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Voorwoord
De Nederlandse socioloog G. Durlacher heeft ooit de uitspraak gedaan; ‘The poor are different, they have
less money’. Ondanks deze uitspraak, geloofde Durlacher echter sterk dat het financiële aspect van
armoede onvoldoende de betekenis weergeeft van het leven in armoede en niet genoeg de sociale positie
belicht van mensen die in armoede leven.1
Sinds het begin van de huidige economische crisis zijn er steeds meer mensen in een armoedepositie
terecht gekomen. Dat er behalve financiële problematiek ook andere gevolgen zijn van armoede, daar was
ik me nooit zo van bewust, totdat op een middag in de trein mijn oog viel op een artikel over kinderen die
op hun verjaardag ziek gemeld worden op school omdat de ouders geen geld hebben voor een traktatie om
uit te delen.2 Dit artikel bracht bij mij zoveel emoties teweeg dat ik me afvroeg waarom wij in hemelsnaam
colleges moesten volgen over zoiets als het beheren van een collectie terwijl er ook kinderen in Nederland
leven die op hun verjaardag thuis zitten en niet hun verjaardag kunnen vieren.
Al vanaf het begin van mijn studie heb ik altijd een grote interesse gehad in de maatschappelijke component
van de erfgoedsector, iets wat ik heb geprobeerd vorm te geven door te kiezen voor een stage in museum
Het Dolhuys en een minor te kiezen met het onderwerp cultuurbeleid. Door middel van dit artikel werd ik
geïnspireerd om voor mijn afstudeeronderzoek het onderwerp armoedeproblematiek te kiezen. In musea
wordt al vaak gesproken over social inclusion en de maatschappelijke waarde van cultuur, maar in hoeverre
is er aandacht voor armoedeproblematiek binnen de muren van het instituut museum?
Het mooie aan een maatschappelijk onderwerp is dat mensen, die zich daarmee bezig houden, echt hart
hebben voor het doel ervan. Niet alleen ikzelf, maar vooral de mensen met wie ik contact had tijdens mijn
scriptie waren steeds weer opnieuw bereid om tijd in hun agenda vrij te maken om mij te helpen. De
mensen die ik heb geïnterviewd voor mijn afstudeeronderzoek dienden steeds weer als een nieuwe
motivatiebron en ik kan eerlijk zeggen dat ik na afloop van elk gesprek steeds weer met een glimlach op
weg naar huis ging omdat ik elk gesprek zo inspirerend ervoer om weer opnieuw mijn schouders eronder
te zetten.
Daarom wil ik iedereen enorm bedanken die mij tijdens mijn onderzoek heeft weten te enthousiasmeren;
specifiek Trudi Nederland, Bertien Minco, Mila Ernst en Liane van der Linden en de volgende musea;
Stadsmuseum Zoetermeer, het Groninger Museum, Museum Rotterdam, Erfgoedcluster Weert en museum
Het Dolhuys
Een speciaal bedankje gaat uit naar Paula dos Santos die in alle verschillende fasen van het schrijven van
mijn afstudeeronderzoek telkens opnieuw is blijven steunen. Diverse malen wanneer ik met mijn handen
in het haar zat, heeft Paula mij steun geboden in het vinden van een weg door dit ingewikkelde onderwerp.
Daarvoor enorm bedankt!
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Samenvatting
Binnen dit afstudeeronderzoek staat het betrekken van armoedeproblematiek bij beleidsvoering in de
museale sector centraal. Het hoofddoel van dit onderzoek was om erachter te komen hoe het momenteel
gesteld is met het begrip en besef rondom armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea en te
onderzoeken hoe deze musea betrokken kunnen worden bij het bieden van ondersteuning van deze
problematiek. Aan de hand van de volgende hoofdvraag is dit onderzoek van start gegaan: ‘Hoe kan het
begrip en besef van de complexiteit van armoede vergroot worden bij gemeentemusea met als doel om ze
te betrekken bij deze problematiek?’
Naar aanleiding van deze hoofdvraag is er eerst onderzoek verricht om de complexiteit van armoede
concreet te maken. Armoede is niet slechts een financieel probleem, maar heeft een sterke invloed op bijna
alle facetten van iemands leven. Iemand die in een armoedesituatie verkeert ervaart een bepaalde
schaarste die ook sociale, psychologische en fysieke gevolgen heeft. Naarmate iemand langer in een
armoedesituatie leeft, waarbij in Nederland de lange termijn grens vier jaar is, wordt de kans dat iemand
de armoedesituatie nog zal ontstijgen steeds kleiner.
Daarna is er een sprong gemaakt van een armoedeproblematiek naar de museale sector. Sinds een aantal
jaren is er binnen de museale sector veel aandacht voor social inclusion, een term die duidt op het
tegengaan van sociale uitsluiting. Ook in Nederland zijn hier een aantal projecten mee gedaan, maar
desondanks lijkt dit nog moeizaam van de grond te komen. Hierbinnen is er gekeken wat er op dit moment
in buitenland en binnenland, al gebeurt rondom het betrekken van armoedeproblematiek in het museum.
Vervolgens worden er twee stappen genomen. Eerst is er door middel van een quick scan bij gemeentelijke
musea gekeken naar het begrip van besef rondom armoedeproblematiek. Vervolgens zijn er verschillende
diepte-interviews afgenomen met professionals uit het werkveld en is er met vier gemeentelijke musea
gesproken over dit onderwerp. De conclusie hiervan was dat bij gemeentelijke musea het betrekken van
armoedeproblematiek in het museum niet hoog op de agenda staat. Er kan dus gesteld worden dat het
begrip en besef rondom dit onderwerp niet groot is en dat er hierbinnen ruimte is voor groei. Het is niet de
bedoeling om armoedeproblematiek toe te passen als onderwerp van een tentoonstelling, daar leent dit
onderwerp zich niet voor. Zowel uit de verschillende literatuur als uit de verschillende diepte-interviews
kwam duidelijk naar voren dat mensen niet uitgenodigd willen worden omdat zij onder de noemer armoede
vallen. Desondanks zijn er wel andere mogelijkheden om een ondersteuning te bieden aan mensen die in
armoede leven als museum zijnde.
Gemeentelijke musea kunnen wellicht niet dienen als oplossing voor armoedeproblematiek, maar zij
kunnen wel degelijk een ondersteuning bieden voor deze groep mensen. Allereerst is het belangrijk dat er
bij een museum draagvlak is voor het betrekken van deze problematiek. Naar aanleiding van dit draagvlak
is er vanuit het kader dat David Fleming in zijn artikel Positioning the museum for social inclusion openbaart,
een hulpmiddel gecreëerd voor gemeentelijke musea om zodoende zicht te krijgen op mogelijkheden om
armoedeproblematiek te betrekken in de missie en visie en het beleid van hun museum. Dit gebeurt aan
de hand van de volgende subcategorieën; personeel, collectie, programmering en publiek. Binnen deze vier
onderdelen wordt er gekeken op wat voor wijze de sociale, psychologische en fysieke gevolgen van
armoede ondersteund kunnen worden.
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Summary
The central theme of this research thesis is the involvement of the museum sector in fighting poverty,
supporting people who live in poverty and apply this in their policy. The main goal of this research study
was to find out how the understanding and awareness of poverty is currently at municipal museums and
examine ways these museums can handle in offering support for this issue. Based on the following key
question this research started: ‘How is the understanding and awareness of the complexity of poverty
currently at municipal museums with the aim to involve them in this issue in the future?’
In response to this main question the first step was to conduct research about the complexity of poverty
and to make this issue specific. Poverty is not solely a financial problem, but it also has strong effect on
almost all aspects of someone’s life. When a person is experiencing poverty he or she will notice a certain
level of shortage, which has a social, psychical and psychological impact. As someone is living in a situation
of poverty for a longer time, chances of transcending the poverty situation get lower.
After discussing the complexity of poverty, the subject changes into the museum sector. For several years
there has been a lot of attention to social inclusion, a term that refers to the prevention of social exclusion
within the museum sector. In the Netherlands there have been several projects focusing on social inclusion,
nevertheless this seems to take off somewhat slowly and is focusing mainly on increasing visitor numbers.
There has also been looked at what is already happening referring to the involvement of poverty in the
museum sector.
After finishing the literature study, it was time to conduct research. This was done in two different ways.
First there has been looked at the concept of awareness and understanding of the concept of poverty
through a quick scan where 32 municipal museums answered a fixed questionnaire about these subjects.
Thereafter there have been done several in-depth interviews with professionals from the field and spoken
with four different municipal museums about the subject of poverty and its relation to museums. The
research concluded that getting involved with the subject of poverty as a municipal museum is not
something that has their immediate attention. Therefore we can conclude that the awareness and the
understanding of poverty at municipal museums is not that big, however this does mean that there is room
for growth. It is not the intention to apply poverty as the subject of an exhibition, as this theme is not
suitable for this. The literature and the in-depth interviews clearly showed that people do not want to be
invited because they live in poverty, that’s why it is important to look at different ways to include this group
of people in the museum. However there are several opportunities for municipal museums to support
people that live in poverty.
Municipal museums might not give a solution to the problem of poverty, they can certainly contribute to
giving support to this issue. First it is important that there is acceptance with the museums that they have
to get involved in this issue. In response to the theory of David Fleming, described in his article positioning
the museum for social inclusion, there was created a tool for municipal museums in order to show
possibilities to engage the poverty issue in their policy. This has been done based on the following four subcategories; personnel, collection, programming and audience. Within these four components, we can look
at ways in which the museum can support poverty and its social, psychical and psychological impact.

