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Inleiding 

Dit Jaarplan 2021 is ontwikkeld binnen het raamwerk van het 
Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 (zie digitale bijlage). In 
overleg met de Gemeente Wijchen is besloten de                        
Budgetovereenkomst 2017-2020 met één jaar te verlengen. 
Dit besluit is genomen met oog op de renovatie en                        
restauratie van Kasteel Wijchen (2020-2021). De omgeving 
waarin Museum Kasteel Wijchen (MKW) opereert is                  
dynamisch. De inhoudelijke invulling van de programma’s 
hangt deels af van de voortgang van de renovatie, ideeën, 
plannen en beschikbaarheid van vrijwilligers en                                   
partnerinstellingen. Bepalend zijn tevens de ontwikkelingen 
en daaropvolgende beleid van de overheid rondom het                 
coronavirus. Het is daarom niet altijd mogelijk om een                   
gedetailleerde en concrete uitwerking te geven van alle               
activiteiten. De bedrijfsvoering, tentoonstellingen en het 
educatieve programma staan echter vast en worden                      
specifiek benoemd en begroot.  

Analyse 

In 2021 staat een grote renovatie van Kasteel Wijchen                
gepland. MKW wijkt van september 2019 tot het tweede 
kwartaal 2021 uit naar een andere locatie, het Koetshuis. 
Deze locatie, gelegen naast het kasteel, biedt beperkte              
expositiemogelijkheden. Eerder gestelde doelen, genoemd in 
het Meerjarenbeleidsplan, betreffende bezoekersaantallen, 
exposities, educatie en activiteiten zijn herzien. Wat willen 
we in 2021 bereiken? 

 Het reeds positieve draagvlak binnen de overheid                   
continueren; 

 De relatie met de inwoners van de regio verstevigen, met 
name door ze te blijven betrekken bij de renovatie van 
het kasteel en de inrichting van wissel- en thema-            
tentoonstellingen; 

 
 

 Identificatie van lokale en regionale inwoners met de       
regio verdiepen middels de herinrichting van de vaste 
museumpresentatie; 

 Versterken van communicatiebeleid; 

 Inzetten op fondsenwerving; 

 Nauwere samenwerking met stakeholders. 
 
Op hoofdlijnen kiest MKW ervoor om zich in 2021 verder te 
ontwikkelen op de volgende terreinen: 

 Realisatie herinrichting museumpresentatie; 

 Active participatie in renovatie Kasteel Wijchen;  

 Transitie interne organisatie (samenwerking VVV). 
 
De gemeente Wijchen investeert 2,8 miljoen euro in de    
renovatie. MKW zal zorgdragen voor de herinrichting van het 
museum, waarmee circa 300.000 euro gemoeid gaat.  
 
MKW is een geregistreerd museum bij Museumregister     
Nederland en lid van Museumvereniging Nederland. Dit     
betekent dat het museum erkend is en voldoet aan                 
wettelijke en internationale museumnormen. Daarmee staat 
het voor een bepaald kwaliteitsniveau. Herijking van MKW 
vindt plaats in 2020.  
 
MKW handelt conform de Ethische Code voor Musea en            
Governance Code Cultuur. Alle geregistreerde musea in                
Nederland hebben de Ethische Code onderschreven.                 
Hiermee verklaart het museum de Code als richtlijn voor 
museaal handelen te aanvaarden. Van staf, directie en              
vrijwilligers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de 
inhoud van beide codes en deze als leidraad gebruiken voor 
hun handelen. De codes komen jaarlijks aan bod in het                 
bestuurlijk overleg met staf en vrijwilligers en worden            
gedeeld via de interne nieuwsbrief. 

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, de Provincie Gelderland en (cultureel)
maatschappelijke fondsen.  

Jaarplan 2021 
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De geschiedenis, de vaste collectie (archeologisch en                
botanisch) en het kasteel worden tot één samenhangend 
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 
archeologische collectie en de geschiedenis van Kasteel    
Wijchen. 

Actief ontsluiten van de collectie 

Een museum kan niet volstaan met de beschrijving en                 
digitale vastlegging van haar collectie. Nodig is ontsluiting 
daarvan voor het publiek. In 2021 zal de ontsluiting van de 
collectie via eigen website, sociale media en digitale 
platforms zoals Europeana en Collectie Gelderland                      
voortgezet worden. Kosten die hiervoor gemaakt worden 
vallen onder collectiebeheer (zie begroting). 

Aanpassingen in museumpresentatie 

 Een nieuwe presentatie wordt gefaseerd tot stand          
gebracht. Dit heeft te maken met de beschikbare            
financiële middelen. De plannen zijn tot stand gekomen 
door middel van een gerichte benadering van de                       
benoemde doelgroepen. In de overdracht van het verhaal 
zal identificatie met de regio een grote rol spelen; 

 MKW zet bij de presentatie van collectie en                                 
museumverhaal het actief prikkelen van alle zintuigen in. 
Interactie vindt de bezoeker in doe- en spelelementen die 
zowel ruimtelijk als multimediaal vorm (gaan) krijgen.  

