samengewerkt worden op het gebied van sponsoring. Denk aan het leveren van bepaalde materialen in 

ruil voor gebruik van de museale ruimte voor het houden van een vergadering. Het in Panningen gelegen 

VVV kantoor en de in hoofdstuk 4 beschreven verblijfaccommodaties zouden eveneens meer betrokken, 

én bekend gemaakt moeten worden met het streekmuseum. Op deze manier is de kans een stuk groter 

dat deze organisaties in de toekomst hun klanten doorverwijzen naar het museum. Ook zou er 

intensiever samengewerkt moeten worden met omliggende musea. Vooral voor het delen van de 

collecties, promotie en het maken van tentoonstellingen. Daarnaast moet bekeken worden wat het 

gemeentelijke Erfgoedplatform – een samenwerkingsverband tussen erfgoedorganisaties binnen Peel 

en Maas. Jongeren en educatie zijn de doelgroep – en het streekmuseum voor elkaar kunnen betekenen.   

 

  

http://peelenmaasnet.nl/images/brief/Nieuwsbrief_201812.pdf
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6. Vrienden van Museum Peel en 

Maas  

 

Enkele tientallen jaren geleden is het financieel steunen van een culturele instelling in ruil voor diensten 

en/ of producten in het leven geroepen. Musea richten hiervoor een aparte stichting of vereniging op, 

met een eigen bestuur en beleid. De financiële ondersteuning geschiedt vooral door particulieren. Zij 

betalen meestal een relatief klein bedrag per jaar (circa 25 euro). In mindere mate worden musea ook 

op deze manier gesponsord door bedrijven (vanaf vijfhonderd euro per jaar). Hier is bijvoorbeeld sprake 

van wanneer een bedrijf een bepaald bedrag betaalt, waarna er een ruimte van het museum naar dit 

bedrijf vernoemd wordt – bijvoorbeeld de Philipsvleugel in het Rijksmuseum. Dankzij vrienden kan een 

museum bijvoorbeeld net dat extra object of tentoonstelling financieren wat anders niet mogelijk was 

geweest. Veel mensen die zich betrokken voelen bij een culturele instelling, kunnen zo hun steun 

betuigen en krijgen het gevoel iets goeds te doen. Naast de financiële vergoeding, wordt er dus ook 

een stuk draagvlak voor het museum in de samenleving gecreëerd. Een vriend krijgt in ruil hiervoor een 

voorkeursbehandeling. Hoe meer ze het betreffende museum financieel ondersteunen, hoe exclusiever 

de voorkeursbehandeling is. In ruil voor deze financiële vergoeding geven musea dan ook iets terug aan 

hun vrienden. Er wordt immers een tweezijdige relatie aangegaan. Streekmuseum Peel en Maas beschikt 

momenteel nog niet over een vriendenstichting- of vereniging. Bij het activeren van een ‘vrienden van’ 

kan bij het geven van een tegenprestatie door het museum bijvoorbeeld gedacht worden aan:   

Particuliere vrienden: 

• Gratis entree op openingstijden; 

• Gratis entree bij een bevriend museum;  

• Een gratis rondleiding per jaar voor een ‘x’ aantal personen;  

• Gratis meenemen van een introducé; 

• Persoonlijke uitnodiging bij de opening van een nieuwe tentoonstelling; 

• Automatisch lid van de nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws;  

• Kijkje achter de schermen: bijvoorbeeld bij de opbouw van een tentoonstelling; 

• Korting in de museumwinkel (10 procent?); 

• Korting horecagelegenheid (20 procent?);  

• Een jaarlijks uitje: een uitstapje naar een museum in de regio, een borrel of bijvoorbeeld een 

uitnodiging voor een lezing in een museale ruimte.  

Sponsoren (bovenstaande, aangevuld met): 

• Toegang tot het een, twee, vier keer(?) per jaar gebruiken van een ruimte voor het houden van 

een ontvangst, vergadering of bespreking; 

• Naamsvermelding op de website; 

• Er kan nagedacht worden over een sponsorvermelding bij de museumentree;  

• Gratis entree voor het gezin (bij een hoog sponsorbedrag kunnen dit meer mensen zijn. Met 

een maximum van twintig); 

• Bijwonen evenement: een keer per jaar een diner in een museumruimte.  
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De rechtsvorm van een vriendenvereniging is aangesloten bij de rechtspersoon van het museum, of er 

wordt voor een aparte rechtsvorm gekozen – vaak een stichting of vereniging. Voor meer informatie zie 

de Nederlandse federatie van Vrienden van Musea. Tevens is het raadzaam om je reeds in de 

oprichtingsfase, voor 30 euro per jaar, aan te sluiten bij deze federatie. Op deze manier kan gebruik 

gemaakt worden van het grote netwerk en de beschikbare informatie.  

Doelstelling 

Aan de hand van een doelstelling kan de stichting of vereniging toetsen of het beleid ‘werkt’ en de opzet 

realistisch is. Bij het opstarten van een ‘vrienden van het museum’, is onderstaande doelstelling haalbaar: 

 

• Er zijn twee jaar na oprichting 100 vrienden geworven. 

Aan de hand van een benchmark onderzoek bij andere (vergelijkbare) instellingen is aan dit aantal 

gekomen. Bij de grotere musea staan de aantallen vrienden meestal ergens vermeld. Dit geldt in mindere 

mate voor kleinere museums. Zo heeft een relatief kleine instelling als het Ikonenmuseum in Kampen 

circa 45 vrienden15 en het Vestingmuseum Naarden er circa driehonderd16. Veel vriendenverenigingen 

bestaan al relatief lang en hebben door de tijd steeds meer leden geworven. Bij instellingen waar 15.000 

– 30.000 bezoekers komen, variëren de aantallen leden gemiddeld tussen de 250 en vierhonderd.17 Veel 

is afhankelijk van hetgeen aangeboden wordt aan de vrienden en of de vrienden zich kunnen en willen 

identificeren met de culturele instelling.  

Voor meer informatie over Vrienden van Museum Peel en Maas, zie bijlage 4. Hier wordt verder ingegaan 

op de relatie tussen de vriendenstichting/ vereniging en het museum, motieven waarom mensen vriend 

willen worden, het aanbod van andere musea, voorbeelden van het aanbod voor het Museum Peel en 

Maas, hoe vrienden geworven kunnen worden en hoe het hele gebeuren georganiseerd wordt.  

 

 

 

 

  

                                                     
15 Brouwer, M. Nieuwsbrief nummer 7, maart 2009. Contactorgaan van de Vereniging ’Vrienden van het 

Ikonenmuseum. 
16 Marketingplan minor Cultureel Ondernemen 2012-2013. Amsterdam: 16 
17 Vriendenverenigingen Limburgs Museum, Het Cuypershuis en het Vestingmuseum 

http://www.nfvm.nl/handige-informatie/
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7. Advies en Stappenplan 
  

Op basis van voorgaande hoofdstukken, volgt in dit hoofdstuk een overzicht welke marketingmiddelen 

prioriteit hebben om wanneer, door wie opgepakt te worden. Er is globaal onderscheid gemaakt tussen 

wat op korte termijn en eenmalig gedaan moet worden, en welke werkzaamheden op langere termijn 

en consequent bijgehouden en uitgevoerd moeten worden.  

7.1. Prioriteit korte termijn en eenmalig  

In volgorde van prioriteit:   

 

1. Formuleer een duidelijke en eenduidige missie. Verwoord deze kort en bondig en kies waar het 

museum voor wilt staan. Zonder een goede, breed gedragen en duidelijke missie is het een stuk 

moeilijker om marketingmiddelen goed in te zetten. Het is immers niet duidelijk waar je als 

instelling voor staat, voor wie je er bent en met welk doel. De Museumvereniging verwoordt18 

dit als volgt:  

 

‘’In de eerste plaats moeten musea kiezen wie en wat ze willen zijn. En dus ook: wat niet. Er is 

dringend behoefte aan focus op datgene waarvoor het museum staat en waarin het zich 

onderscheidt van andere. Een museum dat ‘alles doet en alles kan’ vindt nooit echt aansluiting 

bij publiek en sponsors. Want: ‘Wie alles doet, excelleert in niemands aandachtsgebied.’ En: ‘’Een 

eigen identiteit levert veel meer mogelijkheden voor fondsenwerving; als het klikt met een 

sponsor, klikt het beter.’’  

 

2. Koppel de missie aan de huisstijl: het logo, de kleuren waarmee je communiceert, 

gevoelswaarden, kernwoorden, een slogan; kortom alles waaruit een eenduidige visie blijkt. Het 

museum moet aan de hand van de huisstijl herkenbaar zijn. Heroverweeg het huidige logo. Denk 

aan een duidelijker, bondiger en visueel aantrekkelijker lettertype en heldere (blauw-rood) 

kleurenstelling. Deze huisstijl moet vervolgens door worden gevoerd in de website, folder, op 

social media en in alle andere in te zetten marketingmiddelen. Omdat de huisstijl aan alle 

                                                     
18 Museumvereniging, Musea voor Mensen, 2014, 21 

Wat Wie    Wanneer 

1. Formuleer missie Bestuur en Guus Hovens (GH) Zo snel mogelijk (z.s.m.) 

2. Creëer huisstijl  Frans, GH (bestuur ter goed- 

afkeuring) 

Z.s.m. 

3. Ontwerp en druk nieuwe folder Frans, GH (bestuur ter goed- 

afkeuring) 

Gelijk met het ontwerpen 

van de huisstijl  

4. Ontwerp nieuwe website  Rob & GH Z.s.m. maar nadat de huisstijl 

ontworpen is 

5. Social media activeren (allereerst 

Facebook, dan de andere social media)  

GH Ideale situatie: wanneer de 

huisstijl klaar is 

6. Profilering Pand + promotie in de 

gemeentekern  

Math, Frans, GH Doorlopend 

7. Upload media, Google, Wikipedia  GH Wanneer er tijd is. Na 

inleveren plan  

8. Vrienden van het museum opstarten GH in overleg met Math (& bestuur) In overleg 
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marketinguitingen gekoppeld is, dient deze zo snel mogelijk ontworpen te worden (zie 

hoofdstuk 4.1).   

  

3. Nadat de huisstijl (lettertype, kleurenschema, logo) is aangepast, moet allereerst de folder 

vernieuwd worden. De huidige folders zijn op en medio maart worden de nieuwe folders 

verstuurd via Museum Eynderhoof (zie hoofdstuk 4.3.3). Het vernieuwen van de folders kan 

gelijk plaatsvinden met het maken van de huisstijl.   

 

4. Zoals eerder beschreven is ook de website aan vernieuwing toe. De huidige website is verouderd 

en moet overzichtelijker en visueel aantrekkelijker worden. Wanneer de huisstijl klaar is, kunnen 

het kleurenschema, het lettertype en de vormgeving ook in de website door worden gevoerd 

(zie hoofdstuk 4.3.1).  

 

5. Nadat de nieuwe huisstijl geïntroduceerd is, moet deze ook gecommuniceerd worden op social 

media (zie hoofdstuk 4.3.1). Met het gebruik van Facebook, Twitter en Instagram kan in een 

vroeg stadium worden aangevangen.19 Bijvoorbeeld al bij het communiceren van de nieuwe 

tentoonstelling ‘Van Ploeg naar Ploegendienst’.   

