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Ten geleide
Dordrecht werkt hard aan zijn binnenstad. Het stadsbestuur heeft zich tot doel gesteld voor het
jaar 2010 jaarlijks l miljoen extra bezoekers te trekken. Bezoekerskernen zijn het unieke
havengebied, de Grote Kerk, de musea en het Hofkwartier.
Het Hofkwartier heeft een sterke historische, culturele en toeristische potentie. De ligging aan
het binnenstedelijk winkelgebied en dichtbij de historische havens is uitstekend. In het gebied
liggen het Hof, het Dordrechts Museum en willen Stadsarchief en Archeologisch Centrum zich
vestigen met hun publieksfuncties, het Regionaal Cultuurhistorisch Centrum.
De stad wil investeren in het Hofkwartier. Het Regionaal Cultuurhistorisch Centrum en het
Dordrechts Museum zijn de publiekstrekkers, m nauwe onderlinge samenwerking werken ze
aan de attractiviteit van de locatie. In het Hofkwartier vindt een permanente ontmoeting plaats
tussen oud en nieuw, tussen authentiek en hedendaags, tussen kwaliteit van toen en kwaliteit
van nu. Klassieke kwaliteit, vernieuwing in presentatie (beleefwaarde) en hoge culturele
activiteit zijn de pijlers van het gebied. Jaarlijks moet het Hofkwartier 200.000 bezoekers
trekken, niet alleen uit de regio, maar uit het hele land en daarbuiten.
Het Dordrechts Museum heeft in het land een uitstekende naam. Collectie, gebouw en tuin
worden alom geroemd. De waardering voor de tentoonstellingen is groot. Dat blijkt uit reacties
van bezoekers, media, fondsen en museale instellingen. Het museum bewijst ook landelijk een
publiekstrekker te zijn.
Het Dordrechts Museum heeft in 2001 bewezen op jaarbasis 60.000 tot 80.000 bezoekers te
kunnen werven, hetgeen een toename van ruim 100% is vergeleken met voorgaande jaren. Het
Dordrechts Museum en SIMON VAN GIJN - museum aan huis kunnen samen 90.000 tot
110.000 bezoekers per jaar trekken.
De in 2001 gehouden tentoonstelling Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en
Rembrandt heeft aangetoond dat exposities van deze omvang investeringen vergen in het
gebouw, de voorzieningen en het personeel van het Dordrechts Museum. Er is te weinig ruimte
voor tentoonstellingen. Ruimten voor educatie en voor ontvangsten, openingen en andere
festiviteiten ontbreken. Voorzieningen als entree, museumcafé en winkel zijn ver onder de
maat en er is een tekort aan personeel en budget.
Griekse Goden en Helden trok bijna 55.000 bezoekers. Hieronder bevonden zich 9.000
scholieren en 10.000 mensen die Dordrecht voor de eerste keer bezochten. Liefst 65% van de
43.000 bezoekers buiten de regio heeft het plan op korte termijn naar Dordrecht terug te keren.
Conservatief geraamd bedroeg de economische spin-off van de tentoonstelling voor de
binnenstad 658.000 euro.
Het nu voor u liggende bedrijfsplan is een nadere uitwerking van de nota Het Dordrechts
Museum als markt, cultuurmonument en school (februari 2002), waarin de toekomstvisie is
vastgelegd. Het is een groeimodel: de verbouwing en uitbreiding van het museum staan voor
2006-2007 gepland; aanzetten hiertoe vinden in de daaraan voorafgaande jaren plaats. Het
bedrijfsplan geeft over deze aanzetten en de uiteindelijke realisering duidelijkheid, zowel in
producten, als in processen en geld.

Wellicht ten overvloede: dit plan is een momentopname. Het zal met voortschrijdend inzicht
worden gecompleteerd c.q. bijgesteld. Immers, de kennis en ervaring die de komende jaren
(door het museum en de andere partners binnen het Hofkwartier) worden opgedaan, zullen van
invloed zijn op de koers en verdere ontwikkeling/realisering van de voorgestelde
toekomstvisie.
De musea dragen bij Dordrecht tot een aantrekkelijke plaats te maken voor cultuurhistorisch
toerisme. Het succes is echter mede afhankelijk van de noodzakelijke investeringen in het
Dordrechts Museum. Samen met de andere betrokkenen willen de musea van het Hofkwartier
een warm kloppend cultureel hart van de stad maken.

PJ. Schoon
directeur

1.

Missie

Het ICOM, the International Council of Museums, aanvaardde in 1984 op zijn congres te
Kopenhagen een omschrijving van het begrip museum als volgt:
Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële
getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, -wetenschappelijk onderzoekt,
presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Met bovenstaande omschrijving als uitgangspunt heeft het Dordrechts Museum de volgende
algemene missie geformuleerd:
Het Dordrechts Museum is een levende kunstinstelling op een unieke locatie met een collectie
schilder- en tekenkunst van stedelijk, nationaal en internationaal belangwekkende Dordtse
meesters, onder wie Aelbert Cuyp en beroemde Rembrandtleerlingen als Ferdinand Bol,
Nicolaas Maes en Arent de Gelder. De kunstwerken tonen de ontwikkelingen binnen de
beeldende kunst van de 17de eeuw tot heden.
Het museum stelt zich ten doel het cultureel erfgoed op een verantwoorde manier te
onderhouden, te bewaren en uit te breiden. Het presentatiebeleid en andere activiteiten zijn
erop gericht stelselmatig de beoogde doelgroepen te informeren en te betrekken bij Dordrecht
en zijn kunst. Verder zal het museum bijdragen aan het verbeteren van de naamsbekendheid
van Dordrecht als levende historische stad, creëert het economische-spin-offvoor Hollands
oudste stad en levert het een bijdrage aan de verbetering van het vestigings- en
investerinssklimaat, de werkgelegenheid en leefbaarheid van de stadt.

Samengevat kent het museum een aantal basistaken, die onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden:
• Presenteren/tentoonstellen
Een belangrijke pijler waarop musea steunen is het tentoonstellen. De presentatie, zowel waar
het de vaste opstelling (= eigen collectie) als de tijdelijke tentoonstellingen betreft, is (met de
hiermee samenhangende publiciteit) het product waarmee musea naar buiten treden en
bezoekers trekken.
De collecties, gekoppeld aan de competenties van de medewerkers, vormen de kracht van het
museum. De manier van presenteren zal zich meer en meer onderscheiden door het verhogen
van de beleefwaarde en door het gebruiken van moderne (computertechnieken.
• Informeren/educatie
Nog een belangrijke taak van de beide Dordtse musea is het organiseren van educatieve
programma's. Doel hiervan is diverse doelgroepen volwassenen en vooral kinderen op een
aantrekkelijke manier in contact te brengen met kwalitatief hoogwaardige kunst, kortom met
onze culturele erfenis.
Al naar gelang de tentoonstelling wordt er afgewogen welke middelen en activiteiten voor
welke doelgroep(en) worden aangewend. Deze gedifferentieerde publieksbenadering vergroot
de toegankelijkheid en heeft tot doel de bestaande publieksgroepen te verbreden, herhaling van
bezoek te stimuleren en de deelname van het onderwijs te bevorderen.

• Behouden en beheren
Om de waardevolle collectie van het Dordrechts Museum op een verantwoorde manier te
kunnen beheren is het van belang te investeren in het registreren en conserveren van de
kunstwerken. Deze werkzaamheden zijn voor het publiek niet direct zichtbaar. Overigens wil
het museum een deel van deze activiteiten door middel van kleine tentoonstellingen en een
open restauratieatelier laten zien . Behoud en beheer zijn onmisbaar om het culturele erfgoed in
goede staat te houden en om tentoonstellingen te kunnen organiseren.
• Verzamelen
Een belangrijke taak van het museum is de collectievorming. Het is een misvatting te veronderstellen dat de collecties van het Dordrechts Museum als afgesloten kunnen worden
beschouwd. Een museum dat zijn collectie niet aanvult, maakt een pas op de plaats, hetgeen
stilstand betekent. Stilstand is achteruitgang en een statische collectie is gedoemd geleidelijk
aan belangstelling in te boeten.
Naast aankopen bieden bruiklenen, schenkingen en legaten de mogelijkheid tot uitbreiding en
verbetering van de collectie te komen.

2. Doelgroepen
De omvang van het aantal bezoekers bij de 320 musea in ons land is de laatste jaren tamelijk
stabiel. In 1999 kwamen er 11.7 miljoen bezoekers, in 2000 12 miljoen en in 2001 11.8
miljoen. Bij twee categorieën van musea, die voor beeldende kunst en archeologie/historie
(samen 50 musea), was er sprake van een bezoekerstoename. Uitgaande van 100% in 1999
bedroegen de percentages in 2000 en 2001 voor beeldende kunst 107 en 113 en voor
archeologie/historie 141 en 177. De stijging van het aantal bezoekers was het sterkst in de
provincies Noord- en Zuid-Holland. Het lijkt erop dat vooral de grote steden in trek waren.
Het Dordrechts Museum trok in 1999 31.000, in 2000 40.000, in 2001 75.000 en in 2002
(slechts 6 maanden geopend) 18.700 bezoekers. Het jaar 2001 was een uitschieter door de
succesvolle tentoonstelling Griekse Goden en Helden, met 55.000 bezoekers . Gewoonlijk ligt
het bezoekersaantal tussen de 30 en 40.000 per jaar.
De publicitaire aandacht voor de presentaties van het museum is zowel lokaal, regionaal als
landelijk groot. Het museum dankt zijn bekendheid aan de kwaliteit van de presentaties, van de
collectie, van de gebouwen en van de tuin.
De positie van het museum is sterk nationaal bepaald. Door de bank genomen komt 15% van
de bezoekers uit Dordrecht, 10% uit de regio en 75% uit de rest van Nederland. Het museum
kent een groot aantal trouwe bezoekers, maar trekt ook veel belangstellenden, die de stad nooit
eerder hebben bezocht. Van de bezoekers van Griekse Goden en Helden waren dat er meer dan
10.000.
Het Dordrechts Museum wil in relatie tot de extra bezoekers, die de stad in 2010 wil
aantrekken, jaarlijks 60.000 tot 80.000 bezoekers ontvangen. Dat is ongeveer twee keer zoveel
als nu. De aantallen bezoekers kunnen worden waargemaakt, als de versterking van de
binnenstad verder gaat en in het bijzonder de plannen voor het Hofkwartier worden
verwezenlijkt. Deze plannen sluiten uitstekend aan bij de sterk groeiende belangstelling voor
beeldende kunst, archeologie en historie in ons land. Het is dan wel noodzakelijk in het
museum te investeren.
Het Dordrechts Museum streeft ook naar meer bezoekers uit Dordrecht en de regio. In 2010
moet het aandeel uit de stad zijn toegenomen tot 7.000 bezoekers (2003 4.500) en uit de regio
tot 5.000 (2003 3.000).
Publieksprofiel
Het museum wordt iets meer door vrouwen dan door mannen bezocht. Een meerderheid van
het publiek is 50 jaar of ouder en heeft een opleiding op hbo- of universiteitsniveau. Dit beeld
is niet uniek. Het museum schaart zich bij een lange lijst van musea met een vergelijkbaar
bezoekersprofiel.
Een groot deel van de bezoekers heeft het museum vaker bezocht. Dit geldt in sterkere mate
voor bezoekers vanuit Dordrecht en de overige Drechtsteden dan voor bezoekers van elders. De
meeste bezoekers uit de regio komen met de auto of de waterbus. Van de bezoekers uit de rest
van het land komt ongeveer de helft met de auto en de andere helft met de trein.
Gemiddeld kwam men met twee a drie personen naar het museum. Een kwart van de Dordtse
bezoekers nam vrienden, familie of kennissen van buiten Dordrecht mee. In 6% van de
bezoeken kwam met kinderen jonger dan 13 en in 7% van de bezoeken met kinderen ouder dan
13 jaar.