6

Introductie
Aanleiding
Sinds het begin van de economische crisis is er in Nederland een groot aantal mensen waarvan het leven
een stuk moeilijker is geworden. Er zijn minder banen, het toekomstperspectief is negatiever geworden en
op veel vlakken in de samenleving moet bezuinigd worden. Tevens is het aantal mensen dat onder de
armoedegrens leeft enorm gestegen. Armoede is momenteel een stijgend probleem in Nederland waarbij
in veel sectoren te zien is dat zij hierop inspelen. Zo werken steeds meer supermarkten samen met de
Voedselbank en sponsoren banken vaker projecten rondom kinderen en armoede.3 Bij de museale sector
blijft deze bijdrage echter nog minimaal.
In de afgelopen tien jaar heeft de museale sector door middel van social inclusion geprobeerd om nieuwe
bevolkingsgroepen te betrekken bij hun projecten. 4 Ten tijde dat Tony Blair in 1997 premier was van
Engeland, vond er een verschuiving plaats in de beleidsstukken en maakte de term ‘armoede’ plaats voor
‘sociale uitsluiting’, om zodoende aan te geven dat achterstelling niet enkel een economisch probleem is,
maar ook een sociale en culturele component heeft. Het begrip social inclusion is afgeleid van deze laatste
term en dient als positieve tegenpool. 5 In eerste instantie kwam de social inclusion-stroom binnen de
museale sector tot stand om armoede tegen te gaan, maar tegenwoordig is er binnen de social inclusionstroming nog weinig aandacht voor armoedeproblematiek. In hun zoektocht naar nieuw publiek lijkt er
vanuit museale instellingen nog weinig interesse te zijn voor de doelgroep mensen die onder de
armoedegrens leven en om het onderwerp armoedeproblematiek onderwerp van beleid te maken binnen
hun visie en missie. Hoewel social inclusion bij veel musea voorkomt op hun agenda, blijkt uit verschillende
diepte-interviews dat social inclusion voornamelijk de nadruk legt op hogere bezoekersaantallen en niet
zozeer op wat de betekenis van het betrekken van nieuwe doelgroepen zou kunnen zijn voor het individu
en de samenleving. Het zou interessant zijn als de focus minder op bezoekersaantallen lag en meer op de
betekenis die musea zouden kunnen geven aan het leven van verschillende doelgroepen, waaronder
mensen die onder de armoedegrens leven. Daarnaast creëert een museum ook meerwaarde voor zichzelf
wanneer zij ook op het sociale vlak een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Musea lijken
zich nog weinig te realiseren en te begrijpen hoe complex armoedeproblematiek is en wat hierin de
potentiële bijdrage zou kunnen zijn van musea. Afgezien van de samenwerking met de stadspas, waardoor
mensen met een kleine portemonnee gratis het museum kunnen bezoeken, is in Nederland geen voorbeeld
te vinden waarbij musea direct inspelen op het onderwerp armoedeproblematiek.