 

6. Om het pand duidelijker te profileren als museum, dient uitgezocht te worden wat de 

mogelijkheden zijn om banners en borden in en rond het pand te plaatsen. Het museum moet 

van buitenaf duidelijker herkenbaar zijn. Dit is momenteel slechts in beperkte mate het geval. 

Mensen die de fietsroute die langs het museum loopt gebruiken, moeten ‘getriggerd’ worden 

een bezoekje te brengen. Ook moeten horecabezoekers enthousiaster gemaakt worden het 

museum te bezoeken (zie hoofdstuk 4.3.1). Daarnaast moet in Panningen duidelijker 

gecommuniceerd worden dat zich vlakbij een museum bevindt en wat daar zoal te doen. 

  

7. Om het museum online beter zichtbaar te maken, wordt het streekmuseum geplaatst op diverse 

gratis websites zoals Wikipedia en dagjes uit websites. Daarnaast kan Google 

zoekmachineoptimalisatie worden ingezet om ervoor te zorgen dat het museum hoger in de 

zoekresultaten van Google verschijnt. En wordt het gebruik van Facebook advertenties 

overwogen (zie hoofdstuk 4.3.3).  

 

8. Wanneer alle relevante marketingmiddelen in werking zijn gezet, kan in samenwerking met het 

bestuur ook onderzocht worden of er een vriendenstichting in het leven geroepen wordt. Hier 

wordt vervolgens een stappenplan voor opgesteld (zie hoofdstuk 6).  

 

7.2. Prioriteit langere termijn en doorlopend 

                                                     
19 Note voor GH: op social media het museumkwartier, andere musea, gemeente, lokale bedrijven, politici etc. 

volgen.  

Wat Wie    Wanneer 

In willekeurige volgorde:   

1. Social media bijhouden GH Bij nieuwtjes, aankondigingen, 

evenementen, activiteiten, nieuwe 

tentoonstellingen etc.  
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• 1 + 2: Communiceren van relevante informatie betreffende het museum op social media en op 

de website, zoals beschreven in hoofdstuk 4.3.1.  

• 3: Persoonlijk contact zoeken met HALLO en VIA voor het aanleveren van relevante content, een 

terugkerend item etc. Vervolgens persberichten versturen bij iedere noemenswaardige activiteit 

of gebeurtenis. Persberichten worden voor versturen nagelopen door bestuurslid Henkjan 

Louman. Zie hoofdstuk 4.3.2.  

• 4: Wanneer een nieuwe website gebouwd is, wordt het ook mogelijk in te schrijven voor de 

nieuwsbrief. Deze wordt twee of vier keer per jaar verstuurd (afhangende van de hoeveelheid 

beschikbare informatie). Het bestuur zal met ideeën en voorstellen moeten komen voor het 

vullen van de brief. Zie hoofdstuk 4.3.2. 

• 5: Zie hoofdstuk 7.1.  

• 6: Onderzoek doen naar en inspiratie opdoen over te organiseren en uit te voeren publicitaire 

uitingen. Om zodoende up-to-date te blijven en ervoor te zorgen dat er genoeg activiteit rond 

het museum plaats blijft vinden.  

• 7: Uitzoeken wat Cultuurpad en het streekmuseum voor elkaar kunnen betekenen. Hoe kan het 

museum het onderwijs meer betrekken bij het museum? Aanvullend dient contact opgenomen 

te worden met gemeentelijke basisscholen om te inventariseren waar zij behoefte aan hebben. 

Op deze manier kan het museum (hopelijk) inspringen op de behoefte die er ligt vanuit het 

onderwijs. Zie hoofdstuk 4.3.4.  

• 8: Er kan een of twee keer per jaar een bijeenkomst in het museum georganiseerd worden. Op 

deze manier wordt de gemeenschap meer betrokken bij het streekmuseum en wordt het 

gemeenschappelijke draagvlak vergroot. In deze bijeenkomst worden omwonenden/ 

gemeentebewoners uitgenodigd om hun wensen en ideeën voor het museum te uiten. Een 

dergelijke brainstormsessie kan inzichtelijk maken wat er leeft binnen de gemeenschap en waar 

behoefte aan is. Zie hoofdstuk 4.3.2.   

• 9: Om mond-tot-mond reclame te bevorderen, moeten omliggende verblijfaccommodaties 

benaderd en uitgenodigd worden voor een persoonlijk bezoek. Dit moet leiden tot meer 

2. Website bijhouden GH Ibidem 

3. Contacten lokale media 

onderhouden (persberichten). Wat is er 

mogelijk; maandelijkse column? etc.). 

GH Ibidem 

4.  Nieuwsbrief opstellen en versturen GH met input van 

bestuursleden 

Nader te bepalen. Vier keer per jaar.  

5. Profilering pand GH, Math, Frans Doorlopend, wanneer hier tijd voor is. 

6. Bedenken en uitzoeken nieuwe 

promotiemiddelen 

GH Wanneer hier tijd voor is.  

In volgorde van prioriteit:   

7. Cultuurpad + scholen benaderen/ 

musea contacteren m.b.t. samenwerken  

GH, bestuur……? Eenmalig en vervolgens contacten 

onderhouden. 

8.  Bijeenkomsten organiseren GH, bestuur Wanneer relevant. Bijvoorbeeld voor het 

organiseren van tentoonstellingen. 

9. Verblijfsaccommodaties benaderen GH Wanneer hier tijd voor is. 

10. Vrienden van het Museum GH en bestuur Ibidem. 

11. Vrijwilligersplan opstellen en nieuwe 

vrijwilligers werven 

GH Ibidem. 

12. Museumvereniging uitzoeken/ 

stappenplan maken voor geregistreerd 

museum  

GH en  bestuur Ibidem. 
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museumbezoek onder toeristen: wanneer medewerkers affiniteit met het museum hebben is de 

kans op mond-tot-mond reclame een stuk groter. Zie hoofdstuk 4.3.3.   

• 10: Om meer inkomsten te werven en het draagvlak binnen de samenleving te vergroten, kan 

ook een vriendenstichting in het leven worden geroepen. Hierbij is het wel van belang dat er 

genoeg mensen zijn die zich bezighouden met de uitvoerende taken van deze stichting. Zie 

hoofdstuk 6.   

• 11: Het huidige vrijwilligersaantal is, met circa tien, aan de krappe kant. Om dit aantal uit te 

breiden, moet een vrijwilligersplan – en in een later stadium een vrijwilligersbeleid – op worden 

gesteld. Hier wordt ingegaan op werving van nieuwe vrijwilligers, de organisatiestructuur, 

taakomschrijvingen en het betrokken houden en bijscholen van vrijwilligers. Dit is ook van 

belangrijk om later (eventueel) in aanmerking te komen voor de Museumvereniging.  

• 12: Bekend staan als geregistreerd museum geeft een museum een kwaliteitskeurmerk. Met 

deze status maakt het streekmuseum ook meteen deel uit van de museumkaart en alle extra 

(gratis) publiciteit daaromtrent. Om hiervoor in aanmerking te komen moet wel aan een aantal 

strenge eisen voldaan worden. Desalniettemin is het de moeite waard waar mogelijk aan 

onderdelen te werken. Zie hoofdstuk 4.3.1.  

Er is in deze selectie bewust gekozen het betaald adverteren achterwege te laten. In overleg kunnen 

enkele van de huidige advertenties gecontinueerd worden, maar hier ligt niet de prioriteit. Adverteren 

is in verhouding duur en levert niet veel extra bezoekers op. Dit budget kan beter besteed worden om 

per activiteit en/ of tentoonstelling, afhangende van het budget en de te bereiken doelgroep, een aparte 

flyer/ poster te laten maken, drukken en distribueren, Facebook advertenties in te zetten of 

museummedia te raadplegen.  

Naast deze marketing gerelateerde werkzaamheden, zijn er ook activiteiten en tentoonstellingen die 

bedacht, georganiseerd en uitgevoerd moeten worden. Hier wordt in de afsluitende twee hoofdstukken 

9 en 10 kort en bondig op ingegaan. 
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8. Productontwikkeling 
 

In dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verdienmodellen van Museum 

Peel en Maas. De entreeprijzen, de museumwinkel en in hoofdstuk 9 de te organiseren evenementen en 

activiteiten. Hoe staat het momenteel met deze ‘producten’; zijn deze marktconform en interessant 

genoeg voor de doelgroepen?  

8.1. Entreeprijzen  

De entreeprijzen van het streekmuseum zijn als volgt: 

• Vanaf 13 jaar 3,00 euro p.p.; 

• Kinderen t/m 12 jaar onder begeleiding gratis; 

• Museumkaarthouders 2,00 euro p.p; 

• Groepen vanaf 15 personen 2,00 euro p.p.; 

• Rondleidingen 25,00 euro.      

In de marketingwereld zijn er meerdere manieren waarop een organisatie zijn prijsstelling hanteert. 

Volgens Nima-A  (marketing kernstof) zijn deze globaal op te delen in: kostengeoriënteerde prijsstelling, 

concurrentiegeoriënteerde prijsstelling en vraaggeoriënteerde prijsstelling.20  

• Bij de kostengeoriënteerde prijsstelling wordt er uitgegaan van de kostprijs van een product. 

Hierbij komt er naast de gemaakte kosten nog een percentage bij voor de marketing en daar 

bovenop een winstopslagpercentage. Deze prijsstelling wordt vaak gebruikt bij de verkoop van 

auto’s: hoe lager de prijs, hoe meer er (normaal gezien) van verkocht worden.  

• Bij de concurrentiegeoriënteerde prijsstelling wordt de prijszetting vooral bepaald door wat de 

concurrentie aanbiedt. De prijs van de concurrenten wordt als uitgangspunt genomen. Hierbij 

wordt een verschil gemaakt in follow the leader pricing (het vaststellen van de prijs door middel 

van het volgen van de marktleider), me-too pricing (hierbij staat de prijs nagenoeg vast, 

bijvoorbeeld bij olie), premium en discount pricing (hierbij gaat de organisatie met zijn prijs net 

iets boven of onder de concurrentie zitten) en de stay-out en put-out pricing (het hanteren van 

een lage prijs om de concurrentie af te schrikken, of een bestaande concurrent de markt uit te 

werken).  

• Bij de vraaggeoriënteerde prijsstelling wordt er naar de vraag van een product gekeken. 

Wanneer er veel vraag is, zal de prijs stijgen. Er kan hierbij sprake zijn van prijsdiscriminatie (het 

product blijft hetzelfde, maar de prijzen verschillen voor verschillende groepen afnemers) of 

psychologische prijszetting (een product voor een hoge prijs aanbieden, zodat dit impliceert dat 

het product van hoogwaardige kwaliteit is).  