Het museum richt zijn marketing- en pr-activiteiten op de volgende doelgroepen:
• Dordtenaren
Van de Dordtenaren van 18 jaar en ouder heeft meer dan de helft het Dordrechts Museum
bezocht en heeft 40 tot 50% een redelijk beeld van wat het museum te bieden heeft. Circa 20%
van de locale bevolking kent het museum niet en bij nog eens 30% ontbreekt een goed beeld.
Over het algemeen hebben de wegblijvers weinig tot geen interesse voor het bekijken van
kunst, maar dat neemt niet weg dat hier nog publiek te winnen is. Ook de ontwikkeling van het
Hofkwartier tot een gebied, waar Dordtenaren op zoek kunnen naar hun verleden, zal de
belangstelling stimuleren.
• Scholieren
Duizenden scholieren bezoeken jaarlijks het museum. De meeste komen uit Dordrecht of de
regio in het kader van lessen Culturele en Klassieke Vorming. Griekse Goden en Helden werd
in schoolverband door meer dan 9.000 scholieren bezocht. Daarenboven kwamen er nog eens
2.500 jongeren naar de tentoonstelling. Het museum zal zwaar inzetten op educatie, waardoor
er - op alle niveaus - meer jongeren zullen worden geworven. Hiervoor zal nauw worden
samengewerkt met onderwijsinstellingen.
• Regiobewoners
De centrumpositie van Dordrecht wordt in belangrijke mate bepaald door concurrerend aanbod
uit de regio. Op de schaal van de Drechtsteden is er nauwelijks sprake van concurrentie op het
gebied van kunst en cultuur. Concurrentie is er wel van Rotterdam met Museum Boymans van
Beuningen en de Kunsthal.
Door de ontwikkeling van het Hofkwartier tot ontmoetingsplek van geschiedenis, kunsten en
wetenschap zal het museum voor regiobewoners aantrekkelijker worden.
• Dagjesmensen/cultuurtoeristen
De collectie en de presentaties van het museum hebben een uitstekende naam. De collectie
schilderijen behoort tot de mooiste in Nederland. Met zijn schilderijen uit de 17e eeuw bevindt
het museum zich in een groep met het Centraal Museum in Utrecht, het Frans Hals Museum in
Haarlem en de Lakenhal in Leiden, met als grote broers Boymans van Beuningen, het
Mauritshuis en het Rijksmuseum.
Bijna driekwart van de bezoekers komt van buiten de regio Dordrecht. Het gaat om
geïnteresseerden in kunst en cultuur en om dagrecreanten. De ontwikkelingen in de historische
binnenstad met het vernieuwde kernwinkelgebied en de plannen voor het Hofkwartier als
vindplaats voor geschiedenis en kunst bevorderen de verblijfsduur in de stad en zijn voor de
verdere groei van het museum belangrijke impulsen.
Het museum onderhoudt met nog veel meer groepen op stelselmatige wijze contacten.
Belangrijke klanten zijn sponsors, kunsthistorici en musea:
• Sponsors
Er is een Stichting Vrienden van het Dordrechts Museum, waarvan 45 tot 50 bedrijven lid zijn.
Jaarlijks onderneemt de stichting met het museum activiteiten en zamelt geld in, ter
ondersteuning van aankopen door het museum. De vrienden organiseren vaak hun eigen
bedrijfsbij eenkomsten in het museum.
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• Kunsthistorici
Het museum onderhoudt nauwe betrekkingen met het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie te Den Haag en met kunsthistorische faculteiten van Nederlandse universiteiten.
De contacten zijn intensief bij de voorbereiding en realisering van presentaties en catalogi.
• Musea
De contacten met andere musea nemen in omvang en intensiteit nog steeds toe. Het
bruikleenverkeer is de laatste vijfjaar explosief gegroeid en tentoonstellingen worden steeds
vaker in samenwerking met andere musea - zowel in Nederland als en het buitenland ontwikkeld en tot stand gebracht.

3. Analyse huidige situatie
In de nota Het Dordrechts Museum als markt, cultuurmonument en school (februari 2002) is
de strategie van het museum vastgelegd rond de sleutelbegrippen markt, cultuurmonument en
school. Het museum als markt heeft als kerndoel het trekken van zo veel mogelijk betalende
bezoekers en het zijn van een ontmoetingsplek. Het museum als cultuurmonument heeft als
doel de stad aantrekkelijk te maken voor bewoners en bedrijven. Met het museum als school
wordt ingezet op het activeren van nieuwe categorieën publiek tot museumbezoek.
Deze strategie is gebaseerd op de sterkten en zwakten en op de kansen en bedreigingen van het
museum, die een gevolg zijn van ontwikkelingen in de samenleving. Om goede
beleidsafwegingen te maken is het noodzakelijk inzicht te hebben in waar het Dordrechts
Museum nu staat (sterke en zwakke punten) en welke ontwikkelingen op het museum afkomen
(kansen en bedreigingen). In de nota's Het Dordrechts Museum als markt, cultuurmonument en
school (februari 2002) en Toekomstvisie Dordrechts Museum (februari 2001) zijn die
bevindingen terug te vinden.
De belangrijkste zijn:
Sterkten
- de goede naam van het museum:
* gevarieerd aanbod van hoge kwaliteit tentoonstellingen
* rijke, divers samengestelde collectie
* aantrekkelijk gebouw in combinatie met een romantische tuin
- de ligging van het museum in de (goed bewaard gebleven) historische binnenstad
- inhoudelijke deskundigheid en reputatie
- nationaal en internationaal netwerk
- goed gemotiveerde en betrokken medewerkers
Zwakten
- hoeveelheid expositieruimte ontoereikend, waardoor de eigen collectie niet permanent en niet
op een goede wijze kan worden getoond
- verouderde publieksvoorzieningen (entree, balie, winkel, café, sanitaire voorzieningen,
garderobe)
- ontbreken van educatieve en publieksgerichte voorzieningen
- te geringe budgetten voor tentoonstellingen, aankopen, educatie en pr en marketing
- een kwalitatief en kwantitatief personeelstekort
- onvoldoende kennis van de (potentiële) markten en de eigen positie daarin.
- collectie te weinig toegankelijk
- onvoldoende uitwerking derde geldstroom (fondsen, sponsors)
Kansen
- ontwikkeling van het Hofkwartier tot een publieksgericht, attractief cultuurhistorisch gebied
- ontwikkelingen rond vrijetijdsbesteding en (cultuur-)toerisme
- vernieuwing/verbetering van het winkelgebied rond het Statenplein
- parkeergarage op de Steegoversloot in 2005
- met partners inzetten voor stedelijke activiteiten (Hofdagen, buitenbios etc.)
- groeiende samenwerking op (inter-)nationaal niveau
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Bedreigingen
- toenemende concurrentie in het veld van de vrijetijdsbesteding.
- sterk stijgende kosten (transport, verzekering) voor het organiseren van tentoonstellingen
- grote concurrentie op het terrein van de derde geldstroom
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4. Het museum als stimulans voor de stad
Het Dordrechts Museum organiseerde in het voorjaar van 2001 de mega-tentoonstelling
Griekse Goden en Helden in de tijd van Rubens en Rembrandt. Het gemeentelijke
onderzoeksbureau SGB onderzocht de bezoekers naar aantal en herkomst en naar hun
waardering van de tentoonstelling en van de additionele activiteiten. Ook onderzocht het
bureau de toeristische en economische betekenis van de tentoonstelling voor de stad. Het
rapport bevat de volgende feiten:
Aantal bezoekers: 55.000
Herkomst bezoekers (15 jaar en ouder)
5.500 uit Dordrecht
3.000 overige Drechtsteden
14.500 uit overig Zuid-Holland
23.000 uit rest Nederland.
Toeristische betekenis
Van de 55.000 kwamen er 46.000 van buiten Dordrecht.
Daarvan 35.000 van buiten de Drechtsteden, waaronder 500 buitenlanders.
Ruim 25% van bezoekers buiten Drechtsteden van 15 jaar of ouder kwam voor
het eerst naar Dordrecht. Dit is 10.000 bezoekers.
Van de Dordtse bezoekers bracht 25% vrienden, familie of kennissen van buiten
de stad mee. Daarmee zijn ze belangrijke 'ambassadeurs' voor de stad.
Gelet op de samenstelling van de groep bezoekers kan de tentoonstelling
worden beschouwd als een 'nationaal special-interest evenement'.
Economische betekenis
Totale kosten tentoonstelling: € 734.000
Totale gemeentelijke bijdrage: € 211.000
Totaal bestedingen door toeristische bezoekers € 755.000
Daarvan door tentoonstelling uitgelokte bestedingen € 658.000
Niet in de SGB-berekening meegenomen was de opbrengst van € 57.000 van de
museumwinkel. Het totaal van de bestedingen van de bezoekers m.b.t. deze tentoonstelling lag
op plusminus € 760.000.
Niet bekend is hoeveel geld aan bestedingen van het totale budget ten goede is gekomen aan de
Dordtse economie. Het moge echter duidelijk zijn dat elke door de gemeentelijke overheid
geïnvesteerde euro een veelvoud aan bestedingen heeft uitgelokt. Kortom, een megatentoonstelling als Griekse Goden en Helden geeft de Dordtse economie een extra impuls.
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5.