Doel van onderzoek
Door middel van dit afstudeeronderzoek wordt een hulpmiddel gecreëerd om zodoende het besef en begrip
voor armoedeproblematiek binnen de culturele sector te vergroten. Het doel van dit hulpmiddel is om een
bijdrage te leveren aan het armoededebat in de culturele sector en hierbij de kennis en het inzicht rondom
dit onderwerp binnen de museale sector vergroten en daarnaast een hulpmiddel aan te bieden aan
3ProfNews,

‘’Meer supermarkten sluizen reststromen door naar Voedselbank’’ (versie 17 april 2014)
http://www.profnews.nl/1026017/meer-supermarkten-sluizen-reststromen-door-naar-voedselbank, geraadpleegd op 2
mei 2014.
4 P. Hagenaars, Blauwdruk | 4 musea en social inclusion. (Amsterdam: Museumvereniging, 2005), 9.
5 Cultuurnetwerk, ‘’Museum zoekt verkering’’ (versie 14 april 2005),
http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/Socialinclusion2005.pdf, geraadpleegd 1 juni 2014.
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gemeentelijke musea om zodoende zichtbaar te communiceren over de wijze hoe zij dit onderwerp toe
kunnen passen in beleid en activiteiten van hun museum.

Hoofdvraag en deelvragen
Dit afstudeeronderzoek onderschrijft de opvatting van de Britse onderzoeker David Fleming. In zijn theorie
in het artikel Positioning the museum for social inclusion noemt hij de volgende vier facetten van het
museuminstituut waar verandering plaats moet vinden; who has run them, what they contain, the way they
have been run en for whom they have been run. 6 Aan de hand van deze visie wordt gekeken naar de
mogelijkheid voor gemeentelijke musea om armoedeproblematiek toepasbaar te maken.
Hoofdvraag:
Hoe kan het begrip en besef van de complexiteit van armoede vergroot worden bij gemeentemusea met
als doel om ze te betrekken bij deze problematiek?
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn de facetten van 'armoede', in het bijzonder in Nederland?
Wat zou de mogelijke rol van musea ten opzichte van armoede kunnen zijn?
Hoe is in Nederland bij (gemeentelijke) musea het besef en begrip over armoede?
Hoe kunnen de gemeentelijke musea hun begrip van de complexiteit van armoede verrijken?
Hoe kunnen de gemeentelijke musea de complexiteit van armoede toepasbaar maken voor hun
instelling?

Methode van onderzoek
Doelgroep
Binnen de museumsector is er een groot aantal groepen uit de samenleving dat nog niet wordt bereikt.
Musea proberen elke keer weer op verschillende wijze nieuw publiek te werven voor hun activiteiten.
Vooral gemeentelijke musea staan erom bekend dat zij de lokale bevolking bij hun activiteiten willen
betrekken. 7 In Nederland zijn er bijna 800 verschillende musea te vinden. 8 Omdat het binnen dit
afstudeeronderzoek niet mogelijk zou zijn om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie van het
begrip en besef over armoedeproblematiek binnen de totale museale sector, is er in dit onderzoek voor
gekozen om de doelgroep af te bakenen tot gemeentelijke musea. Met gemeentelijke musea wordt in dit
afstudeeronderzoek bedoeld, musea waarbij het betrekken van de lokale bevolking een belangrijk
agendapunt is. De verzamelterm ‘gemeentelijke musea’ dient te worden gebruikt voor musea die dit in hun
missie en visie uitdragen. Zodoende vallen binnen de categorie zowel stadsmusea als regionale musea
(voornamelijk buiten de Randstad). In Bijlage 1 is een lijst opgenomen met gemeentelijke musea die
benaderd zijn in dit onderzoek.