De prijszetting van musea gebeurt via de concurrentiegeoriënteerde methode. Hierbij hebben de grote 

museale instellingen (bijvoorbeeld: Van Goghmuseum, Rijksmuseum en het Stedelijk Museum) een prijs 

gehanteerd die ligt tussen de 15 en 20 euro. Dit ligt onder de prijs van andere populaire dagjes uit zoals 

pretparken en dierentuinen. Binnen de museale sector hanteren de grote instellingen premium pricing: 

                                                     
20 Drs. Smal, J.C.A., Tak, A.A.M.M. Marketing kernstof-A. Noordhoff Wolters. Groningen. 2005: 348 - 352 
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een relatief hoge entreeprijs in vergelijking met kleinere instellingen maar (relatief) marktconform als er 

wordt gekeken naar andere dagjes uit.  

De middelgrote culturele instellingen maken gebruik van de going rate pricing. Zij hanteren een lagere 

prijs dan de grote instellingen, omdat ze weten dat ze onvoldoende onderscheidend zijn op het gebied 

van collectie en locatie. Deze musea hanteren een gemiddelde prijs van circa 12 euro. De kleine culturele 

instellingen hanteren vooral discount pricing. Ze moeten de klant aantrekken door middel van de prijs. 

De prijs ligt hierdoor relatief laag: tussen de 3 en 8 euro. Zie bijlage 5 voor een overzicht van de 

entreeprijzen bij musea van verschillende groottes. 

Bij musea is ook sprake van prijsdiscriminatie; er worden immers verschillende prijzen gevraagd voor 

hetzelfde product. Er is namelijk geen verschil in product, maar in marktsegmenten. De doelgroepen 

kinderen en in mindere mate senioren, kunnen bij culturele instellingen regelmatig voor een 

gereduceerd bedrag naar binnen – terwijl het product hetzelfde is. De entreeprijzen voor kinderen 

verschillen per museum. Steeds meer culturele instellingen laten kinderen/ jongeren gratis naar binnen. 

Bij de grote Nederlandse museale instellingen kunnen kinderen en jongeren, variërend in leeftijd van vijf 

tot achttien jaar, gratis naar binnen. Deze museums hanteren geen speciale prijs voor senioren. Bij de 

kleinere instellingen variëren de entreeprijzen voor kinderen/ jongeren ook van gratis tot een ‘x’ bedrag. 

Senioren krijgen af en toe korting bij kleinere musea. Zie bijlage 5 voor meer informatie. 

Museumbezoekers bezoeken vaak een museum in het kader van een dagje uit. Hierbij laten ze zich 

slechts in beperkte mate leiden door de prijs. Bij een dagje uit komen immer ook andere kosten kijken, 

zoals de reiskosten en consumpties. Wanneer mensen cultureel geïnteresseerd zijn, laten zij zich minder 

snel weerhouden van een bezoek, ook bij een relatief hoge entreeprijs. Maar wanneer men minder 

geïnteresseerd is in musea leidt een lagere entreeprijs, of zelfs gratis entree, niet sneller tot een bezoek. 

Toeristen, zowel nationaal als internationaal, zijn nog minder gevoelig voor de hoogte van de 

entreeprijs.21 De entreeprijs is uiteraard ook verbonden aan hetgeen je te bieden hebt aan de bezoeker, 

hoe groot de culturele instelling is en hoelang een bezoek (ongeveer) duurt.   

Ook blijkt het gratis maken van musea voor kinderen in de praktijk niet meer kinderen aan te trekken. 

Het moet voor kinderen leuk zijn om een museum te bezoeken. Het programma van een museum moet 

aansluiten op hun interesses en belevingswereld. Daar komt bij dat niet kinderen, maar ouders meestal 

de initiators zijn om een museum te bezoeken. Dus om meer kinderen naar het museum te krijgen zou 

het niet voor kinderen, maar voor ouders aantrekkelijker gemaakt moeten worden om langs te komen. 

Voor ouders is het vooral belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben. Eigenbelang komt op de 

tweede plaats.22   

Museum Peel en Maas zou de huidige entreeprijzen kunnen heroverwegen. De onderstaande prijzen 

zijn opgesteld naar aanleiding van concurrerende prijzen.  

• Volwassenen (ouder dan 12 jaar): 5 euro. Deze prijs is inclusief audiotour of een gratis kop koffie 

of thee bij de Gasterie;  

• Kinderen tot en met 12 jaar: gratis (inclusief audiotour voor kinderen of een drankje);  

• Vrienden van het museum: gratis; 

• Rondleidingen: 30 euro. Dit is exclusief de entreeprijs; 

                                                     
21 Goudriaan, R., Been, I., Visscher, C.M.  Musea en plein publique. Den Haag. 2002: 2, 3 
22 Kinderen en Museumbezoek. Nederlandse Museumvereniging Amsterdam. 2011 
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• Huren van de museale ruimte voor vergaderingen etc.: prijs verschilt per invulling.    

 

8.2. Museumwinkel  

Het bezoeken van een museum is meer dan primair het bezoeken van een tentoonstelling. Een museum 

wordt aangedaan als een dagje uit. Bij een museumbezoek besteden mensen de helft van de tijd in de 

tentoonstellingsruimte. De andere helft van de tijd brengt men door in de horecagelegenheid, wc en in 

de museumwinkel. Dit alles bij elkaar biedt de totale museumervaring. Hieruit blijkt dat de 

museumwinkel een belangrijk onderdeel uitmaakt van een museum.23 De essentie van de museumwinkel 

wordt kernachtig samengevat in onderstaand citaat: 

‘’A true museum store is a hybrid, a cross between a gift shop and a museum exhibit. It is an integral 

part of the museum that contributed to the museum and that contributed to the institution’s stated 

purposes both financially and educationally.’’’24   

De museumwinkel voorziet ook in een behoefte: het verlangen van een bezoeker om iets te kopen. Waar 

een bezoeker in een galerie kan kopen wat hij ziet, is dit bij een museum niet het geval. Om aan dit 

verlangen tegemoet te komen is er de museumwinkel. De winkel biedt tastbare herinneringen en 

souvenirs voor de bezoeker. Naast de behoefte van mensen om iets te kopen als aandenken, heeft de 

museumwinkel nog enkele functies:25    

• Een informatieve en educatieve functie; 

• Het werven van inkomsten; 

• Het bieden van dienstverlening;  

• Promotie van het museum;  

• Het stimuleren van een museumbezoek.  

Voor een museumwinkel is het van belang dat deze toegankelijk is – gemakkelijk te vinden en 

aantrekkelijk qua aankleding – en dat de aangeboden producten doelgroepgericht zijn. Naast de 

doelgroepen van het museum, worden er voor de museumwinkel drie doelgroepen onderscheiden: de 

toeristen, kinderen en senioren. De toeristen (dag- en verblijfsrecreanten) zijn de big spenders; zij kopen 

gemiddeld de meeste en duurste souvenirs. Kinderen willen vaak een aandenken aan hun uitstapje en 

senioren zijn leergieriger. De laatste jaren is de museumwinkel een steeds belangrijker onderdeel van de 

museale promotie geworden. Er wordt door middel van een huisstijl een sterk merk gecreëerd. Deze 

merkcreatie houdt in dat het merk en de huisstijl op veel verschillende producten gecommuniceerd 

worden. Dit is eveneens gunstig voor de naamsbekendheid en de uitstraling van het museum.26 

Het primaire product dat museumwinkels aanbieden zijn boeken. Veel mensen willen immers graag 

achtergrondinformatie over het betreffende museum of een tentoonstelling. Tabel 9 laat zien dat 

boeken tot de meest voorkomende producten behoren die worden aangeboden in de museumwinkel. 

Tevens laat deze tabel zien welke producten er nog meer veelvuldig voorkomen in het assortiment.27  

                                                     
23 Kotler, N.G., Kotler, P., Kotler, W.I., Museum Marketing & Strategy. 2008 
24 Theobald, M, M. Museum Store Management. 2000 
25 Vrehen, B. Hoe kan men de museale ervaring doortrekken in de museumwinkel? Provinciale Hogeschool Limburg. 

2008: 6-18 
26 Ibidem.  
27 Ibidem.  
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Tabel 9. 

Het gemiddelde bedrag dat iemand uitgeeft in een museumwinkel ligt op 5,43 euro. Bij impulsaankopen, 

vooral door toeristen, ligt dit bedrag beduidend hoger: twintig euro. Verder lopen de prijzen van 

museumwinkelobjecten sterk uit elkaar: van 0,50 euro voor een magneet tot 750 euro voor een vaas. Tot 

het invoeren van een dergelijke duur artikel wordt vaak overgegaan zodat de overige artikelen minder 

duur lijken. De hoogste winst behalen musea op artikelen die gerelateerd zijn aan het museum. De winst 

op boeken en catalogi ligt op veertig procent en bij souvenirs en snuisterijen op 150-200 procent. 

Grotere musea behalen vooral winst op de souvenirs. Kleinere museums op boeken en catalogi. De trend 

is dat musea met hun winkelassortiment steeds meer inspelen op hun doelgroepen. Zo worden er voor 

senioren brillendoosjes, toiletartikelen, adresboekjes e.d. aangeboden. Tevens is deze doelgroep 

geïnteresseerd in de al bestaande producten zoals boeken en catalogi.28 Museumwinkelartikelen voor 

kinderen moeten niet te duur zijn. Deze doelgroep heeft immers minder te besteden. Het aanbod voor 

kinderen bestaat meestal uit spelletjes of speelgoed, verbonden aan de collectie.   

Museum Peel en Maas verkoopt in haar huidige museumwinkel publicaties met betrekking tot de 

Romeinen en de geschiedenis van Peel en Maas. Voor kleinere museale instellingen is dit, zoals 

hierboven beschreven, een goed verdienmodel. De merknaam en de collectie van kleine musea zijn in 

de meeste gevallen niet toereikend genoeg om aansprekende, goed verkopende kleine souvenirs te 

laten produceren. Streekproducten, in het geval van Museum Peel en Maas kan gedacht worden aan 

vlaai, speciaal bier, roggebrood en koek, zijn niet praktisch in de verkoop in verband met houdbaarheid 

in combinatie met relatief lage bezoekersaantallen en beperkte openingsuren.29 Deze producten zijn wel 

verkrijgbaar bij het VVV kantoor in Panningen. Het aanbieden van kleinschalige, toegankelijk geschreven 

en geprijsde publicaties is een relevante product voor de verkoop. Als aanvulling voor een afwisselender 

assortiment kan het museum uitbreiden met producten die goedkoop in productie zijn, een grote 

winstmarge hebben en waar geen houdbaarheidsdatum op zit. Maar die wel betrekking hebben tot de 

verhalen die het museum vertelt. Denk bijvoorbeeld aan een goedkope replica van de gouden peelhelm, 

magneten, boekenleggers, sleutelhangers of een dvd met het verhaal van de Gouden Peelhelm 

toegankelijk gemaakt voor kinderen. Op items zoals de boekenlegger, een magneet of een sleutelhanger 

kan ook goed het nieuwe logo en de huisstijl gecommuniceerd worden.   