 

Focus 

Regionale geschiedenis en archeologie vormen de spil van de 
vaste collectie. MKW heeft de keuze gemaakt om in het 
Koetshuis alleen wisseltentoonstellingen te exposeren. De 
vaste collectie (archeologie) is niet toegankelijk voor    pu-
bliek gedurende de renovatie. 

In 2020-2021 zal naast de renovatie ook de museumpresen-
tatie herzien worden. De nadruk komt te liggen op de                       
bewoningsgeschiedenis van het kasteel en haar beroemdste                
bewoonster Emilia van Nassau en de archeologische                  
basiscollectie. Deze vertelt immers het verhaal van de regio 
(zie Schimmen komen tot leven, digitale bijlage). 

Doelgroepen 

MKW richt zich op de inwoners en leerlingen uit Wijchen en 
omgeving aan de ene kant en toeristen aan de andere. Mede 
om invulling te geven aan de ambitie (in de toekomst een 
cultuurhistorische centrum te zijn) wil het museum de                                                    
samenwerkingsverbanden intensiveren en uitbreiden. Voor 
een volledig overzicht van samenwerkingspartners, zie                
pagina 10. Voor de uitbating van het kasteel en de                          
herinrichting van het museum zijn in 2021 de belangrijkste 
stakeholders: Gemeente Wijchen, Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen, Museummakers en Stichting Vrienden MKW. 

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. 

Privacy 

Museum Kasteel Wijchen wil bewust en zorgvuldig omgaan 
met persoonsgegevens en de privacy van bestuur, staf,            
vrijwilligers, sollicitanten en bezoekers. Daarom is het           
belangrijk dat eenieder die binnen het museum met                    
persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan 
de geldende regelgeving houdt. Ons privacy beleid is in te 
zien op de website. 

 

Museumpresentatie en  

activiteiten 
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Organiseren van activiteiten 

Het inzetten van activiteiten naast de wisseltentoon-
stellingen trekt meer publiek aan. Het is belangrijk in te             
spelen op onderwerpen die dicht bij de inwoners van de  
regio staan en daarmee goed passen bij een regionaal                 
museum (herkenbaar en afwisselend). Rekening houden met 
actualiteiten is  daarbij belangrijk.  

Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met             
andere (regionale) partijen. Voor de kosten en opbrengsten 
van de activiteiten wordt verwezen naar de begroting 2021 
(activiteitenkosten en collectiebeheer). De begroting is naar 
beneden bijgesteld.  

  Huidige situatie 
museum 

Voornemens 2021 

Kelder Gebruik voor 
rondleidingen < 10 
personen 

Garderobe 
Toiletten 
Expositieruimte (beleving)  

Begane 
grond 

Niet museaal   
gebruik  

Entree/museumbalie 
Museumwinkel 
Horecapunt  
Raadzaal (gemeente) 
Trouwzaal (gemeente) 
B&W-kamer (gemeente) 

Eerste  
verdieping 

Niet museaal   
gebruik  

Kantoor 
Educatieruimte/bibliotheek 
Kapel 
Keuken (gemeente) 
Vergaderzalen  (gemeente) 

Tweede 
verdieping 
(zolder 
kasteel) 

Museumbalie 
Museumwinkel 
Museumpresenta-
tie vaste collectie 
(archeologie) 

Museumpresentatie vaste 
collectie (chronologisch, 
Canon) 
Tentoonstellingen 

Entresol Tentoonstellingen Tentoonstellingen 
IJzertijdboerderij/Romeinse 
villa 

Toren Presentatie      
Wijchense             
kastelen 

Bewoning en bouwgeschie-
denis kasteel (chronologisch) 
Omgeving Wijchen 

Er worden in het Koetshuis immers minder bezoekers                  
verwacht, er zijn minder mogelijkheden voor het organiseren 
van (rand)activiteiten en het ontvangen van onderwijs-
klassen en groepen is wellicht beperkter in verband met de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Expositiebeleid 

Er is gekozen voor twee tentoonstellingen in 2021. Deze        
worden ingezet als kapstok: activiteiten worden verbonden 
met de exposities. Belangrijke overwegingen van MKW bij 
het maken van een expositiebeleid zijn: 

 Het dient in relatie te staan tot het verhaal van het                       
museum (regio, permanente bewoningsgeschiedenis,  
kasteel, Canon); 

 Verhalen vertellen; 

 Mogelijkheden geeft tot flankerende activiteiten; 

 Gekoppeld aan de actualiteit; 

 Aandacht heeft voor samenwerking met mogelijke            
partners; 

 Het toegankelijk maken van de collectie; 

 Samenwerking met stakeholders. 

