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inleiding
Het zijn roerige tijden. De wereld om ons heen is sinds het vroege voorjaar 
van 2020 volledig veranderd. De coronacrisis heeft ons allemaal verrast. Grote 
tentoonstellingen en massabezoek zijn uit den boze, anderhalve meter afstand 
is de norm en het onlineverkeer heeft een grote vlucht genomen. Het dwingt ons 
tot nog meer flexibiliteit en vernieuwing, andere manieren van presenteren en 
contact houden met ons publiek. Dat is niet alleen nu van belang, maar ook in de 
toekomst. 

Gelukkig staan we er goed voor. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt 
door grote successen. We hebben prijzen gewonnen, publieksrecords verbroken 
en mogen vanaf 2021 toetreden tot de landelijke Basisinfrastructuur.

Hoewel de wereld (tijdelijk) anders is en we onze ogen niet sluiten voor de 
realiteit, staan onze ambities nog steeds overeind. Want passie en liefde voor 
kunst blijven altijd bestaan, zowel bij ons als bij ons publiek. Dat blijkt ook uit dit 
document, waarin wij met enthousiasme vooruitblikken op de komende jaren.

Harry Tupan, algemeen directeur
Annelies Meuleman, zakelijk directeur
 
januari 2021

terugblik 2017-2020
De jaren 2017 tot en met 2020 zijn zeer succesvol geweest. Ons publieks-
bereik is structureel verhoogd, de waardering voor het museum is gestegen 
en ook intern zijn er grote projecten verwezenlijkt. Zo zijn we overgestapt op 
de Museum CAO waar al sinds 2019 aan werd gewerkt, is het administratieve 
proces geautomatiseerd en het begrotingsproces gestructureerder en 
transparanter. Om de projectorganisatie nog verder te verbeteren hebben we 
de Scrum methodiek geïntroduceerd. 

Hieronder volgt een korte reflectie op de doelen die wij ons voor de periode 
2017-2020 hebben gesteld: 

1 In 2020 bestaat het Drents Museum uit twee dragende onderdelen: grote 
(internationale) tentoonstellingen enerzijds en de verhalen over en met 
iconische hoogtepunten van Drenthe anderzijds

 Deze ambitie heeft het Drents Museum verwezenlijkt. Voorbeelden zijn de 
tentoonstellingen Peredvizhniki, over het Russische realisme, Iran – Bakermat 
van de beschaving en Window of my eyes, gewijd aan de Drentse blueslegende 
Harry ‘Cuby’ Muskee.

 In Kunst In de Nieuwe Kolk (KINK) hebben we verschillende 
tentoonstellingen georganiseerd waarbij de focus lag op hedendaagse kunst 
en in het bijzonder hedendaags design en kunstinstallaties. Half juni 2020 
heeft de gemeente de samenwerking eenzijdig opgezegd. 

 De afgelopen periode heeft verder in het teken gestaan van planvorming 
voor de nieuwe presentatie van de vaste collectie. Het definitieve ontwerp 
is gereed, de projectorganisatie voor de verbouwing is ingericht en de 
benodigde financiën zijn binnen. De verwachting is dat de nieuwe presentatie 
in 2023 kan worden geopend. 

2 Ons streven is dat alle inwoners van Nederland minimaal 1 keer in hun 
leven het Drents Museum bezoeken

 We hebben flinke stappen gezet in het vergroten van ons publieksbereik. 
De bezoekersaantallen zijn structureel verhoogd, van gemiddeld 150.000 in 
de periode 2012-2016 naar gemiddeld 197.000 in de periode 2017-2019. De 
bezoekersaantallen in 2020 liggen lager vanwege de coronamaatregelen. 

3 Onze naamsbekendheid is sterk gegroeid bij de Nederlandse 
museumbezoeker

 Hierin zijn we bijzonder goed geslaagd. De winst van diverse nationale 
en internationale prijzen heeft daar zeer aan bijgedragen. Zo won de 
tentoonstelling Iran – Bakermat van de beschaving in 2019 zowel de 
Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs als de publieksprijs van de 
internationale Global Fine Art Awards.
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4 We ontvangen circa 50% bezoekers uit de Randstad, 30% uit overig 
Nederland en 20% uit het noorden van Nederland

 Het aandeel bezoekers uit de Randstad is gelukkig nog steeds relatief hoog, 
zo’n 75%. De komende jaren gaan we ook inzetten op meer bezoek uit het 
noorden en uit de rest van het land. De nieuwe vaste collectiepresentatie zal 
daarin een belangrijke rol vervullen.