                                                     
28 Vrehen, B. Hoe kan men de museale ervaring doortrekken in de museumwinkel? Provinciale Hogeschool Limburg. 

2008: 6-18 
29 Bij de horeca van Kerkeböske wordt wel vlaai verkocht. 
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9. Evenementen & Activiteiten  
 

Museum Peel en Maas moet meer publiek aan gaan trekken, een groter maatschappelijk draagvlak 

krijgen, actiever worden en eveneens meer eigen inkomsten genereren. Naast het organiseren van 

tentoonstellingen, zie hoofdstuk 10, is ook het arrangeren van activiteiten een goede manier om meer 

mensen bij het museum te betrekken. Op dit moment organiseert het streekmuseum regelmatig 

filmvertoningen en lezingen over de Tweede Wereldoorlog en was er een cursus over de Middeleeuwen 

te volgen. In de toekomst moet dit geïntensiveerd worden. Hierbij kunnen evenementen met een puur 

cultuurhistorische insteek, denk aan historische lezingen, cursussen of rondleidingen over een bepaald 

thema, afgewisseld worden met activiteiten waarmee in wordt gespeeld op maatschappelijk relevante 

thema’s. Denk aan regio gebonden vieringen van Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval of de opvang van 

vluchtelingen in de gemeente. Deze evenementen zijn vooral gericht op de inwoners van de gemeente 

Peel en Maas. Het is dan ook van belang goed te peilen waar er binnen de gemeente vraag naar is. Wat 

willen de bewoners zelf graag doen?  

Hieronder wordt de aanzet gegeven voor potentieel te organiseren evenementen en activiteiten. Het 

betreft vooral ideeën; wanneer relevant en goedgekeurd door het bestuur kan tot nadere uitwerking 

over worden gegaan. Deze evenementen draaien vooral om het creëren van draagvlak in de omgeving; 

om de maatschappelijke betrokkenheid bij het museum te bevorderen. Daarnaast profileert het museum 

zich als moderne culturele instelling die buiten haar muren en collectie om denkt, én wordt het imago 

verstevigd als dé culturele plek binnen de gemeente. De doelgroepen die hiermee worden bereikt zijn 

vooral bewoners van de gemeente: gezinnen met kinderen, senioren, cultureel geïnteresseerden en 

incidenteel jongeren.   

Voor het opzetten, uitvoeren en begeleiden (vooral bij kinderen) zijn vrijwilligers nodig.  Afgezien van 

de randvoorwaarden die door het museum geregeld worden, zoals knutselspullen, inzet vrijwilligers, 

ruimte, kleine benodigdheden etc., moet per evenement worden bekeken of sponsoring van materialen 

mogelijk is en of er samengewerkt kan worden met lokale ondernemers en verenigingen.   

Wat?   

Aanbieden cursussen binnen het museum (bijvoorbeeld een schilder--, tekencursus.) 

Cultuurhistorische lezingen / verhalen vertelsessie (over de geschiedenis van de gemeente, of over 

een tijdelijke tentoonstelling of ander relevant thema. Bijvoorbeeld een keer per maand.) 

Sinterklaas (kinderen hun schoen laten zetten in het museum; korte tentoonstelling; mensen 

herinneringen laten ophalen aan Sinterklaas.30) 

Kerstmis (Voor kinderen: maak je eigen kerstboom, kerstkaart, kerstbal. Ga op de foto met de 

kerstman?)  

Halloween (Kinderworkshop griezeldingen maken. Voorlezen van spannende verhalen. Speurtocht 

naar griezelige objecten in het museum)  

                                                     
30 http://museumboerderij.nl/sinterklaas-zondag-2-december-2018/ 

http://museumboerderij.nl/sinterklaas-zondag-2-december-2018/
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Pasen (verstop eieren voor kinderen die ze moeten zoeken; eieren verven of andere 

kinderworkshop).  

Dierendag (teken of knutsel je favoriete (fantasie) dier) en krijg een klein presentje voor je huisdier).  

Carnaval (tijdelijke (foto)tentoonstelling over de geschiedenis van carnaval in de gemeente. Met 

kostuums. In carnavalsoutfit? Dan mag je gratis naar binnen)  

Culturele nieuwjaarsborrel in het museum voor bewoners van de gemeente 

Museum in het donker (rondlopen met zaklamp en ontdekken/ speurtocht) 

Jaarlijkse Open Dag (gratis toegang met verschillende activiteiten: rondleidingen, workshops, 

lezingen, werven vrijwilligers etc.) 

Actief participeren tijdens Open Monumenten dag (Wat doen andere musea; wat gebeurt er nog 

meer in de gemeente; wat is leuk en relevant te ondernemen en op in te springen?) 

(Jaarlijkse?) Proeverijen van plaatselijke lekkernijen (aangeboden door lokale producenten en 

ondernemers) 

Jaarlijkse terugkerend evenement voor het goede doel (bv KIKA) (denk bijvoorbeeld aan mensen die 

een tegeltje op een wand bij de museumingang kunnen kopen met een persoonlijke boodschap 

gerelateerd aan een thema. De opbrengsten gaan naar het goede doel)   

Breng het museum naar senioren (laat senioren herinneringen ophalen aan vroeger aan de hand 

van museale objecten. Deze verhalen kunnen vervolgens weer verzameld en gecommuniceerd 

worden). En/ of biedt een arrangement aan voor deze doelgroep (samenkomst met koffie en vlaai, 

museumbezoek waarbij onder begeleiding bezoekers herinneringen ophalen aan vroeger a.d.h.v. 

objecten.) 

Peel en Maas cultuurtour? (Een vanuit de gemeente geïnitieerde tour langs de culturele 

hoogtepunten in de gemeente, waarbij een bezoekje aan het streekmuseum natuurlijk niet mag 

ontbreken).   

Bewoners van de gemeente uitnodigen en vragen hun favoriete object mee te nemen. Een object 

dat voor hun waarde heeft. Welke waarde en waarom? Deze verhalen/ interessantste verhalen 

bundelen in expositie, op de website en in een boekje? 

De Nacht van het Dorp (op 26 oktober 2019 vindt de tweede editie plaats van dit evenement. 

Gemeenschapsparticipatie staat centraal. Op deze avond openen particulieren en bedrijven en 

verenigingen hun deuren voor iedereen. Centraal staat het bevorderen van de  leefbaarheid, brede 

samenwerking en verbinding).   

Kies je Erfgoed (mensen oproepen objecten aan te leveren die voor hun waarde vertegenwoordigen. 

Deze verhalen vertellen, bijvoorbeeld via de social & lokale media) 

https://www.nachtvanhetdorp.nl/index.php
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Jaarlijks terugkerende Romeinse Dag/ Dag van de Peelhelm (Romeinen langs laten komen en een 

dag wijden aan de geschiedenis van de Gouden Peelhelm met activiteiten voor kinderen. 

Bijvoorbeeld: maak je eigen Peelhelm)  

Groepsarrangement (ontvangst met koffie en gebak, museumbezoek met rondleiding en vervolgens 

een lunch(?) en/ of lokale activiteit).  

Kinderworkshops en kinderfeestjes (zie hieronder) 

 

Om een jongere doelgroep naar 

het museum te krijgen is het 

organiseren van kinderworkshops 

en kinderfeestjes een goede optie. 

De kosten hiervoor hoeven niet 

hoog te zijn. Wel moet er 

voldoende begeleiding aanwezig 

zijn. Museum de Vier Quartieren 

(Oirschot) organiseert bijvoorbeeld 

jaarlijks iedere maand 

verschillende workshops voor 

kinderen. Zie afbeelding links. Ook 

het organiseren van een kinderfeestje behoort daar tot de mogelijkheden. Tijdens een kinderfeestje 

wordt een activiteit uitgekozen: knutselen, escape room & speurtocht of leren bandje maken, krijgt de 

jarige een verrassing en zijn een drankje en een hapje inbegrepen. De activiteit vindt doorgang bij 

minimaal zes en maximaal acht kinderen, met twee (vrijwillige) begeleiders vanuit het museum.  

In verlengde hiervan kan het eveneens interessant zijn om de buitenschoolse opvang (BSO) te 

benaderen. Er bevinden zich in Peel en Maas vijftien buitenschoolse opvangcentra. Als cultureel en 

bovenal leuk en verantwoord uitje kan men in groepsverband het museum bezoeken. Hier kan aanbod 

op maat voor gemaakt worden. Denk aan een interactieve rondleiding voor kinderen of een workshop 

met een drankje. Ook kan hiervoor bijvoorbeeld samen worden gewerkt met het IVN Helden.  

Verder moet met dergelijke evenementen vooral ingesprongen worden op maatschappelijk relevante 

thema’s wanneer deze zich aandienen. Denk aan algemene thema’s met betrekking tot gezondheid en 

integratie, maar ook interessante activiteiten met betrekking tot de lokale cultuur.  

http://www.heiblumkehorses.nl/
http://groepsarrangementenindekempen.nl/eersel/
http://www.museumdevierquartieren.nl/winterfeesten%2C-deel-twee/kinderworkshops
http://www.museumdevierquartieren.nl/mogelijkheden/kinderfeestje
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/zoeken/BsoZoekResultaten.jsf?currentPage=0&verantwoordelijkeGemeente=1894&zoekHistorischeNaam=false&zoekStatusSoort=Ingeschreven
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10. Tentoonstellingen 

 

In dit afsluitende hoofdstuk wordt ingegaan op de tentoonstellingen van het streekmuseum. In 

hoofdstuk 1 is beschreven wat er in het museum te zien en te doen is op het gebied van vaste en tijdelijke 

tentoonstellingen. In dit hoofdstuk wordt advies uitgebracht wat er verbeterd moet worden in de vaste 

opstelling. Daarnaast worden ideeën geopperd voor te organiseren tijdelijke tentoonstellingen. Bij het 

bedenken en uitvoeren van tentoonstellingen is het belangrijk dat het museum niet eenzijdig enkel 

informatie verstrekt. Deze vorm van tentoonstellen is gedateerd. Volgens de Museumvereniging is ‘’het 

museum van morgen geen zender van informatie. Het nodigt uit tot dialoog en reflectie, actief meedoen, 

beleven en genieten.’’’31 Naast het organiseren van (tijdelijke) tentoonstellingen, het liefst met 

interactieve elementen erin, zijn aan de tentoonstelling gekoppelde activiteiten van belang. Idealiter 

gericht op je verschillende doelgroepen.  