Karakteristiek museum

De ontwikkeling in het Hofkwartier is een mooi moment om als museum een blik op de
toekomst te werpen. Veranderingen in de samenleving - in het cultuurpolitieke klimaat, de
techniek, de besteding van de vrije tijd, de samenstelling van de bevolking - roepen voldoende
vragen op om ons te bezinnen op de toekomst van het Dordrechts Museum.
Hoe zal bijvoorbeeld een bezoek aan het museum van de toekomst eruit zien? Is het museum
een soort pretpark geworden, of juist een tempel voor Kunst en Kennis? Zijn er nog authentieke
objecten, of kijken we naar replica's en educatieve installaties? Heeft het museum virtuele
gidsen, wordt het museumbezoek wellicht vervangen door een internetsessie, of
verandert er niets?
Met die vragen voor ogen is er nagedacht over de toekomst van het Dordrechts Museum.
Op basis van de analyse, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is de volgende karakteristiek
geconstrueerd. Het Dordrechts Museum houdt zich bezig met het behoud en beheer van de
collectie en 'exploiteert' deze op een moderne commerciële wijze. Wat een museumbezoek
uniek maakt, is de combinatie van het authentieke object en het verhaal.
Om die gecombineerde kwaliteiten te kunnen leveren zijn goede zorg voor en ontsluiting van
de collectie noodzakelijk. Het museum is zodoende een instelling met twee gezichten:
- Naar buiten toe is het een bruisende instelling die voortdurend samenwerkt met andere
partijen om het publiek het maximale te bieden; gastvrijheid en educatie staan hoog in
het vaandel. Voor de bezoeker is er alle gelegenheid te genieten van de meerwaarde van
het museum als gebouw: de authenticiteit van de kunst wordt mede met behulp van
nieuwe (computertechnieken ten volle beleefd. Hij kan tevens het restaurant en de
winkel bezoeken, die aansluiten bij de sfeer van het geheel. De beleving staat centraal
tijdens het bezoek.
- Naar binnen toe is het museum een instelling die gericht is op behoud van de collectie
en uitbreiding van kennis.
Kortom, het Dordrechts Museum:
- sluit aan bij de wensen van het publiek,
- kent virtuele en fysieke bezoekers,
- richt zich op gastvrijheid en educatie,
- levert informatie op maat, onder andere via www.dordrechtsmuseum.nl,
- gebruikt de meerwaarde van het museum ten volle: beleving staat centraal,
- combineert kunst en (cultuurgeschiedenis,
- beschouwt restaurant, winkel etc. als volwaardige producten,
- geeft bij bezoek ook toegang tot virtuele informatie,
- is gericht op behoud en beheer van de collectie,
- is flexibel en werkt nauw samen met partners in en buiten de stad/het land.
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6. Strategische keuzes
Uit de analyse van de huidige situatie dringen zich enige conclusies op. Het museum kent op
een aantal punten structurele achterstanden en knelpunten:
- er is ruimtegebrek voor tentoonstellingen en het tonen van de eigen collectie
de middelen op de terreinen van presenteren, aankopen, educatie en pr &
marketing zijn onvoldoende
- de publieksvoorzieningen zijn onder de maat,
- er zijn personele (capaciteits-)problemen.
De nota Het Dordrechts Museum als markt, cultuurmonument en school gaat uit van drie
strategieën: een strategie waarbij het Dordrechts Museum als florerende 'markt' op de kaart
wordt gezet, een strategie waarbij het museum in de eerste plaats als 'cultuurmonument' wordt
gekoesterd, en een strategie waarbij het museum vóór alles als 'school' wordt gezien.
Het museum als Markt
Deze strategie heeft als kerndoel het trekken van zoveel mogelijk bezoekers, onder andere om
daarmee de inkomsten te vergroten. Het museum is bij uitstek de plek waar veel mensen komen
om opzienbarende tentoonstellingen te bewonderen, om kennis op te doen, om te flaneren en
om anderen te ontmoeten. De kunst is het transactiemiddel. Verwondering wekken is dan ook
het criterium om kunst in de collectie op te nemen ofte laten zien.
Het museum als Cultuurmonument
Kerndoel van deze strategie is de stad waarin het museum staat, als cultureel bolwerk te
representeren. De kwaliteit die het museum uitstraalt, maakt de stad voor bewoners en
bedrijven aantrekkelijk op een zodanige manier dat 'trots op de stad' ontstaat. Een positieve
reputatie als woon- en werkstad is het beoogde effect. Daardoor worden interessante
categorieën bewoners - bijvoorbeeld jonge tweeverdieners met belangstelling voor actuele
kunst en cultuur - en bedrijven vastgehouden in de stad. Bovendien ontstaat zo een
aantrekkelijk standplaatskwaliteit voor nieuwe bewoners en bedrijven om zich juist in deze
stad te vestigen.
Het museum als School
Bij deze strategie is het kerndoel nieuwe categorieën bezoekers te activeren tot museumbezoek.
Het betreft inwoners van de stad en regio die nog niet op cultuurparticipatie gericht zijn.
Binnen deze emancipatorische strategie vormen scholieren, jongeren en allochtonen belangrijke
publieksgroepen. Daarnaast dient het museum tegemoet te komen aan de vraag naar kennis van
het bestaand museumpubliek. Het museum maakt deel uit van de 'lifelong learning society'.
Met deze drie componenten wil het Dordrechts Museum een beleid voeren waardoor het zich
kan meten met alle toonaangevende musea in Nederland. Het wil een museum zijn dat bij elke
liefhebber van beeldende kunst bekend is, dat er door zijn uitstraling mede voor zorgt dat
Dordrecht als cultuurstad op de kaart staat en dat voor de eigen stadsbewoners een inspirerende
plek is, een plek om te ontdekken hoe verrijkend kunst en cultuur zijn.
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Om de strategische keuzes de komende jaren tot uitvoering te brengen, behoeven de volgende
punten dringend versterking:
- manier van presenteren (met aandacht voor beleving),
- kwantiteit en kwaliteit (klantgerichtheid) personeel,
- toegankelijkheid collectie (registreren en digitaliseren, stadsdepot, vaste collectie in clusters,
projectsalons, educatief aanbod),
- publieksvoorzieningen (educatief atelier, documentatieruimte, winkel, restaurant),
- educatieve voorzieningen,
- verbreding doelgroepen.
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7. Producten
De ambities van het Dordrechts Museum - te vinden in de nota Het Dordrechts Museum als
markt, cultuurmonument en school - hebben gevolgen voor de te ontwikkelen producten. De
producten worden in dit hoofdstuk beschreven tegen de achtergrond van de strategieën 'het
museum als markt', 'het museum als cultuurmonument' en 'het museum als school'.
7.1. Museum als Markt.
Bij het Dordrechts Museum als Markt richten we ons op de bestaande (internationale
museumbezoeker (cultuurtoerist). Deze bezoeker heeft een redelijk hoog inkomen, is 50 jaar of
ouder en uitgebreid geschoold. Uit onderzoek is bekend dat dit publiek vooral veel
belangstelling heeft voor grote namen uit de kunst uit de 17de, 18de en 19de eeuw (Rembrandt,
Bol, Maes, Vermeer, Van Strij, Scheffer, Koekkoek, Israels, Breitner) én voor bepaalde
topkunst van de klassiek-moderne 20ste eeuwse kunst (Picasso, Willink, Toorop, Cobra). Het
Dordrechts Museum bezit een voor dit doel voorbeeldige collectie.
Mega-tentoonstellingen
Groots opgezette evenementen zoals De Zichtbaere Werelt (1992/1993) Ary Scheffer. Gevierd
Romanticus (1995/1996), Arent de Gelder, Rembrandts laatste leerling (1998/1999) en Griekse
Goden en Helden in de tijd van Rubens en Rembrandt (2001), zullen om het jaar in het
Dordrechts Museum plaatsvinden.
Deze projecten komen tot stand door samenwerking met verschillende partners uit binnen- en
buitenland. Ze leveren minimaal 40.000 bezoekers op. Uit ervaring is gebleken dat dit soort
grote tentoonstellingen binnen de stad andere projecten aanslingert. Ze bevorderen de
samenwerking tussen instellingen en verhogen in sterke mate de attractiviteit van de
binnenstad, waardoor er veel meer bezoekers komen dan alleen voor de tentoonstelling.
Het ruimtebeslag voor mega-tentoonstellingen is ca 1000 m2. De kosten variëren van 300.000
tot 500.000 euro en moeten worden gedekt uit extra bijdragen (subsidies en sponsoring) en uit
inkomsten (entree, winkel, horeca).
Voor de komende jaren staan de volgende grote tentoonstellingen op het programma:
2004
Rijksmuseum aan de Merwede De 19 e eeuw op zijn mooist
2006
Het trompe l'oeil-stilleven in de Gouden eeuw (i.s.m. de Gemaldegalerieën te
Dresden en Wenen)
2008
Het Fin de Siècle van de 17de eeuw (i.s.m. de musea in Kassei en Keulen).
2009
Het 'portrait historie' in de tijd van Rubens en Rembrandt (i.s.m. Universiteit van
Nijmegen)
Het presenteren van de eigen collectie
De eigen collectie wordt in 13 clusters gepresenteerd, met elk zijn eigen 'icoon'. Deze
thematische opstelling, die aansluit bij de wensen van het publiek, heeft als leitmotiv: besef van
tijd en gevoel van schoonheid. Een helder concept en duidelijke kaders vormen hier de
grondslag voor een opstelling waarin kunst en (cultuur-)geschiedenis elkaar versterken.
Behalve schilderijen worden tekeningen, foto's of voorwerpen getoond die het cluster in een
bredere context plaatsen
Waar mogelijk en zinvol zal bij de presentatie van clusters gebruik worden gemaakt van
multimedia: via een koptelefoon hoort de bezoeker bijvoorbeeld een toelichting door de
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kunstenaar zelf of muziek uit de betreffende periode. Via beeldschermen kan uitgebreide
informatie over een werk worden opgevraagd of bijvoorbeeld een filmpje over een recente
restauratie worden bekeken.
Het ruimtebeslag per cluster bedraagt 100 m2. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van de
clusters worden gastconservatoren aangesteld: De productiekosten van een cluster worden
gemiddeld op € 20.000 geschat. Totaal is er voor de clusters dus een bedrag van ongeveer €
260.000 nodig. Over de jaren 2005, 2006 en 2007 zullen deze extra middelen worden ingezet