5 In 2020 is ons mediabereik gegroeid en is er een internationale 
component aan toegevoegd

 Ons (inter)nationale mediabereik is het afgelopen jaar flink toegenomen door 
de internationale programmering en het winnen van verschillende prijzen. 
Daarnaast is onze website meertalig ingericht en zijn de mediacontacten met 
de buitenlandse pers uitgebreid.

6 We zijn voorkeurspartner voor meerdere buitenlandse musea aan wie 
wij niet meer hoeven toe te lichten wie wij zijn

 In de afgelopen periode is ons internationale netwerk verder uitgebreid. 
Door een succesvolle programmering weten buitenlandse musea ons 
steeds beter te vinden. Met name voor onze archeologiecollectie is veel 
interesse. Daarnaast zijn wij een betrouwbare samenwerkingspartner en 
leveren we kwaliteit. Dit alles vertaalt zich in belangrijke internationale 
museale samenwerkingen en het daarmee gepaard gaande waardevolle 
bruikleenverkeer.

7 We hebben een duurzame financiering voor onze ambitie
 De introductie van een zakelijk directeur, begin 2018, heeft in belangrijke 

mate bijgedragen aan meer focus binnen het financiële beleid en een heldere 
strategie. Onze slagkracht hebben we gebundeld in een Developmentteam. 
Hierdoor hebben we als museum veel extra geld binnengehaald voor 
tentoonstellingsprojecten. Bovendien is de financiering voor de herinrichting 
van de vaste collectie gerealiseerd. We hebben geïnvesteerd in duurzame 
relaties met stakeholders en ook de relatie met de provincie Drenthe is 
buitengewoon goed. Momenteel zijn onze ambities en financiering mooi in 
balans, we streven ernaar om dat te continueren.

8 We geven inhoud en betekenis aan onze ambities op het gebied van 
Personeel & Organisatie

 Begin 2020 is het Drents Museum overgestapt naar de Museum 
CAO. Dit proces is vlot en naar tevredenheid verlopen. Openstaande 
vacatures zijn ingevuld, hetgeen heeft gezorgd voor rust binnen de 
organisatie. Ook de automatisering van werkprocessen heeft hieraan 
bijgedragen. We zijn doorgegaan met het optimaliseren van projectmatig 
werken en zetten hier de komende periode verder op in. Er zijn twee 
medewerkerstevredenheidsonderzoeken gehouden (ook voor vrijwilligers). 
Op de uitkomsten hiervan is de nodige actie ondernomen.

9 We hebben duidelijke keuzes gemaakt voor ons collectiebeleid binnen 
onze speerpunten kunst, geschiedenis en archeologie

 In 2017 is een nieuw collectieplan gepresenteerd. De collectie van de 
Stichting Schone Kunsten rond 1900 is in eigendom aan ons overgedragen, 
waarmee onze collectie verder is verrijkt. Daarnaast hebben we waardevolle 
schenkingen ontvangen en samen met het Van Gogh Museum een vroeg 
schilderij van Vincent van Gogh aangekocht.

 Het ontzamelproject van onze collectie Munten en Penningen hebben we 
administratief uitgevoerd. Het feitelijke ontzamelen volgens de LAMO-
richtlijnen wordt nu ingezet. Daarnaast is een start gemaakt met het maken 
van een ontzamelplan voor onze omvangrijke collectie Kunst 1885-1935.

 
10 Naast bovenstaande doelen hebben we de afgelopen jaren meer grote 

projecten gerealiseerd. De Abdijkerk is getransformeerd tot een 
volwaardige state-of-the-art tentoonstellingsruimte voor beeldende 
kunst en Drentse geschiedenis.

 Daarnaast is Grandcafé Krul aangepast en uitgebreid tot Brasserie Pingo. 
Een grote operatie waarbij een architectonisch spectaculaire glazen 
ruimte met een vide is geplaatst tussen de Abdijkerk en het voormalige 
provinciehuis. In deze moderne, multifunctionele publieksruimte, ‘de 
Opkamer’, kunnen groepsontvangsten en tentoonstellingsopeningen 
plaatsvinden. De uitbreiding van de brasserie en de nieuwe publieksruimte 
is mede tot stand gekomen door de investeringsagenda van de provincie 
Drenthe.