 

10.1. Vaste en Tijdelijke Tentoonstelling  

In de vaste tentoonstelling laat een museum zien wie ze zijn, waar ze voor staan en aan de hand van 

welke objecten ze een verhaal vertellen. Hierbij is het voor musea belangrijk dat ze een duidelijke focus 

hebben. Het liefst onderscheidend van andere musea. De Museumvereniging stelt: ‘’een museum dat 

‘alles doet en alles kan’ vindt nooit echt aansluiting bij publiek en sponsors. Want: ‘Wie alles doet, 

excelleert in niemands aandachtsgebied. En: ‘’helderheid over wie je bent en voor wie je wilt zijn, is 

essentieel, om effectief programma’s te kunnen ontwikkelen, publiek te trekken en aan je te binden, 

partners te vinden en sponsors te benaderen.’’32 Daarnaast stipt de Museumvereniging zeer nadrukkelijk 

het belang aan van draagvlak binnen de gemeenschap. Samenwerken en luisteren naar wat mensen 

willen zien en doen binnen een museum, zijn significante pijlers van een moderne museale instelling. De 

bezoeker staat centraal en er moet ingespeeld worden op diens behoeften:  

‘’Een museum behoort zich bewust te zijn van de ambities en belangen van zijn omgeving. Dat betekent 

dat een museum daarover het gesprek aangaat met zijn stakeholders: publiek, omwonenden, vrienden 

en relaties, politiek, ambtenaren, maatschappelijke organisaties, samenwerkingspartners, sponsors en 

bedrijfsleven. Het museum doet er verstandig aan bij het bepalen van zijn profiel, waar mogelijk, 

rekening te houden met de belangen van zijn omgeving. Het wordt daarmee heus geen speelbal van 

zijn omgeving, want de regie ligt bij het museum zelf. Maar een museum dat zich niet verdiept in de 

behoeften van anderen, vindt nooit de juiste ingang en bewoordingen om de eigen ambities scherp 

naar voren te brengen bij anderen en verliest daardoor draagvlak. Zonder draagvlak en wortels is elk 

museum uiteindelijk ten dode opgeschreven.’’33 

Aan de hand van objecten vertelt het museum een verhaal voor haar bezoekers. Voor het streekmuseum 

is het belangrijk na te denken over het verhaal dat verteld wordt. De bezoeker moet hierbij centraal 

staan. Waarom wil wat vertellen, voor wie en hoe? Wat is de rode draad? Wat leer je er? Wat is het 

museum en waar staat het voor? Wat is momenteel de maatschappelijke relevantie? Waar haal je de 

                                                     
31 Museumvereniging, Musea voor Mensen, 2014, 18 
32 Museumvereniging, Musea voor Mensen, 2014, 21-22 
33 Ibidem, 21.  
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verhalen die je wilt vertellen vandaan? Hoe kan het museum nieuwe objecten verwerven? Met deze 

vragen in het achterhoofd volgen hieronder een aantal adviezen, welke ondergetekende samen met het 

uitvoerende bestuur, de heemkundevereniging en incidentele externe hulp uit kan voeren. In 

willekeurige volgorde:  

1. Ruim op in de tentoonstellingszalen. Zorg voor een opgeruimde en nette expositie. Durf te 

selecteren wat wel en niet tentoongesteld wordt. Op deze manier kunnen bepaalde objecten 

beter worden uit- en toegelicht. Vooral op de eerste verdieping is regelmatig sprake van een te 

vol geheel, waardoor potentieel interessante objecten ondergesneeuwd raken.  

2. Durf ook objecten af te stoten die weinig tot geen historische waarde hebben voor het museum, 

of waar simpelweg meerdere varianten van zijn. In het verlengde hiervan: ruim de kelder op. Op 

deze manier wordt ruimte gecreëerd om overbodige objecten die nu in de tentoonstelling staan, 

op te slaan. Een opgeruimd museum oogt veel netter en professioneler naar het publiek toe.  

3. Werf op actieve wijze nieuwe objecten. Denk bijvoorbeeld aan het raadplegen van bewoners in 

de gemeente. Vraag welke interessante en voor hen belangrijke objecten ze in huis hebben. 

Deze verhalen kunnen vervolgens ook weer verteld worden in of via het museum. Wat voor 

objecten vinden bewoners van belang om door te geven aan hun kinderen en waarom?  

4. Wat verder bijdraagt aan een betere beleving voor het publiek, zijn duidelijke tekstbordjes en 

informatie bij de tentoongestelde objecten. Eventueel met een korte toelichting. Alles conform 

de nieuwe huisstijl.   

5. Ook de belichting en kleurstelling binnen de expositie moeten geoptimaliseerd worden. Deze 

aspecten moeten samen met de herziening van enkele ruimtes (de WO2 kamer die wordt 

uitgebreid, de dorpskamers die samengevoegd worden, de Middeleeuwen kamer die wordt 

toegevoegd) doorgevoerd worden.  

6. De huidige routing door het museum is aan een revisie toe. Er moet bekeken worden hoe deze 

verbeterd kan worden, zodat de bezoeker makkelijker en logischer kan laveren tussen de 

museale ruimtes.  

7. Om het museumbezoek te verlengen en het verhaal dat het museum wilt vertellen duidelijker 

over te brengen, kan een audiotour in worden gevoerd. Aan de hand van een goede en 

gepassioneerde verteller wordt de bezoeker aan de hand genomen door de tentoonstelling. 

Vooral voor kinderen kan dit een leuke extra dimensie aan het bezoek geven. De verteller vertelt 

interessante weetjes en beweegt kinderen om op een interactieve manier door de 

tentoonstelling te lopen. Hierbij kunnen bijvoorbeeld oude tentoongestelde objecten 

gekoppeld worden aan nieuwe objecten; zo ging het vroeger en zo gaat het nu. Om het geheel 

nog interactiever te maken kan ook een vragen- doe-lijst mee worden gegeven. Het vertelde 

verhaal moet vanzelfsprekend goed onderbouwd zijn, op een pakkende manier verteld worden 

en niet té lang duren.  

8. Het invoeren van een audio systeem verhelpt ook het huidige probleem van  galmende 

televisieschermen, die door de ruimtes en het museum echoën. Het aansluiten van koptelefoons 

zou op korte termijn een goede oplossing van dit probleem zijn.  

9. Om het kindvriendelijke imago verder te versterken, is het voor kinderen leuk om zich bij 

binnenkomst te verkleden als stoere Romein of prinses. Wellicht kan er een doe-ruimte voor 

kinderen gecreëerd worden; hier kunnen ze lekker actief bezig zijn, bijvoorbeeld aan de hand 

van een workshop. Misschien in samenwerking met het IVN?   
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10. Bied kinderen een leuk extraatje wanneer ze het museum verlaten. Bijvoorbeeld in de vorm van 

een kleurplaat, met daarop bijvoorbeeld museumobjecten of iets anders met betrekking tot het 

museum.  

Bij het bedenken van tijdelijke tentoonstellingen moeten door het bestuur geopperde ideeën meer 

opgepakt en uitgevoerd worden. Dit in samenwerking met de heemkundevereniging, ondergetekende 

en waar nodig externe expertise. Het museum moet niet schromen te inventariseren wat er leeft in de 

samenleving. Denk aan het inspelen op carnaval, Sinterklaas, speelgoed van vroeger, het sportsucces 

binnen de gemeente (BEVO), het kortstondig tentoonstellen van amateurkunst en het 110-jarig jubileum 

van het vinden van de Gouden helm in 2020. 

Ook hoeven tentoonstellingen niet per se in het museum plaats te vinden. Soms is het beter een ander 

medium in te zetten: de website, of een visueel verhaal te delen via Instagram of Facebook. Ook is het 

van belang op termijn korte enquêtes af te nemen onder bezoekers. Hun mening is relevant om te peilen 

wat er verbeterd kan worden binnen het museum.   
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11. Aanbevelingen   

 

1. Treed met het museum meer naar buiten. Vooral op het gebied van tijdelijke tentoonstellingen 

en activiteiten moet een stap gezet worden. Dit zorgt voor meer bezoekers en meer reuring 

rond het museum.  

2. Herschrijf de missie tot een duidelijker en pakkender geheel. Denk goed over waar het museum 

voor staat en voor wie het er is.  

3. Stel een eenduidige huisstijl op. Vernieuw het logo, de kleurenstelling en het lettertype. Voer dit 

door in alle marketingmiddelen (op social media, de website, de folder). Communiceer dit logo 

ook op de envelop en eventueel op kleine artikelen voor de museumwinkel.  

4. Bouw een nieuwe moderne, overzichtelijk website, conform de nieuwe huisstijl. Ook wordt hier 

een nieuwsbrief toegevoegd. 

5. Ontwerp een nieuwe folder. De folder moet duidelijk en visueel aantrekkelijk zijn. Denk ook aan 

de doelgroep die je aan wilt spreken. Voer hier de nieuwe huisstijl met de kleuren van het 

vernieuwde logo in door.  

6. Intensiveer het social media gebruik om een bredere en jongere doelgroep te betrekken bij het 

museum.  

7. Publiceer meer in lokale en regionale media, zowel digitaal als op papier, om zichtbaarder te 

zijn binnen de gemeenschap.  

8. Profileer het pand meer van de buitenkant én de binnenkant. Via borden, banners en de folder.  

9. Bevorder de mond-tot-mond reclame, vooral via omliggende verblijfaccommodaties om meer 

toeristen aan te trekken.  

10. Maak het museum makkelijker online vindbaar door meer upload media te plaatsen.  

11. Promoot het museum meer in de kern van de gemeente, daar waar de meeste natuurlijke 

aanloop is: in Panningen. Denk aan het plaatsen van posters en banners op plekken waar dit 

mogelijk is. Bijvoorbeeld bij de VVV, in lege panden, in buurthuizen en supermarkten.  

12. Richt je op activiteiten en workshops voor kinderen, en meer op educatie voor scholen. 

Zodoende wordt het museum ook interessanter voor gezinnen. Ga samenzitten met 

omliggende scholen om te bekijken wat mogelijk is op het gebied van educatie.  

13. Zorg ervoor dat kinderen zich bij binnenkomst kunnen verkleden. Dit draagt bij aan de totale 

museumbeleving voor het kind. Vervolgens moeten voor kinderen speciale activiteiten bedacht 

worden om het bezoek nog leuker te maken. Denk aan het verbeteren van de speurtocht, het 

weggeven van een presentje (bijvoorbeeld een kleurplaat of sleutelhanger) en het invoeren van 

een audiotour (zie hieronder).   

14. Voer een audiotour in om het museumbezoek te verlengen en het bezoek dynamischer en 

interessanter te maken, voor zowel volwassenen als kinderen.  

15. Voordat de audiotour in wordt gevoerd, is het raadzaam koptelefoons bij de schermen in de 

museumzalen te hangen. Op deze manier galmen de verschillende tv schermen niet door het 

museum.  

16. Stel meer objecten tentoon bij tijdelijke exposities. Zo wordt het geheel aantrekkelijker en 

driedimensionaler. Schuw hier de samenwerking met andere musea niet. Bekijk welke objecten 

nodig zijn en zoek uit waar deze zich bevinden. Ook blijft de bezoeker langer in de 

tentoonstelling als er meer te zien en te beleven valt.  
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17. In het verlengde hiervan dragen geluidseffecten op de achtergrond bij aan een betere beleving 

voor de bezoeker. 

18. Doe meer met belichting. Licht de voor het museum belangrijke objecten meer uit, om ze zo 

meer onder de aandacht te brengen.  

19. Bekijk of de routing nog goed loopt en hoe deze verbeterd moet worden. 

20. Zorg voor opgeruimde en minder volle tentoonstellingszalen. Less is more. Dit oogt netter en 

professioneler.   

21. Geef consequent en gedegen informatie in het museum over wat er te zien is. Maak duidelijke 

tekstbordjes bij objecten en herzie de grotere museale tentoonstellingsteksten. Gebruik 

hiervoor de kennis die ligt bij de heemkundevereniging.  

22. Durf (overbodige) objecten af te stoten en durf ook te selecteren. Dit zorgt voor een duidelijker 

collectieprofiel en voor meer fysieke ruimte.  

23. Denk na over een herziening van de entreeprijs. Combineer dit bijvoorbeeld met het 

introduceren van de audiotour of een drankje bij Kerkeböske.   