Activiteiten 2021 Geschatte formatie 2021 

Open rondleidingen Vrijwilligers: 12 uur  

Rondleidingen overig Vrijwilligers/staf: 10 uur 

Dag van het Kasteel  Vrijwilligers/staf: 40 uur 

Zomeractiviteiten Vrijwilligers: 20 uur 

Nationale Museumweek Vrijwilligers/staf: 100 uur 

Markten Vrijwilligers: 60 uur 

Tuunactiviteiten Vrijwilligers: 60 uur 

Open monumentenweekend Vrijwilligers/staf: 30 uur 

Archeologiedagen Vrijwilligers/staf: 12 uur 

Kerstactiviteiten Vrijwilligers: 10 uur 

Proeverijen Vrijwilligers/staf: 5 uur 

Kinderfeestjes Vrijwilligers/staf/zzp: 20 uur 

Overige activiteiten Vrijwilligers/staf: 100 uur 



 

5 

Collectiebeleid 

Drie collecties vormen het hart van de museumpresentatie. 
Ze vormen de belangrijkste cultuurhistorische collectie van 
de  regio Wijchen. Dit geeft het museum een belangrijke                 
lokale en regionale taak, mede vanwege de archeologische 
waarde van de collectie. De collectie is een groot gedeelte 
van 2021 niet meer toegankelijk voor publiek. Versterking 
van de collectie zal echter worden voortgezet in 2021, ook 
met het oog op het opnieuw inrichten van de museum-
presentatie. 

In 2021 is het nóg belangrijker om over de eigen (kasteel)
muren heen te kijken. Een deel van het cultureel erfgoed uit 
de regio Wijchen bevindt zich immers buiten het museum. 
Nu het museum beperkt toegankelijk is, biedt dit kansen. 
Door ook buiten de eigen museumlocatie actief te zijn kan 
MKW het publieksbereik verhogen en de maatschappelijke 
impact optimaliseren. 

 

 

 

De Tuun 

Museumtuin ‘De Tuun’ is uniek in Nederland. Van het                 
voorjaar tot het najaar kunnen bezoekers in de tuin terecht 
om de Nederlandse landbouwgewassen van de late IJzertijd 
tot en met de Middeleeuwen van dichtbij te aanschouwen. 
Daarnaast is er een kruidentuin van planten van dezelfde 
periodes gerangschikt naar gebruik, keukenkruiden,                   
geneeskrachtige planten, rituele planten en nuts- en                  
verfplanten.  

In 2021 wordt de Tuun betrokken bij de permanente                      
museumpresentatie.  

Educatiebeleid 

Educatie en participatie zijn speerpunten in het                                  
museumbeleid. Met museumeducatie draagt MKW bij aan 
de cognitieve, creatieve en sociale ontwikkeling van                    
kinderen. Museumeducatie stimuleert burgerschap, zet aan 
tot reflectie, prikkelt en verschaft nieuwe inzichten door de 
confrontatie met het verleden. In 2021 zal een geheel nieuw 
beleid ontwikkeld worden, passend bij de nieuwe museum-
presentatie en de tentoonstellingen. 

De lesbrieven zullen worden aangeboden op onze website, 
Reizen in de Tijd en via Cultuurknooppunt Wijchen-
Beuningen. Voor de kosten en opbrengsten educatie wordt 
verwezen naar de begroting 2021 (lesbrieven,                                   
activiteitenkosten en collectiebeheer, algemene kosten).  

 

  Ode aan Maas & 
Waal 

Kasteel Wijchen in de 19e 
eeuw  

Thema Centraal staat het 
rivierenlandschap: 
ontstaan, ontwikke-
ling, leven met water, 
flora en fauna. Aan de 
hand van kunstobjec-
ten, foto’s en films 
wordt het verhaal 
verteld. 

Er zal in deze tentoonstel-
ling gekeken worden naar 
de renovatie van het  
kasteel en de stand van 
zaken tot dan toe.              
Een prominente bewoner 
in de 19e eeuw wordt 
uitgelicht: jonkvrouwe 
Andriga de Kempenaer 

Looptijd 11 september 2020  
t/m 7 maart 2021 

Maart 2021 t/m opleve-
ring kasteel (Q3 2021) 

Link             
actualiteit 

Themajaar NBTC: ode 
aan het Nederlandse 
landschap 

Renovatie kasteel 

Link regio Regionaal 

Nationaal 

Lokaal 

Regionaal 

Lesbrieven  2021 Geschatte formatie               
2021 

Lesbrief behorende bij de                             
tentoonstellingen 

Vrijwilligers: 40 uur  

Archeoloog in de klas (op locatie) Vrijwilligers: 22 uur  

Ontwikkeling nieuw educatie-
programma 

Vrijwilligers: 100 uur  

Organisatie, administratie en acquisitie Staf: 300 uur 
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Communicatie en marketing 

Communicatie en marketing is essentieel voor publieks- en 
persbereik en daarmee de bezoekersaantallen. Naast een 
marketing- en communicatieplan heeft MKW speerpunten 
benoemd voor 2021 waarin het zich gaat ontwikkelen. 