 Uit een legaat van een trouwe bezoekster van ons museum verkreeg het 
Drents Museum een huis in Assen. Onze Stichting Steunfonds heeft ons in 
staat gesteld om daar een heel bijzonder project te realiseren: Studio DM. 
Een inspirerende plek die onder andere gebruikt gaat worden voor ‘artists in 
residence’. 



S t r a t e g i S c h e  v i S i e  2 0 2 1 - 2 0 2 4      |     98     |     S t r a t e g i S c h e  v i S i e  2 0 2 1 - 2 0 2 4

huidige stand van zaken
Voor het Drents Museum is 2020 een onwerkelijk en uitdagend jaar. De landelijke 
maatregelen omtrent de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat we verplicht 
waren om twee keer de deuren te sluiten voor het publiek. We hebben onze 
programmeringskalender kunnen aanpassen. Dat neemt niet weg dat de inhoudelijke 
portefeuille ‘leegloopt’. In deze situatie is het lastig om met andere partijen tot afspraken 
te komen. Daarom zullen we wendbaar en creatief moeten blijven.

Gelukkig heeft de provincie zich wederom een betrouwbare partner getoond en is ons 
financieel te hulp geschoten. Ook maken we, waar mogelijk, gebruik van rijksgelden. We 
houden nauwlettend in de gaten welke mogelijkheden er nog meer zijn en welke fondsen 
we kunnen aanspreken om het Drents Museum door deze ingewikkelde periode te 
loodsen. 

De 1,5 meter maatschappij dwingt ons na te denken over manieren om het publiek te 
bereiken. Mensen zijn terughoudend om naar het museum te gaan, daarnaast kan een 
beperkt aantal mensen het museum bezoeken. Positief is dat we in deze periode veel 
meer bezoekers uit het noorden hebben getrokken. Een tendens die wij willen voortzetten.

Om het contact met het publiek te behouden, hebben we de afgelopen maanden onze 
digitale ambities in versneld tempo ontwikkeld. Het digitale aanbod is inmiddels 
uitgebreid met livestreams van bijvoorbeeld openingen maar ook met online educatieve 
programma’s.  

Vanaf 2021 maakt het Drents Museum deel uit van de landelijke Basisinfrastructuur. 
Onze aanvraag voor aanvullende publieksactiviteiten voor de periode 2021-2024 heeft een 
positief advies ontvangen van de Raad voor Cultuur en de minister heeft op Prinsjesdag 
haar besluit bekendgemaakt om het Drents Museum te subsidiëren voor de komende 
beleidsperiode. Een belangrijke stap voor het museum en een erkenning van onze positie 
binnen het Nederlandse museale landschap. Deze positie willen we de komende jaren 
verder versterken. 

toekomstvisie
Met de ontwikkeling van de nieuwe vaste collectiepresentatie breekt een bijzondere 
periode aan voor ons museum. Archeologie is en blijft ons belangrijkste speerpunt; 
de archeologiecollectie van het Drents Museum is uniek in Nederland en in de wereld. 
Deze collectie biedt een blik op de oudste geschiedenis van Drenthe en Nederland 
en wordt internationaal geprezen. De combinatie met onze collectie 19de-eeuwse en 
hedendaagse kunst maakt dat een bezoek aan het Drents Museum een brede ervaring 
biedt in de kennismaking met kunst, archeologie en geschiedenis. 

We hebben daarom onze visie iets aangepast: We willen een succesvol museum van 
internationale betekenis zijn en met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis een 
verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. 
Ook onze missie is aangescherpt: Het Drents Museum toont een blik op de wereld en 
biedt de wereld een blik op Drenthe. Het museum is van en voor iedereen. 
Zeker het laatste aspect van de missie krijgt de komende jaren veel aandacht, we 
willen een museum zijn waar iedereen zich thuis voelt. 