24. Probeer op meer dagen geopend te zijn. Ga bijvoorbeeld ook op zaterdag open en in de 

schoolvakanties.  

25. Tracht binnen de gemeente meer samen te werken met particulieren, verenigingen, bedrijven 

en omringende musea. Dit om het draagvlak binnen de regio te vergroten.  

26. Peil wat er leeft binnen de gemeenschap. Wat verwachten zij van het museum en wat willen zij 

hier zien en doen?    

27. Probeer meer aandacht en bewustzijn binnen de gemeente te creëren voor lokaal erfgoed. 

Bijvoorbeeld door meer interactie met de potentiële bezoeker te zoeken.  

28. Speel meer in op actuele gebeurtenissen, zoals feestdagen. Koppel hier een evenement, 

activiteit of kleine tentoonstelling aan.  

29. Durf ambitie uit te stralen. De gemeente en overige relevante lokale instanties moeten vaker 

aan het museum denken om kleinschalige (culturele) prijzen uit te reiken en evenementen plaats 

te laten vinden.   

30. Bekijk de mogelijkheden tot het oprichten van een vriendenstichting. Dit zorgt voor meer 

draagvlak binnen de samenleving en extra inkomsten.  

31. Zorg in de museumwinkel voor een afwisselender aanbod van kleinigheden met een grote 

winstmarge. Denk aan sleutelhangers of een boekenlegger. Hier kunnen ook goed het nieuwe 

logo en de huisstijl op gecommuniceerd worden.  

32. Zorg voor uitbreiding van het huidige aantal vrijwilligers. Naast baliewerkzaamheden, kunnen 

zij ook potentiële publieksevenementen- en activiteiten voor kinderen begeleiden. Hier moet 

een vrijwilligersplan- of beleid voor op worden gesteld.    

33. Onderzoek wat al gedaan kan worden om tegemoet te komen aan de eisen van de 

museumvereniging tot het worden van een geregistreerd museum.  
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Bijlage 1: Bezoekersanalyse Museum 

Peel en Maas 
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Bijlage 2: Verblijfaccommodaties in 

Peel en Maas 
Helden: 

• Hotel Antiek  

• Camping de Heldense Bossen 

• Camping Hanssenhof  

• Boerderijcamping Bovensbos 

• Blokhut Oos Hoes (Jong Nederland Helden) 

• B&B Au Lit de Loo  

• B&B Annie Janssen-Hesen 

• B&B Op de Zandberg 

Baarlo:  

• Hotel Sandton Château De Raay  

• B&B Onder de Noot  

• B&B Johannes Hoeve  

• B&B ut Bosheekhuuske  

• B&B: De Rozenhorst  

• B&B: Apprepo  

• Camping Heiderust  

• Vakantiepark De Berckt  

Kessel:  

• Hotel Baron Frits  

• Hotel Het Raadhuys  

• B&B Het Oude Nest  

• B&B Franssen  

• Mini-camping en vakantiewoning ut Tumpke  

• Camping de Oda Hoeve  

• Bloemencamping de Hazenakker  

Panningen: 

• (kinder)Camping Beringerzand  

Maasbree: 

• Recreatiepark BreeBronne  

• Camping De Flierenhof  

• Minicamping-Ezelcamping In ’t Niet  

Meijel: 

• Oranje Hotel  

http://www.antiek-helden.nl/
https://www.deheldensebossen.nl/
http://www.hanssenhof.nl/camping-algemeen
http://www.campingbovensbos.nl/
http://www.aulitdeloo.nl/
https://www.sandton.eu/sandton-chateau-de-raay/nl/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=websiteadres
https://www.bedandbreakfast.eu/bed-and-breakfast-nl/baarlo/onder-de-noot/1646799/
https://www.benb-johanneshoeve.nl/
http://utbosbeekhuuske.nl/
https://derozenhorst.nl/
https://www.apprepo.nl/
http://www.heiderust.nl/
https://www.vakantieparkdeberckt.nl/
https://www.baronfrits.nl/
https://www.het-raadhuys.nl/
http://www.hetoudenest.nl/index.php
http://benbfranssen.nl/
https://www.uttumpke.nl/nl/
https://www.odahoeve.nl/
https://www.dehazenakker.nl/
https://www.beringerzand.nl/nl/
https://breebronne.nl/nl/
http://www.deflierenhof.nl/
http://www.intniet.nl/
https://www.oranjehotelmeijel.nl/
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• Bungalowpark Stille Wille  

• Camping Frerichsoord  

• Kampeerbos De Simonshoek  

Beringe:  

• B&B De Kamphoeve  

Egchel: 

• Camping ’t Vossenveld  

Grashoek:  

• Mini-camping De Peelweide  

• Mini-camping ‘t Haasje  

• B&B De Torenvalk  

Ook is Gr8 Hotel Sevenum (voorheen hotel de Tulip) in het nabij gelegen Sevenum (gemeente Horst 

aan de Maas) het vermelden waard. Dit hotel ligt praktisch tegen de gemeente Peel en Maas aan en 

dichtbij attractiepark Toverland. Dit geldt ook voor Landal Domein de Schatberg te Sevenum en 

recreatiepark – met camping en bungalowpark – De Leistert in Roggel. 

  

http://www.bungalowparkstillewille.nl/
https://www.frerichsoord.nl/
https://www.simonshoek.nl/
https://www.kamphoeve.com/
https://www.vossenveld.nl/
https://www.peelweide.nl/
https://www.minicampingthaasje.nl/
http://www.bbdetorenvalk.nl/
https://nl.hotels.com/ho259452/?pa=1&tab=description&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0&q-room-0-adults=2
https://www.landal.nl/
https://www.leistert.nl/nl/
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Bijlage 3: Lijst Upload Media 

 
Gratis: upload media Betaald: upload media 

www.dagjeweg.nl www.leukeuitjes.nl - 228 euro 

per jaar 

www.dagjeuitstapje.nl www.uitstapjesgids.nl – 49,50 

euro (excl. btw) per jaar 

www.dagjeuit.nl  

www.dagjetripdoen.nl  

www.het-uitstapje.nl  

www.uitzinnig.nl  

www.tripsinnederland.nl  

www.uitinbrabant.nl  

www.kieseenuitje.nl  

www.dagtrips.org  

www.uitjesvoorouderen.nl  

www.reisenuitjes.nl  

www.anwb.nl   

www.tripadvisor.nl  

www.uitmetkorting.nl   

www.theagenda.nl   

https://www.eropuitinlimburg.com/service   

http://www.uitmetkinderen.nl/form/index.htm   

www.hotspotholland.nl  

www.enjoy.nl  

www.plazilla.com   

www.infonu.nl   

https://www.museumserver.nl/agenda/cms/uitleg.php  

https://www.zoover.nl/AddContribution/SuggestAccoPOI.aspx?ctid=3a9d3b95-

f835-47a6-9652-a515619d0824  

 

Vermelding website gemeente Peel en Maas?   

 

  

http://www.dagjeweg.nl/
http://www.leukeuitjes.nl/
http://www.dagjeuitstapje.nl/
http://www.uitstapjesgids.nl/
http://www.dagjeuit.nl/
http://www.dagjetripdoen.nl/
http://www.het-uitstapje.nl/
http://www.uitzinnig.nl/
http://www.tripsinnederland.nl/
http://www.uitinbrabant.nl/
http://www.kieseenuitje.nl/
http://www.dagtrips.org/
http://www.uitjesvoorouderen.nl/
http://www.reisenuitjes.nl/
http://www.anwb.nl/
http://www.tripadvisor.nl/
http://www.uitmetkorting.nl/
http://www.theagenda.nl/
https://www.eropuitinlimburg.com/service
http://www.uitmetkinderen.nl/form/index.htm
http://www.hotspotholland.nl/
http://www.enjoy.nl/
http://www.plazilla.com/
http://www.infonu.nl/
https://www.museumserver.nl/agenda/cms/uitleg.php
https://www.zoover.nl/AddContribution/SuggestAccoPOI.aspx?ctid=3a9d3b95-f835-47a6-9652-a515619d0824
https://www.zoover.nl/AddContribution/SuggestAccoPOI.aspx?ctid=3a9d3b95-f835-47a6-9652-a515619d0824


62 

 

Bijlage 4: Vrienden van Museum Peel 

en Maas  
 

In deze bijlage wordt verder ingegaan op de relatie tussen de vriendenstichting/ vereniging en het 

museum, motieven waarom mensen vriend worden, het aanbod van andere musea, voorbeelden van 

het aanbod voor Museum Peel en Maas, hoe vrienden geworven worden en hoe het hele gebeuren 

georganiseerd wordt.  

Relatie museum vriendenstichting  

Om een vriendenstichting of vereniging zo optimaal mogelijk te laten renderen, is er een goede en 

vooral duidelijke verhouding nodig tussen het museum en haar vriendenstichting. Vroeger was er vaak 

een houding van ‘met vrienden met je leren leven, maar het blijft behelpen’. Tegenwoordig is er, in een 

tijd dat steeds meer musea verzelfstandigen, meer sprake van een partnerschap tussen beide. Om een 

dergelijk partnerschap zo goed mogelijk te laten functioneren, moeten er enkele afspraken gemaakt 

worden:34  

• Elkaars belangen en waarden moeten erkend worden; 

• Er dient een duidelijk gezamenlijk belang gedefinieerd te worden; 

• De positie van beide partners moet verzekerd zijn; 

• Er moet sprake zijn van een bindend karakter - met een bepaalde looptijd. 

Voor een succesvolle onderlinge relatie moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:35  

• Betrokkenheid tussen het museum en de vriendenstichting. Zo moeten de 

museummedewerkers (het bestuur) duidelijk in kaart hebben wat de inbreng van de vrienden 

is; 

• Het formuleren van concrete doelstellingen, zodat er niets wordt gevraagd wat niet is 

afgesproken; 

• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van specifieke activiteiten 

moeten duidelijk geregeld zijn.  

Verder is het ook aan te raden een gedragscode op te stellen. Zodoende wordt de relatie tussen het 

museum en de vriendenstichting duidelijk in kaart gebracht. Bij een dergelijke gedragscode kan onder 

andere gedacht worden aan de volgende punten:36  

• Het museum laat op een zo helder mogelijke manier blijken hoe men ondersteunt wenst te 

worden door de vrienden; 

• Concrete en duidelijke doelstellingen van de vriendenstichting; 

• Het opstellen van een meerjarenplan, waarin onder andere aandacht is voor het volgende: de 

bijdrage in financiële en materiële zin, in vrijwilligerswerk en in morele- en politieke 

ondersteuning; 

                                                     
34 Verhouding museum – vriendenvereniging. Federatievriendenmusea.nl. 

http://www.federatievriendenmusea.nl/vriendenorganisaties/12-verhouding-musea-en-vriendenorganisaties  
35 Idem. http://www.federatievriendenmusea.nl/vriendenorganisaties/12-verhouding-musea-en-

vriendenorganisaties  
36 Ibidem.  

http://www.federatievriendenmusea.nl/vriendenorganisaties/12-verhouding-musea-en-vriendenorganisaties
http://www.federatievriendenmusea.nl/vriendenorganisaties/12-verhouding-musea-en-vriendenorganisaties
http://www.federatievriendenmusea.nl/vriendenorganisaties/12-verhouding-musea-en-vriendenorganisaties
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• Het opstellen van duidelijke afspraken tussen het museum en de stichting.  

