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INLEIDING
“Geef me een museum en ik zal de maatschappij veranderen.”

1

De wereld ziet er anders uit dan ten tijde van het laatste meerjarenbeleidsplan (Plan van Aanpak) uit 2012.
Het culturele klimaat in Nederland verandert. Automatische subsidies behoren tot het verleden en cultureel
ondernemerschap is de toekomst. Het erfgoedaanbod is erg groot en publiek wordt steeds kritischer. Een
levensvatbaar erfgoedconcept moet een kwalitatief hoogstaand aanbod hebben, gericht op duidelijke doelgroepen. Ook is een structurele en doordachte marketing- en communicatiestrategie essentieel om bezoekers
te werven. De collectie, het publiek en de bedrijfsvoering vormen het fundament waarop het museum is
gestoeld: het dient als basis waaruit al zijn handelen voortkomt.
Het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2017 van Museum Kasteel Wijchen (MKW) is opgesteld vanuit een bijzonder
perspectief, namelijk succes. Succes is echter ook een goede reden voor bezinning. MKW kent de laatste
jaren een groei in het aantal bezoekers. Aansprekende thema’s bij tentoonstellingen als de Bevrijding, eten
en drinken in de regio, het rivierenlandschap, regionale archeologie en geschiedenis hebben gezorgd voor
veel belangstelling van individuele bezoekers en het onderwijs. Hoe houden wij die opgaande lijn vast?
De wisseltentoonstellingen zorgen dan wel voor een toenemend aantal bezoekers, maar tevens wordt er
geconstateerd dat er weinig herhaalbezoek is voor de vaste presentatie.
MKW wil tijdig een goed toekomstplan presenteren waarin de ambities van het museum naar voren komen
én de weg wordt geschetst waarlangs MKW zich tot een toekomstbestendig museum ontwikkelt. In de
beleidsperiode 2017 - 2017 willen we doorgaan met het programmeren van aansprekende wisseltentoonstellingen, om zowel minimaal het bezoekersaantal van gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar te handhaven
als de naamsbekendheid van het museum in de regio Wijchen - maar ook in de provincie Gelderland - te
vergroten. Om de vaste presentatie aantrekkelijker te maken is gestart met de gedachtevorming over een
herinrichting, waarin niet alleen objecten centraal staan, maar ook verhalen. Dit dient geflankeerd te worden
door een geïntegreerd activiteitenprogramma, gericht op specifieke doelgroepen.
Het is belangrijk een plek te creëren waar een groeiende groep mensen zich - fysiek en/of virtueel - thuis
voelt. Om als museum een dergelijke plek te zijn, is meer nodig dan alleen het aanbieden van objecten.
Het gaat erom de samenleving ook de gelegenheid te geven zelf bij te dragen aan wat het museum is en
hoe het zich verder ontwikkelt, zodat het museum een cultuurhistorisch knooppunt in de netwerksamenleving
wordt. Een belangrijk hulpmiddel daarbij vormen de social media en de website, die het museum hiervoor
de komende periode volop gaat inzetten.
Om dit alles in een meerjarenbeleidsplan uit te drukken heeft het museum stakeholders 2 ingeschakeld, die
nauw samenwerken met het museum. Hun visie op en over MKW is tezamen met de visie van bestuur, staf,
Vrienden van MKW en vrijwilligers vertaald in het plan dat nu voor u ligt.

1
2

 itaat van Tony Bennet (socioloog). Uit: T. Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics, London & New York 1995.
C
De stakeholders zijn alle individuen, groepen, partners, organisaties en instanties die belang hebben bij of invloed uitoefenen
op de werking van het museum of het daarmee gerelateerde erfgoedveld. Uit: A. Caals & J. van Leeuwen, Het beleidsplan voor
musea. Inspiratie en voorbeelden in 7 omslagen, Brussel 2011.
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MISSIE EN VISIE

2.1

Missie
In 2012 hebben bestuur, staf en vrijwilligers van MKW uitgebreid stilgestaan bij de missie van het museum.
Die toen vastgestelde missie blijft ook nu de leidraad. De missie zegt wat dit museum wil zijn of ‘waar we
voor gaan’, wat we willen betekenen voor bezoekers, stakeholders, medewerkers en vrijwilligers of andere
belanghebbenden én waarin we ons onderscheiden van andere musea.
Met de missie willen we inwoners vertellen waar ze vandaan komen en hoe dit in de toekomst van belang kan
zijn voor de vorming van een eigen identiteit. Deze moet helpen bij het vaststellen van de identiteit van de
regio en haar inwoners. Behalve dat de missie de basis is waaruit de strategie en de doelstellingen worden
afgeleid, is het ook de leidraad voor handelen van bestuur, staf en vrijwilligers.

Missie
Museum Kasteel Wijchen bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en maakt dit
toegankelijk voor publiek om hen te verrijken, te inspireren, te verbinden en uit te dagen hun relatie
tot de regio te verdiepen.

2.2

Visie
Hoe ziet MKW zich in de wereld van morgen? In welke richting dient het museum zich te ontwikkelen om de
missie te kunnen realiseren? Wat wil het museum bereiken? Dit zijn allemaal essentiële vragen om de missie
en visie te bepalen. Bij het vaststellen van de missie is uitgegaan van de essentie, ambitie, motivatie en het
unieke karakter van MKW.

Visie
- Essentie: MKW bewaart het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving en maakt dit
toegankelijk voor publiek.
- Ambitie: MKW is het inspirerende cultuurhistorisch centrum van Wijchen en omgeving en daagt
het publiek uit tot verdieping.
- Motivatie: MKW heeft de overtuiging dat iedereen het unieke cultureel erfgoed van Wijchen en
omgeving wil zien en beleven, omdat dit bijdraagt aan persoonlijke en maatschappelijke
identiteitsvorming en verbinding.
- Uniciteit: Collectie en verhaal van permanente bewoning van Wijchen en omgeving en
Kasteel Wijchen.
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2.3

Ambitie
MKW heeft de ambitie om het inspirerende cultuurhistorische centrum van Wijchen en omgeving te zijn.
Dit heeft geleid tot onderstaande keuzes voor de toekomst van het museum. Op hoofdlijnen kiest MKW
ervoor om zich verder te ontwikkelen op vier terreinen:
Duidelijke positionering museum
Het museum heeft in 2012 voor een duidelijk historisch profiel gekozen en blijft dit in de toekomst doen.
Archeologie, regionale geschiedenis en het bewoningsverhaal van het kasteel vormen de basis van het te
vertellen verhaal.
Museumpresentatie & activiteiten
Belangrijke facetten hierin zijn het doelgroepgericht werken, de collectie centraal te laten staan en het inbrengen van persoonlijke elementen in de overdracht zodat de bezoeker zich kan identificeren met de regio.
Communicatie & marketing
Middels communicatie en marketing wil MKW zich toeleggen op doelgroepen, een onderscheid maken in
corporate en programmacommunicatie en zich (digitaal) blijven profileren, via bijvoorbeeld de website,
social media en een digitale nieuwsbrief. Tevens willen we door middel van advertenties en persberichten
in de gedrukte media onze doelgroepen blijven aanspreken en bereiken.
Interne organisatie
Het uitbouwen van kennis en expertise bij medewerkers en vrijwilligers en de wens het huidige aantal fte uit
te breiden.

8

Het ambitieniveau beschreven in dit meerjarenbeleidsplan is hoog. Museum Kasteel Wijchen is als museum
opgenomen in het Nederlands Museumregister en zegt daarmee te willen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau.3 Deze ambitie en kwaliteit zijn alleen op de lange termijn vol te houden met een grote groep betrokken
mensen en partijen die zich hiervoor willen inzetten. MKW zal een permanent oog voor de balans tussen
ambitie en realiteit hebben en vraagt daarbij nadrukkelijk de steun van de gemeente Wijchen.

3

 et Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief
H
hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.
https://www.museumregisternederland.nl/ (november 2015).

2.4

Doelstellingen
MKW wil zijn positie in de Wijchense samenleving verder versterken en uitgroeien tot het cultuurhistorisch
centrum op het gebied van erfgoed van Wijchen en omgeving. Het doel is te komen tot een toekomstbestendig museum. Hoe gaan we dit bereiken?
- 	Het reeds positieve draagvlak (zie Evaluatie Museum Kasteel Wijchen 2012-2015, opgesteld door de
gemeente Wijchen) binnen de gemeente Wijchen en bij de Provincie Gelderland zal verder worden
versterkt. Ook de relatie met de inwoners van de regio zal versterkt worden, met name door ze te blijven
betrekken bij het inrichten van wissel- en thematentoonstellingen.
- 	Binnen de vaste presentatie komen vele aspecten van de Wijchense bewoningsgeschiedenis aan de
orde, met een speciale plek voor het kasteel en haar bewoners. Dit is belangrijk om de bezoeker zich te
laten identificeren met de regio en te stimuleren tot verdieping. De inmiddels opgestelde Canon zal als
leidraad dienen voor de ontwikkeling van een herinrichting van de vaste presentatie, waarbij multimedia
een belangrijke rol zullen vervullen.
- 	Na een reeks wisseltentoonstellingen te hebben gepresenteerd, zal ook de komende tijd hieraan worden
gewerkt. Door het inzetten van lokale en actuele thema’s, kan MKW Wijchen en omgeving beter aan zich
binden.
- 	Het communicatiebeleid wordt versterkt om meer bezoekers te trekken.
- 	De samenwerking met Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen zal worden geïntensiveerd.
Met name op het gebied van subsidie en fondsenwerving zal nauwer samengewerkt gaan worden.