Belangrijke thema’s die we specifiek willen benoemen zijn digitalisering en 
duurzaamheid. Die beperken zich niet tot een enkel beleidsonderdeel, maar 
zijn voor het geheel van activiteiten van belang. Beide thema’s zijn belangrijke 
randvoorwaarden bij al onze strategische doelen. 
De komende jaren willen wij een grote stap zetten met de digitalisering binnen 
het collectiebeheer en bij de publieksbenadering. Dit geldt ook voor duurzaam 
ondernemen. Duurzaamheid is niet alleen een belangrijk aspect in de fysieke 
omgeving, maar ook bij samenwerkingsverbanden, financieringen en interne 
processen. 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de hand van kernwaarden – belangrijke 
waarden die overal in ons beleid en ons handelen terugkomen. De huidige 
kernwaarden (Kwaliteit, Ambitie en Verrassing, Gastvrijheid, Samenwerking, 
Ondernemerschap, Betrouwbaarheid) worden inmiddels als vanzelfsprekend gezien. 
Natuurlijk hebben wij als cultureel ondernemer ambitie, zijn we betrouwbaar, 
werken we samen, bieden we kwaliteit en zijn we een gastvrij museum! In plaats 
van deze kernwaarden introduceren we voor de komende jaren een organisatie- en 
gedragskompas. Het organisatiekompas geeft richting voor de langere termijn, met 
het gedragskompas navigeren we erheen.

Vol vertrouwen gaan wij de toekomst in. Met veel ambitie en genoeg plannen 
om op voort te bouwen. In 2024 staat er een ‘ander’ Drents Museum. Door het 
ontwikkelen van een nieuwe collectiepresentatie waren we inhoudelijk al bezig 
met het transformeren van het museum. De coronacrisis heeft hieraan ook een 
onverwachte impuls gegeven: de digitalisering nam het afgelopen jaar een vlucht, 
de eigen collectie werd meer ingezet en mensen uit de noordelijke regio wisten het 
museum steeds vaker te vinden. Ontwikkelingen die wij nastreven en verder willen 
uitwerken. Natuurlijk continueren wij onze succesvolle grote tentoonstellingen, zowel 
internationaal, nationaal als regionaal gericht.  



S t r a t e g i S c h e  v i S i e  2 0 2 1 - 2 0 2 4      |     1110     |     S t r a t e g i S c h e  v i S i e  2 0 2 1 - 2 0 2 4

Strategische doelen 2021-2024

De komende jaren zetten we in op de volgende strategische doelen: 

•	 In	2024	heeft	het	Drents	Museum	een	scherp	profiel	met	archeologie	als	
speerpunt naast de Drentse geschiedenis en internationale kunst en cultuur

 Meer dan ooit krijgt de unieke eigen collectie van het Drents Museum een 
prominente plek in het gebouw. Met de nieuwe vaste collectiepresentatie bieden 
we de wereld een blik op Drenthe en Drenthe een blik op de wereld. Onze 
vermaarde archeologiecollectie, de Drentse historische collectie, de collectie 
19de-eeuwse kunst én de hedendaagse kunstcollectie vertellen verhalen 
van Drenthe en zijn eerste bewoners en van kunstenaars die door Drenthe 
geïnspireerd zijn geraakt. Met onze internationale tentoonstellingen vertellen we 
inspirerende verhalen van andere culturen. 

•	 In	2024	produceert	het	Drents	Museum	programma’s	over	kunst,	cultuur	en	
maatschappij

 Het museum is een plek waar je verwonderd raakt, met elkaar in gesprek gaat 
en soms ook van mening verschilt. Wij willen een forum zijn. Een open huis waar 
belangrijke discussies kunnen plaatsvinden, over de mens, de maatschappij 
en de wereld. Iedereen is welkom, wij geven geen richting aan het debat, maar 
faciliteren en stimuleren. De komende jaren ontwikkelen we programma’s met 
actuele thema’s in samenhang met onze tentoonstellingen en de collectie. 

•	 In	2024	is	het	Drents	Museum	het	visitekaartje	van	Drenthe
 Bezoek je Drenthe, dan begin je bij het Drents Museum. Dat wordt ons 

doel de komende jaren. In het Drents Museum start de verwondering, de 
nieuwsgierigheid naar het landschap en de cultuur die Drenthe zo aantrekkelijk 
maken.

 
•	 In	2024	heeft	het	Drents	Museum	zich	verder	ontwikkeld	als	ondernemer.	