6

D. Fleming, ‘’Positioning the museum for social inclusion.’’ in: R. Sandell, Museums, society, inequality. (Leicester:
Routledge, 2002), 224
7 K. Kistemaker, Barometer van het stadsgevoel (Alkmaar: Netwerk Nederlandse Stadsmusea, 2011), 5.
8 Centraal Bureau Statistiek, ‘’Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009’’ (versie 18 maart
2014), http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7433MUS&D1=0-11&D2=a,!14&D3=0,2,l&HD=100523-2316&STB=G2,T, geraadpleegd op 2 juni 2014.
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Procedure
Literatuuronderzoek naar armoede
Als startpunt is literatuuronderzoek verricht naar het onderwerp armoedeproblematiek, verdeeld in
hoofdstuk 1 waar een bruikbare definitie van armoede in Nederland wordt geformuleerd. Vervolgens
worden in hoofdstuk 2 de sociale, psychologische en fysieke gevolgen van armoede uitgediept om
zodoende een beter begrip van armoedeproblematiek in Nederland te creëren. Voor dit onderzoek is
voornamelijk gebruik gemaakt van Nederlandse literatuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en
andere Nederlandse onderzoeksbureaus zoals het Verwey Jonker Instituut. Aangezien hoofdstuk 1
voornamelijk een verzameling van feiten is, is besloten om vooral gebruik te maken van overheidsbronnen.
Voor het tweede hoofdstuk is er meer internationale literatuur gebruikt om een beeld te krijgen van de
gevolgen van armoedeproblematiek. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnen vanuit verschillende sociale
organisaties, omdat er beperkt gepubliceerde informatie van het SCP beschikbaar was.
Literatuuronderzoek naar relatie tussen musea en armoedeproblematiek
Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er een sprong gemaakt naar de museale sector en hun
maatschappelijke rol in de samenleving. Hierbij wordt aandacht besteedt aan het groeiende debat over de
maatschappelijke rol van de culturele sector én de museale sector. Daarna wordt er aan de hand van
literatuur over social inclusion van o.a. Richard Sandell, David Fleming en Graham Black gekeken naar de
social inclusion-trend en naar de interesse tot heden voor armoedeproblematiek bij musea in het algemeen.
In dit hoofdstuk komt een theoretisch kader tot stand zodat er vervolgens dieper in kan worden gegaan op
het begrip en besef van armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea.
Meetinstrumenten
Als eerste meetinstrument is er een quick scan gedaan bij gemeentelijke musea en hun interesse in het
onderwerp armoedeproblematiek om zodoende een duidelijk beeld te krijgen van de huidige stand van
zaken. Met de term quick scan wordt bedoeld: een snel onderzoek om op hoofdlijnen een beter zicht te
krijgen op een bepaald onderwerp. Naar aanleiding van deze ingevulde vragenlijsten was het mogelijk om
enkele musea te benaderen voor een diepte-interview.
Om een beter zicht te krijgen op de stand van zaken zoals hij nu is bij gemeentelijke musea in Nederland is
ervoor gekozen om alle gemeentelijke musea in Nederland een vragenlijst de sturen over het onderwerp
social inclusion en armoedeproblematiek. Van de 58 verstuurde vragenlijsten zijn er 32 ingevuld
geretourneerd (n=32).
Methodologisch gezien is dat onvoldoende om te kunnen spreken van een representatieve steekproef.
Maar het aantal volstaat, om verantwoorde uitspraken te doen over waargenomen tendensen binnen het
onderzoeksveld. In het vervolg spreek ik daarom echter van een quick scan.
Naast deze quick scan zijn de volgende diepte-interviews (zie figuur 1) afgenomen met professionals uit het
werkveld, gemeentelijke musea en een niet-gemeentelijk museum. Door middel van deze interviews is er
een verdieping in het onderwerp aan te brengen, die niet mogelijk was geweest wanneer er slechts gebruik
was gemaakt van vragenlijsten.
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Gemeentelijk
museum

Niet-gemeentelijk
museum
Professionals uit
het werkveld

Aantal
4

1
4

Geïnterviewd
Stadsmuseum Zoetermeer (Jouetta van der Ploeg & Marjonne Kube –
van Dijk), Groninger Museum (Steven Kolsteren & Geertje de Groot),
Erfgoedcluster Weert (Jac Lemmens) en Museum Rotterdam (Jacques
Börger)
Museum Het Dolhuys (Jessica Belles)
Trudi Nederland (Verwey-Jonker Instituut), Bertien Minco
(Jeugdcultuurfonds), Mila Ernst (Cultuurgoed) en Liane van der Linden
(Kosmopolis Rotterdam)

Totaal
9
FIGUUR 1 – OVERZICHT INTERVIEWS IN CATEGORIEËN
De vier gemeentelijke musea die naar aanleiding van de quick scan voor diepte-interviews bezocht zijn,
moesten een representatief beeld creëren van de verschillende gemeentelijke musea, maar ook veel
informatie geven over het onderwerp armoedeproblematiek. Naar aanleiding van de quick scan zijn van de
32 vragenlijsten, 4 musea gekozen om meer diepgang in het onderzoek te krijgen. Erfgoedcluster Weert is
een kleinschalig museum met een aantal re-integranten wat informatie gaf over de mogelijkheden van
kleinere musea met minder menskracht. Het Groninger museum heeft verscheidene projecten
georganiseerd om de niet-traditionele bezoeker het museum in te krijgen. Veel musea in de Randstad
wisselen hierover informatie uit en werken soms samen. Omdat dit bij het Groninger museum niet het geval
is, leek dit voor dit onderzoek een interessante gesprekspartner. Museum Rotterdam is een logische keuze
wanneer het gaat over het betrekken van nieuwe doelgroepen wanneer de doelstellingen van het museum
worden bekeken. Als laatste museum is besloten om het Stadsmuseum Zoetermeer te betrekken bij het
onderwerp, omdat participatie van de omgeving bij dit museum voorop staat. Een ander interessant
uitgangspunt was dat Stadsmuseum Zoetermeer mee heeft gewerkt aan Barometer van het stadsgevoel,
een publicatie waaraan verschillende stedelijke musea hebben meegeholpen.9
Ondanks het feit dat museum Het Dolhuys geen gemeentelijk museum is hebben zij wel een duidelijke
maatschappelijke visie wat niet alleen terug te zien is in hun programmering maar ook in hun collectiebeleid
en hun benadering van het publiek. Om deze redenen was deze instelling toch interessant om te benaderen
voor een diepte-interview.
Daarnaast zijn ook nog andere professionals uit het werkveld van armoede of de culturele sector benaderd
om zodoende een breder informatiekader te creëren. In het kader van armoedeproblematiek was het
interessant om te spreken met onderzoekster Trudi Nederland van het Verwey Jonker Instituut. Het Verwey
Jonker Instituut is een maatschappelijk geëngageerd onderzoeksbureau waarbij het thema van mevrouw
Nederland armoede is. Bertien Minco is de directeur van het Jeugdcultuurfonds, een organisatie die de
financiële drempel wegneemt bij kinderen die willen participeren binnen een kunstvorm. Het uitgangspunt
binnen de organisatie is het belang van kunstbeoefening, wat interessante nieuwe inzichten gaf vanuit een
andere invalshoek binnen de erfgoedsector. Door met Mila Ernst een diepte-interview te houden is niet
alleen meer achtergrondinformatie vergaard over het Amsterdam Museum, maar ook over de publicatie
Blauwdruk, waar zij destijds aan meegeholpen heeft. Zodoende was zij een logische keuze voor dit
onderwerp. Liane van der Linden heeft zich via Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC ingezet om de verhalen
van immigranten in de Nederlandse geschiedenis te voegen. Imagine IC is weliswaar geen museum maar
een erfgoedinstelling, maar juist een organisatie die door middel van hun missie en visie veel dichter bij de