voor de clusters. Voor de jaren na 2008 en volgende zal er jaarlijks € 10.000 worden
gereserveerd voor onderhoud aan de clusters.
In 2005 worden er twee clusters ontwikkeld: Ary Scheffer - met De Hemelse en Aardse Liefde
en De stad Dordrecht - met Het gezicht op Dordrecht van Adam Willaerts.
Verzamelen
De uitbouw van de kerncollectie in dertien clusters rond een icoon komt centraal te staan in het
verzamelbeleid. Het is van belang dat het Dordrechts Museum zich met de eigen collectie
onderscheidt van andere musea.
De komst van het stadsdepot is een goede aanleiding om kritisch naar de collectie van de twee
Dordtse musea te kijken. De periode 2004-2005 zal worden gebruikt om de collecties zoveel
mogelijk op te schonen. Zo vinden er gesprekken plaats met Bureau Monumentenzorg en
Archeologie om het beheer van de collectie bouwfragmenten en archeologische vondsten van
SIMON VAN GIJN over te dragen.
Toch zal het verwerven van kunstwerken een onderdeel blijven van het verzamelbeleid. Dit
gebeurt aan de hand van criteria. Hiaten, waardoor er geen of onvoldoende samenhang tussen
de deelcollecties bestaat, dienen te worden opgevuld.
De aankoopgelden van het Dordrechts Museum worden besteed aan schilderijen/tekeningen die
in kwalitatief opzicht een verrijking van de verzameling betekenen. In bijna alle gevallen gaat
het om kunst, die tot de beste en karakteristiekste voorbeelden van het werk van een
kunstenaar, stijl, stroming of periode gerekend kunnen worden.
Het aankoopbudget van het museum bedraagt € 45.865 euro. Li vergelijking met andere
middelgrote musea is dit laag.:Frans Halsmuseum te Haarlem € 124.789, het Drents Museum te
Assen € 117.980, het Centraal Museum Utrecht € 136.134 en het Stedelijk Museum De
Lakenhal te Leiden € 116.820. Om de achterstand weg te werken zou het budget moeten
worden versterkt met ongeveer € 75.000. De middelen hiervoor ontbreken. Het aankoopbudget
wordt met ingang van 2006 opgehoogd met € 20.000.
Rondleiding op maat
Op aanvraag en tegen betaling kunnen bezoekers een rondleiding op maat krijgen, waarbij ook
achter de schermen kan worden gekeken. Belangstellenden kunnen aangeven wat ze willen
zien. De rondleider kan er desgewenst voor zorgen dat er ontmoetingen plaatsvinden met
museummedewerkers, zoals een conservator of restaurator. Op deze wijze is er sprake van een
zeer exclusief bezoek, m 2006 zullen enkele rondleiders hiervoor worden opgeleid. De service
zal in 2007 operationeel zijn.
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Beheren van de collectie
Het Dordrechts Museum beheert een groeiende collectie schilderijen, prenten, tekeningen en
andere objecten van stedelijke, regionale en (internationale betekenis. Om de collectie op een
verantwoorde manier te kunnen beheren is het van belang te investeren in het registreren en
conserveren van de kunstwerken.
Een geautomatiseerde registratie van alle collectieonderdelen vormt de basis voor het museale
beheer en voor de uitvoering van alle museale taken. Deze registratie is ook van belang voor de
toegankelijkheid van de collectie voor educatieve doeleinden en voor de verbetering van het
collectieverkeer tussen instellingen (de 'collectie Nederland'). Het museum heeft op dit gebied
een achterstand, die met de automatisering kan worden ingelopen.
Voor het automatiseren van de collecties moet veel menskracht ter beschikking worden gesteld.
Apparatuur en programmatuur (de hard- en software) moeten worden aangepast. In de komende
vijfjaar worden de collecties van de beide Dordtse musea geregistreerd en gedigitaliseerd.
Voor de inhaalslag is een apart budget ter beschikking gesteld. Voor het onderhouden van het
systeem reserveren we met ingang van 2005 € 10.000.
Horeca
Ter versterking van het Hofkwartier als verblijfsgebied zijn passende horecavoorzieningen
nodig. Diverse locaties zijn aantrekkelijk, waaronder het Dordrechts Museum, m alle gevallen
geldt dat er een ondernemer moet worden gevonden met een doordachte en sprankelende visie
en een uitstekende keuken. De horeca moet een attractie op zich vormen en een eigen publiek
trekken, maar tevens open staan voor de bezoekers van het Hofkwartier
Het zal niet verrassen dat wij sterk zijn geporteerd voor vestiging van horeca bij het museum,
dat na 2007 jaarlijks 60.000 tot 80.000 bezoekers zal trekken. Een museumbezoek duurt
gemiddeld anderhalfuur. Tussentijds of na afloop pauzeert men in het museumrestaurant,
uitkijkend op de majestueuze bomen in de tuin. De vestiging van een goede horecavoorziening
in het museum kan niet zonder forse investeringen in gebouw en inrichting.
Een projectteam moet zich buigen over o.a. de soort horeca, de investeringen, de
verantwoordelijkheden en de werkverhoudingen.
Winkel
De provisorische winkel in het museum had in 2001 een omzet van 57.000 euro, bij een
bezoekersaantal van 75.000. Deze omzet is aanzienlijk te verhogen, als er voldoende ruimte is
om een breed assortiment producten te etaleren. Nu worden er in de winkel voornamelijk
catalogi, een beperkt aantal kunstboeken, kaarten en wat losse producten (wijn, stropdassen)
verkocht.
Het Hofkwartier, centrum van stadsgeschiedenis en kunst, leent zich uitstekend voor de
verkoop van bijzondere producten. Gesprekken zijn gaande om bij het Regionaal
Cultuurhistorisch Centrum een winkel te vestigen. De musea werken daar graag aan mee. Wel
is het nodig in de musea ook een beperkt assortiment (catalogi, kunstkaarten, e.d.) te verkopen.
Vooruitlopend op de nieuwe winkel willen de musea de komende jaren gebruiken voor
productontwikkeling. De winkel zal zich zelf moeten bedruipen. De eerste jaren zullen de
inkomsten uit de winkel voornamelijk worden gebruikt om in nieuwe producten te investeren.
Personeel
De mensen maken een organisatie. Het museum wil de klantgerichtheid en de professionaliteit
van de medewerkers vergroten. Met trainingen en opleidingen zullen medewerkers worden
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voorbereid op het museum na 2007.
Zo hebben de publieksassistenten in het voorjaar van 2003 een cursus klantvriendelijkheidklantgerichtheid gedaan. Hieraan lag ten grondslag het feit dat publieksassistenten ('de mensen
op de werkvloer') het visitekaartje van het museum zijn. De cursus heeft geleid tot het
handboek Depublieksmedewerker als meester in de kunst van het gastheerschap. In 2005 krijgt
de cursus een vervolg. De conservatoren, educatoren, restauratoren, registrator en medewerkers
pr/marketing krijgen eveneens een scholingstraject aangeboden. Ook van deze medewerkers zal
worden gevraagd klantgerichter te werken en meer aan te sluiten op wat het publiek van het
museum vraagt. Aandacht zal voorts krijgen wat de functie van medewerkers vraagt aan
kennis, vaardigheden en houding tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het
Hofkwartier. Daarnaast is het belangrijk te weten welke competenties de diverse medewerkers
hebben. Pas dan kunnen ontwikkelplannen worden opgesteld.
7.2. Museum als Cultuurmonument
Bij het Dordrechts Museum als Cultuurmonument gaat het om de presentatie van Dordrecht als
woon- en werkmilieu met culturele allure. Ook hier zijn de oude en klassiek-moderne kunst
van belang. Daarnaast is de hedendaagse kunst onmisbaar, zowel in de vaste collectie als in
appèl-tentoonstellingen. Doelgroepen zijn cultuurtoeristen, Dordtenaren en regiobewoners.
Appèl-tentoonstellingen
Met middelgrote tentoonstellingen speelt het museum in op actuele thema's in de samenleving.
Ze leveren per keer 5.000 tot 15.000 bezoekers op. Uit ervaring is gebleken dat dergelijke
appèl-tentoonstellingen, evenals de mega-tentoonstellingen mogelijkheden bieden voor andere
instellingen. Het ruimtebeslag voor appèl-tentoonstellingen is ca 600 m2. De kosten variëren
van € 40.000 tot € 250.000 en moeten worden gedekt uit extra bijdragen (subsidies en
sponsoring) en inkomsten (entree, winkel en horeca).
Voor de komende jaren luidt het voorlopige programma:
2004
Dromen van Dordrecht. Buitenlandse kunstenaars schilderen Dordrecht 18501920 (i.s.m. Stadsarchief Dordrecht)
Dordrecht kiest (De inwoners van Dordrecht en de regio stellen hun eigen
tentoonstelling samen.)
2005
Johan de Witt (n.a.v. verschijnen biografie i.s.m. Stadsarchief Dordrecht)
2008
Jan Veth, de schilder/schrijver (i.s.m. Stadsarchief Dordrecht)
Projectkamers
Kleine, wisselende tentoonstellingen in projectskamers (aparte tentoonstellingsruimtes binnen
het circuit van de vaste collectie) bieden de mogelijkheid de permanente presentatie te
verdiepen en te verlevendigen. Delen van de collectie worden hier nader toegelicht of in een
specifieke context geplaatst. De onderwerpen zijn aansprekend en divers.
Herhaalbezoekers treffen nieuwe invalshoeken en worden geprikkeld de vaste collectie met
andere ogen te bekijken. De projectsalons hebben een laboratoriumfunctie: ze zijn bij uitstek
geschikt om te experimenteren met nieuwe vormen van presentatie en informatieoverdracht. Zo
bieden ze de mogelijkheid oude en nieuwe kunst in een gemengde opstelling te tonen.
Het ruimtebeslag per salon bedraagt 75 m2. De kosten kunnen sterk variëren. In 2006 en 2007
reserveren we € 31.000 en € 55.500 om de3 projectkamers te kunne ontwikkelen. Met ingang
van 2008 is € 10.000 beschikbaar.
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7.3. Museum als School
Het 'Dordrechts Museum als school' moet een inspirerende leeromgeving zijn voor bezoekers
uit alle lagen van de samenleving. Toegankelijkheid van collecties en kunstwerken is een eerste
vereiste. Het educatieve beleid is er op gericht bezoekers het 'gereedschap' aan te reiken
waarmee ze kunstwerken kunnen bekijken en begrijpen — en op die manier zelf ontdekken wat
het museum hun te bieden heeft.
Bekend is dat museumbezoekers graag leren, behoefte hebben aan informatie over wat ze in