Zowel op zakelijk, cultureel als maatschappelijk gebied
 Als museum zijn wij cultureel ondernemer bij uitstek. Cultureel ondernemen is 

voor ons een vanzelfsprekendheid. Dit gaat verder dan het organiseren van grote 
tentoonstellingen. Naast de gangbare geldstromen (schenkingen, subsidies, 
eigen inkomsten uit entreegelden, de winkel en de horeca) gaan we andere 
geldstromen verkennen, onder andere door middel van een aankoopfonds, 
sponsoring en donaties. 

 De laatste jaren zijn we ook steeds meer maatschappelijk gaan ondernemen. Dit 
past bij ons open karakter: het museum is van en voor iedereen.Toch ervaren 
sommige groepen nog drempels die het moeilijk maken om ons museum 
te bezoeken. Dit kunnen fysieke drempels zijn, zoals slechtzienden kunnen 
ervaren, maar ook financiële drempels kunnen ervoor zorgen dat ons museum 
niet voor iedereen bereikbaar is. Als museum voelen we de verantwoordelijkheid 

om een open huis te zijn voor de maatschappij. Daarom zetten we in op het 
wegnemen van zoveel mogelijk drempels.

•	 In	2024	is	het	Drents	Museum	een	‘noaber’	voor	collegamusea	in	
Drenthe

 Als grootste museum van Drenthe ervaren we een zeker verantwoordelijk–
heidsgevoel naar de andere, kleinere Drentse musea. Wij beschikken over 
een grote collectie en veel expertise. Die willen we delen met de collega’s in 
Drenthe. Op hun beurt zijn de kleinere musea vaak zeer creatief in het vinden 
van oplossingen en het mobiliseren van een eigen achterban. Wij zien grote 
meerwaarde in het gezamenlijk optrekken en het kunnen leren van elkaar. 
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uitwerking

collectie, presentaties en educatie

→  We vernieuwen ons collectiebeleid
De collectie van het Drents Museum is uniek. De komende periode vernieuwen we ons 

collectiebeleid waarbij we zowel het aankoopbeleid als het afstotingsbeleid onder de 

loep nemen. Beide zijn van groot belang om de collectie ‘levend’ te houden. De link met 

de bestaande collectie zal in alle gevallen leidend zijn.

In het kader van de ontsluiting van de collectie zetten we in op de voortgang van de 

registratie en meer digitalisering. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om de 

collectie op een andere wijze in te delen. Een thematische aanpak zou de deelcollecties 

beter met elkaar kunnen verbinden. 

Het nieuwe collectiebeleidsplan is gereed en kan dus uitgevoerd worden in deze 

periode. 

 Het Drents Museum staat bekend als autoriteit op het gebied van 
archeologie
Onze archeologiecollectie is van grote waarde, evenals de kennis die we daarover in 

huis hebben. We willen onze expertise verder uitdragen en verrijken in samenwerking 

met verschillende partners.  

→ Nieuwe vaste presentatie creëert structurele band met publiek
De vernieuwing van de vaste collectiepresentatie geeft aandacht aan alle facetten 

van de collectie. Meer dan ooit wordt het een beleving, een waardevolle reis door de 

geschiedenis van Drenthe en de wereld. Met de vaste collectiepresentatie willen we het 

herhaalbezoek vergroten, in het bijzonder van publiek uit de regio. 

→ Wij blijven bijzondere tentoonstellingen maken
Het Drents Museum staat bekend om zijn bijzondere tentoonstellingen of die nu 

nationaal of internationaal zijn of betrekking hebben op de eigen regio. Dat blijven we 

doen, maar wel op een iets andere manier. We willen een open huis zijn en betrekken 

ook relevante personen en groepen bij onze tentoonstellingsprojecten om een breder 

perspectief te kunnen geven op de onderwerpen. Co-creatie, diversiteit en inclusiviteit 

zijn de sleutels. Niet dat dit ongewoon was, maar we gaan er nog meer op inzetten.

→ We zetten in op uitgebreide randprogrammering
De komende jaren zetten we in op uitbreiding van de randprogrammering bij de vaste 

collectiepresentatie en de internationale tentoonstellingen, bijvoorbeeld door het 

organiseren van debatten, lezingen of specifieke onderwijsprogramma’s. Hiermee 

bieden we een totaalervaring en krijgen de verhalen extra verdieping. De subsidie die 

we ontvangen van het ministerie van OCW in het kader van de Basisinfrastructuur 

geeft ons ook meer mogelijkheden om extramurale activiteiten op te zetten. 