9

K. Kistemaker, Barometer van het stadsgevoel (Alkmaar: Netwerk Nederlandse Stadsmusea, 2011), 5.
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samenleving staat. Hierdoor heeft zij veel ervaring opgedaan met doelgroepen die normaliter geen gebruik
maken van musea.
Beperkingen van het onderzoek
Hieronder worden de beperkingen van het onderzoek toegelicht.


Over de complexiteit van armoedeproblematiek in Nederland is veel geschreven. Binnen dit
onderzoek was het niet relevant en mogelijk om alle informatie toe te voegen waardoor de
beschrijving van armoedeproblematiek een samenvatting is van gelezen literatuur.



Dit onderzoek geeft een indicatie van het begrip en besef van armoedeproblematiek bij
gemeentelijke musea in Nederland. Naar aanleiding van de quick scan onder 32 gemeentelijke
musea, is ervoor gekozen 4 gemeentelijke musea te benaderen en deze kwalitatief te analyseren,
om deze als exemplarisch te laten gelden voor dit deel van de museale sector.



De term gemeentelijke musea is een term waar geen vastomlijnde betekenis van is. Onder deze
noemer kunnen zowel stads- als regionale musea vallen, met collecties van uiteenlopende aard.
Wat ze echter met elkaar gemeen hebben, is de gerichtheid op hun directe lokale omgeving. Om
deze reden is er gekozen voor de noemer ‘gemeentelijke musea’. Het was wellicht interessant
geweest om hier dieper op in te gaan, maar binnen het kader van dit onderzoek was hier geen
ruimte meer voor.

Analyse
Op basis van boven beschreven onderzoek en de daaruit verkregen data is een startpunt gecreëerd voor
het toepasbaar maken van armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea in de praktijk. Hierdoor is er een
hulpmiddel ontstaan waardoor musea armoedeproblematiek beter kunnen inpassen in het beleid en de
activiteiten van hun museum. De hoofdvraag is zodoende beantwoord en aan de hand van deze conclusie
zijn aanbevelingen en verbetervoorstellen gedaan aan gemeentelijke musea.
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Hoofdstuk 1: De complexiteit van het begrip armoede
‘Geld maakt niet gelukkig. Dat heeft het met armoede gemeen’ – Simon Carmiggelt10
Sinds het begin van de economische crisis is er in Nederland een groot aantal mensen waarvan het leven
een stuk moeilijker is geworden. Er zijn minder banen, het toekomstperspectief is negatiever geworden en
op veel vlakken in de samenleving moet bezuinigd worden. Sindsdien is ook het aantal mensen dat onder
de armoedegrens leeft enorm gestegen. Ondanks dat de term armoede bij de meeste mensen meteen een
beeld oproept is de betekenis van armoede toch behoorlijk complex. 11 Deze verschilt niet alleen per
werelddeel en land enorm maar ook elke situatie waarbij een individu onder de armoedegrens leeft is
verschillend. Daarnaast is het ook een misvatting dat armoedeproblematiek slechts een financieel
probleem is, aangezien er bij armoedeproblematiek veel meer komt kijken dan alleen de financiële noemer.
In dit hoofdstuk wordt daarom het begrip armoede ontleed tot een bruikbare definitie. Het hoofdstuk is
opgedeeld in verschillende onderdelen, waarbij het startpunt een hanteerbare definitie van het begrip
armoede is (1.1), daarna volgt een bredere kijk op het begrip armoede (1.2), cijfers van armoede in
Nederland (1.3), beïnvloedende factoren bij armoede (1.4) en als laatste wordt de nadruk gelegd op
armoede bij kinderen (1.5).