Tevens kan een paragraaf ‘vriendenstichting’ toe worden gevoegd aan het jaarverslag van het museum. 

Hier wordt de samenwerking in het afgelopen jaar toegelicht. Ook is het raadzaam regelmatig overleg 

te voeren tussen het museum en de vriendenstichting om elkaar op de hoogte te houden. De inkomsten 

van de vriendenstichting blijven meestal binnen de stichting. In nauw overleg met het museum worden 

de inkomsten besteed. In dit geval moeten er goede afspraken gemaakt worden over welk percentage 

(circa 10 procent) door de stichting uitgegeven mag worden aan de inzet van marketingmiddelen en het 

aanbod van de vrienden. Een andere mogelijkheid is dat de inkomsten volledig door worden gegeven 

aan het museum: zij besteden het geld aan museaal verantwoorde activiteiten en de inzet van de 

marketingmiddelen. Het is belangrijk te onthouden dat een vriendenstichting geld, invloed, een netwerk 

en/ of zichtbaarheid op moet leveren en niet verlies draaiend moet zijn.  

Motieven om vriend te worden  

Op grond van welke argumenten besluiten mensen vriend te worden van een museum? Uit onderzoek 

blijkt dat hier vijf motieven voor zijn.37  

• Kennis opdoen; 

• Steunen van de culturele instelling; 

• Financiële voordelen; 

• Sociaal contact; 

• Statusoverwegingen.  

In vervolgonderzoek is hier verder op ingegaan. De vijf motieven zijn gerangschikt op belang om vriend 

te worden van een culturele instelling.38  

1. Sociaal contact/ opbouwen netwerk; 

2. Financieel voordeel (zowel zakelijk als voor particuliere vrienden); 

3. Statusoverwegingen; 

4. Kennis opdoen; 

5. Steunen van de culturele instelling. 

Ook zijn het onderbrengen van een eigen collectie en/ of het overbrengen van kennis en het worden 

van vriend als vrijetijdsbesteding, motieven om vriend te worden van een culturele instelling.  

Voor veel mensen is van belang om via een vriendenstichting in contact te komen met mensen waar ze 

interesses mee kunnen delen: het sociale contact. Het bezoeken van een culturele instelling wordt ook 

gezien als een sociale gebeurtenis. 91 procent bezoekt een museum met een of meerdere mensen. Het 

financiële voordeel dat verbonden is aan een vriendenabonnement, denk hierbij aan gratis entree en 

exclusieve uitnodigingen, blijkt ook een belangrijke reden te zijn om vriend te worden. Het primair vriend 

worden om de culturele instelling te steunen staat, opvallend genoeg, onderaan. Verder is vriend worden 

een individuele aangelegenheid; de partner heeft hier amper tot geen invloed op.  

De redenen waarom mannen of vrouwen een instelling steunen blijken significant te verschillen. Zo 

vinden vrouwen het opdoen van kennis en het steunen van de culturele instelling, beduidend 

belangrijker dan mannen. Kijkend naar de leeftijd, blijkt hoe hoger de leeftijd van een vriend, hoe 

belangrijker sociale contact is om zich aan te melden. Tevens neemt de belangstelling voor het financiële 

voordeel af naarmate de leeftijd stijgt. Iets meer dan de helft van de vrienden is vriend bij meer dan een 

                                                     
37 Ganzeboom. Onderzoek Cultuurdeelname. 1986 
38 Den Bakker, H. Vrienden van culturele instellingen; welke overwegingen leiden tot een Vriend- /lidmaatschap van 

een culturele instelling. Leiden. 2008: 7 
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instelling. Vaak zijn ze aangesloten bij twee of drie culturele instellingen. Niet alleen bij andere musea, 

maar ook bij het theater, orkest of muziekvereniging.    

Wanneer gekeken wordt naar de afstand tussen de locatie van de instelling en waar de vriend woont, 

blijkt dat men meer affiniteit heeft bij een instelling die bij hen in de buurt ligt. Hoe verder de instelling 

van ‘huis’ ligt, hoe minder betrokken men is. Dit geldt niet wanneer mensen een hoge status verlenen 

aan de culturele instelling. Hier wil men graag langer voor reizen. Gemiddeld zijn ongeveer zeventig 

procent van de vrienden bereid om circa 25 kilometer te reizen naar een instelling. Ongeveer 25 procent 

woont binnen een straal van drie kilometer en ruim dertig procent op vier tot tien kilometer. Hieruit 

blijkt dat vrienden het meest betrokken zijn bij culturele instellingen die bij hen in de omgeving (tot 25 

kilometer) liggen.  

Aanbod bij andere musea   

Bijna ieder museum heeft een vriendenvereniging- of stichting. Hieronder worden vier culturele 

instellingen uitgelicht betreffende hun aanbod per betaald bedrag. Er is gekozen voor een grote, een 

middelgrote en twee kleine museums. Het kiezen van een sponsorbedrag (boven de 1.000 euro) en wat 

men hiervoor terugkrijgt is maar terug te vinden op de website van één culturele instelling. Meestal 

moet er persoonlijk contact worden opgenomen om hier meer informatie over te krijgen. 

Naam instelling Prijs (per jaar) Aanbod 

Rijksmuseum, Amsterdam39   

- Rijksvriend 50 euro voor een 

persoon 

75 euro voor twee 

personen 

- Onbeperkt gratis toegang en fastlane (geen rij) 

- Voorinschrijving publieksactiviteiten (lezingen, 

workshops) 

- Speciale activiteiten (speeddaten met 

conservatoren en af en toe een verrassing) 

- Rijkspatroon 1000 euro voor twee 

personen 

Zelfde aanbod als Rijksvriend + 

- Gratis gebruik multimediatours 

- Uitnodiging zomer- en winterborrel 

- Uitnodigingen lezingen en rondleidingen op 

kunstbeurzen PAN en TETAF 

- Vermelding in het jaarverslag 

Flipje en Streekmuseum40, Tiel   

-Vriend van het museum 15 euro voor een 

persoon 

25 euro voor een 

echtpaar 

30 euro voor een gezin 

Levenslang lid van 

Vrienden van het Flipje 

Museum: 200 euro 

- Gratis toegang tot het museum tijdens 

openingsuren. 

- Eenmaal per jaar is er een speciale middag 

exclusief voor vrienden met een Flipje lezing, koffie 

en/of thee met Flipje gebak. 

- tien procent korting op artikelen in de winkel met 

uitzondering van de postzegels. 

- Voorbezichtiging met rondleiding van nieuwe 

tijdelijke tentoonstellingen. 

- Vrienden worden op de hoogte gehouden van 

nieuw aangeschafte voorwerpen, nieuwe 

tentoonstellingen etc. via een digitale nieuwsbrief 

- Welkomstgeschenk: een bijzondere, 

genummerde, prent getekend en gesigneerd door 

Arie van Vliet 

Ikonenmuseum41, Kampen   

                                                     
39 Vrienden van het Rijksmuseum. Rijksmuseum.nl. <https://www.rijksmuseum.nl/nl/steun-het-rijks> 
40 Vrienden van het Flipje Museum. streekmuseumtiel.nl. <http://www.streekmuseumtiel.nl/museum/vrienden-

van-het-museum.html> 
41 Vriendenvereniging Ikonenmuseum Kampen. Ikonenmuseumkampen.nl. 

<http://ikonenmuseumkampen.nl/vrienden-vh-museum/> 
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-Vriend van het museum Minimaal 30 euro per 

persoon 

Minimaal 40 euro voor 

een duopas 

- Gratis toegang tot het museum 

- Activiteiten voor vrienden rondom een tijdelijke 

tentoonstelling (lezing, rondleiding, bijwonen 

opening)  

- Aanwezig bij ALV, een keer per jaar 

- Nieuwsbrief 

Graafs Museum42, Grave   

-Vriend van het museum 25 euro -Gratis toegang tot het museum 

-Sponsoring 250 euro of meer - Gratis toegang tot het museum 

- Vermelden naam sponsor op subpagina website 

vrienden 

- Bij een termijn van drie jaar of langer wordt het 

bedrijf in de sponsorlijst van het museum 

geplaatst  

 

Museum het Domein43, Sittard   

- Basissponsorschap 2.500 euro - Permanente naamsvermelding in het museum en 

op de website 

- Gratis deelname met relaties aan halfjaarlijkse 

thema-avonden 

- Gezinslidmaatschap Vrienden van Het Domein 

- Mogelijkheid tot gebruik museale accommodaties 

voor vergaderingen, ontvangsten en dergelijke 

- Kunstadvies op maat 

- Gratis catalogi die Het Domein uitgeeft bij 

exposities 

- Uitnodigingen voor feestelijke vernissages van 

exposities 

- Onder voorwaarden) kunstwerken in bruikleen ten 

behoeve van directiekamers en dergelijke 

- Subsponsorschap 1.250 euro - Permanente naamsvermelding in het museum 

- Gratis deelname aan halfjaarlijkse thema-avonden 

- Gezinslidmaatschap Vrienden van Het Domein 

- Gratis catalogi die Het Domein uitgeeft bij 

exposities 

- Uitnodigingen voor feestelijke vernissages van 

exposities 

 

Abonnementen 

Voor potentiële vrienden van het museum zijn er diverse mogelijkheden tot het aanbieden van 

abonnementen. De abonnementen kunnen gerelateerd worden aan de museumcollectie. Als het 

streekmuseum ervoor kiest de gouden peelhelm te gebruiken als uithangbord van het museum, dan 

kunnen de verschillende vriendenabonnementen in het verlengde hiervan gelinkt worden aan Romeinse 

rangen. Denk bijvoorbeeld aan:  

Eques Stablesiani44 is een Vriend van Museum Peel en Maas. Een Eques Stablesiani betaalt 25 euro per 

jaar. Een duopas (twee volwassenen) kost 40 euro per jaar. Deze vriend krijgt daar het volgende voor 

terug:   

                                                     
42 Vriendenvereniging Graafs Museum, Grave. graafsmuseum.nl. <http://www.graafsmuseum.nl/> 
43 Sponsoring museum het Domein. Hetdomein.nl. <http://www.hetdomein.nl/over_het_domein/sponsors.html> 
44 Afkomstig van de inscriptie op de Gouden Peelhelm; STABLESIA. De Stablesia-eenheid was een mobiel elitekorps 

dat de keizer zelf beschermde op zijn reizen. 
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• Gratis toegang tot het museum (tijdens openingstijden); 

• Gratis eenmalig meenemen introducé; 

• Exclusieve uitnodiging bij de opening van een nieuwe tentoonstelling + een bon voor een 

drankje; 

• Vriendennieuwsbrief; 

• Gratis een keer per jaar toegang bij een bevriend museum (denk aan Museum Eynderhoof en 

Museum Truijenhof);  

• Twintig procent korting bij de Gasterie; 

• Een keer per jaar gratis toegang tot een exclusieve lezing over een historisch, regionaal 

interessant en relevant onderwerp.  