2.5

ICOM
MKW onderschrijft de ICOM-definitie van wat een museum is en doet en werkt volgens deze richtlijn.
“Een museum is een permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek,
die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt,
presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens
en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.” 4
De International Council of Museums (Internationale Raad van Musea), kortweg ICOM, is een internationale
organisatie. ICOM is opgericht in 1946 en is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie. Wel
onderhoudt ICOM relaties met UNESCO, als één van de vier grote internationale koepelorganisaties op het
gebied van cultuurhistorisch erfgoed. ICOM beperkt zich in haar doelstellingen niet alleen tot het erfgoed
dat in musea of particuliere collecties is opgenomen, maar richt zich ook op ander erfgoed, zowel natuurlijk
als cultureel, zowel materieel als niet-materieel.

2.6

Ethische code voor musea
De Nederlandse vertaling van de ethische code opgesteld door ICOM is voorbereid door een kleine werkgroep
en besproken in de Ethische Codecommissie voor Musea. Daarna is hij formeel goedgekeurd door de besturen
van ICOM-Nederland en de Museumvereniging. De vertaling van de Ethische Code voor Musea 5 is nu de basis
voor de beroepsethiek van de museale sector in Nederland.
MKW hanteert de Ethische Code voor Musea als uitgangspunt van zijn handelen. Naast het toepassen van de
Code, draagt het museum deze tevens intern uit aan vrijwilligers door hen jaarlijks hierover te informeren.

4 V
 olgens de statuten van ICOM, opgesteld gedurende de eenentwintigste General Conference in Wenen, Oostenrijk, in 2007:
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ (oktober 2015).
5 http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Assets/Voor%20leden/EthischeCode_20112006.pdf (oktober 2015).
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TERUGBLIK VORIGE BELEIDSPERIODE

3.1

Behaalde resultaten
In het Plan van Aanpak 2012-2015 heeft het bestuur de keuze gemaakt om zich te richten op de kernwaarden
van het museum en zijn collectie: het cultureel erfgoed van Wijchen en omgeving. Hedendaagse kunst speelt
hierbij slechts een illustratieve rol. Het ontsluiten van de collectie moet een prominente taak worden binnen MKW.
Binnen de vorige beleidsperiode zijn een aantal zaken opgepakt, zoals interne ontwikkeling en wijziging in
het tentoonstellingsprogramma (het duidelijk kiezen voor regionale geschiedenis en niet meer voor kunst).
Dit zijn verstandige stappen gebleken en hierop zal worden voortgebouwd.
Aantallen bezoekers
Voor 2012 waren er gemiddeld 7000 bezoekers per jaar, over de periode 2012 - 2015 waren dit er jaarlijks
gemiddeld 9200. Extra positief daarbij is dat het aantal betalende bezoekers steeg van 4050 naar 7119
(met een uitschieter in 2014 naar 8837 als gevolg van de succesvolle tentoonstelling over de bevrijding
van Wijchen).
Verstevigen en professionaliseren van interne organisatie
De interne organisatie is afgelopen jaar verstevigd en geprofessionaliseerd. Met name door de ontwikkeling
van een vrijwilligersbeleid en het benoemen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is er veel
meer duidelijkheid gekomen binnen de organisatie.
11

Uitbouw en vernieuwen van educatieve pakket
De lesbrieven voor het basisonderwijs zijn vernieuwd en uitgebreid. De deelname onder de basisscholen is
mede daardoor gegroeid naar momenteel 70 procent. Bovendien is ook het Maaswaal College sinds 2012
een jaarlijkse afnemer van een educatief pakket.
Structurele samenwerking met andere Wijchense culturele en historische organisatie
Doordat er in het tentoonstellingsprogramma meer aandacht was voor lokale thema’s en daarbij nadrukkelijk
organisaties werden uitgenodigd om daaraan bij te dragen ontstond er een nauwere en meer structurele
samenwerking met andere organisaties waaronder de Historische Vereniging Tweestromenland en Stichting
Wighene.
Vergroting van de zichtbaarheid
Tijdens openingsuren zijn banieren zichtbaar op de gevel van het kasteel en de bewegwijzering is verbeterd.
Betreffende huisvesting en inrichting zijn er een aantal zaken gerealiseerd
Er is een lift geplaatst naar de vide, onderzoek naar ontsluiting van trap en kelder loopt en er is meer
presentatieruimte gecreëerd. Daarnaast is de toren heringericht, zijn er meubels en apparatuur aangeschaft
ten behoeve van educatie en zijn er aanpassingen gedaan in routing, vitrines en beeldmateriaal ten behoeve
van de wisselexposities.
Meer (commerciële) activiteiten waardoor de eigen inkomsten verhoogd zijn
Er worden tegenwoordig activiteiten gerealiseerd vanuit de eigen verhaallijn (archeologie, regionale geschiedenis,
het kasteel, protohistorische museumtuin “De Tuun”) en vanuit een commerciële insteek. Zo zijn er maandelijks
open rondleidingen door het kasteel gestart. Particulieren en bedrijven kunnen verschillende soorten rondleidingen boeken en sinds 2014 biedt MKW kinderfeestjes aan. Laatstgenoemde zijn een groot succes.

Gestart met een werkgroep Pr en marketing
Marketing en communicatie zijn essentieel voor publieks- en persbereik en daarmee stijgende bezoekersaantallen. Middels nieuwsbrieven, een halfjaarlijkse folder en de website worden activiteiten aangekondigd.
De werkgroep Pr stelt tezamen met de werkgroep activiteiten een jaarprogramma op. Activiteiten worden
meer verbonden met de actualiteit en andere organisaties (Museumvereniging, Gelders Erfgoed, Stichting
Open Monumentenweekend, gemeente Wijchen e.d.). Tevens heeft de werkgroep een communicatieplan
geschreven, de folders en website vernieuwd en zorgt het voor het onderhoud van social mediakanalen.
Dit alles heeft gezorgd voor een versteviging van de positie van MKW in de regio.

3.2

Knelpunten
Ondanks het feit dat er veel is gerealiseerd blijven er een aantal knelpunten zichtbaar. Gezien de ambitie die
uit de missie spreekt is er nog een lange weg te gaan om van de huidige toestand naar het toekomstige ideaal
te komen. Het is goed om de knelpunten vast te stellen, die moeten worden opgeruimd. De belangrijkste
knelpunten, die de ontwikkeling belemmeren, bevinden zich op het terrein van de publiekstaak.
Bij de nieuwe budgetovereenkomst ligt de vraag naar subsidieverhoging voor uitbreiding van de staf voor
de hand. MKW heeft op dit moment het maximale uit de beschikbare middelen gehaald, waarbij ook moet
worden gedacht aan een allerhoogste inzet van professionals en vrijwilligers.
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Bij continuering van de huidige situatie is geen verdere groei en innovatie mogelijk en is behoud van de
huidige kwaliteit van dienstverlening een vraagteken. Vrijwilligers en bestuursleden zijn schaars en zijn niet
vierentwintig uurs inzetbaar. Daarnaast zijn er stijgende kosten. De toeristische markt wordt steeds veeleisender,
waarin meespeelt dat MKW moet concurreren met andere culturele aanbieders in de regio.
1. Menskracht
MKW werkt met professionals en vrijwilligers. De omvang van het team van professionals (4 personen) is 1,1
fte.6 Tot hun taak behoort kort samengevat het ontwikkelen en opstellen van beleid, het uitvoeren van de
(financiële) administratie, het beheer en de presentatie van de collectie, het ontwerpen van de tentoonstellingen,
het onderhouden van de contacten met de omgeving, het oplossen van de dagelijkse gang van zaken en het
begeleiden/aansturen van de 75 vrijwilligers. Met name op de punten van Pr, marketing en communicatie, de
ontwikkeling van een nieuwe inrichting, het opzetten van kwalitatieve tentoonstellingen en de begeleiding
van de vrijwilligers doet zich een tekort aan menskracht voelen. Ook het werken met vrijwilligers staat onder
druk. Het uitbreiden en professionaliseren van de activiteiten maakt aanwas onder en scholing van de vrijwilligers nodig. De ervaring leert dat het lastig is om voldoende mensen bereid te vinden om zich structureel
en vaak ook nog eens op minder courante tijden (in de weekenden) in te zetten. MKW steunt al jaren op een
vaste groep vrijwilligers, maar deze groep neemt in omvang af.
Uitbreiding fte staf
Het huidige aantal fte van 1,1 is ontoereikend om MKW op professionele wijze te runnen. Gezien de ambitie
van MKW om uit te breiden en aanpassingen te verrichten, maar ook om te kunnen voldoen aan de eisen
van derden en subsidiegevers, is er een uitbreiding van het huidige aantal fte nodig. Idealiter zouden dat de
hieronder genoemde aanvullingen op de staf zijn.

6 1 Fte. is 36 uur (conform CAO Rijksmusea).