Activiteiten vanuit kernwaarden en vraag van doelgroepen 
organiseren 

MKW kiest er nadrukkelijk voor om komend jaar 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. 

Onderscheid in corporate- en programmacommunicatie 

MKW gaat zich naast communicatie rondom                                   
tentoonstellingen en kortlopende activiteiten ook toeleggen 
op corporate communicatie. Er wordt dus gerichter                      
ingespeeld  op specifieke doelgroepen. Gericht wordt op de 
promotie van Kasteel Wijchen (opening eind 2021). De               
positie van het museum wordt daarmee duidelijk zichtbaar 
voor publiek en pers. 

Museum Kasteel Wijchen: digitaal 

Alle benoemde doelgroepen van MKW zijn in toenemende 
mate online en met sociale media actief. Om de doelgroep te 
blijven prikkelen en informeren zal het museum in 2021: 

 De website actueel en levend houden door regelmatig 
nieuw beeldmateriaal, verhalen en anekdotes te                   
plaatsen; 

 Online museum: de collectie en verhalen ontsluiten op de 
eigen website en op websites en platforms van anderen; 

 Meer vermeldingen realiseren op toeristische en                        
culturele websites (ook Engels- en Duitstalig); 

 Meer informatie op alle lokale virtuele kanalen te zetten; 
 
 

 Sociale media actief inzetten, door het versturen van 
Twitterberichten en het onderhouden van een                               
Facebookpagina; 

 Het YouTube kanaal benutten; 

 Draagvlak creëren voor de renovatie van Kasteel Wijchen 
door hier actief over te berichten. 

Voor de verwezenlijking van deze zaken is een structurele 
uitbreiding van de fte nodig. Communicatie, pr en marketing 
vallen nu nog onder de taken van de project assistent (0,2 
fte/12 uur per week). Dit is echter niet toereikend. Met                
name in de online marketing dient er versterking te komen. 

In de toekomst willen we graag de Duits- en Engelstalige 
markt goed kunnen bedienen. Ook hiervoor dient meer 
menskracht ter beschikking te komen.  

  

Pr, communicatie en marketing Formatie op                      
weekbasis (uur) 

Advertenties/advertorials:                          
- afspraken maken en opmaken 

0,25 uur 

Pers en persberichten:                                        
- opstellen en versturen                             
- actieve benadering pers 

1 uur  

Foldermateriaal/flyers:                              
- folders en flyers opstellen, bestellen                       
- actief verspreiden 

0,5 uur                          

Nieuwsbrieven 0,75 uur 

Online:                                                                       
- vermelding op websites (checken, 
onderzoeken, posten)                                
- website (wekelijks up to date houden) 
- social media (posts, advertising, com-
munity management, foto’s                                                  
- google analytics                                                            
- bezoekersanalyses 

                                           
7,5 uur                           
(gewenst 4 uur extra) 

Sales en boekingen 1 uur                        
(gewenst 1 uur extra) 

Mede ontwikkelen beleid 0,5 uur                         

Overig 0,5 uur                         
(gewenst 1 uur extra)                            
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In de toekomst willen we graag de Duits- en Engelstalige 
markt goed kunnen bedienen. Ook hiervoor dient meer 
menskracht ter beschikking te komen.  

 
Museum Kasteel Wijchen is een stichting met het bestuur als 
hoogste orgaan. Het museum heeft een actief bestuur                 
waarbinnen met verschillende portefeuilles gewerkt wordt. 
Het bestuur volgt de zogenaamde Governance Code Cultuur 
(GCC). Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in 
de cultuursector. Helder bestuur en zorgvuldig toezicht              
geven ruimte aan inhoudelijk, integer en zakelijk presteren.    

De dagelijkse leiding in het museum berust bij de directeur   
die drie medewerkers (financiële administrator, een                              
conservator en een projectassistent) en 70 vrijwilligers              
aanstuurt. MKW is een vrijwilligersorganisatie pur sang en 
zou niet kunnen bestaan zonder de tomeloze inzet van de 
vrijwilligers. Dit maakt de organisatie ook kwetsbaar. Om 
deze kwetsbaarheid te minimaliseren heeft het museum een 
vrijwilligersbeleid ontwikkeld en een vrijwilligerscoördinator 
in dienst. Alle vrijwilligers staan ‘onder contract’.                      
Daarnaast bouwt MKW in 2021 de actieve vrijwilligers-            
werving uit en wordt de organisatiestructuur aangepast. Dit 
alles in gezamenlijk overleg met Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen (VVV). Deskundigheidsbevordering is een absolute 
noodzaak om medewerkers en vrijwilligers van beide                     
organisaties mee te laten groeien met de ambities van           
Kasteel Wijchen (en de plek van het museum hierin). 