een museum (gaan) zien. Wie eenmaal de smaak te pakken heeft wil meer: meer zien, meer
weten, de eigen kennis uitbreiden en verdiepen.
Niet iedereen wil echter hetzelfde leren en leren kan op veel verschillende manieren. Kunnen
kiezen is belangrijk. Om tegemoet te komen aan de behoeften van uiteenlopende
publieksgroepen moet het educatieve aanbod dan ook gelaagd zijn, niet alleen in niveau maar
ook in de vorm waarin informatie wordt aangeboden.
Behalve met kennis heeft toegankelijkheid ook alles te maken met presentatie: hoe je als
bezoeker met een kunstwerk wordt geconfronteerd - de context waarin het wordt getoond, de
aantrekkelijkheid van de opstelling - is van invloed op de beleving.
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan publieksbegeleiding en educatie bij
tentoonstellingen. Bij een tentoonstelling als Griekse goden en helden werd het educatieve
aanbod, dat zowel 'breed' als 'diep' was, door alle beoogde publieksgroepen goed gebruikt en
gewaardeerd. Voor een duurzaam educatief programma rond de eigen collectie van het
Dordrechts Museum is in 2003 de basis gelegd. Dit programma zal de komende jaren verder
worden ontwikkeld en uitgebreid. Samenwerkingsverbanden met CBK, Berckepoort en andere
(Dordtse) instellingen zullen worden gecontinueerd en geïntensiveerd.
Onderwijs
Kunst- en cultuureducatie heeft inmiddels een vaste plaats gekregen binnen het reguliere basisen voortgezet onderwijs. De komende jaren wordt het educatieve programma bij de eigen
collectie verder uitgebreid tot een evenwichtig en compleet aanbod voor alle leerjaren. De
educatieve programma's sluiten aan bij het curriculum en spelen in op recente ontwikkelingen
binnen het onderwijs.
• Basisonderwijs
In 2003 is er gestart met een serie educatieve programma's rond de eigen collectie, gericht op
kinderen van 4 tot en met 12 jaar. In de periode 2004-2006 zal deze serie worden aangevuld
met nog twee delen, zodat voor alle leerjaren een programma beschikbaar is.
Hiernaast zal bij (voor de doelgroep geschikte) tijdelijke tentoonstellingen een educatief
programma worden aangeboden en zal er worden samengewerkt in diverse projecten, zoals het
schoolproject Kunst in de Klas op initiatief van Hogeschool De Driestar te Gouda.
• Voortgezet onderwijs
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs geldt een speciale toegangsregeling. Voor
leerlingen CKV1 (havo/vwo) en CKV (VMBO) zijn digitale kijkwijzers beschikbaar. Op de
website is in het collectiezoeksysteem een apart deel voor leerlingen opgenomen met
informatie over de collectie, afzonderlijke werken en kunstenaars, gerangschikt naar
(CKV)thema. Dit aanbod zal de komende jaren worden uitgebreid met digitaal materiaal
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(kijkwijzers, verwerkingsopdrachten en thematische informatie) gericht op leerlingen KCV
(klassieke culturele vorming) en basisvorming. Met deze digitale informatie kunnen leerlingen
zelfstandig een bezoek aan het museum voorbereiden of zelfstandig onderzoek doen.
Daarnaast biedt het Dordrechts Museum een educatief programma CKV1/CKV in het museum,
waarbij gebruik kan worden gemaakt van de educatieve kist.
Dit programma zal, in samenwerking met de Berckepoort, komende jaren worden uitgebreid
met workshops, waaronder een workshop 'vitrine inrichten'.
• PABO
PABO-studenten krijgen jaarlijks een gastles aangeboden, waarbij de nadruk ligt op
museumeducatie.
• Educatieve tentoonstelling
Kleine presentaties vol 'educatie prikkels' rond een bepaald thema. Een belangrijk aandeel bij
ontwikkeling en uitvoering zal worden geleverd door jongeren (leerlingen bovenbouw
voortgezet onderwijs). Binnen een bepaalde context leveren zij ideeën, houden interviews met
kunstenaars, werken mee aan tentoonstellingsteksten, catalogus of treden op als rondleider.
Nieuwe media als fotografie en (video)computerkunst kunnen hierbij een belangrijke rol
spelen.
Individuele bezoekers
Naast bekende middelen als zaalteksten of tekstboekjes, Bulletin en catalogi worden nieuwe
vormen van presentatie en publieksbegeleiding ingevoerd. In een tentoonstelling kan
bijvoorbeeld een specifiek educatieve presentatie worden opgenomen. Daarnaast kan in het
verlengde van een tentoonstelling een informatieruimte worden ingericht met leestafels,
computers, e.d. Bij De 19de eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede (2004-2006)
wordt geëxperimenteerd met een 'salon', waar bezoekers niet alleen kunnen lezen en gebruik
maken van computers, maar ook luisteren naar 19de-eeuwse muziek en literatuurfragmenten.
Het gaat dus om meer dan louter informatieoverdracht, het gaat ook om inleving, oproepen van
sferen en creëren van een 'andere' context van de kunst.
• Website
De website van het Dordrechts Museum wordt uitgebreid met een collectie-informatiesysteem.
De basis voor dit systeem, met diverse zoekmogelijkheden, is in de periode 2002-2004 gelegd.
Het systeem zal in de loop der tijd verder worden uitgebreid.
Bij zich daarvoor lenende tijdelijke tentoonstellingen worden aparte websites gebouwd, gelinkt
aan de site van het museum., zoals bijvoorbeeld: www.willemwitsen.nl (2003),
www.rijksmuseumaandemerwede.nl (2004-2006) en www.dordtkiest.nl (2004)
• Documentatieruimte
Bezoekers, zowel de specialist als de scholier of 'geïnteresseerde leek', kan hier informatie
verzamelen over de collectie of onderwerpen die daarmee te maken hebben. Een gastheer ofvrouw maakt bezoekers wegwijs en kan specifieke vragen doorverwijzen naar bijvoorbeeld de
conservator of restaurator. Naast boeken, tijdschriften, videobanden en cd-roms is het
interactieve collectie-informatiesysteem beschikbaar, dat ook (eventueel gedeeltelijk) via
internet kan worden geraadpleegd. De documentatieruimte zal bij de verbouwing c.q.
uitbreiding van het museum worden gerealiseerd. Vooruitlopend hierop zal er vanaf 2004
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worden geëxperimenteerd met documentatiecentra in tentoonstellingen., zoals bij De 19 e eeuw
op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede (2004-2006).
• Nevenactiviteiten
Naar aanleiding van landelijke evenementen als Museumweekend en Open Monumentendag óf
aansluitend bij evenementen in de stad/het Hofkwartier wordt regelmatig een themadag
georganiseerd met speciale rondleidingen, lezingen of workshops. Voor inwoners van stad en
regio zijn de Dordtse dagen een gelegenheid om op een bijzondere manier kennis te maken met
het museum.
• Cursussen, lezingen
Per seizoen wordt een programma aangeboden van korte cursussen/series rondleidingen en
losse lezingen rond (delen van) de collectie of rond tentoonstellingen. De docenten en
rondleiders kunnen museummedewerkers zijn of externe deskundigen.Samenwerking met
andere instellingen kan een toegevoegde waarde zijn, zoals bij de cursus Kijken naar Kunst
i.s.m. het CBK al verschillende malen is gebleken. Dergelijke experimenten krijgen een
vervolg. Op termijn zullen workshops (bijv restauratietechnieken) en kunstbeschouwingen
(waarbij originele prenten of tekeningen op de hand bekeken worden) plaatsvinden in het
educatieve atelier.
Educatief atelier
Een educatief atelier is noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op vragen uit het onderwijs,
groepsbezoek voor te bereiden op een rondleiding of workshops te organiseren. Ook kunnen
met activiteiten in het atelier nieuwe doelgroepen worden bereikt (bijvoorbeeld gezinnen met
kinderen) en wordt de band met een bestaande doelgroep als 55-plussers verstevigd.
In het educatieve atelier vinden o.a. de volgende activiteiten plaats: museumlessen voor
scholieren, museumcursussen voor volwassenen, kunstklassen voor kinderen op zaterdag of
woensdagmiddag, kunstbeschouwingen, taxeren van voorwerpen, demonstraties en lezingen
over restaureren, technische presentaties en workshops.
Het atelier heeft een capaciteit van minimaal 30 personen. Het ruimtebeslag is 75 m2. Het
atelier zal bij de verbouwing c.q. uitbreiding van het museum worden gerealiseerd.
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8. Realisering toekomstvisie
Het museum staat in de startblokken om de toekomstvisie gestalte te geven. Uiteraard kunnen
niet alle onderdelen onmiddellijk worden gerealiseerd. Verbouwing en uitbreiding vergen een
voorbereidings- en uitvoeringstijd, die pas in 2006-2007 tot realisatie zal leiden.
Zoals al eerder is geschreven: dit bedrijfsplan is een momentoponame. Het zal met
voortschrijdend inzicht worden gecompleteerd c.q. bijgesteld. De kennis en ervaring die het
museum en de andere partners in het Hofkwartier opdoen, zullen van invloed zijn op de koers
en verdere ontwikkeling van de toekomstvisie.
8.1. Productplanning
De volgende producten staan voor de periode 2004-2008 op het programma:
2004
Regulier:
- Registreren en digitaliseren collectie
- Opschonen collecties
Hans Broek (appèl-tentoonstelling
Het Rijksmuseum aan de Merwede (mega-tentoonstelling)
- Dordt kiest (appèl-tentoonstelling)
- Dromen van Dordrecht (appèl-tentoonstelling)
Wim Izaksprijs (kleine tentoonstelling)
Vereniging Rembrandt en de Dordtse musea (kleine tentoonstelling in Amsterdam tijdens
de PAN)
- Nevenactiviteiten
- Realiseren educatieve programma's
Nieuw beleid:
Ontwikkelen en realiseren van de cursus Kunst kijken
- Pr & marketing
- Educatie
- Trainen/opleiden personeel
2005
Regulier:
- Registreren en digitaliseren collectie
- Opschonen collecties
Overbrengen van de collecties naar het nieuwe stadsdepot
- Johan de Witt (appèl-tentoonstelling)
- Nevenactiviteiten
- Realiseren educatieve programma's
Nieuw beleid:
- Clusters Ary Schefer (Hemelse en Aardse Liefde) en De stad Dordrecht (Willaerts)
Concept restaurant
- Concept winkel en producten
- Pr & marketing
Educatie
- Depotbeheer
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-