1.1 Een huidige gehanteerde definitie van armoede
Over het begrip armoede is binnen de politiek, wetenschap en beleid geregeld discussie gaande. Hoewel
de meeste mensen meteen een beeld hebben bij de term armoede, blijkt het in de praktijk een begrip dat
zich lastig laat afbakenen.12 Over het algemeen wordt beschouwd dat armoede in de Westerse landen
gemeten dient te worden aan de hand van het algemene welvaartsniveau van de samenleving waarvan een
persoon deel uit maakt.13 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hanteert hiervoor twee verschillende
begrippen: de lage-inkomensgrens en de budgetbenadering. Daarnaast zijn er bij armoede ook nog andere
indicatoren die meespelen bij het begrip armoede zoals de duur van armoede, de aanwezigheid van een
financiële reserve en het risico dat bepaalde groepen lopen op verval in armoede. Er is een groot verschil
tussen tijdelijk verkeren in een armoedesituatie of een gering inkomen dat gedurende een langere periode
mensen onderdompelt in armoede. In hoofdstuk twee, de gevolgen van armoede, wordt hier meer
aandacht aan besteed.
Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) definieert de lage-inkomensgrens als: ‘de grens die voor alle jaren en
voor alle huishoudens eenzelfde koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op het
bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979.’ 14 Deze grens maakt het mogelijk om een heldere
interpretatie te geven over de ontwikkeling bij de kans op armoede. De lage-inkomensgrens vormt een
indicator waarbij een persoon als arm wordt gedefinieerd wanneer het netto besteedbaar inkomen van een
gezin beneden een bepaalde absolute grens is, die per jaar gewijzigd wordt.15 Anno 2012 zou dit betekenen
dat de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande 11.850 euro per jaar is, wat neerkomt op 990 euro per
10

S. Carmiggelt, ‘’Citaten met armoede’’ http://www.citaten.net/zoeken/citaten-armoede.html?page=2, geraadpleegd op 2
mei 2014
11 K. Niemietz, Poverty in Britain, past and present. (Oxford, 2009), 48
12 Ibidem, 48
13 Sociaal en Cultureel Planbureau, Armoedesignalement 2013. (Den Haag, 2013), 17
14 CBS, ‘’Lage-inkomensgrens’’ http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=889,
geraadpleegd op 19 februari 2014
15 S. Hoff, Uit de armoede werken. (Den Haag: SCP, 2010), 23
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maand. Voor huishoudens met meer personen wordt de lage-inkomensgrens aangepast aan de omvang en
samenstelling van het huishouden. 16 Strikt genomen is de lage-inkomensgrens overigens geen echte
armoedegrens, het is slechts een criterium om huishouden en personen met een (verhoogde) kans op
armoede af te bakenen.17

Paar
AlleenZonder
1 kind
2
3
staande
kind
kinderen kinderen
2005 870
1190
1460
1640
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2010 940
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FIGUUR 2 - HOOGTE VAN LAGE-INKOMENSGRENS IN AFGELOPEN JAREN

Eenoudergezin
1 kind
2
kinderen
1160
1320
1250
1420
1310
1490

3
kinderen
1530
1660
1740

Daarnaast hanteert het SCP om armoede definiëren ook het begrip ‘budgetbenadering’. Met
budgetbenadering wordt het basisbehoefteniveau bedoeld, wat de minimale uitgaven voor voedsel,
kleding, wonen en enkele andere moeilijk te vermijden kosten omvat.18 Dit blijkt echter lastig te definiëren
aangezien er veel discussie is over wat er precies valt onder ‘enkele andere moeilijk te vermijden kosten’.
Om deze onduidelijkheid tegen te gaan zijn er referentiebudgetten ontwikkeld. Bij de referentiebudgetten
is er een scheiding gemaakt tussen het basisbehoeftecriterium en het minimaal vereiste voor sociale
participatie. Bij het tweede wordt nog steeds uitgegaan van een bescheiden budget, zaken als een auto
wordt als ‘luxe’ beschouwd, maar door een klein budget toe te voegen aan het minimum, blijft er wel geld
over voor dingen als het ontvangen van bezoek, vervoer en sport en hobby. Voor de budgetbenadering
wordt in 2012 voor een alleenstaande voor het noodzakelijke budget 952 euro gerekend. Op basis van het
niet-veel-maar-toereikend budget komt daar 90 euro bij en is het totaal dus 1042 euro per maand.19
In Nederland noemen we een persoon of gezin arm, wanneer het inkomen lager is dan de armoedegrens.
Dit lijkt een duidelijke definitie, maar wanneer er dieper op deze uitspraak in wordt gegaan, stuit men al
gauw op problemen. Naast de lage-inkomensgrens en de budgetbenadering zijn er nog enkele andere
facetten die meespelen in relatie met armoede zoals wat er precies onder dit budget zou moeten vallen.20
Zo heeft het SCP in het onderzoeksverslag Genoeg om van te leven aan een focusgroep gevraagd om het
begrip ‘armoede’ te definiëren en te bediscussiëren wat zij verstaan onder armoede. De deelnemers van
het onderzoek kwamen uit verschillende lagen uit de samenleving en noemen vooral dingen als het hebben
van schulden, gebruik maken van de Voedselbank en aan het niet kunnen voldoen aan de basisbehoeften.
Tegelijkertijd worden dit soort zaken ook gerelativeerd en wordt er afgevraagd in hoeverre het bezuinigen
op dit soort activiteiten effect heeft op het dagelijks leven.21