Creëren van meer menskracht 

De huidige beschikbare uren van de staf zijn ontoereikend 
voor de ambities van Kasteel Wijchen en MKW.                                    
Beleidsontwikkeling, opzetten van samenwerkingsverban-
den, tentoonstellingen, netwerken, structurele aandacht 
voor marketing/pr en aansturing van vrijwilligers dienen             
voldoende aandacht te krijgen. Dit zijn essentiële zaken voor 
het slagen van de plannen die het museum heeft. Externen 
zullen dan ook in 2021 staf en bestuur bijstaan. 

Organisatie  
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Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en 
toezicht inricht. De Governance Code Cultuur (GCC) helpt 
culturele organisaties om de gangbare standaarden voor 
goed bestuur en toezicht te volgen. Het bestuur van Museum 
Kasteel Wijchen onderschrijft de GCC en licht hierna toe hoe 
deze wordt toegepast. 

Principe 1 

De stichting heeft ten doel: 

 Het instandhouden (bewaren) en toegankelijk maken van 
het culturele erfgoed van Wijchen en omgeving; 

 Het toegankelijk maken van de museale collectie voor 
publiek en het volledig exploiteren van Museum Kasteel 
Wijchen (Museum Kasteel Wijchen) in de ruimste zin van 
het woord; 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar-
toe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de 
oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de 
stichting. 

Tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd om de                
collectie toegankelijk te maken en aan te laten sluiten bij de 
actualiteit. Hierbij streven wij naar duurzaamheid,                       
presenteren wij met respect voor mensen en binnen                  
museale randvoorwaarden. 

Museum Kasteel Wijchen is open en gericht op                                
samenwerking. Er zijn gesprekken gevoerd met stakeholders 
over samenwerking en het belang van het museum in de 
Wijchense culturele sector en daarbuiten. Tevens delen wij 
onze kennis met collegae in de regio. Wij werken samen met 
ondernemers en opleidingen om tevens een plaats te zijn 
voor vernieuwing en ontwikkeling. Wij ontplooien                        
activiteiten verschillende doelgroepen (en bewaken daarbij 

Governance Code Cultuur de inclusiviteit). 

Museum Kasteel Wijchen zorgt goed voor zijn collecties. De 
kerncollectie is bijna geheel gedigitaliseerd. 
Verantwoord tentoonstellen en opslaan, maar ook                      
deugdelijk ontsluiten en door acquisities uitbreiden,                  
restaureren en verbeteren hebben voortdurende aandacht. 
De archeologische collectie is de basis van het museum.           
Museum Kasteel Wijchen zal dan ook met grote inzet de 
kwaliteit van zijn collectie met nieuwe verwervingen blijven 
vergroten. 

Principe 2 

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen is verantwoordelijk 
voor het naleven van de GCC en de verankering in de                  
organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van 
de Governance Code cultuur en evalueert dit één keer per 
jaar. Museum Kasteel Wijchen past de principes en                 
aanbevelingen van de GCC 2019 toe. 

Principe 3 

Leden van het bestuur en directie van Museum Kasteel             
Wijchen vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. 
Het bestuur maakt mogelijke vormen van belangen-
verstrengeling bespreekbaar binnen de bestuurs-
vergaderingen en handelt op de juiste wijze indien aan de 
orde. Mogelijke belangenverstrengelingen van bestuurders 
en directeur worden gemeld aan de voorzitter van het              
bestuur. De voorzitter besluit of er sprake is van ongewenste 
belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft pas-
sende maatregelen. Het bestuur en de directeur zorgen dat 
de ongewenste belangenverstrengeling zich niet voordoet of 
zo snel mogelijk wordt opgeheven. Mocht er sprake zijn van 
tegenstrijdige belangen, dan onthoud de betrokkene zich van 
besluitvorming en uitvoering van deze zaken. 

Principe 4 

Museum Kasteel Wijchen volgt het bestuursmodel. In het 
bestuursmodel is het bestuur verantwoordelijk voor zowel 
de voorbereiding, vaststelling als de uitvoering van het be-
leid. Het bestuur delegeert taken aan een directie 
(bestaande uit één directeur). In dit geval kan er gesproken 
worden over het bestuur-directie-model. De directeur wordt 
benoemd door het bestuur en is in dienst van de organisatie. 
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De directie maakt dus geen deel uit van het bestuur. De ta-
ken en                 verantwoordelijkheden van de directie lig-
gen vast in statuten en/of een directiereglement. Ook als er 
bestuurstaken              gedelegeerd zijn aan een directeur 
blijft het bestuur in alle opzichten eindverantwoordelijk voor 
het beleid en de                  uitvoering. De directeur verschaft 
het bestuur tijdig alle           informatie die nodig is voor een 
goede uitoefening van zijn functie. 