- 	De huidige personele organisatie is te beperkt van opzet om een omslag naar een nieuw museumconcept
te verwezenlijken volgens de hierboven genoemde aanbevelingen. Uitbreiding van het aantal fte voor
Pr, marketing en communicatie is noodzakelijk. Hierbij is een stijging naar 6 extra uur in de week wenselijk (0,17 fte). Tevens zal er in de toekomst gekeken kunnen worden naar nauwere samenwerking met
andere (regionale) musea op dit gebied.
- 	De kwetsbaarheid aangaande de continuïteit en kwaliteit van de tentoonstellingen dwingt om te gaan
kijken naar een andere aanpak. Het blijven werken met een externe tentoonstellingsmaker (projectleider)
- zoals nu het geval is - geniet niet de voorkeur, gezien de tijdsinvestering van de staf in de werving hiervan en de onrust die regelmatig ontstaat op het gebied van samenwerking binnen de vrijwilligersgroep.
Ook de hoge kosten die aan deze werkwijze verbonden zijn dwingen tot kritisch kijken. Een uitbreiding
van 8 uur in de week (0,22 fte) voor het aantrekken van een vaste tentoonstellingsmaker is noodzakelijk
voor de kwaliteit, continuïteit en waarborging van tentoonstellingen. Tevens zorgt dit voor stabiliteit onder de vrijwilligers die ondersteunen bij het maken van exposities én kan er kritischer gekeken worden
naar de vaste collectie in samenwerking met de conservator.
- 	Het belang van het beheer van de collectie MKW is evident. De kerncollectie dient als primaire bron om
kennis betreffende het regionale culturele erfgoed te verkrijgen en te bevorderen. Voorwerpen kunnen
dan ook om twee redenen in de collectie worden opgenomen. Allereerst is er een presentatiefunctie:
voorwerpen worden geëxposeerd om de bezoeker een beeld te geven van de bewoningsgeschiedenis
en de cultuur van Wijchen en omgeving. Minstens zo belangrijk echter is de documentatiefunctie: het
museum bewaart voorwerpen die representatief zijn voor Wijchen, zodat deze bestudeerd kunnen worden
en aan latere generaties kunnen worden overgeleverd. Om dit op een juiste wijze te kunnen doen
(conserveren, restaureren en beheren), dienen de uren voor de conservator uitgebreid te worden.
- 	Om te kunnen groeien zijn er meer fondsen nodig. Het ontbreekt op dit moment aan kennis en tijd hiervoor een plan op te zetten en over te gaan tot werven. Expertise op dit vlak zal in huis gehaald moeten
worden. Om dit te verwezenlijken wordt ingezet op een uitbreiding van 6 uur in de week (0,17 fte). Ook
betreffende fondsenwerving kan gekeken worden naar samenwerking met andere (regionale) musea.
2. Huisvesting (museumzalen en kasteel)
De zichtbaarheid en verblijfsfunctie van het kasteel en MKW kan veel beter. Om aan de bezoekersvraag naar
beleving te kunnen voldoen, moet er méér worden geboden dan nu. Het publiek mist horeca en stijlkamers
en er zijn geen artefacten om het tijdsbeeld te versterken.
Het onderhoud van de museumzalen en het verbeteren van de uitstraling van de vaste collectie worden
belemmerd door de bouwkundige eigenschappen van het gebouw. Bij het betreden van het kasteel is het
museum niet zichtbaar genoeg. Een receptie op de begane grond zou dit probleem oplossen.
Na de recente aanpassingen is de kelder van het kasteel toegankelijk voor groepen van maximaal vijf
personen, onder begeleiding van een BHV-gids. Uitbreiding van groep naar tien personen ligt op moment
van schrijven ter advisering voor aan de brandweer. Indien de kelders opengesteld kunnen worden voor
groepen, zou dit de zichtbaarheid van het kasteel ten goede komen. Tevens kunnen er extra inkomsten
worden verworven door het aanbieden van (extra) rondleidingen.
3. Canon en herinrichting
De huidige presentatie van de vaste collectie biedt de bezoeker te weinig houvast. Het museum heeft behoefte
aan een historische verhaallijn van Wijchen, een Wijchense Canon. Deze Canon kan gebruikt worden als
tijdlijn (waaraan thema’s worden opgehangen), zowel inzetbaar bij de herinrichting en museumeducatie.
4. Multimedia
Met de huidige audiovisuele apparatuur is het museum onvoldoende toegerust om virtueel optimaal op een
eigentijdse wijze informatie aan bezoekers te verschaffen, ook op het gebied van de social media.
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4

4		HERPOSITIONERING
Museum Kasteel Wijchen is iets van ons allen. Objecten en verhalen - getuigenissen uit het verleden - veelal
vanuit particuliere initiatieven, worden al eeuwenlang verzameld in de regio en is nu publiek bezit. MKW
moet dit zorgvuldig beheren en voor een breed publiek toegankelijk maken. Hier en nu, maar ook voor de
generaties die na ons komen: om steeds vanuit het verleden duiding te geven aan het heden en de toekomst. Om de toegankelijkheid te verbeteren heeft het museum zijn positionering onder de loep genomen.

4.1 		 Landelijke trends en ontwikkelingen
Als musea van iedereen zijn, zijn ze dan ook vóór iedereen? 7 Om dit te zijn wordt het steeds belangrijker dat
musea een bijdrage leveren op tal van maatschappelijke terreinen en zorgen voor verbinding, educatie, beleving
en natuurlijk ook een economische inbreng. In samenwerkingsverband met overheden, onderwijs, media en
bedrijfsleven kunnen we kansen benutten en verzilveren. Musea vormen een maatschappelijk domein dat
zich bevindt tussen particulier initiatief en afhankelijkheid van de overheid. Bovendien is er een groeiende
relatie met de markt.
Inzicht in trends en ontwikkelingen is noodzakelijk voor de herpositionering van MKW. Wat zijn kansen en
bedreigingen in de toekomst? Om hierachter te komen is het belangrijk te weten wat er nu speelt en gaat
spelen in de maatschappij en de museale wereld in het bijzonder.
Toenemende belangstelling voor regionaal erfgoed
Gelukkig lijkt de belangstelling voor regionaal erfgoed toe te nemen. Er is meer aandacht voor het lokale en
het ambachtelijke dan in het verleden. Dit is te merken aan de toenemende aandacht hiervoor in de media,
met name radio en televisie. Regionaal onderscheid is belangrijk. Hoe onderscheidt MKW zich? De permanente bewoningsgeschiedenis en het kasteel zijn unieke elementen die zowel het museum als de regio op
de kaart zetten. Dit biedt grote kansen voor projecten, samenwerkingsverbanden en verdienmogelijkheden,
maar vergroot ook de druk op de collectie, de organisatie en het programma.
Politieke veranderingen en economische factoren
De afgelopen regeringsjaren en kabinetswisselingen hebben geleerd dat het museale beleid van de landelijke
overheid een nogal onvoorspelbaar en grillig karakter heeft. Daarbij is de tendens waar te nemen van een
zich steeds verder terugtrekkende overheid. Lokaal is daar in eerste instantie voor de kleine musea weinig
van te merken, maar op langere termijn kan dit invloed hebben op het algemene museumbeleid. De vergrote
aandacht voor museumeducatie van de overheid kan wel mogelijkheden bieden voor het aanspreken van
fondsen en subsidies. De roep vanuit het rijk tot meer samenwerking en meer ‘cultureel ondernemerschap’
blijft onverminderd groot.
De economische (in)stabiliteit zowel binnen als buiten Nederland zijn ook van invloed op MKW. Dit uit zich
niet alleen negatief op het gebied van de koopkracht en het consumptiegedrag, maar ook op de vraag en
aanbod van medewerkers en vrijwilligers. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en ook de allochtone
bevolkingsgroep groeit gestaag. Dit stelt MKW voor de uitdaging hoe het museum de deelname en betrokkenheid van deze groepen aan het culturele leven kan benutten en optimaliseren. Het creëert echter ook
kansen voor MKW aangaande maatschappelijke participatie.
Eisen van het publiek: social media
Communicatietechnologie en sociale media nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen de samenleving
en daarmee ook in de culturele sector. De verwachting is dat deze trend doorzet. Aan al dit technisch vernuft
7 D
 SP-groep i.o.v. de Nederlandse Museumvereniging, Meer dan waard. De maatschappelijke betekenis van musea, Amsterdam
2011. http://www.museumvereniging.nl/Portals/0/Meer%20dan%20waard.pdf (oktober 2015).
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zit echter ook een keerzijde: te merken is dat er ook een herlevend verlangen is naar de authenticiteit van de
te gebruiken objecten. Echte archeologische voorwerpen (geen replica’s) aanraken en onderzoeken neemt
een belangrijke plaats in binnen de museumeducatie.

4.2

Omgevingsanalyse
Waar staat Museum Kasteel Wijchen?
Het museum heeft in 2012 voor een duidelijk historisch profiel gekozen. Te durven kiezen is belangrijk voor
de eigen positie van het museum. Kunst kan daarbij het historisch profiel versterken en wordt als zodanig
opgenomen binnen de wisseltentoonstellingen, maar niet binnen de vaste presentatie.
MKW staat midden in de samenleving. Dit blijkt uit gesprekken met partners die de regionale bekendheid
van het museum erkennen. Het museum heeft dit verworven door naar buiten te treden in de media en
het tentoonstellingsprogram aan te passen aan de actualiteit en het historisch profiel van MKW, namelijk de
regionale geschiedenis. Ook de structurele samenwerking met onder andere de gemeente Wijchen,
wetenschappelijke partners (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Gelders Archeologisch Centrum,
Radboud Universiteit, HAN en Wageningen University), culturele partners (Bibliotheek Wijchen, Historische
vereniging Tweestromenland, Museum Het Valkhof, Kasteel Hernen, Stichting Erfgoed Gelderland en maatschappelijk en cultureel centrum ’t Mozaïek), toeristische partners (RBT KAN, VVV), ondernemers (Centrum
Management Wijchen, Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen), het onderwijsveld (Cultuurknooppunt WijchenBeuningen en Maaswaal College), de media (lokaal en regionaal) en de Vrienden Museum Kasteel Wijchen,
wijzen in de richting van die positie als cultuurhistorisch hart van de regio.
Hoe ziet de omgeving eruit?
Gelderland bloeit: het toerisme in Gelderland neemt toe - evenals de besteding - en het publiek wordt
veeleisender.8 Het aanbod binnen de vrijetijdsbranche wordt echter steeds groter en daarmee ook de
concurrentie. De verwachting is dat het publiek geamuseerd wil worden, maar wel met een educatief sausje.
Beleving en gastvrijheid zullen binnen de museumsector dus steeds belangrijker worden. Eisen voor de
kwaliteit van het (digitaal) presenteren van de collectie nemen toe. Dit biedt kansen voor MKW: inspelen
op de wens van het publiek. Permanent te willen leren lijkt een must geworden.
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Stakeholders
MKW heeft stakeholders benaderd om de positie van het museum en zijn omgeving in kaart te brengen.
Dit proces komt tot stand doormiddel van co-creatie, een vorm van samenwerking, waarbij alle deelnemers
invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Het aangaan van de dialoog levert vruchtbare
ideeën op aangaande samenwerking en visie op de culturele toekomst van de regio.
Stakeholders waarmee het museum om tafel heeft gezeten zijn: de Bibliotheek Wijchen, Historische vereniging Tweestromenland, Kasteel Hernen, Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen en Centrum Management
Wijchen. Gekeken wordt naar het organiseren van gezamenlijke activiteiten, een duidelijke koppeling maken
tussen de organisaties onderling (ook naar buiten toe) en samenwerken bij aanvragen van fondsen en subsidies.
Ook Vrienden Museum Kasteel Wijchen worden actief bij dit proces betrokken.