1.2 Een bredere kijk op het begrip armoede
In de vorige paragraaf werd beschreven wat de door het CBS vastgestelde betekenis is van armoede. Hierbij
wordt echter slechts gekeken naar het financiële facet van de armoedeproblematiek. Wat
armoedeproblematiek echter zo complex maakt is het feit er bij armoede veel meer komt kijken dan enkel
een kwestie van financiële middelen. Door het financiële aspect van armoede neer te zetten als een
16
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19 Ibidem, 45-46
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21 S. Hoff, C. Gaalen, A. Soede, ed., Genoeg om van te leven. (Den Haag: SCP, 2009), 36-37
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onderdeel van een groter probleem ontstaat er meer begrip voor armoedeproblematiek. In een gesprek
met Trudi Nederland, onderzoeker bij het Verwey Jonker Instituut met als hoofdonderwerp armoede, gaf
zij aan, dat mensen die onder de armoedegrens leven vaak ook met andere problemen te kampen hebben
zoals psychische problemen en onvoldoende sociale contacten. 22 Dit kan dan zowel een oorzaak als een
gevolg van de armoedesituatie zijn. Bij armoedeproblematiek gaat het niet enkel om geld, maar ook om
wat het met iemand doet wanneer hij of zij in een situatie belandt waarin hij bijvoorbeeld geen werk meer
heeft of minder moet gaan werken door een veranderde thuissituatie. Mevrouw Nederland acht het dus
van groot belang dat er naar een breder geheel moet worden gekeken als het gaat om
armoedeproblematiek.23
Om de uitspraken van mevrouw Nederland in een breder kader te plaatsen, wordt er verwezen naar de
alom bekende en veelgebruikte theorie van het menselijke behoefteprincipe van Amerikaanse psycholoog
Abraham Maslow. De theorie van Abraham Maslow werkt vanuit het principe dat behoeften relatief zijn.
Als iemand zowel behoefte heeft aan eten, als ook aan sociaal contact, dan zal de honger de eerste prioriteit
hebben omdat dit valt onder de primaire biologische behoeften.24 Zodoende moeten eerst de primaire
behoeften worden vervuld voordat er ruimte is voor behoeften die hoger in de behoefte piramide staan.
Wanneer we naar het begrip armoede kijken, is dit direct toepasbaar op de behoefte piramide van Abraham
Maslow. Wanneer mensen onder de armoedegrens leven, is de kans groot dat zij in hun behoeften niet
vervuld worden.
De theorie van Abraham Maslow
beredeneert dat er pas ruimte is voor
hogere behoeften, als de voorgaande
behoeften worden vervuld. Dit zou
betekenen dat er geen ruimte is voor
zelfontplooiing totdat de andere behoeften
bevredigd zijn. Doordat de theorie van
Maslow niet toetsbaar is, is er redelijk wat
kritiek over ontstaan, o.a. door de
Amerikaanse psychologen Louis Tay en Ed
Diener. Louis Tay en Ed Diener laten in hun FIGUUR 3 – BEHOEFTEPIRAMIDE VAN A. MASLOW
studie zien dat de piramide wellicht eerder
getoond zou moeten worden als cirkels met overlappingen. Een persoon kan in gelijke mate de behoefte
voelen aan erkenning als dat hij behoefte heeft aan bestaanszekerheid. Wanneer een behoefte vervuld
wordt, zou het effect hiervan zijn dat hij zich meer verzadigd voelt. 25 Zij zeggen hierover het volgende;
‘Although the most basic needs might get the most attention when you don't have them,’ Ed Diener
explains, ‘you don't need to fulfill them in order to get benefits [from the others].’ Even when we are
hungry, for instance, we can be happy with our friends. ‘They're like vitamins,’ Ed Diener says on how the
needs work independently. ‘We need them all’. Algemene conclusie vanuit psychologisch theoretische hoek
22

Het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht is een organisatie die onderzoek doet naar actuele, publieke, sociaalmaatschappelijke onderwerpen. Zij doen dit voor verschillende opdrachtgevers zoals het openbaar bestuur en voor
maatschappelijke organisaties. Een belangrijk aspect van hun onderzoek is altijd de maatschappelijke relevantie.
23 T. Nederland, deskundige op gebied van armoedeproblematiek in Nederland geïnterviewd door T. Herfs op 10 maart
2014.
24 A. Maslow, Hierarchy of Needs: A theory of Human Motivation. (Psychological Review, 1943), 5
25 L. Tay, E. Diener, Needs and subjective well-being around the world. (Journal of Personality and Social Psychology,
2011), 354-365
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is echter, dat los van fysiologische behoeften waarin tekorten ontstaan, het leven in armoede kan leiden
tot sociale en psychologische achterstelling. Maar dus ook dat de sociale omgeving ertoe kan bijdragen, dat
zelfs onder zeer moeilijke omstandigheden als leven in armoede, mensen geluk kunnen ervaren. Met
andere woorden: ook in een problematische situatie kan de sociale omgeving mensen helpen zich daaraan
te ontworstelen. 26