• Tien procent korting in de museumwinkel.  

Een Centurio45 is een exclusievere vriend. Een Centurio betaalt minimaal 250 euro en wordt daarmee 

vriend voor het leven. Degene heeft naast het aanbod van de Eques Stablesiani nog enkele voordelen: 

• Gratis rondleiding door het museum op zijn/ haar verjaardag voor tien tot maximaal vijftien 

personen; 

• Sponsorvermelding bij de museumentree; 

• 25 procent korting op het product van de maand uit de museumwinkel, of een keer per jaar 

vijftig procent korting op een product uit de museumwinkel naar keuze, of een gratis presentje 

uitgekozen door het museum. Dit kan gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief;  

• Uitnodiging voor een jaarlijks terugkerende borrel in het museum.  

Naast de mogelijkheid om als particulier vriend te worden, is er voor bedrijven/ instellingen de 

mogelijkheid tot het sponsoren van het museum. Er is hier een verdeling gemaakt in de Subsponsor 

(Legatus) en Hoofdsponsor (Keizer).   

De Legatus46 is een subsponsor. Deze draagt jaarlijks minimaal 500 euro bij. Voor dit bedrag krijgt de 

Legatus het volgende terug: 

• Gratis toegang tot het museum voor vijf personen; 

• Naamsvermelding op de website; 

• Sponsorvermelding bij de museumentree;  

• Twee keer per jaar het gratis huren van de museale ruimte voor het houden van een ontvangst 

of bespreking (gedurende een dagdeel; 4 uur). Exclusief horeca; 

• Uitnodiging voor een jaarlijks terugkerende borrel in het museum.  

De Keizer is de hoofdsponsor. Een keizer betaalt minimaal 1.000 euro per jaar. Voor dit bedrag krijgt de 

hoofdsponsor het volgende terug: 

• Gratis toegang tot het museum voor maximaal twintig personen; 

• Prominente naamsvermelding op de website; 

• Prominente naamsvermelding + logo op sponsorvermelding museumentree; 

• Gratis een keer per jaar een rondleiding bij Museum Eynderhoof voor het hele gezin;  

• Vier keer per jaar het gratis huren van de museale ruimte voor het houden van een ontvangst 

of een bespreking (gedurende een dagdeel; 4 uur). Inclusief horeca; 

• Exclusieve uitnodiging voor een jaarlijks terugkerende borrel in het museum.  

                                                     
45 De hoogste officiersrang die binnen het Romeinse Rijk door mannen van gewone komaf bereikt kon worden.  
46 Hoog gerankte officier (gezanten, toezichters) aangesteld door de senaat om de keizer te controleren. Bij Caesar 

werden het persoonlijke afgevaardigden (een soort Generaals) die het opperbevel van de keizer konden overnamen 

bij diens afwezigheid.  
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Werven Vrienden  

In deze paragraaf komt het werven van nieuwe vrienden aan bod. Een van de belangrijkste doelen van 

een vriendenstichting is het werven van nieuwe vrienden. Als er geen vrienden worden aangetrokken 

verkleint dit het bestaansrecht van de stichting. Hieronder staan de beweegredenen van mensen om 

vriend te worden van een museum.47  

1. Steunen van een culturele instelling; 

2. Kennis opdoen; 

3. Financieel voordeel; 

4. Sociaal contact; 

5. Statusoverwegingen. 

De hierboven genoemde punten dienen ingezet te worden bij het werven van nieuwe vrienden. Dat men 

een culturele instelling steunt en hier iets voor terugkrijgt door vriend te worden, is evident aan het 

vriend zijn. Dit dient dan ook duidelijk gecommuniceerd te worden op de marketingmiddelen die 

worden ingezet. Ook is het belangrijk dat de huisstijl in alle middelen wordt doorgevoerd. Dit komt 

professioneel over en versterkt de binding van de vrienden met de instelling. Het museum moet een 

merk worden dat (gemakkelijk) herkend wordt. Het consequent doorvoeren van de huisstijl in alle 

marketingmiddelen draagt hier aan bij.    

De werving van nieuwe vrienden kan op drie niveaus plaatsvinden: werving binnen het museum, buiten 

het museum en via de bestaande vrienden. Zie onderstaande tabel.  

Werving binnen het museum 

• Persoonlijk en op een enthousiasmerende manier benaderen van bezoekers bij de ingang/ balie. 

Vragen of ze vriend willen worden. Zo ja: een document laten invullen. Zo nee: wanneer toch 

geïnteresseerd een flyer overhandigen (zie hieronder).  

• Het maken van een aparte flyer voor de Vrienden van Museum Peel en Maas. Deze kan bij de balie of 

bij het entree bewijs worden meegegeven aan bezoekers.  

• Het verkopen van een cadeau-abonnement in de museumwinkel.  

Werving buiten het museum 

• De vriendenstichting communiceren op de folder van het museum. Hierbij moeten mensen getriggerd 

worden om vriend te worden. Zo kan een tipje van de sluier worden opgelicht: ‘Gratis naar het 

museum? Word vriend! Kijk op de website voor meer informatie’.  

• Publiciteit: het versturen van persberichten naar lokale media. Hierin wordt vermeld dat de 

vriendenstichting actief is. 

• Inzetten van de museumwebsite. Hier het kopje ‘Vrienden’ aanmaken en regelmatig updaten.  

• Het communiceren van de vriendenstichting op social media. Hier kan regelmatig een oproep 

geplaatst worden om nieuwe leden te werven, waaraan vervolgens acties gekoppeld worden (‘word 

vriend en maak kans op een uniek object uit de museumwinkel’).  

• Met collega vriendenorganisaties een werfactie opstellen.  

Werving via vrienden 

• Ook is er de mogelijkheid om vrienden te werven via al bestaande vrienden. Al blijkt het werven van 

vrienden via vrienden uit onderzoek tegen te vallen. Mensen die vriend zijn onderscheiden zich amper 

als het gaat om het werven van nieuwe vrienden.48  

 

                                                     
47 Den Bakker, H. Vrienden van culturele instellingen; welke overwegingen leiden tot een Vriend- /lidmaatschap van een 
culturele instelling. Leiden. 2008: 12 
48 Den Bakker, H. Vrienden van culturele instellingen; welke overwegingen leiden tot een Vriend- /lidmaatschap van een 
culturele instelling. Leiden. 2008: 8 
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Organisatie 

Als mensen besluiten om vriend te worden moeten ze een aanmeldformulier invullen. Dit kan zowel 

digitaal (op de website) en op papier. Op een aanmeldformulier moeten in ieder geval de 

contactgegevens, het soort abonnement en de betaling vermeld worden. Zie onderstaande afbeelding. 

Verder is het belangrijk dat concreet en helder aangegeven is welk bedrag mensen moeten betalen, 

welke tegenprestaties ze hiervoor terugkrijgen én waarom vrienden zo belangrijk zijn voor het museum. 

Hierbij moet goed beschreven staan wat er met het geld gedaan wordt. Wanneer iemand zich aanmeldt 

komen de gegevens in een klantenbestand. Dit klantenbestand zal door iemand bijgehouden moeten 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer een vriend zich heeft aangemeld, zal diegene een welkomstbrief toegestuurd krijgen. Hieruit 

blijkt meteen de waardering van het museum voor haar nieuw geworven vriend. Ook is het aan te raden 

twee tot vier keer per jaar een vriendennieuwsbrief rond te sturen waarin het laatste nieuws, nieuwe 

aankopen etc. vermeld staan. Om bij te houden wie een vriend van Museum Peel en Maas is, kan er een 

ledenlijst online worden aangemaakt of een fysiek exemplaar bij de balie van het museum neer worden 

gelegd. Op deze manier kan gecontroleerd worden wie vriend is en gratis het museum in kan. Tevens 

wordt op deze manier het gesprek tussen de vrijwilliger en de vriend gestimuleerd. 

Voorbeeld aanmeldformulier Vriend van het Hermitage museum. 
Amsterdam 
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Bijlage 5: Prijszetting & 

Prijsdiscriminatie Musea 
 

Tabel Prijszetting 

Grote instellingen Entreeprijzen 

Van Goghmuseum, Amsterdam 18 euro  

Rijksmuseum, Amsterdam 19 euro  

Stedelijk Museum, Amsterdam 17,50 euro  

Scheepvaartmuseum, Amsterdam 16 euro  

Mauritshuis, Den Haag 15,50 euro  

Gemeentemuseum, Den Haag 15 euro  

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam 20 euro  

Middelgrote instellingen Entreeprijzen  

Museum de Pont, Tilburg 10 euro  

Glasmuseum, Leerdam 9 euro 

Stedelijk Museum Alkmaar 12 euro 

Noordbrabants Museum, Den Bosch 12 euro  

Limburgs Museum, Venlo  12,50 euro (inclusief consumptie) 

De Fundatie, Zwolle 12,50 euro  

Bonnefantenmuseum, Maastricht 12,50 euro  

Kleine instellingen Entreeprijzen 

De Tienschuur, Tegelen 6,50 euro 

Missiemuseum, Steyl 5 euro 

Klok en Peel Museum, Asten 10 euro  

Het Land van Thorn, Thorn 3 euro (plus audiotour: 4,50 euro) 

Peelmuseum, America 4 euro  

Museum Eynderhoof, Nederweert 6 euro  

Techniek met een Ziel, Neerkant 7 euro  

Museum Terug in de Tijd, Horn 7,50 euro  

Museum de Kantfabriek, Horst 6 euro  

Streekmuseum Krimpenerwaard, Krimpen aan de IJssel 5 euro 

Streekhistorisch Museum Tweestromenland, Beneden 

Leeuwen 

5 euro 

Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Meijel 2 euro 
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Tabel Prijsdiscriminatie 

Naam instelling Entreeprijzen 

Museum de Pont, Tilburg Tot en met 18 jaar: gratis 

Studenten: 5 euro 

Museum De Fundatie, Zwolle Tot en met 18 jaar: gratis  

Studenten: 6 euro 

Noordbrabants Museum, Den Bosch Tot en met 18 jaar: gratis 

Studenten: 6 euro  

Limburgs Museum, Venlo Tot en met 17 jaar: 8 euro  

Bonnefantenmuseum, Maastricht Tot 18 jaar: gratis 

Studenten: 6,25 euro  

Het Land van Thorn, Thorn Tot en met 12 jaar: gratis 

13 tot en met 18 jaar: 1,50 euro 

13 tot en met 18 jaar: 3 euro (incl. audiotour) 

Klok en Peel Museum, Asten Senioren: 8 euro                       

4 tot en met 15 jaar: 5 euro                      

0 tot en met 3 jaar: gratis                       

Peelmuseum, America 4 tot en met 11 jaar: 2 euro 

0 tot en met 3 jaar: gratis 

Museum Eynderhoof, Nederweert 3 tot en met 12 jaar: 2,50 euro 

0 tot en met 3 jaar: gratis 

Missiemuseum, Steyl Tot en met 17 jaar: 2,50 euro 

0 tot en met 3 jaar: gratis 

Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Meijel Vanaf 12 jaar: 2 euro 

Tot 12 jaar: gratis 

 