4.3

Richting komende jaren en strategische doelen
Zoals hierboven geschetst leven we in turbulente tijden. Dat betekent dat ook MKW zich moet blijven
aanpassen. Wij willen een museum zijn die veranderingen signaleert en in staat is om nieuwe mogelijkheden
tijdig te benutten. Het vergroten van het verdienvermogen is dan ook van essentieel belang, maar tevens
een lastige zaak. We willen de eigen inkomsten laten stijgen door het aanbieden van arrangementen,
kinderfeestjes, extra activiteiten, verkoop uit de winkel en horeca en verhoging van entreegelden.
8 http://www.gelderland.nl/vrijetijdsonderzoek (december 2015).

De komende jaren is het belangrijk de koers aan te houden die we vanaf 2012 ingeslagen zijn: het vergroten
van het historisch profiel van het museum en dit uitbouwen door een aansprekende vaste presentatie en
wisseltentoonstellingen. Activiteiten gericht op specifieke doelgroepen zullen dit versterken. In de doelstelling
staat dit helder beschreven.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de kernopdracht van het museum en de strategische doelen. De kernopdracht betreft de taken die continu moeten worden uitgevoerd en is geborgd in de dagelijkse
gang van zaken (algemene museale taken, publiekszaken en bedrijfsvoering). Daarnaast ziet MKW het als
kernopdracht om te blijven samenwerken met verschillende partijen en waar mogelijk bestaande samenwerking
te intensiveren en uit te breiden.
De strategische doelen geven richting en focus aan wat MKW de komende periode wil bereiken. Ze zijn
geformuleerd op basis van de missie, visie en kernwaarden van het museum, en rekening houdend met de
stakeholders en externe invloeden. MKW focust zich daarbij op drie strategische pijlers: toegankelijkheid,
bereik en inkomsten.
Voortbouwen
De keuze voor een historisch profiel heeft positief uitgepakt. MKW wil zich dan ook hierin verder ontwikkelen
en de kwaliteit op dat terrein verhogen. Tevens wil MKW de collectie en het gebouw optimaal ontsluiten. Het
voornaamste doel is om de collectie toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Dat wil zeggen dat
niet alleen de gebouwen fysiek toegankelijk zijn, maar dat ook de collectie en informatie daarover op alle
mogelijke manieren toegankelijk zijn voor geïnteresseerden.
Het meer betrekken van de eigen inwoners
Inspraak van de bewoners van deze regio is belangrijk. Bewoners hebben immers een sterke mening hoe het
culturele klimaat in hun regio eruit dient te zien. MKW wil de bezoeker en niet-bezoeker optimaal bereiken
waarbij er sprake is van een dialoog met en een grote mate van betrokkenheid van het publiek. Dit doet
het museum door via lokale media de bewoners bij tentoonstellingen en activiteiten te betrekken. In de
toekomst kan gedacht worden aan het oprichten van een klankbordgroep. Het resultaat hiervan is dat het
museum sterker op de bezoeker en gebruiker toegespitste informatie kan verschaffen.
Het versterken van de organisatie in het museum
Om de organisatie in het museum te versterken dient er rekening gehouden te worden met een aantal factoren.
1. Intern
Er is succes geboekt met de nieuwe koers en veel goodwill gecreëerd bij gemeente en bevolking. Interne
bedreigingen voor de organisatie zijn echter een te kleine staf (fte), de toegankelijkheid in en om het gebouw
en de kwetsbaarheid door het grote aantal vrijwilligers (zie paragraaf 3.2).
2. Extern
Extern liggen er nog verschillende kansen, zoals het groeiend toerisme in de regio, de subsidies en vraag
naar museumeducatie in het onderwijs en het intensiveren van samenwerking met derden (ook het bedrijfsleven). Daartegenover staan de externe bedreigingen: de vluchtigheid (en onvoorspelbaarheid) van de
interesse van het publiek en de toenemende concurrentie in de vrijetijdsbranche.
Meer eigen inkomsten creëren
MKW wil meer additionele inkomsten werven, mede door het werken naar een verdienmodel en de verdere
professionalisering van de fondsenwerving. Daarom gaat MKW kijken naar nieuwe verdienmodellen om de
financiële positie te verstevigen en zo zijn ondernemende rol verder uit te bouwen. In het kader hiervan ligt
nadrukkelijk de focus op het verder professionaliseren en uitbreiden van de fondsenwerving, een rol die met
name het bestuur op zich gaat nemen. Hierin wordt samengewerkt met Vrienden Museum Kasteel Wijchen.
Gekeken wordt op welke vlakken het wenselijk is fondsen aan te schrijven. Men kan denken aan herinrichting,
publicaties en het organiseren van activiteiten. Samenwerking op dit vlak is een must.
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5

BELEIDSKEUZES OP HOOFDLIJNEN

5.1

Bedrijfsvoering / organisatie
Het monument
Het kasteel - waarin het museum is gehuisvest - is een monument en is eigendom van de gemeente Wijchen.
Het kasteel is met zijn lift en trappenhuis toegankelijk voor bezoekers. De komende jaren zal de aandacht
blijven uitgaan naar verbetering van de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het museum in het kasteel.
Bestuur en directie
MKW is een stichting met het bestuur als hoogste orgaan. Het bestuur bestaat momenteel uit zes personen.
MKW heeft een actief bestuur waarbinnen met verschillende portefeuilles gewerkt wordt. Binnen de museumwereld krijgt goed bestuur steeds meer de aandacht. Men ziet in dat adequaat toezicht en transparantie
belangrijk zijn voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele organisaties. Het bestuur
van MKW volgt de zogenaamde Code Cultural Governance. De Code omvat het gehele besturingsproces:
beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording.9 Het bestuur zal in bijzondere mate stilstaan bij haar eigen
verantwoordelijkheid, taken en functioneren.
De dagelijkse leiding in het museum berust bij de directeur die drie medewerkers en 75 vrijwilligers aanstuurt.
Bestuur en directeur zullen op zoek gaan naar wegen om het nijpende probleem van een te kleine staf aan
te kunnen pakken.
Organisatiestructuur
Het museum heeft in 2012 de organisatiestructuur aangepast en de resultaten zijn positief. Vandaar dat
MKW kiest voor een voortzetting van het beleid. Ook wordt meer interactie en communicatie tussen de
werkgroepen bevorderd. Meer overleg en samenwerking leidt tot meer inspiratie en ideeën. Dat leidt tot
meer enthousiasme en inzet waardoor de kwaliteit van het product verhoogd wordt en uiteindelijk tot meer
plezier en betrokkenheid bij de hele organisatie. Daarnaast kan iedereen zich concentreren op een echte
kerntaak en zich daar ook meer in verdiepen, waardoor de deskundigheid van medewerkers en vrijwilligers
vergroot wordt en iedereen uiteindelijk profiteert van elkaars expertise. Bovendien geeft het benoemen van
taken en verantwoordelijkheden duidelijkheid aan alle betrokkenen.
Vrijwilligersbeleid
MKW is een vrijwilligersorganisatie pur sang en zou niet kunnen bestaan zonder de tomeloze inzet van deze
actieve betrokken groep mensen. Dit maakt de organisatie ook kwetsbaar. Om deze kwetsbaarheid te minimaliseren heeft MKW de zorg en aandacht in de organisatie geborgd door een vrijwilligersbeleid te ontwikkelen
en een vrijwilligerscoördinator aan te stellen.10 De komende beleidsperiode zal veel aandacht blijven uitgaan
naar het vasthouden én werven van enthousiaste en bekwame vrijwilligers. Met name op het terrein van
gastheren en -vrouwen en activiteitenbegeleiders zijn nieuwe krachten nodig om de ambitie van MKW waar
te kunnen maken.

9 http://www.cultuur-ondernemen.nl/governance (oktober 2015).
10 Idem.
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Deskundigheidsbevordering voor medewerkers en vrijwilligers
Deskundigheidsbevordering is een absolute noodzaak om medewerkers en vrijwilligers mee te laten groeien
met de veranderingen en vernieuwingen die op stapel staan. MKW zal inzetten op:
- Kennis van museumverhaal en collectie.
- Presentatie van collectie/inrichting van tentoonstellingen.
- Organisatie van activiteiten.
- Creatieve vertaalslag van idee naar activiteit.
- Communicatiebeleid.
- Ontsluiten van de collectie voor publiek.
Het traject van deskundigheidsbevordering omvat trainingen door externen (onder andere gastvrijheid, digitalisering, verlevendiging, marketing/Pr), het kijken bij andere erfgoedinstellingen en inhoudelijke bijscholing
door zowel interne als externe betrokkenen.
Automatisering
MKW heeft de afgelopen budgetperiode geïnvesteerd in automatisering (hard- en software) ten behoeve
van het ontvangen van de bezoekers, het beheer en ontsluiting van de collectie en de overige administratie.
De ingeslagen weg wordt gecontinueerd, waarbij efficiency en flexibilisering afgezet tegen de beschikbare
financiële middelen en de capaciteiten van de vrijwilligers leidend zullen zijn.