Principe 5 

De directeur van Museum Kasteel Wijchen draagt de                   
verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken  
binnen de stichting en richt zich bij de vervulling van zijn taak 
op het culturele, economische en maatschappelijke belang 
van de stichting, rekening houdend met de van tijd tot tijd 
geldende Governance Code. 

Principe 6 

Museum Kasteel Wijchen heeft een eigen arbeids-
voorwaardenregeling, waarbij het salaris is gebaseerd op de 
salarisschalen uit de Museum cao. Medewerkers van               
Museum Kasteel Wijchen kunnen zonder risico terecht bij 
een vertrouwenspersoon of de directeur die contact kan 
leggen met de bestuursvoorzitter voor het melden van 
(vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. 

De organisatie van Museum Kasteel Wijchen hanteert een 
interne gedragscode die de principes van de Fair Practice 
Code omarmt; solidariteit, transparantie, duurzaamheid, 
diversiteit en vertrouwen en past deze optimaal toe in de 
praktijk. 

Principe 7 

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen vervult zijn toezicht-, 
goedkeurings-, advies- en werkgeversfuncties op een                      
evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het culturele,   
economische en maatschappelijke belang van de stichting, 
rekening houdend met de van tijd tot tijd geldende                   
Governance Code. Het bestuur Museum Kasteel Wijchen 
heeft de verantwoording over het beleid en op de algemene 
gang van zaken zowel in de stichting als in de met haar            
verbonden rechtspersonen. Hij staat de directeur met raad 
ter zijde. Bij de vervulling van hun taken richten de bestuurs-

leden zich naar het belang van de stichting en de met haar 
verbonden rechtspersonen. Ook is het bestuur Museum  
Kasteel Wijchen verantwoordelijk voor de profielschets,  
benoeming, beoordeling, schorsing, ontslag en vaststelling 
van het salaris en de regeling van de overige arbeids-
voorwaarden van de directeur. 

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen bepaalt zijn eigen 
agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De              
afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid 
voor de eigen informatievoorziening. Eenmaal per jaar wordt 
een bestuursvergadering gehouden, waarin de directeur niet 
aanwezig is en in welke vergadering het functioneren van het 
bestuur en de directeur wordt geëvalueerd. Het bestuur Mu-
seum Kasteel Wijchen stelt de directeur op de hoogte van de 
bevindingen uit de evaluatie en rapporteert hierover in het 
jaarverslag. 

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen benoemt op advies 
van de directeur een externe accountant, die onder andere 
verantwoordelijk is voor de controle van de jaarrekening en 
middels persoonlijk overleg verslag uitbrengt aan de                  
penningmeester van het bestuur Museum Kasteel Wijchen. 
Er volgt een managementletter van zijn bevindingen, gericht 
aan het bestuur Museum Kasteel Wijchen. 

Principe 8 

Museum Kasteel Wijchen kent een bestuur bestaande uit 
een door hem te bepalen aantal van ten minste drie - en ten 
hoogste zeven leden. Bestuur en directie maken vacatures in 
het bestuur Museum Kasteel Wijchen openbaar en werft 
nieuwe leden op basis van een profielschets en via een trans-
parante procedure. Nieuwe bestuursleden worden benoemd 
door unaniem besluit van de overige bestuursleden. Het be-
stuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. De bestuursle-
den worden benoemd voor een periode van maximaal vier 
jaar en treden af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, gelet op 
de diverse facetten die de aandacht vragen, naast algemene 
bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van 
de stichting en de door haar bestuurde respectievelijk ver-
bonden rechtspersonen, een spreiding van deskundigheden, 
achtergronden en disciplines nagestreefd. Het bestuur Muse-
um Kasteel Wijchen is onbezoldigd. De in de uitoefening van 
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hun functie gemaakte kosten worden aan de leden van het 
bestuur vergoed. 

Governance is de manier waarop een organisatie bestuur en 
toezicht inricht. De Governance Code Cultuur (GCC) helpt 
culturele organisaties om de gangbare standaarden voor 
goed bestuur en toezicht te volgen. Het bestuur van Museum 
Kasteel Wijchen onderschrijft de GCC en licht hierna toe hoe 
deze wordt toegepast. De organisatie volgt de aanbevelingen 
op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (‘pas toe óf leg 
uit’). 