Publiek

→ Doelgroepen
We richten ons de komende periode op drie hoofddoelgroepen. 

•	 ‘Cultuurtoeristen’,	mensen	die	op	zoek	zijn	naar	inspiratie	en	persoonlijke	

ontwikkeling en graag uitgedaagd willen worden op cultureel vlak.

•	 Meer	algemeen	geïnteresseerde	bezoekers	die	uit	nostalgische	motieven	het	

museum bezoeken en het leuk vinden om iets te leren.

•	 Mensen	die	op	zoek	zijn	naar	uitjes	waarbij	vermaak,	gezelligheid	en	een	

collectieve beleving voorop staan, zoals families met kinderen, scholieren en 

bezoekers uit de regio. Met onze nieuwe vaste collectiepresentatie en de grote 

archeologietentoonstelingen zetten we hierop in en stimuleren we herhaalbezoek.

We willen ook meer internationale toeristen trekken, maar uiteraard is dit afhankelijk 

van het verloop van de coronacrisis.

→ Het Drents Museum is inclusief
Het Drents Museum is er voor iedereen en wil daarmee zo inclusief mogelijk zijn. 

We willen dat iedereen zelfstandig overal aan mee kan doen. Binnen de hierboven 

genoemde doelgroepen zetten we in op een zo breed mogelijke afspiegeling van de 

samenleving. Bezoekers van diverse culturele, sociale of economische achtergronden 

en bezoekers met een beperking vinden zo hun weg naar ons museum. Belangrijke 

instrumenten die we hiervoor kunnen inzetten zijn prijsdifferentiatie en co-creatie en 

het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van het gebouw.

→ Het Drents Museum is een open huis
Ons streven is om het museumcafé en de museumwinkel toegankelijk te maken 

zonder dat het museum bezocht hoeft te worden. Hierdoor krijgt het Drents Museum 

nog meer een open karakter, waardoor de drempel om naar het museum te gaan 

verlaagd wordt. Een aantrekkelijke randprogrammering draagt hier ook aan bij.

Het Drents Museum kan de eerste plek zijn waar een bezoeker of toerist ‘landt’ 

binnen Drenthe. De komende jaren gaan we onderzoeken of we in het kader van deze 

portalfunctie een samenwerking met Drenthe Marketing kunnen aangaan. 

 In 2024 ontvangt het Drents Museum gemiddeld 200.000 bezoekers 
 per jaar*

Door onze nieuwe vaste collectiepresentatie en de grote internationale kunst- en 

archeologietentoonstellingen vergroten we ons publieksbereik. Ook het ontwikkelen 

van extramurale activiteiten in het kader van de subsidie die we ontvangen vanuit 

de Basisinfrastructuur kan daaraan bijdragen. Een belangrijk aspect daarvan is het 

herhaalbezoek; wanneer een bezoek aan het Drents Museum leidt tot het ontdekken 

van het landschap en de cultuur van de provincie Drenthe, verleiden we het publiek 

om terug te komen in het museum.

* Vanwege de coronacrisis kan dit aantal bijgesteld worden. 
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bedrijfsvoering

→ Talent-en organisatieontwikkeling
Mensen maken het verschil. Het kapitaal van het Drents Museum wordt gevormd 

door alle medewerkers en vrijwilligers. Iedereen in onze organisatie draagt 

bij aan het succes van ons museum. Daarom investeren we in een persoonlijk 

opleidingsbudget, doen we tevredenheidsonderzoeken, zetten we in op pro-activiteit, 

(persoonlijk) leiderschap, hanteren we een betekenisvol evaluatie-instrument en 

denken we eerder in rollen en competenties dan in functies. Door het projectmatig 

werken kan iedere collega vanuit zijn of haar eigen kracht een belangrijk 

onderdeel zijn van het geheel. We ontwikkelen een organisatiebreed ontwikkel- en 

opleidingsplan met de richtinggevende elementen van deze strategische visie als 

belangrijke leidraad. 