5.2
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Museumpresentatie en activiteiten
Museum Kasteel Wijchen is gevestigd op de voormalige zolder van Kasteel Wijchen. De archeologische collectie is deels bijeengebracht door de heer F.J.G.H. Bloemen, de eigenaar van een kousenfabriek in Wijchen.
In de loop der tijd is de archeologische collectie aangevuld met objecten van andere verzamelaars. In 1992
werd Kasteel Wijchen door de gemeenteraad aangewezen als de plaats om de archeologische collectie te
huisvesten. De zolder werd ingericht als museum. Ook de protohistorische kasteeltuin “De Tuun”, maakt
vanaf die tijd onderdeel uit van het museum. In het collectieplan wordt nader ingegaan op de achtergrond
van de collectie.
De archeologische objecten zijn voor ongeveer 90% eigendom van de gemeente Wijchen. In 2007 is een
beheerovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Wijchen en MKW. Circa 5% is momenteel afkomstig
uit bruikleen van particulieren, het RCE (voormalig ROB), het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Museum
Het Valkhof (MHV), Natuurmuseum Nijmegen en het Instituut Collectie Nederland. Een klein gedeelte van de
archeologische collectie is eigendom van MKW dankzij schenkingen of aankoop. De deelcollecties Regionale
Geschiedenis, de botanische verzameling en de collectie hedendaagse kunst (bestaande uit schenkingen van
kunstenaars die in het verleden geëxposeerd hebben) zijn eigendom van het museum.

Het museum is geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. In het zomerseizoen
(1 mei tot 1 november) gelden voor de zondagen aangepaste openingstijden (11.00 tot 17.00 uur). Uiteraard is
het museum op bijzondere dagen en tijdens evenementen aangepast geopend. Voor groepsbezoek (waaronder scholen) gelden aangepaste openingstijden: in overleg kunnen zij dagelijks terecht. De komende jaren
wenst MKW deze openingstijden te handhaven. Een en ander is echter wel afhankelijk van de beschikbaarheid
van vrijwilligers.
Focus in museumverhaal
MKW presenteert momenteel drie historische deelgebieden: regionale geschiedenis, landbouwgeschiedenis
en archeologie, worden in het nieuwe museumverhaal tot één samenhangend en sterk verhaal geïntegreerd.
De rode draad vormt het unieke verhaal van de permanente bewoning van Wijchen en omgeving vanaf circa
8.000 jaar geleden en de essentiële rol van het rivierenlandschap hierin. Onderdeel hiervan is de geschiedenis
van het Kasteel Wijchen. Streven is om die drie deelgebieden tot één samenhangend en sterk verhaal te
integreren in de zogenaamde “Canon van Wijchen”. Die Canon, geschreven door drs. W.A. Kattenberg
(historicus), zal op korte termijn worden gepubliceerd (2017). Bovendien zal deze Canon leidend zijn voor
de nodige herinrichting van de vaste presentatie, voor het educatieve programma. De wisseltentoonstellingen
zullen in de tijdsbalk van deze Canon worden aangegeven.
Actief ontsluiten van collectie
MKW heeft zijn collectie voor het grootste deel beschreven en gefotografeerd. De volgende stap is om de
collectie te ontsluiten voor publiek. Het betreft tenslotte het erfgoed van de inwoners van Wijchen en
omgeving. Het museum zal de komende beleidsperiode:
- De collectie op de eigen website en via sociale media ontsluiten.
- 	De collectie ook presenteren op digitale platforms, zoals Collectie Gelderland en Europeana, wat tevens
bijdraagt aan de bekendheid van het museum bij een groter publiek.
- 	Mogelijkheden bieden om educatieve programma´s te ontwikkelen waarin gebruik gemaakt wordt van
de digitale collectie.
Organiseren van activiteiten
Het organiseren van kortlopende activiteiten heeft de beste kans om meer publiek te trekken. De laatste
jaren is hier al op ingezet. De ervaring heeft geleerd dat belevingsactiviteiten goed aanslaan en in de
toekomst nog meer benadrukt mogen worden.
Vraag van het publiek als uitgangspunt
MKW heeft een mooie collectie, bijzondere verhalen en unieke huisvesting. Er is meer dan voldoende in huis
om publiek hiermee te verrijken en inspireren.
Jaarprogramma
MKW zal met een herkenbaar en tegelijkertijd afwisselend jaarprogramma blijven werken. Dit geeft richting
aan inhoud, publieksbereik, doelgroep benadering en samenwerking met andere organisaties. Door te kiezen
voor terugkerende activiteiten en twee exposities per jaar met een uitgebreid flankerend activiteitenprogramma voor allerlei doelgroepen, brengt MKW focus en structuur aan. Het maakt het ook mogelijk om
ver vooruit te plannen en aan te haken bij themajaren, speciale gebeurtenissen en jubilea.
Diversiteit
MKW blijft een diversiteit aan activiteiten aanbieden die voor het grootste deel georganiseerd worden
door medewerkers en vrijwilligers van het museum. Daarnaast gaat MKW ook nadrukkelijk op zoek naar
samenwerking met andere regionale partijen en inwoners om samen activiteiten te organiseren. Activiteiten
die nu georganiseerd worden zijn rondleidingen, speurtochten, workshops, verhalen vertellen, proeverijen,
lezingen en educatieve programma’s. In de toekomst wil het museum gaan kijken naar cursussen, living
history, theater en demonstraties. Bovendien wil MKW de betrokkenheid van ondernemers van Wijchen
vergroten. Het museum zal activiteiten buiten de muren van het museum/kasteel gaan organiseren, in
samenwerking met lokale partijen.
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Educatie
Educatie en participatie zijn speerpunten in het beleid. Het educatieve programma richt zich op basisonderwijs,
families en het voortgezet onderwijs. Daarnaast gaat publieksparticipatie hand in hand met volwasseneneducatie voor tentoonstellingen. MKW heeft de overtuiging dat het contact met echte voorwerpen een grote
meerwaarde heeft en het te vertellen verhaal ondersteunt. Er worden dan ook zo veel mogelijk voorwerpen
gebruikt bij rondleidingen, workshops, presentaties en lezingen. Met museumeducatie draagt MKW bij aan
de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Museumeducatie stimuleert burgerschap,
zet aan tot reflectie, prikkelt de creativiteit en verschaft nieuwe inzichten door de confrontatie met het verleden.
Het museum gaat zijn lesprogramma’s voor het onderwijs vernieuwen. De eerste stappen daarvoor zijn
reeds gezet. MKW houdt bij de ontwikkeling van de nieuwe educatieve programma’s rekening met het aansluiten bij kerndoelen OC&W (onder andere tijdvakken en Canon van Nederland), de ontwikkeling vanuit de
kernwaarden en inhoud van MKW, de focus op de benoemde doelgroepen, een koppeling met museumbezoek en het betrekken van docenten bij de ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep.
Aanpassingen en uitbreiding huisvesting gewenst
Ruimtegebrek en onvindbaarheid van het museum in het kasteel zijn altijd een probleem geweest voor MKW.
Met de planvorming voor de toekomst wordt kritisch gekeken naar het verbeteren van beide punten.
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1. Vindbaarheid MKW rondom kasteel en toegankelijkheid in kasteel verbeteren
De wens is om zichtbaarder te zijn op de binnenplaats en hal van het kasteel. MKW vraagt hier de gemeente
mee te denken: immers zowel de gemeente als het museum is gebaat bij duidelijkheid betreffende de
routing in het kasteel. Door de zware glazen deur, lift en dichte deuren haken veel potentiële bezoekers aan
MKW af op de binnenplaats van het kasteel. Dit is een serieus probleem waar MKW in samenwerking met de
gemeente Wijchen een oplossing voor wil zoeken.
Verbetering kan nog gevonden worden in:
- 	Het plaatsen van een bordje op de toegangspoort van het kasteel met zijn geschiedenis, een korte
introductie van het museum en de openingstijden.
- Een bordje bij de ingang van “de Tuun”.
- Een bord op de binnenplaats dat direct opvalt, maar stijlvol opgaat in de ruimte met ‘welkom’.
2. MKW heeft in de planvorming de volgende opties meegenomen:
- 	De entree van het museum in de foyer plaatsen; te denken valt aan kaartverkoop en winkel, gecombineerd
met horeca (niet in eigen beheer, maar uitbesteed). Dit kan gaan om een verrijdbare balie, zodat er ook
andere activiteiten in de foyer kunnen blijven plaatsvinden. Naast het museum, wordt op deze wijze het
gehele kasteel toegankelijker en hier kan de gemeente Wijchen ook haar voordeel mee doen. Gebeurt
dit niet, dan zal het bezoekersaantal te allen tijde lager liggen doordat bezoekers zich blijven omdraaien
op de binnenplaats.
- 	Het toegankelijk maken van de trap als entree naar het museum. Dit is alleen mogelijk indien de entree
van het museum in de foyer wordt geplaatst. De lift als enige entreepunt vormt voor veel bezoekers een
barrière.
- Het toegankelijk maken van de kelders voor groepsbezoek.
Het kunnen gebruiken van de foyer heeft invloed op de uitwerking van de plannen van het te vernieuwen
museum. MKW moet hier rekening mee houden in de opties van indeling van de beschikbare ruimtes.
Aanpassingen kasteeltuin
De gemeente Wijchen heeft besloten tot herinrichting van de Kasteeltuin met verblijfsfunctie in combinatie
met evenementen. Het museum en de Tuun zijn bij de plannen betrokken en willen graag gebruik maken
van de verbeterde toegankelijkheid en zichtbaarheid. De gemeente Wijchen wil de kasteeltuin behouden
als één van de waardevolle groene buffers in het centrum van Wijchen. Uiteraard zijn de beslissingen van de
gemeente betreffende het gebruik van de kasteeltuin van invloed voor MKW. Opknappen van de tuin zal de
toegankelijkheid van het kasteel verbeteren en meer bezoekers naar het museum trekken.