Het bestuur Museum Kasteel Wijchen is verantwoordelijk 
voor het naleven van de GCC en de verankering in de                  
organisatie. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van 
de Governance Code cultuur en evalueert dit één keer per 
jaar. Museum Kasteel Wijchen past de principes en                 
aanbevelingen van de GCC 2019 toe. 
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Wat betreft de gewenste uitbreiding en/of aanpassing van 
de huisvesting en staf, zal uiteraard veel afhangen van                       
beslissingen die de Gemeente Wijchen neemt en de ontwik-
kelingen rondom het coronavirus. De snelheid van                           
verandering blijft daarnaast vooral afhankelijk van de                
snelheid waarmee financiële middelen geworven worden.  

De planning zoals die er nu ligt, is als volgt: 

Januari-juli 2021:   

 Renovatie en restauratie Kasteel Wijchen 

 Ontwikkeling nieuwe museumpresentatie 

 Ontwikkeling intern beleid organisatie 
 
Augustus-oktober 2021:   

 Renovatie en restauratie Kasteel Wijchen 

 Inrichting museum 

 Scholing vrijwilligers MKW en VVV 
 
Vierde kwartaal 2021: 

 Opening Kasteel Wijchen 

 Heropening museum 
 

Tijdpad 2021 

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.  

Knelpunten 2021 

De belangrijkste knelpunten die de ontwikkeling                          
belemmeren, bevinden zich op het terrein van de                           
publiekstaken. 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. Bij continuering van de huidige situatie is geen 
verdere groei en innovatie mogelijk en is behoud van de   
huidige kwaliteit van dienstverlening een vraagteken in de 
nieuwe situatie. De organisatie dient dus anders te worden    
ingericht.                   

Daarnaast zijn er stijgende kosten. De toeristische markt 
wordt steeds veeleisender, waarin meespeelt dat MKW moet 
concurreren met andere culturele aanbieders in de regio.   

De onzekerheid betreffend het Covid-19 virus blijft een rol 
spelen. Het is onduidelijk welke (groeps)activiteiten er in de 
nabije toekomst plaats kunnen vinden. Hier kunnen dus            
nauwelijks inkomsten uit verwacht worden. 

Menskracht 

MKW werkt met professionals en vrijwilligers. 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                      
vrijwilligers. Met name op de punten van pr, marketing en 
communicatie, het collectiebeheer en de werving van                  
vrijwilligers doet zich een tekort aan menskracht voelen.  

 

Risico’s 
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Vrijwilligers 

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.  

Om te kunnen groeien zijn er meer fondsen en (lokale)             
sponsoring nodig. Het ontbreekt op dit moment aan mens-
kracht binnen de organisatie om over te gaan tot werven. 
Samenwerking met externen is een must. Tezamen met de 
Stichting Vrienden MKW dient dit in 2021 opgepakt te               
worden. 

 

 

 

 

 



 

13 

 

Voor de realisering van het ingezette vernieuwingstraject zal 
allereerst de financiële basis in de vorm van een                               
gecontinueerde gemeentelijke subsidie gewaarborgd                  
moeten zijn. In 2017 is er een budgetovereenkomst met de 
gemeente aangegaan tot en met 2020. Zoals reeds aangege-
ven wordt deze met één jaar verlengd. Deze continuering is 
dus gewaarborgd. In 2021 zal gestart worden met de                      
voorbereiding van een budgetovereenkomst voor de periode 
2022-2025. 

Daarnaast zal MKW cultureel ondernemerschap tonen door 
een actief fondsen- en sponsorwervingstraject op te zetten, 
donaties te verwerven en de eigen inkomsten te verhogen. 
Deze zijn al in gang gezet (RCE, Provincie Gelderland,                 
Mondriaanfonds, VSB fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, 
Bank Giro Loterij en diverse particuliere fondsen).  

Risicoparagraaf 

Het museum is voor een groot gedeelte afhankelijk van de 
gemeentelijke subsidie. Dankzij maatregelen genomen in de 
sfeer van de bedrijfsvoering kon een degelijk financieel kader 
worden gepresenteerd en zelfs een investeringsfonds voor 
vernieuwing van de presentatie in het museum worden                   
opgestart. Hoewel bestuur en directie er vertrouwen in             
hebben dat zij sponsoren en fondsen warm kunnen maken 
voor de vernieuwingsplannen, blijft dit punt de aandacht 
vragen. 