Beheer gedigitaliseerde collectie
Trainen/opleiden personeel

2006-2007 (museum deels voor bezoekers gesloten wegens de verbouwing)
Regulier:
- Het trompe l'oeil stilleven in de Gouden Eeuw (mega-tentoonstelling)
- Registreren en digitaliseren collectie
- Nevenactiviteiten
- Realiseren educatieve programma's
Nieuw beleid:
Ontwikkelen clusters
- Ontwikkelen projectkamers
Realiseren restaurant
- Uitwerken winkelconcept
Verdere ontwikkeling winkelproducten
- Opleiden rondleiders voor 'Rondleidingen op maat'
- Pr & marketing
Educatie
Onderhoud website
- Beheer gedigitaliseerde collectie
- Trainen/opleiden personeel
2008
Regulier:
- Het Fin de Siècle van de 17de eeuw (mega-tentoonstelling)
- Jan Veth, schilder/schrijver (appèl-tentoonstelling)
Registreren en digitaliseren collectie en beheer ervan
Nevenactiviteiten
- PR en marketing
Educatie
- Onderhoud website
Exploitatie nieuwe winkel
- Exploitatie restaurant
Nieuw beleid:
Ontwikkelen clusters
Ontwikkelen projectkamers
- Invoeren 'Rondleiding op maat'
- Pr & marketing
Educatie
8.2. Vernieuwing gebouwen
Investeren in het Dordrechts Museum is onvermijdelijk om te voorkomen dat het museum
langzaam maar zeker afglijdt. Zoals herhaalde malen al is gezegd, is er veel te weinig
zaalruimte om tentoonstellingen te organiseren en de eigen collectie te tonen. Verder zijn de
publieksvoorzieningen niet meer van deze tijd.
Het Dordrechts Museum zal niet alleen in ruimte moeten investeren, maar ook in zijn
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activiteiten. Een afwisselend tentoonstellingsaanbod moet de bezoekers vermaak en educatie
bieden. Het museum heeft de ambitie tot de vijf beste musea in Nederland te behoren op het
gebied van Nederlandse schilderkunst en zo het visitekaartje van Dordrecht te zijn.
In de eerder uitgebrachte toekomstvisies zijn we op de noodzakelijke vernieuwing uitgebreid
ingegaan. De komende jaren willen we gebruiken om zowel inhoudelijk als fysiek toe te
groeien naar de situatie, zoals we deze hebben verwoord in de nota Het Dordrechts Museum als
markt, cultuurmonument en school.
Publieksruimten
De fysieke vernieuwing moet voldoende zaalruimte opleveren en een totale opwaardering van
de publieksruimten, m onze toekomstvisie zijn we ingegaan op ontvangstzaal, koffieshop,
boekwinkel en entree (balie, garderobe, sanitair, lift).
De ontvangstzaal is niet alleen nodig voor presentaties van het museum, zoals openingen van
tentoonstellingen, maar ook voor bijeenkomsten van de vaste sponsors (de Stichting Vrienden
van het Dordrechts Museum), die jaarlijks ongeveer € 45.000 euro inbrengen. Ook kan de zaal
aan anderen worden verhuurd. Jaarlijks moeten we nu vele malen nee verkopen op verzoeken
tot verhuur. De huidige huurprijzen van ruimten in het Dordrechts Museum variëren van 250
tot 750 euro.
Planning
Willen we in 2007 kunnen verbouwen, zullen de voorbereidingen op korte termijn moeten
starten. Hiervoor zal een aparte planning moeten worden opgesteld; in hoofdlijnen gaat het om
de volgende zaken:
- toetsing uitgangspunten gebruik gebouwen
programma van eisen vernieuwde museum
- architectenkeuze
- projectteam horeca
ontwerp vernieuwing museum
- plan indeling gebouwen
- plan horeca
selectie aannemer
- uithuizen Centraal Bureau Cultuur
- verplaatsen technische functies
start bouw.
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9. Financiële consequenties nieuw beleid
Bij de musea werkt een 45-tal mensen op 30 fte's. Er zijn nog 7 mensen werkzaam via
Stimulans (Drechtwerk). De bezetting is als volgt verdeeld: 33 medewerkers Interne Dienst
(bewaking, receptie, technische dienst), vier conservatoren, drie medewerkers financiën en
administratie, twee directieleden, twee educatoren, twee medewerkers pr en marketing, twee
restauratoren, een registrator en een medewerker bibliotheek.
Voor het nieuwe beleid is er versterking nodig in personele zin (zie 9.1.1). Voor onderhoud en
beheer is er eveneens personele versterking nodig (zie 9. l .2). Tot slot moet er nog dekking
worden gevonden voor de functie van zakelijk leider, die sinds 01-01-98 voor een deel uit
externe middelen wordt gefinancierd.
Verder dienen de budgetten te worden versterkt voor tentoonstellingen, educatie, pr/marketing
en aankopen en moet er voor onderhoud en beheer van de nieuwbouw een bedrag worden
gereserveerd. De totale extra uitgaven lopen op tot € 389.500 in 2008. In het MJP 2002-2006
is voor het museum m.i.v. 2006 € 355.000 gereserveerd. In 2008 ontstaat er dus tekort van €
34.500. Vooralsnog zal dit tekort moeten worden afgedekt uit de extra inkomsten die
gerealiseerd zullen worden; deze extra inkomsten moeten voorts worden ingezet om grote
tentoonstellingen financieel dekkend te krijgen. In de tabellen staan de structurele bedragen
weergegeven op het jaar, waarin ze voor het eerst nodig zijn.

9.1. Personeel
9.1.1.Nieuw beleid
De periode 2004-2008

medewerker pr en
marketing
conservator
budget
gastconservator

- planmatig ontwikkelen
en realiseren van pr en
marketing
- ontwikkelen/uitvoeren
van tentoonstellingen
- ontwikkelen/uitvoeren
van tentoonstellingen
- trainingen/opleidingen
lersoneel
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46.000

10

0.2

2004

11.500

2004
2005

16.500
13.500
middelen
Cultuur

9.1.2.Onderhoud en beheer
De periode 2004-2008

- op orde houden depot
DM en regelen transporten
met Stadsdepot
publieksassistenten - publieksbegeleiding,
3
inrichten/uitruimen van
tentoonstellingen
- schoonhouden gebouwen

2.5

2008

77.500

0.26

2004
2008

19.500
- 14.200

0,8

2004

46.000

0.2

2004

11.500

0.5

2004
2005
2005

16.500
13.500
16.500

2.5

2008

77.500

0.3
-

2008

8.000
middelen
Cultuur

9.1.3 Overzicht groei personeelskosten
De periode 2004-2008

zakelijk leider *)

- verantwoordelijk voor
12
bedrijfsvoering en
middelen
medewerker pr en - planmatig ontwikkelen
10
marketing
en realiseren van pr en
marketing
conservator
- ontwikkelen/uitvoeren
10
van tentoonstellingen
- ontwikkelen/uitvoeren
budget
gastconservator
van tentoonstellingen
- op orde houden depot
4
depotbeheerder
DM en regelen transporten
met Stadsdepot
publieksassistenten - publieksbegeleiding,
3
inrichten/uitruimen van
tentoonstellingen
interieurverzorger - schoonhouden gebouwen 1
- trainingen/opleidingen
personeel

*) De huidige zakelijk leider zal wegens pensionering worden vervangen, hetgeen uiterlijk in
2008 een bezuiniging zal opleveren.
9.2. Tentoonstellingsbudget
Het tentoonstellingsbudget bedraagt ongeveer € 40.000. De kosten van de tentoonstellingen
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worden voornamelijk gedekt uit de entreegelden en de bijdragen van derden (fondsen,
sponsors). Versterking van het budget is vooral nodig om kleinere tentoonstellingen te kunnen
maken, zoals appèl-tentoonstellingen, educatieve presentaties en documentaire voorzieningen.
Er is gerekend met een extra budget van € 22.000.
Aparte bedragen moeten worden gereserveerd voor de clusters van de vaste collectie en de
projectkamers.

• Vaste opstelling in clusters
Voor de permanente collectie moeten er 13 clusters worden gerealiseerd voor een bedrag van
ongeveer € 260.000 euro. In 2005 zal er met de clusters worden begonnen. Er zullen er twee
worden gerealiseerd. Over de jaren 2005, 2006 en 2007 wordt er € 260.000 gereserveerd. Vanaf
2008 is er voor onderhoud aan de clusters € 10.000 gereserveerd.
• Projectkamers
De kosten voor de projectkamers zijn nog niet precies aan te geven. Om er na de heropening
van het museum een start mee te kunnen maken is er in 2006 € 31.000 en in 2007 € 55.500
gereserveerd. Met ingang van 2008 is er jaarlijks een stelpost van € 10.000 beschikbaar.
9.3. Overige budgetten
• Educatie
Voor educatieve activiteiten is er niet meer dan ca. € 7.000 beschikbaar. Door het Actieplan
Cultuurbereik was er de laatste jaren iets meer armslag. Budgetversterking is echter dringend
noodzakelijk. Met ingang van 2005 wordt er jaarlijks € 15.000 gereserveerd, waardoor er
ongeveer € 22.000 te besteden is.
• PR en marketing
Het budget voor PR en marketing bedraagt ook € 7.000. De voor de tentoonstellingen gemaakte
kosten worden daarvan ten laste gebracht. Voor algemene informatie ten behoeve van het
museum en voor publieksonderzoek is budgetverhoging noodzakelijk. Met ingang van 2005
wordt hiervoor jaarlijks € 15.000 gereserveerd, waardoor er ongeveer € 22.000 beschikbaar is.
• Website
Voor onderhoud van de website van het museum wordt met ingang van 2006 jaarlijks € 4.000
gereserveerd.
• Digitalisering collectie
In de komende jaren wordt de collectie van het museum geregistreerd en gedigitaliseerd. Voor
deze inhaalslag is een apart budget beschikbaar. Voor het onderhouden van het systeem
reserveren we met ingang van 2005 € 10.000.
• Aankoopbudget
Het aankoopbudget van het museum bedraagt € 45.865 . Indien we dit bedrag afzetten tegen die
van vergelijkbare musea, is dit zeer laag. De verhoging van het museumbudget in de komende
jaren laat ophoging van het aankoopbudget toe met ingang van 2006 met niet meer dan €
20.000.
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9.4. Gebouwen
• Investeringen
Voor de vernieuwing en uitbreiding van het Dordrechts Museum is € 7.642.718 gereserveerd
(prijspeil 2001).
• Onderhoud en beheer
De uitbreiding van het museum leidt tot hogere exploitatiekosten van de gebouwen. De kosten
laten zich pas vaststellen, als de plannen vast staan. Voorlopig gaan we uit van een jaarlijks
bedrag van € 88.700 (m.i.v. 2008).
Geld (in euro)
14.000
300
3.100
5.300
3.500
4.500
5.200
2.800
50.000

Naam
Energie
Water
Klein onderhoud
Schoonmaak (excl. Personele inzet)
Beveiliging
OZB
Overige objectlasten
Brandverzekering
Onderhoud gebouw en installaties

88.700

Totaal

Niet opgenomen in deze opstelling zijn de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen.
Uitgaande van een investeringsbedrag van € 8 min kan bij een rentevoet van 5% en een looptijd
van 50 jaar een annuïteit worden berekend van € 438.000,-. (Kapitaallast eerste jaar bij lineaire
afschrijving € 560.000,-). De btw wordt geheel teruggevraagd.
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat een precieze exploitatie van de uitbreiding pas
gemaakt kan worden op basis van een definitief ontwerp van de uitbreiding c.q. verbouwing
van het museum. Er is nu slechts een inschatting gemaakt op basis van de benodigde vierkante
meters (1200m2).
9.5. Overzicht groei totale kosten
Periode 2004-2008
Personeel
tentoonstellingen
clusters
projectkamers
Educatie
pr/marketing
Website
digitalisering collectie

93.500
11.500

123.500
16.500
40.000
15.000
15.000

10.000
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123.500
16.500
110.000
26.000
15.000
15.000

123.500
22.000
80.000
50.500
15.000
15.000

194.800
22.000

4.000

4.000

4.000

10.000

10.000

10.000

5.000
15.000
15.000

In het MJP 2002-2006 is m.i.v. 2006 € 340.000 gereserveerd. In 2008 ontstaat er een tekort van
€ 34.500, dat vooralsnog zal worden gedekt uit de extra inkomsten die worden gerealiseerd.
9.6 Opbrengsten
Een vernieuwd museum betekent meer bezoekers., We gaan voor 2008 uit van 60.000 tot
80.000 bezoekers. Ook de winkel en het restaurant zullen hiervan mee profiteren. De resultaten
van beide zijn nu moeilijk te ramen. Voor de winkel is uitgegaan van een gelijkblijvend
assortiment. Voor het restaurant is gekeken naar de situatie in Schouwburg Kunstmin. Veel zal
afhangen van de ondernemer die het restaurant gaat exploiteren.