5.3

Publiek
Een aansprekende presentatie van de collectie begint natuurlijk bij het bepalen voor wie die presentatie
aansprekend moet zijn. Want wat voor de historische kenner een ontzettend interessant onderwerp is, kan
het toeristengezin waarschijnlijk moeilijk boeien. En waar de jongste museumbezoeker juist actie en interactie
in een tentoonstelling verwacht, wil de ervaren museumbezoeker misschien wel passief gevoed worden met
informatie of gewoon genieten van de tentoongestelde objecten. Het bepalen van de doelgroep is dus erg
belangrijk. MKW durft te kiezen voor duidelijke doelgroepen: ouderen (50-65) en senioren (65+), individueel
en in groepsverband, (groot)ouders met kinderen (4 t/m 12 jaar) en leerlingen uit het primair en voortgezet
onderwijs. Door deze keuze schept het museum de mogelijkheid om beleid, presentaties, activiteiten en
communicatie specifiek in te zetten, waardoor het profiel van het museum duidelijker voor de doelgroep
wordt, de inrichting en activiteiten aantrekkelijker worden en de toon en stijl hen meer aanspreekt.

5.4

Marketing & communicatie
Communicatie en marketing staan bovenaan de prioriteitenlijst van het museum. Dit is essentieel voor
publieks- en persbereik en daarmee bezoekersaantallen. Naast een jaarlijks communicatieplan heeft MKW
speerpunten benoemd waarin het zich gaat ontwikkelen.
Activiteiten vanuit de vraag van doelgroepen organiseren
MKW kiest er nadrukkelijk voor om activiteiten vanuit de kernwaarden van het museum én de vraag vanuit
publiek, het onderwijs en de erfgoedsector te organiseren. Hiermee heeft iedere activiteit een grote communicatiepotentie en kunnen doelgroepen gericht benaderd worden met publieks- en perscommunicatie. In de
toekomst wordt dit gecontinueerd.
Onderscheid in corporate en programmacommunicatie
MKW legt zich - naast communicatie rondom tentoonstellingen en kortlopende activiteiten - ook toe op
corporate communicatie. De herpositionering van het museum wordt daarmee duidelijk zichtbaar voor
publiek en pers.
MKW digitaal
De onlinewereld is tot alle lagen van de bevolking doorgedrongen en wordt steeds belangrijker. Alle
benoemde doelgroepen van MKW zijn in toenemende mate online en met sociale media actief. MKW is
zichtbaar in de digitale wereld door:
- 	De website actueel en levend te houden door regelmatig nieuw beeldmateriaal, verhalen en anekdotes
te plaatsen. De website is eind 2015 geheel vernieuwd.
- 	De collectie en verhalen te ontsluiten op de eigen website en op websites en platforms van anderen.
In de toekomst zal dit geïntensiveerd worden.
- 	Meer vermeldingen te realiseren op toeristische en culturele websites.
- 	Informatie op alle lokale virtuele kanalen te zetten.
- 	Het gebruik van sociale media (Facebook en Twitter). Eventueel kan dit in de toekomst aangevuld worden met andere kanalen, zoals YouTube en Flickr.
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5.5

Planning in de jaren
Voor de start van het vernieuwingstraject zal allereerst de financiële basis in de vorm van een gemeentelijke
subsidie gewaarborgd moeten zijn, zodat de museumactiviteiten doorgang kunnen vinden en er een basis
aan menskracht is om dit te bestendigen én het vernieuwingstraject te begeleiden. In het Evaluatierapport
Museum Kasteel Wijchen 2012 - 2015, opgesteld door de gemeente Wijchen, wordt voorgesteld de subsidie
te blijven continueren en de Raad heeft besloten dit advies over te nemen. MKW heeft dan ook een goede
hoop op waarborging van de gemeentelijke subsidie. Daarnaast toont MKW cultureel ondernemerschap
door een actief fondsen- en sponsorwervingstraject op te zetten, donaties te verwerven, het vriendenaantal
te vergroten, de eigen inkomsten te verhogen en een crowdfunding actie op te zetten. Dit doet het museum
zowel voor de eenmalige museumvernieuwing als voor tijdelijke projecten in de toekomst.11
Veel in het tijdpad zal afhangen van beslissingen die de gemeente Wijchen neemt over beschikbare ruimte,
hoe snel er geld bij elkaar gebracht wordt en de inzet van bestuursleden en staf enerzijds en (nieuwe) vrijwilligers
anderzijds.
Aanpassingen in de museumpresentatie hebben een langere looptijd. Het traject van de totale vernieuwing
van de museumpresentatie is ingezet (museumverhaal ontwikkelen), maar zal pas echt vorm krijgen na het
besluit van de gemeente Wijchen over beschikbare ruimtes. Daarna is de snelheid van verandering vooral
afhankelijk van de snelheid waarmee financiële middelen geworven worden. Nadat de financiën bijeen zijn
gebracht wordt op een jaar gerekend voordat de vernieuwing gerealiseerd is.
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MKW staat voor ogen om in 2017 en 2018 de herinrichting van de museumpresentatie aan te pakken. Aan
de hand van de Canon van Wijchen zal het verhaal verteld worden middels objecten. Ook het educatieve
program zal aangepast worden voor het schooljaar 2018 - 2019. Een nieuwe thematiek en routing is nodig
om herhaalbezoek voor de vaste collectie te stimuleren. MKW heeft een bestemmingsreserve opgebouwd
die hiervoor ingezet zal gaan worden.
In bijlage 3 is een programma betreffende tentoonstellingen 2017 - 2018 opgenomen.

11 Een overzicht van de benodigde financiën staat in bijlage 1.

Hoe ziet de toekomst er idealiter voor MKW uit? Een middag in Museum Kasteel Wijchen over vijf jaar…
Met een fietsroute op je stuur geklemd - die je trouwens makkelijk heb kunnen vinden op verschillende
(toeristische) websites - trap je rustig door Wijchen. Opeens valt je oog op stijlvolle banieren die een
prachtig renaissancekasteel aankleden. Je stapt af en wandelt naar de kasteelpoort die uitnodigend open
staat en nieuwsgierig maakt. Bij het betreden van de binnenplaats word je vriendelijk toegelachen door
de gastheer/vrouw achter een balie in de foyer. Na een warme kop koffie en een goed stuk gebak van een
Wijchense patissier koop je een ticket en neemt de authentieke kasteeltrap naar het museum.
Het routeboekje dat je van de gastvrouw ontving laat zien dat je meerdere routes kunt bewandelen. Je
besluit te starten op de tweede etage waar je ondergedompeld wordt in de geschiedenis van Wijchen en
omgeving. Verrast door de 3D introductieanimatie bekijk je vervolgens de mooi uitgelichte voorwerpen uit
de archeologische collectie die geïllustreerd worden met onder andere film, animatie, tekst en audio. Je
beroert één van de touchscreens in de presentatie die je kennis laat maken met grafrituelen uit vervlogen
tijden. Even duik je terug in de tijd en ziet verbanden waar je nooit bij stil hebt gestaan. Je draait je om en
wordt aangesproken door een vriendelijke gastheer die je uitnodigt om de kasteeltoren te bezichtigen.
Hij biedt aan om mee te gaan en iets te vertellen over de geschiedenis van het kasteel en zijn markante
bewoners.
Je daalt vervolgens af naar de eerste etage waar vrolijke kinderstemmen klinken vanuit De Stijlkamer.
Je waant je voor even in de tijd van Emilia van Nassau (een prominente kasteelbewoonster waar je al over
gezien en gelezen hebt in de vaste presentatie), want de ruimte is namelijk prachtig aangekleed en ingericht in Renaissancestijl. In de multifunctionele ruimte kun je het niet laten om ook even op de foto te gaan
met Emilia.
Op dezelfde verdieping bekijk je een kleine expositie waarin objecten van Wijchenaren centraal staan,
allen met een intrigerend verhaal uit verschillende tijden. Je raakt in gesprek met andere museumbezoekers
en ontdekt samen dat ook jullie speciale voorwerpen bezitten die tot leven komen door jullie eigen verhaal.
Voegen die voorwerpen wellicht wat toe aan de geschiedenis van deze regio? Je gaat er samen even voor
zitten in de comfortabele loungestoelen.
Omdat je het museum in de schoolvakantie bezoekt, vinden er verschillende extra activiteiten plaats. Een
vriendelijke gastheer komt naar je toe om je uit te nodigen voor zo’n activiteit: een kleine voorstelling in de
expositie. Twijfelend besluit je op zijn aanbod in te gaan. Het volgende kwartier had je niet willen missen.
Op theatrale wijze heb je een proeverij door de eeuwen heen beleefd. Je kunt niet wachten om een kijkje
in de Tuun te nemen, waar meer te ontdekken is over deze thematiek.
Je daalt de trap verder af en komt weer in de foyer. Daar koop je wat kaartjes, een boek en een magneet
voor op je koelkast in de verrassend goed gesorteerde museumwinkel. De gastvrouw wijst je op de Tuun en
op een complete kastelenrondleiding met een bezoek aan de kelders, iedere eerste zondag van de maand.
Daar ga je zeker voor terugkomen! Met een flyer van het jaarprogramma van het museum wandel je tevreden
en geïnspireerd naar buiten richting de Tuun…
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6