 

 

 

 

Financiën 
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Overheid 

Gemeente Arnhem 

Gemeente Berg en Dal 

Gemeente Beuningen 

Gemeente Cuijk 

Gemeente Druten 

Gemeente Heumen 

Gemeente Nijmegen 

Gemeente Overbetuwe 

Gemeente Wijchen 

Gemeente Zevenaar 

Provincie Gelderland 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 

 

Wetenschappelijke partners 

Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie Nijmegen 

(BLAN)  

Gelders Archeologisch Centrum (GAC)  

Radboud Universiteit (RU) 

Universiteitsbibliotheek (UB) 

Regionaal Archief Nijmegen (RAN)  

 

Culturele en maatschappelijke partners │ Netwerken 

AWN Archeologie  

Bibliotheek Wijchen 

BTV Elderveld 

Coöperatie Erfgoed Gelderland 

Directeurennetwerk kleine musea Gelderland 

Erfgoedplatform Gemeente Heumen 

Erfgoedcentrum Rozet 

Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) 

Samenwerkingspartners  

2021 

Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau 

Heemkunde Stichting voor de gemeente Renkum 

Heemkundekring Bergh 

Historisch Kookatelier Eet!Verleden 

Historische Kring Angeren 

Historische Kring Bemmel 

Historische Kring Doornenburg 

Historische Kring Driel 

Historische Kring Duiven-Groessen-Loo 

Historische Kring Gente 

Historische Kring Huessen 

Historische Kring Kesteren e.o. 

Historische Kring Midden-Betuwe 

Historische Kring Oosterhout 

Historische Kring Westervoort 

Historische Vereniging Marithaime 

Historische Vereniging Tweestromenland 

Kunstkring Wijchen 

Liemers Verleden 

Museumvereniging Nederland 

Oudheidkundige kring Rheden Rozendaal 

Pagus Balgoye 

Pastoraal  Centrum  Parochie  de  Twaalf Apostelen 

Platform Cultureel Erfgoed Maas & Waal 

Romeinennetwerk Gelderland 

RomeinenNU 

Stichting Erfgoed Gelderland  

Stichting Groei & Bloei 

Stichting Kastelen Historische buitenplaatsen en                         

Landgoederen (sKBL)  

Stichting Het Batenburgs Erfgoed 

Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen 

Stichting Wighene 

Stuurgroep Maas&Waal CultuurExpress 

Stichting Gebroeders Van Lymborch 

Theater ‘t Moziaïek 
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Musea en kastelen 

Airborne Museum ‘Hartenstein’  

De Bastei 

Elisabeth Weeshuis Museum 

Flipje & Streekmuseum Tiel 

Graafs Museum 

Kasteel Doorwerth 

Kasteel Hernen 

Kasteel Huis Bergh 

Kunstwerk Liemers Museum 

Museum De Casteelse Poort 

Museum Elburg 

Museum Het Pakhuis Ermelo 

Museum Het Valkhof  

Museum Nairac 

Museum Oud Nijkerk 

Museum Smedekinck  

Museumpark Heilig Landstichting Orientalis 

Nederlands Tegelmuseum 

Noord-Veluws Museum Nunspeet 

Oorlogsmuseum  Overloon / Liberty Park 

Rijksmuseum voor Oudheden 

Streekmuseum Tweestromenland 

Stadsmuseum Doetinchem 

Stadsmuseum Harderwijk | Marius van Dokkum Museum 

Harderwijk 

 

Stoomgemaal De Tuut 

Streekmuseum Baron van Brakell 

Tempel Kerk Museum Elst 

Van ‘t Lindenhoutmuseum 

Veluws Streekmuseum Hagedoorns Plaatse 

Vereniging Aaltense Musea 

Villa Mondriaan 

Voerman Museum 

Museum De Hoppenkamp 

Vrijheidsmuseum  

 

Educatie 

Cultuurknooppunt Wijchen-Beuningen 

Maaswaal College 

Pro College Wijchen 

ROC Nijmegen 

 

Toeristische partners 

NBTC 

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen  

 

Bedrijfsleven 

Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen 

Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost 

Centrum Management Wijchen (CMW) 

Verlaan & Bouwstra Architecten 
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Media 

Business Media 4 ALL 

De Brug 

De Gelderlander 

De Maas & Waaler 

De Maas & Waalkanter Druten-Wijchen 

De Wegwijs 

Kidsproof 

Omroep Gelderland 

RN7 

Wijchen.Nieuws.nl 

Wijchensnieuws.nl 

QV Nijmegen 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Colofon 

Auteur: Rylana Seelen, directeur 

 

Dit Jaarplan 2021 kwam tot stand onder auspiciën en met 
medewerking van het bestuur. 

 

Vormgeving en redactie: Rylana Seelen 

Eindredactie: Rylana Seelen 
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Digitale bijlagen 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020  

http://www.museumwijchen.nl/wp-content/
uploads/2016/10/2016-MKW-meerjarenbeleidsplan_HR.pdf 

 

Schimmen komen tot leven. Concept herinrichting van               
Museum Kasteel Wijchen  

https://www.museumwijchen.nl/wp-content/
uploads/2019/04/2019.03.29-verzie-2-bidboek-museum-
kasteel-wijchen.pdf  

 

Collectieplan 2017-2020 

https://www.museumwijchen.nl/wp-content/
uploads/2017/10/MKW-collectieplan_HR.pdf  
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Kasteellaan 13  

6602 DA Wijchen  

024 6424744 
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