30

De accolade boven de instellingen in het Hofkwartier
1. Inleiding
Het Hofkwartier is meer dan een verzameling van de instellingen Dordrechts Museum,
Regionaal Cultuurhistorisch Centrum (bestaande uit het Stadsarchief Dordrecht en
Monumentenzorg en Archeologie) en de Kunstkerk. Samenwerking levert meerwaarde
op, voor elkaar en voor de stad. Bevordering van het culturele klimaat van Dordrecht is
daarbij de doelstelling. Deze notitie geeft inzage in hoe de samenwerking de komende
tijd haar beslag krijgt en maakt dwarsverbanden tussen afzonderlijke bedrijfsplannen.
Daarbij anticipeert zij op de te realiseren bouwplannen. In een later stadium gaat het
hierbij ook om partners als Dordrecht Marketing en projecten als Geschiedenis van de
Stad en Citylounge. Deze notitie gaat verder niet uitdrukkelijk in op de relaties van de
individuele instellingen met eigen partners.

2. Uitgangspunten
Het Hofkwartier is een, zo niet dé, pijler in het cultuurhistorische aanbod van de stad
Dordrecht. Het Hofkwartier wil zich vanuit zijn historische identiteit als een hoogwaardige,
gevarieerde, maar homogene mix van cultuur, vernieuwing, intimiteiten en gastvrijheid
positioneren. In het Hofkwartier vindt een permanente ontmoeting plaats tussen
consument en cultuur, tussen oud en nieuw, tussen authentiek en hedendaags, tussen
kwaliteit van toen en kwaliteit van nu.
De pijlers van het Hofkwartier zijn: klassieke kwaliteit, vernieuwing in presentatie
(beleefwaarde), hoge culturele activiteit en een aantrekkelijke omgeving. Teneinde deze
hoogwaardige, gevarieerde maar homogene mix van cultuur, vernieuwing, intimiteit en
gastvrijheid te kunnen realiseren, zullen de spelers in het Hofkwartier verbindingen met
elkaar aangaan. Uitgangspunt hierbij is dat de instellingen werken vanuit hun eigen
identiteit en hun eigen kwaliteiten. Het Stadsarchief Dordrecht, het Dordrechts Museum
en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie beheren ieder een deel van de
cultuurhistorische collectie Dordrecht. Deze collecties vormen de afzonderlijke, maar
tegelijkertijd de gezamenlijke kracht van deze instellingen. De competenties van de
medewerkers van de diverse instellingen op het gebied van beheer, toegankelijk maken
en presentatie, geven een belangrijke toegevoegde waarde aan de collectieonderdelen.
Dit moet vooral zo blijven en verder uitgebouwd worden. De meerwaarde van het
Hofkwartier ligt allereerst in het combineren van deze kernkwaliteiten. Sturend bij de
verbindingen van inhoud en presentatie is de marketing. Verbindingen moeten worden
gelegd in de marketing, waarbij het credo 'de oudste stad van Holland met de jongste
ideeën' leidend moet zijn voor de instellingen in het Hofkwartier. Hiermee sluit de
marketing van het Hofkwartier aan bij de citymarketing van de stad Dordrecht.
3. Verbindingen
Bovengenoemde uitgangspunten vormen het gezamenlijke fundament voor de
verschillende instellingen in het Hofkwartier. Door deze uitgangspunten verder te
ontwikkelen en te hanteren zullen op verschillende niveaus verbindingen gelegd worden.
Te weten:
• Programmering
Presentaties zullen zowel door de afzonderlijke instellingen zelf worden
geprogrammeerd als ook in samenwerking met de andere partners. Samenwerking
moet tot een sterker product leiden met een regionaal en (intern)nationaal bereik. In
de presentaties zal de nadruk liggen op beleefwaarde. Thema's die zich hiervoor
lenen zijn stads- en regionale geschiedenis, familiegeschiedenis, landelijk bekende
Dordtenaren, gebeurtenissen met een bovenregionaal belang. Dit wordt voor een
deel ingegeven door de thema's van de Geschiedenis van de Stad. Zie voor een
uitgebreid voorbeeld het onderdeel 'programmaoverzicht' hieronder.
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•

Toegankelijk maken
De collectiebeherende instellingen zullen bij het toegankelijk maken van de collecties
de onderlinge relaties tussen de collectieonderdelen zichtbaar maken, bijvoorbeeld
met gebruikmaking van computertechnieken.

•

Educatie
Educatie in de vorm van producten en activiteiten is een van de speerpunten in de
afzonderlijke bedrijfsplannen. In de ontwikkeling van deze producten zullen
belangrijke verbindingen worden gelegd. Uitgaande van een door scholieren en
studenten te volgen curriculum, zal hieraan door de instellingen gezamenlijk, vanuit
de invalshoek van het te vertellen verhaal met behulp van de collectie Dordrecht,
inhoud aan worden gegeven. Behalve een aanbod voor diverse onderwijsinstellingen
zal tevens een aanbod worden ontwikkeld voor andere doelgroepen.

•

Financieel/commercieel
Meerwaarde is te verwerven in het afstemmen en verbinden van bedrijfsactiviteiten
en de sponsoractiviteiten. Naast de individuele, organisatiegebonden sponsoring
streven de partners naar een gezamenlijke sponsoring. Afstemming en verbinding
vinden plaats op gebied van merchandising.

•

Restauratieatelier
Zowel het Bureau Monumentenzorg & Archeologie, het Stadsarchief als het
Dordrechts Museum beschikken over restauratieateliers. De restauratieateliers zijn
op dit moment ingericht ten behoeve van de eigen collectie. Het proces van
restaureren zal als gezamenlijke activiteit binnen het Hofkwartier worden gebracht.
De krachten worden daartoe gebundeld. De drie afzonderlijke restauratieateliers
krijgen in een stadsrestauratieatelier een gezamenlijke plek. Het atelier brengt de
verschillende disciplines (papier-, perkament-, leer-, schilderijen-, textiel- en
aardewerkrestauratie) bij elkaar. In het atelier participeert een externe partij, waarbij
de voorkeur uitgaat naar een combinatie met een opleiding tot restaurator.
Voorwaarde is dat het publiek toegang heeft tot het atelier (door kijken, maar ook
doen d.m.v. cursussen).

•

Documentatie
Zowel Stadsarchief, Bureau Monumentenzorg & Archeologie als het Dordrechts
Museum hebben een eigen bibliotheek en documentatiemateriaal. De grote centrale,
voor het publiek toegankelijke, bibliotheek komt bij het op te richten Regionaal
Cultuurhistorisch Centrum. Deze voorziening kan ook voor andere toekomstige
partners een faciliterende rol vervullen bij het beschikbaar stellen van het te
raadplegen materiaal.

•

Marketing en communicatie/educatie
De inspanningen op het gebied van marketing- en communicatie worden door
samenwerking tussen de medewerkers van de verschillende instellingen afgestemd
en verbonden. In gezamenlijkheid zal worden gewerkt aan versterking en verbetering
van deze capaciteit.

•

Winkel
Zowel Dordrechts Museum als Stadsarchief/Archeologie wil materiaal verkopen. In
deze optiek is er ruimte voor één grote winkel, gespecialiseerd in boeken op het
gebied van geschiedenis, kunst, replica's en luxe cadeaus. Het beheer van de winkel
en exploitatie van de winkel dient te geschieden door een ondernemer. Het is van
belang, in overleg met deze ondernemer, een keuze te maken over de locatie van de
'grote' winkel. Dat betekent dat er in de sublocaties slechts ruimte zal zijn voor een
bescheiden verkooppunt.
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•

Auditorium
Gestreefd wordt naar een gezamenlijk auditorium.

•

Technische werkplaats
De werkplaatsen ten behoeve van de technische voorbereiding en bouw van
bijvoorbeeld tentoonstellingen van de instellingen worden samengevoegd.

•

Bedrijfsvoering
Gezocht wordt naar synergie in het bundelen van onderdelen van de bedrijfsvoering.
Ten denken valt aan bundelen van krachten op het gebied van transport, bewaking
en interieurverzorging. Hetzelfde geldt ten aanzien van scholingsfaciliteiten op het
gebied van professioneel gastheer/vrouwschap.

•

Kunstkerk
De Kunstkerk is een platform waar de instellingen in het Hofkwartier (en daarbuiten)
binnen gestelde kaders kunnen programmeren. De Kunstkerk is de plek waar
verschillende disciplines (geschiedenis, kunst en wetenschap) samenwerken. Dit
gebeurt onder meer met culturele ondernemers om de hoogwaardige, gevarieerde,
maar homogene mix van cultuur, vernieuwing, intimiteit en gastvrijheid inhoud en
vorm te geven. Partners van het Hofkwartier profiteren van de samenwerking met het
netwerk van private partners, ondernemers en creatief talent. De opgedane
ervaringen worden geïmplementeerd in de instellingen van het Hofkwartier.