SAMENVATTING
MKW bestaat in haar huidige vorm twaalf jaar. De doelstelling om het museum zelfstandig te kunnen exploiteren is gehaald
en het museum heeft een officiële registratie in het Museumregister verkregen.
MKW fungeert als gastheer van het Kasteel Wijchen. Het museum bevindt zich in een aantrekkelijk dorpscentrum,
in een historisch pand en beschikt over een aparte onderwijsruimte. MKW laat bezoekers uit de regio, alsmede de eigen
inwoners, op een uitdagende afwisselende manier kennis maken met de (bewonings)geschiedenis Wijchen, de omliggende
kernen en het omringende landschap. Middels tijdelijke exposities wordt een breed scala aan objecten en verhalen aan het
publiek gepresenteerd, waarbij het museum het als taak ziet bezoekers te onderrichten en te vermaken. MKW heeft zowel op
het gebied van cultuur- en erfgoedhistorie, educatie als prioriteit waarbij de doelgroepen bestaan uit het basis- en voortgezet
onderwijs, maar ook senioren die het museum zelfstandig of in groepsverband bezoeken.
De doelstelling zoals vastgelegd in dit meerjarenbeleidsplan is het verhogen van de kwaliteit van het museum in de hoop
daarmee de bezoekersaantallen te laten stijgen en de naamsbekendheid te vergroten. MKW vertelt een uniek verhaal vanuit
historisch-, sociaal- en archeologisch perspectief en heeft de ambitie om het inspirerende cultuurhistorische centrum van
Wijchen en omgeving te zijn, een toekomstbestendig museum. De doelstellingen zijn:
- 	Er zal naar meer draagvlak worden gezocht binnen de gemeente Wijchen en bij de Provincie Gelderland. Daarnaast kan
de relatie met de inwoners van de regio Wijchen versterkt worden, met name om ze te betrekken bij het inrichten van
wissel- en thematentoonstellingen. Om dit draagvlak te creëren zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders en is er aan
de hand daarvan een omgevingsanalyse gemaakt.
- 	Binnen de vaste presentatie komen alle aspecten van de Wijchense bewoningsgeschiedenis aan de orde, met een
speciale plek voor de ‘hoofdbewoonster’ van het kasteel, Emilia van Nassau. Dit is belangrijk om de bezoeker zich te
laten identificeren met de regio en te stimuleren tot verdieping.
- 	Na een reeks van succesvolle wisseltentoonstellingen te hebben gepresenteerd, zal ook de komende jaren aan de wisseltentoonstellingen worden gewerkt. Er zijn nog voldoende lokale thema’s die aan de orde kunnen komen waarin nieuwe
doelgroepen kunnen worden aangesproken. Hierdoor kan het museum Wijchen en omgeving beter aan zich binden.
- Het communicatiebeleid wordt versterkt om meer bezoekers te trekken.
De collectie is opgebouwd uit de gemeentelijke archeologische collectie, aangevuld met schenkingen en langdurige bruiklenen van particulieren en organisaties. Vanaf de verzelfstandiging van het museum in 2004 is de collectie aangevuld met
eigen bezit. Verder bestaat de collectie uit foto- en beeldmateriaal van de regionale geschiedenis, een kleine hedendaagse
beeldende kunstverzameling en een botanische collectie. Om de doelstellingen te kunnen realiseren, zal het verzamelbeleid
hierop worden afgestemd.
Het museum beschikt over een groep enthousiaste vrijwilligers die het museum met trots exploiteren en inhoudelijke invulling geven aan verschillende werkgroepen. In de komende beleidsperiode zal er wederom actief worden ingezet op werving.
Daarbij zullen vrijwilligers zich wellicht meer projectmatig gaan verbinden aan het museum, te denken valt aan studenten of
pas afgestudeerden. Ook zal het museum zijn maatschappelijke waarde vergroten door meer stageplaatsen te bieden aan
hogescholen en universiteiten. Het verloop wordt dan groter, maar er is meer input van jonge vrijwilligers en stagiair(e)s. Dit
zorgt voor een ‘frisse wind’ en komt de onderlinge samenwerking en het resultaat ten goede.
Belangrijke pijlers in de toekomst zullen zijn:
- Het toegankelijker maken van de collectie, de presentatie en het gebouw.
- Samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties in de regio.
- Inhaken op de actualiteit en inspelen op kansen, met name binnen de wisselexposities en met activiteiten.
- Het ontwikkelen en uitvoeren van gerichte Pr, marketing en communicatie zowel intern als extern.
Uiteraard is uitbreiding van fte binnen de staf noodzakelijk om deze pijlers te kunnen uitvoeren.
MKW heeft er vertrouwen in dat de voornemens in dit meerjarenbeleidsplan de komende jaren gerealiseerd kunnen worden
en dat met de inspanningen die zullen worden geleverd, de bezoekerscijfers en de eigen inkomsten gaan toenemen.
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Bijlagen
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1

KOSTENRAMING MUSEUM KASTEEL WIJCHEN

Begroting staat van baten en lasten
Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Inkomsten Subsidies Gemeente Wijchen

180.000

179.000

178.500

178.000

178.500

173.333

172.868

171.730

170.679

Incidentele opbrengsten

350

350

350

350

350

14.725

7.360

5.100

700

26.000

25.000

24.500

24.000

27.000

23.785

25.992

20.621

12.773

206.350

204.350

203.350

202.350

205.850

211.843

206.220

197.451

184.152

Personeelskosten

75.800

75.000

74.200

73.500

71.800

72.416

72.945

64.214

79.260

Afschrijvingen

11.000

10.000

9.000

7.000

10.000

6.873

7.255

5.792

5.469

Huisvestingskosten

52.300

51.800

51.000

50.500

51.500

49.539

49.133

48.193

46.866

Bureaukosten

14.500

14.200

14.900

14.600

12.000

13.285

11.786

13.115

9.272

3.400

3.300

3.200

3.100

3.000

3.551

2.684

Organisatiekosten

16.500

16.500

16.000

15.500

16.600

14.792

15.093

16.237

15.941

Activiteitenkosten

46.000

45.700

45.500

45.200

35.600

40.974

46.225

34.661

22.757

Lasten collectievorming

-

-

-

-

-

-

1.136

4.750

1.539

Overige baten en lasten

-

-

-

-

-

517

1.526

916

715

Totaal lasten

219.500

216.500

213.800

209.400

200.500

201.947

207.783

191.000

185.136

Exploitatie voor
financieel resultaat

13.150-

12.050-

10.450-

7.050-

5.350

9.896

1.579-

6.451

984-

200

200

200

200

150

127-

71

211

978

12.950-

11.950-

10.250-

6.850-

5.500

9.769

1.508-

6.662

6-

-

-

-

-

4.300-

8.604-

17.698

3.671

11.062

12.950-

11.950-

10.250-

6.850-

1.200

1.165

16.190

10.333

11.056

Overige inkomsten
Totaal baten

Bestuurskosten

Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

Mutatie bestemmingsreserve/ -fonds

Overschot
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Toelichting
Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Incidentele opbrengsten
Uitkering innovatiefonds

14.000

Bijdrage Beeldend Wijchen

7.000

Bijdrage Provincie Gelderland
Bijdrage Gelderse Museumdag Gelders Erfgoed

4.400
350

350

725

350

700

700

350

350

14.725

7.350

5.100

700

Entreegelden

6.700

9.000

6.767

8.241

5.594

4.592

Inkomsten Museumkaart

3.600

3.500

3.634

3.413

2.318

1.770

Inkomsten winkel

2.100

3.000

1.865

3.193

2.893

2.442

Verzorging lesbrieven

4.200

4.500

4.132

4.467

3.756

2.649

Rondleidingen

2.200

2.500

2.163

2.529

1.389

-

Activiteiten/ evenementen

2.400

1.000

2.418

1.179

2.338

-

Sponsoren/ donaties

2.800

2.700

2.806

2.744

2.257

-

-

800

-

226

76

1.320

24.000

27.000

23.785

32.992

20.621

12.773

Salarissen

52.600

48.000

51.898

48.925

45.363

52.202

Doorberekende loonkosten

6.800-

6.800-

6.774-

6.598-

6.658-

8.396-

45.800

41.200

45.124

42.327

38.705

43.806

10.100

8.500

10.174

9.617

8.166

9.130

3.300

3.200

3.273

2.985

2.839

3.218

13.400

11.700

13.447

12.602

11.005

12.348

2.000

4.500

2.104

3.697

2.930

8.532

-

-

-

-

-

4.230

Onkostenvergoedingen

3.800

6.800

3.735

6.832

5.866

4.144

Reiskostenvergoedingen

3.300

3.200

3.887

3.215

605

2.324

675

600

70

509

1.761

1.175

3.700

3.000

3.050

3.038

2.617

1.976

825

800

999

725

725

725

16.525

18.900

13.845

18.016

14.504

23.106

73.500

71.800

72.416

72.945

64.214

79.260

Overige inkomsten

Overige inkomsten
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Personeelskosten
*Lonen en salarissen

*Sociale lasten
Sociale lasten
Pensioenbijdrage

*Overige personeelskosten
Deskundigheidsbevordering / opleiding
Ontwikkeling en uitwerking vrijwilligersbeleidsplan

Overige reiskosten
Overige personeelskosten
Loonadministratie

Totaal personeelskosten

Toelichting
Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Tuinhuis en hekwerk