→ We consolideren successen
De investering in het verder ontwikkelen van projectmatig werken heeft zijn 

vruchten afgeworpen. Integraal samengestelde teams gedurende het hele 

project, ondersteund door elementen uit de Scrum methodiek, leiden tot een 

optimaal resultaat. Tegelijkertijd wordt hiermee een impuls gegeven aan de 

lerende organisatie die we willen zijn. We kijken naar ieders kwaliteiten waardoor 

medewerkers op de juiste plek in een project terechtkomen. Door het continu 

evalueren van projecten kunnen we, indien nodig, van koers veranderen en op die 

manier wendbaar blijven. Het vraagt om een blijvend kritische blik om de resultaten 

en deze wijze van werken vast te houden en verder uit te bouwen.

Ook digitaal boeken we een flinke vooruitgang die, mede door de coronacrisis, in 

een stroomversnelling is gekomen. De afgelopen periode zijn er diverse nieuwe 

digitale systemen geïntroduceerd. Er zijn al enkele trainingen gegeven om bekend te 

raken met deze systemen. De trainingen worden de komende jaren voortgezet zodat 

iedereen binnen de organisatie weet hoe de systemen werken en hoe ze optimaal 

kunnen worden ingezet. 

→ Governance en gedrag
De laatste jaren zijn er naast de Code Cultural Governance nog twee codes 

geïntroduceerd: de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Juist een 

museum heeft een maatschappelijke plicht om een goede afspiegeling te zijn van de 

maatschappij, om een zorgvuldig ingerichte organisatie te hebben en om eerlijk te 

belonen. We onderschrijven het belang van de drie codes en gaan ze verder concreet 

invulling geven binnen het Drents Museum. Ook in het door ons te ontwikkelen 

organisatie- en gedragskompas zullen deze uitgangspunten terug te vinden zijn.

Financiën en risicoanalyse

→ We zoeken nieuwe partners, verdiepen de relatie met bestaande 
partners
We zetten de komende jaren in op de structurele relatie met de gemeente Assen. Wat 

de zakelijke markt betreft volgen we de piramidestrategie; die bestaat uit sponsoren, 

zakelijke partners, de Businessclub en vrienden. In plaats van deze mensen in aparte 

groepen te categoriseren en als zodanig te benaderen, sturen we aan op doorloop 

tussen de verschillende groepen. Zodat een vriend bijvoorbeeld ook een zakelijke 

partner wordt of andersom. Goed relatiebeheer is hiervoor cruciaal. 

→ We onderzoeken andere verdienmodellen
Naast reguliere inkomsten, zoals publieksinkomsten en subsidies, onderzoeken 

we de komende periode of ook andere verdienmodellen toepasbaar zijn op onze 

organisatie om zo minder afhankelijk te worden van deze inkomsten. Daarbij wordt 

ingezet op het ontwikkelen van commercieel beleid, zoals vrije toegang tot de 

winkel en de horeca, het aanscherpen van het winkelassortiment, het verhogen 

van de marges en de verhuur van de zalen waaronder ‘de Opkamer’, de nieuwe 

evenementenzaal die extra mogelijkheden biedt. In dit streven staan wij niet alleen; 

veel instellingen zijn zich hier momenteel over aan het buigen en ook de Raad voor 

Cultuur doet hier onderzoek naar. 

→ We zetten in op een wendbare en weerbare organisatie
Als de coronacrisis iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat een wendbare 

en weerbare organisatie cruciaal is. Wendbaar door snel te kunnen schakelen ten 

aanzien van de organisatie- en kostenstructuur, weerbaar door voldoende vermogen 

te hebben om een mindere periode door te kunnen komen. Organisatorische en 

financiële sturing is hierbij van groot belang.

In samenwerking met de provincie willen we een hoger weerstandsvermogen 

opbouwen. Daarnaast gaan we onderzoeken wat onze ‘core business’ is en welke 

organisatie daarbij hoort. De komende jaren willen we hier verder op inzetten zodat 

we flexibel en solide kunnen zijn én blijven.

nawoord

Vol verwachting en energie zetten wij ons in voor het ‘nieuwe’ Drents Museum. Een museum dat 

flexibel inspeelt op onverwachte maatschappelijke omstandigheden, altijd kansen blijft zien en 

creëert, zijn dromen najaagt en ondertussen al zijn bezoekers een onvergetelijke ervaring biedt!