4. Hofkwartier in ontwikkeling
Om de ambities te kunnen realiseren is het van belang dat de organisatiestructuur en de
organisatiecultuur elkaar versterken. In onze perceptie vormen de afzonderlijke
(collectiebeherende) instellingen weliswaar de basis van het Hofkwartier, maar dat is op
zichzelf onvoldoende om de ambities te kunnen realiseren. Waar het op aan komt is er
voor te zorgen dat deze organisaties elkaar versterken, dat ze gevoed worden met
nieuwe kennis en inzichten, en er in slagen voortdurend nieuwe antwoorden te vinden op
steeds veranderende maatschappelijke behoeften. Het Hofkwartier werkt voort aan de
organisatiestructuur en organisatiecultuur die dit mogelijk maakt.
Het succes is afhankelijk van de attitude van de deelnemende organisaties. Het opereren
binnen het Hofkwartier vraagt van de deelnemers een ondernemende instelling gericht op
het zoeken van kansen en het maken van verbindingen. Het vraagt van de partijen om
eenheid te vinden in de verscheidenheid.
Om succes te verzekeren werkt het Hofkwartier aan het uitbouwen en verwerven van
competenties en capaciteiten. Het gaat uiteindelijk om de mensen die het werk doen.
Binnen de aanwezige instellingen is veel kennis en kunde aanwezig. Deze kennis en
kunde wordt verdiept en verbeterd. De ambities vragen daarnaast om aanvullende
competenties en capaciteiten. Het Hofkwartier zet het benoemen en verwerven van deze
competenties voort. In de individuele bedrijfsplannen is een initiële vertaling hiervan te
vinden. Bijvoorbeeld op het terrein van presentatie, beheer en educatie dienen nieuwe
activiteiten en producten te worden ontwikkeld. In de afzonderlijke bedrijfsplannen van de
instellingen wordt nut en noodzaak hiervan nader onderbouwd. Tevens wordt
aangegeven welke extra financiële middelen daarvoor noodzakelijk zijn.
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5. Overige ontwikkelingen
Kennisinfrastructuur - Derde Kwartier
Het Hofkwartier vormt op termijn een knooppunt in de Dordtse kennisinfrastructuur. Ze
creëert daartoe een plek en een programma. Een programma dat op intieme, gastvrije en
vernieuwende wijze invulling geeft aan een reflectie op taal, religie en staat. Het
programma krijgt concreet gedaante in drie verschillende vormen: een persoonlijke vorm;
een publiekelijke vorm en een maatschappelijke vorm.
Met de Academia Vitae zal de komende twee jaar een pilot project worden uitgevoerd om
de persoonlijke benadering concreet te maken en de haalbaarheid ervan te toetsen.
Daartoe zal een reeks seminars als product worden ontwikkeld en op commerciële basis
op de markt worden gebracht.
Voor de tweede vorm zal vanuit het Hofkwartier een proces worden gestart om in
samenwerking met plaatselijke, regionale en landelijke organisaties in het Hofkwartier
een publiekelijk platforum te realiseren. Het Hofkwartier wordt dan de plek om het
publiekelijke debat te initiëren, te tentamineren en te faciliteren.
De maatschappelijke dimensie van het Hofkwartier krijgt haar gedaante in het Huis van
de Democratie, welke tevens de plek is waar het programma een onderdak vindt. Het
Huis van de Democratie richt zich op een hernieuwde bijdrage van Dordrecht aan de
Nederlandse democratie. Kennis en overdracht spelen hierin in een belangrijke rol. Er zal
een proces in gang worden gezet om partners aan te trekken om van het Hofkwartier een
plaats te maken waar men kennis over de maatschappij creëert en overdraagt.
De inbreng van de reeds aanwezige instellingen kan verschillende vormen aannemen.
De inbreng in het programma kan uiteenlopen van producerend naar participerend of
louter faciliterend. Voor het realiseren van de plek en het programma is de organisatie
van het Hofkwartier in eerste instantie gericht om dit proces te initiëren, coördineren en te
faciliteren.
Geschiedenis van de Stad
Het project 'De Geschiedenis van de Stad' beschouwt de gehele historische binnenstad
als haar domein. De fysieke en mentale ankers liggen echter in het Hofkwartier. Het
gekozen focuspunt '1572' zal middels de AIDA formule op en in 't Hof gepresenteerd
worden (zie definitiestuk 'Verder met de geschiedenis van Dordrecht - op zoek naar een
nieuwe publieke omgang met Historisch Dordrecht'). Daartoe is onder andere een ruimte
nodig voor een presentatie in 't Hof en dient de Statenzaal een nieuwe, prominente status
te krijgen, vergelijkbaar met de Ridderzaal of de Liberty Hall. Het wordt gebruikt voor
belangrijke, hedendaagse gebeurtenissen uit de stad en het Hofkwartier, zoals de
opening van het Academisch Jaar.
Naast de fysieke invulling van het thema zal evenredig aandacht besteed worden aan
programmering. Hiertoe wordt een historische stadsintendant benoemd, welke vanuit het
Stadsarchief/Regionaal Historisch Centrum zal gaan opereren. De stadsregisseur wordt
bijgestaan door een historische redactie, die onderdeel uitmaakt van de Hofkwartier
organisatie.
Eén van de onderdelen van de programmering is een historisch evenement. In de nota
'Festival- en evenementenbeleid in Dordrecht - 2e fase' staat dat de historie is gekoppeld
aan evenementen als Dordt Monumenteel, History Live en Dordt Recht. Het college vindt
het wenselijk dat er een nieuwe organisatorische en inhoudelijke mix gaat ontstaan
tussen deze evenementen. Dit kan ook gestuurd worden vanuit het project Geschiedenis
van de Stad en direct of indirect gekoppeld aan het focuspunt 1572.
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6. Gezamenlijke programmering Hofkwartier 2004-2006
2004
Maandelijks Kunststukje van de maand
Aanleiding: Maandelijkse bijdrage MZA rubriek 'kunststukje van de week' Dordtenaar.
Samenwerking: Stadsarchief, MZA en Musea.
Maandelijks Filmvoorstellingen in de Kunstkerk
Samenwerking: Stadsarchief en Kunstkerk.
Mei-Juni 2004; tentoonstelling Gurbetci in Kayapinar (Turkije)
Aanleiding: Bezoek Prins Willem-Alexander en Maxima aan Turkije
Samenwerking: Stichting Tuana en Stadsarchief.
Juni 2004 Overzichtstentoonstelling archeologie "Onze Oude buren"
Aanleiding: jubileum Convent Gemeentelijke Archeologen.
Samenwerking: MZA en Kunstkerk.
Publicatie 'Dordrecht maakt geschiedenis'
Aanleiding: nieuwe beleidsnota monumentenzorg en archeologie.
Organisatie: MZA.
Augustus 2004: NOS Tesoro. Project Antillianen in Dordrecht in de Buitenwacht
Samenwerking: Stadsarchief en Stichting Bon Aire.
Auqustus-september augustus/september 2004 Tentoonstelling: Dominio v catastrofe. El
agua v la ciudad de Dordrecht in Santiago de Chile
Samenwerking: Stadsarchief Dordrecht en de Nederlandse ambassade in Chili.
Dordt Monumenteel - september 2004
Slotmanifestatie Dordt Kiest
Aanleiding: Dordrecht kiest de mooiste schilderijen uit de collectie van het Dordrechts
Museum
Samenwerking: Dordrechts Museum en Dordt Monumenteel
Openinqsmanifestatie" 't Zeepaert: wonen en werken in de 15^e en lö^6 eeuw"
Aanleiding: Afronding restauratie en ingebruikname rijksmonument 't Zeepaert.
Organisatie: MZA.
Bunkerfietsroute en vestingwandelroute
Samenwerking: MZA, Dordt Monumenteel en VW.
Tentoonstelling Johannes Kutten. Verdediging
Samenwerking: Stadsarchief, MZA en Kunstkerk
Publicatie Johannes Kutten
Samenwerking: Stadsarchief en Boekhandel De Bengel.
September 2004 Open dag CKV aanbod
Samenwerking: MZA en Stadsarchief.
Oktober 2004 Publicatie Eilandverkenningen: landhuizen en landgoederen
Samenwerking: Stadsarchief en Boekhandel De Bengel.
Najaar 2004 Nadere uitwerking 'Geschiedenis van de stad'
Samenwerking: Stadsarchief Dordrecht, Bureau Monumentenzorg en Archeologie,
Programmabureau Binnenstad en Dordrechts Museum.
30 oktober 2004 Landelijke Archievendag/Week van de Geschiedenis
Organisatie: Stadsarchief Dordrecht.
November 2004: Première en symposium documentaire architect Sybold van Ravestevn
Organisatie: MZA.
November 2004: Tentoonstelling en publicatie jaren vijftig fotografie in Dordrecht
Samenwerking: Stadsarchief, Kunstkerk en Boekhandel De Bengel.
November 2004: Dromen van Dordrecht
Samenwerking: Dordrechts Museum en Stadsarchief.
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2005 (concept)
maandelijks Kunststukje van de maand
Aanleiding: Maandelijkse bijdrage MZA rubriek 'kunststukje van de week' Dordtenaar.
Samenwerking: Stadsarchief, MZA en Musea.
Maandelijks Filmvoorstellingen in de Kunstkerk
Samenwerking: Stadsarchief en Kunstkerk.
Voorjaar: tentoonstelling openbaar vervoer in Dordrecht
Samenwerking: Stadsarchief Dordrecht en Oud Dordrecht.
Voorjaar/zomer: Open Depot / werkplaats
Samenwerking: Stadsarchief, MZA en Musea.
Najaar 2005 Tentoonstelling Wederopbouw in Dordrecht (wonen, leven en werken van
1945-1965)
Samenwerking: MZA (bijdragen van Stadsarchief).
Najaar Publicatie 'Het Dordrecht Boek'
Samenwerking: Stadsarchief Dordrecht en Uitgeverij Toth, (bijdragen MZA en Musea).
Najaar 2005: Tentoonstelling De Witt mogelijk gekoppeld aan Dordt Monumenteel 2005
Samenwerking: Stadsarchief Dordrecht en Dordrechts Museum.
Najaar 2005/begin 2006 Tentoonstelling 100 jaar Nijverheidsschool
Samenwerking: Stadsarchief, bijdragen MZA.
2005 - 2007 Project bewonersqeschiedenis
Samenwerking: bureau MZA en Stadsarchief.
2005 e.v.Project Geschiedenis van de Stad
Afhankelijk van uitvoering pilotproject (2005)
Bijdragen Stadsarchief, MZA en musea.
2005 activiteiten in kader van pilot Academia Vitae (o.v.)
Organisatie: Academia Vitae
2006 (concept)
Voorjaar Tentoonstelling Dordtse fotografen in de 19e eeuw
Samenwerking: Stadsarchief en Oud Dordrecht.
Tentoonstelling Huis te Merwede
Samenwerking: Bureau MZA i.s.m. stadsarchief en Museum van Gijn.
Tentoonstelling middeleeuwse archeologie Varna-Dordrecht
Samenwerking: Bureau MZA en Archeologisch Museum Varna.
Tentoonstelling Schouman met bijbehorende publicatie
Samenwerking Stadsarchief Dordrecht, De Bengel en musea.
Project bewonersqeschiedenis Statenplein (website, publicatie, reizende tentoonstelling)
Samenwerking: Bureau MZA en Stadsarchief.
Tentoonstelling pelgrimsinsignes
Samenwerking: Bureau MZA, stadsarchief, musea, Aken/Keulen.
2006 activiteiten in kader van pilot Academia Vitae (o.v.)
Organisatie: Academia Vitae

Peter Schoon (musea)
Henk van Capelleveen (musea)
Lenneke Veldhoen (Kunstkerk)
Lidewij de Koekkoek (Bureau Monumentenzorg & Archeologie)
Charles Jeurgens (Stadsarchief)
Ed Romein ('derde kwartier')
Riek Naaktgeboren (Programmabureau Binnenstad/Geschiedenis van de Stad)
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