2.400

3.000

2.505

2.046

572

557

Museuminventaris

1.400

1.500

1.389

985

1.061

753

Kantoorinventaris

2.500

2.800

2.447

2.638

2.573

2.573

700

2.700

532

1.586

1.586

1.586

7.000

10.000

6.873

7.255

5.792

5.469

44.000

44.500

42.953

42.522

41.445

40.440

6.500

7.000

6.586

6.611

6.748

6.426

50.500

51.500

49.539

49.133

48.193

46.866

2.300

2.700

1.931

2.783

2.345

1.961

800

800

869

775

576

800

Contributies en abonnementen

1.500

1.000

1.196

1.059

1.043

768

Automatiseringskosten

6.000

4.400

4.786

3.946

4.613

3.470

Drukwerk

2.500

1.200

1.098

1.082

866

501

Reparatie en onderhoud kantoorinventaris

200

200

833

199

300

300

Telefoonkosten

300

700

1.708

693

793

613

1.000

1.000

864

1.249

2.579

1.314

14.600

12.000

13.285

11.786

13.115

9.727

Representatiekosten

2.100

2.500

2.414

2.657

2.237

2.141

Kosten bestuur

1.000

500

1.137

27

885

721

3.100

3.000

3.551

2.684

3.122

2.862

Administratie/ secretariële ondersteuning

7.000

6.800

6.898

6.619

6.710

6.627

Accountantskosten

7.000

6.000

6.406

5.687

5.929

5.771

Verzekeringen

1.000

800

787

787

713

713

500

-

701

-

1.098

121

3.000

-

2.000

1.787

2.709

15.500

16.600

14.792

15.093

16.237

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris kennislab/ educatie

Huisvestingskosten
Huur
Schoonmaak en afval

Bureaukosten
Kantoorbenodigdheden
Porti

Overige bureaukosten

Bestuurskosten

Organisatiekosten

Overige organisatiekosten
Herinrichting museum, ex plan van aanpak 2012-2015

15.941
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Toelichting
Begroting

Begroting

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

Werkelijk

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Drukwerk tentoonstellingen

7.500

4.000

7.326

7.956

2.888

4.032

Verzekeringen tentoonstellingen

2.300

2.700

2.105

2.563

2.104

1.888

Overige kosten tentoonstellingen

22.000

16.000

13.981

21.470

18.287

7.319

Kosten publiciteit

3.500

3.000

9.036

2.938

2.262

1.700

Kosten educatie en voorlichting

5.000

5.000

3.350

5.455

3.347

4.057

500

500

2.239

-

-

-

1.200

1.200

1.003

1.154

1.790

1.133

500

500

157

394

708

595

1.500

2.000

1.067

2.138

2.705

1.264

Brandverzekering inventaris

700

700

634

657

650

593

Inkopen diverse / mutatie voorraden

500

-

14-

1.454

647-

176

45.200

35.600

40.974

46.491

34.661

22.757

Afschrijvingskosten

7.000

10.000

6.872

7.255

5.792

Kosten collectie beheer

Kosten activiteiten

Kosten website / ADLIB
Inkoop activiteiten en evenementen
Inkopen De Tuun
Inkopen winkel

Mutatie bestemmingsreserve en bestemmingsfonds
32

7.000

7.000

6.307

5.656

4.964

Kosten modernisering
museum

-

5.000

5.172

20.420

1.787

Kosten collectievorming

-

-

-

1.136

4.750

Kosten vlaggenmast

-

-

-

-

-

14.000

22.000

18.351

34.467

17.293

14.151

Afschrijvingskosten (herinrichting museum) *)

7.000-

20.500-

9.725-

13.579-

10.487-

-

Subsidie collectie beheer

7.000-

7.000-

3.230-

3.190-

3.135-

3.089-

Vorming bestemmingsreserve innovatiefonds

-

-

14.000-

Vorming bestemmingsreserve
modernisering museum

-

5.500-

8.604-

17.698

3.671

11.062

*) Dit betreffen investeringen/reserveringen, in welke vorm dan ook, mede ten behoeve van de modernisering van het museum.
De afgelopen zeven jaar heeft er geen indexatie van de subsidie plaatsgevonden.
Om de plannen - beschreven in dit meerjarenbeleidsplan - te kunnen realiseren is er meer financiële ruimte noodzakelijk.
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AANPASSINGEN IN MUSEUMPRESENTATIE
MKW heeft met het ontwikkelen van een nieuwe museumpresentatie geen grootscheepse verbouwingen voor
ogen. Aanpassingen in de ‘hardware’ zullen dan ook niet omvangrijk zijn en zich beperken tot het effectief
afwerken van hoeken en schuine wanden, het verkleinen van balie en winkel om meer expositieruimte te
creëren, het verplaatsen van losse wanden en vitrines tot logische looproute, het vervangen van het plafond,
het aanbrengen van andere verlichting en het aanpassen van de vitrines.
Doelgroepgericht
Iedere persoon is verschillend en leert op een andere manier. Om al deze individuen te bedienen worden
meerdere communicatielagen verwerkt in de informatie én presentatie.
Collectie centraal
De collectie van MKW is zijn grootste goed en bovendien bijzonder in Nederland. De collectie krijgt de centrale
rol in de presentatie. Objecten gaan meestal pas leven als er een goed verhaal bij verteld of getoond wordt.
Als dit gebeurt, kunnen zij zorgen voor een bijzondere ervaring - voor emotie.
Persoonlijke elementen
Omdat MKW de rol van het cultuurhistorisch centrum van Wijchen op zich wil nemen is het museum voornemens
om in de overdracht de vorm van identificatie te kiezen. Het verhaal van de permanente bewoningsgeschiedenis
van Wijchen en omgeving leent zich uitstekend voor dit aspect. Voornemens is het museum om verschillende
personen - verspreid over de geschiedenis van Wijchen - uit te gaan lichten in het museumverhaal.
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MKW wil met tentoonstellingen, de presentatie van de collectie en het museumverhaal inzetten op het
actief prikkelen van alle zintuigen. De bezoeker kan naar believen kijken, luisteren, voelen, ruiken en proeven
(Tuun). Interactie vindt de bezoeker in doe- en spelelementen die zowel ruimtelijk als multimediaal vorm gaan
krijgen. Daarnaast is het ontdekkende element in de presentatie belangrijk. Naast de succesformule van de
traditionele ´speurtocht´ zal MKW ook de mogelijkheden van ‘virtuele speurtochten’ (games) onderzoeken.
Ook de verdiepingszoekende bezoeker heeft in de nieuwe presentatie de mogelijkheid om op bijzondere
wijze de geschiedenis van Wijchen en omgeving in te duiken.
MKW kiest voor een mix van overdrachtsmiddelen. Het werken met vrijwilligers en de open presentatieruimte
maken dat er voor niet te veel ingewikkelde techniek en geluid gekozen moet worden. De doelgroepen waar
MKW toegankelijk voor wil zijn, maken daarnaast duidelijk dat een combinatie tussen traditionele en nieuwe
middelen ideaal is.
Overdrachtsmiddelen
- Tekstborden per tijdvak die het verhaal in meerdere niveaus vertellen (lezen);
- Muurborden met informatie over het tijdvak en uitgelichte gebeurtenissen of thema’s (lezen);
- Objectbordjes met objectinformatie én ruimte voor beknopte anekdotes of achtergrondinformatie (lezen);
- Losse hand-outs voor de verdiepingszoeker (lezen);
- Films of animaties die het museumverhaal illustreren of verdiepen (kijken en luisteren);
- Virtuele personages die vertellen over hun tijd, een gebeurtenis (kijken en luisteren);
- Audiofragmenten of interview ter verdieping (kijken en luisteren);
- Fysieke spellen (doen/actief ontdekken);
- Digitale spellen (doen/actief ontdekken);
- Touchscreen: bladeren door collectie (overdenken);
- Lounge: boeken (overdenken).

3

PROGRAMMA TENTOONSTELLINGEN 2017-2018
Doel tentoonstelling
- 	De tentoonstelling dient in relatie te staan tot het “verhaal MKW”
(regio/permanente bewoningsgeschiedenis).
- De tentoonstelling dient mogelijkheden te geven tot flankerende activiteiten.
- De tentoonstelling wordt het liefst gekoppeld aan de actualiteit.
- Binnen de tentoonstelling is er aandacht voor samenwerking met mogelijke partners en sponsors.

1. Wijchen en Indië
a) Landelijk onderwerp wat aansluit bij de actualiteit.
b) Stimuleren van ‘herinneringstoerisme’ in de regio.
De tentoonstelling staat onder leiding van projectleider Judith Bartel.
Data: vrijdag 23 september 2016 (opening) - 6 maart 2017.

2. (Familie-)bedrijvigheid/Industrialisatie, de ‘achterkant’ van Wijchen
a) Belangrijk met oog op sponsors.
b) Archeologie (Bijsterhuizen).
c) Industrialisatie van Wijchen.
De tentoonstelling staat onder leiding van projectleider Robin Jansen.
Data: week 10 2017 (opening) - september 2017 (nader te bepalen).

3. Herinrichting vaste collectie
	Eventueel een kleine aanvullende tentoonstelling Romeinse archeologie met depotstukken en nieuwe
objecten afkomstig uit opgravingen bij de Oostflank. Dit onder leiding van Ben Teubner & Rylana Seelen.
Data: september 2017 - maart/april 2018 (nader te bepalen).

4. Museumtuin De Tuun
a) Eigen collectie centraal stellen;
b) Een combinatie maken met de opening van de opnieuw ingerichte Kasteeltuin.
Data: maart/april 2018 (opening afhankelijk van voortgang kasteeltuin) - september 2018
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