1.3 Cijfers van armoede in Nederland
Er zijn diverse gegevens beschikbaar over mensen die (langdurig) onder de armoedegrens verkeren. Het
CBS houdt elk jaar bij hoeveel mensen in welke groepen zich onder deze grens bevinden. In de afgelopen
jaren is de armoede in Nederland sterk toegenomen. Sinds het begin van de economische crisis in 2008, is
een groeiend aantal mensen in Nederland hun baan kwijt geraakt en zijn er meer mensen onder de
armoedegrens geraakt. Wereldwijd zijn sindsdien heel wat huishoudens in armoede terecht gekomen, zo
ook in Nederland. Een laag inkomen zorgt ervoor dat er een gebrek ontstaat voor kosten zoals behuizing,
gezondheidszorg en voeding, maar het zorgt in veel gevallen ook voor een gebrek aan gevoel van
eigenwaarde. Hoewel cijfers van grote werkeloosheid in het begin van de crisis uitbleven, stegen deze vanaf
2010 alsnog. Het aantal huishoudens dat in 2013 geconfronteerd werd met armoede, is ook verder
gestegen, aldus het CBS/SCP.27 In het eerste kwartaal van 2014 blijft de werkeloosheid in Nederland hangen
rondom 5,3% voor de totale bevolking en rondom 10,5% voor de beroepsbevolking.28
Hieronder zijn de cijfers uit het jaar 2012 het uitgangspunt, omdat dit momenteel de laatst bekende cijfers
zijn vanuit het CBS en SCP. Vanuit de lage-inkomens grens berekend moesten in 2012 ruim 664.000
huishoudens (9,4%) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomens grens. Dit houdt in dat het aantal
huishoudens met een laag inkomen sinds 2011 zijn gestegen met 1,2%, dus 89.000 huishoudens. In 2012
hebben 17.000 huishoudens in Nederland ten minste vier jaar achtereen een laag inkomen. 2011 was het
eerste jaar sinds de eeuwwisseling waarin het percentage huishoudens met langdurige kans op armoede
steeg.
Niet alleen bij eenoudergezinnen en alleenstaanden zijn er meer lage inkomens, maar ook bij 65-plus
huishoudens komt dit steeds vaker voor. Bij eenoudergezinnen met kinderen die minderjarig zijn, had 30%
in 2012 een laag inkomen. Daarnaast was ook het risico op langdurige armoede (ten minste vier jaar) bij
deze groep gestegen naar 7,7%. Bij alleenstaanden onder de 65 jaar is het percentage met een laag inkomen
gestegen van 18% in 2011 naar 20% in 2012. Het aandeel wat langdurig moet rondkomen met een laag
inkomen 7,2%. Bij mensen met een leeftijd boven de 65 is de groei van mensen met een laag inkomen
opvallend. In 2012 steeg het aandeel met een laag inkomen bij paren ouder dan 65 jaar naar 6,2% van 4,3%
in 2011.29 Niet-westerse allochtonen zijn nog steeds de groep waar de armoederisico’s het hoogst zijn. Met
bijna 29% kans een laag inkomen, hebben zij ruim drie keer zoveel risico als gemiddeld en vier keer zoveel
als autochtonen huishoudens (6,9%).
Huishoudens met als inkomstenbron de bijstand moeten het meest rondkomen (74%) met een inkomen
van onder de lage-inkomensgrens. Daarna volgen huishoudens met als inkomsten de
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Simply Psychology, ‘’Maslow’s hierachy of needs’’, http://www.simplypsychology.org/maslow.html, geraadpleegd 29 mei
2014
27 O. Crutzen, Armoede in Nederland, 2013. (Bunnik: Libertas, 2013), 9
28 Werkloosheidsmeter, ‘’De werkloosheid stijgt met 700 personen per dag’’, www.werkloosheidsmeter.nl, geraadpleegd 8
maart 2014
29 Sociaal en Cultureel Planbureau, Armoedesignalement 2013. (Den Haag, 2013), 10-12
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arbeidsongeschiktenuitkering (23%). Zelfstandigen hebben met 13,5% ook een aanzienlijk aandeel in het
lage inkomens. Het hoogste risico op een langdurig laag inkomen hebben is onderverdeeld op dezelfde
volgorde; bijstand (38%), arbeidsongeschikten (9%). Een groot deel van alle huishoudens onder de lageinkomensgrens woont in de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kennen een hoog
percentage, rond de 15%, huishoudens met een laag inkomen, Utrecht valt ook onder de vier grote steden
maar heeft een kleiner aandeel (10,1%).

1.4 Invloed gevende factoren bij armoede
Het begrip armoede is redelijk complex doordat er een groot aantal facetten meespelen om te bepalen of
iemand onder de armoedegrens valt of niet. Voorbeelden hiervan zijn de duur van de armoede, de hoogte
van het risico op armoede, het bezitten van financiële reserves en of mensen recht hebben of uitkeringen.
Daarnaast zijn er ook verschillende factoren die de kans om de armoede te ontsnappen beïnvloeden zoals
percepties over werk en inkomen, zoekgedrag, zorgtaken en achtergrondkenmerken. Deze kunnen volgens
de Nederlandse onderzoeker Kees Bakker ingedeeld worden in risicofactoren en beschermende factoren.
Sommige mensen hebben een grotere kans om in armoede te raken doordat zijn bepaalde kenmerken
hebben of in een specifieke omstandigheden verkeren die hun leefsituatie ongunstig beïnvloedt. Kees
Bakker onderscheidt hierbij drie soorten risicofactoren: individuele factoren (een lage intelligentie, iemands
karakter, enz.), sociale factoren (problemen in het gezin, gezondheidsproblemen, ingrijpende
gebeurtenissen) en maatschappelijke factoren (slechte woonomstandigheden, discriminatie, werkloosheid,
enz.).30 Volgens mevrouw Nederland, maakt het veel uit of de toekomst perspectief biedt en of iemand in
een uitzichtloze situatie zit. Ook heeft het veel effect op iemands gemoedstoestand of iemand sinds kort in
de bijstand zit of dat iemand al langdurig werkeloos is.31
Leeftijd is een van de factoren die invloed uitoefent op het risico dat mensen lopen om onder de
armoedegrens te raken. Bij volwassenen zijn verschillende subgroepen te onderscheiden die relatief vaker
of juist minder vaak in een armoedesituatie verkeren. 32 De groep die de grootste kans heeft van alle
huishoudtypes zijn alleenstaande moeders (23,8%), de kans op armoede is namelijk sterk afhankelijk van
de samenstelling van het gezin. Alleenstaande vaders hebben een aanzienlijk kleinere kans om in deze
situatie terecht te komen (15.0%). Zowel bij mannen als vrouwen heeft de groep alleenstaanden tussen de
18 en de 65 een verhoogde kans op armoede, bij mannen (15,0%) en bij vrouwen (14,6%).
Er zijn ook beschermende factoren die invloed hebben op iemands kans om onder de armoedegrens te
komen en deze te ontstijgen. Ook de beschermende factoren zijn in drie soorten te verdelen: individuele
factoren (probleemoplossende vaardigheden, sociale competentie, ego-veerkracht, een positief zelfbeeld,
enz.), sociale factoren (steun van vertrouwensrelaties in het gezin, onder vrienden, bij instanties, enz.), en
maatschappelijke factoren (goede en toegankelijke voorzieningen, voldoende activiteiten, een goede
woonomgeving, werkgelegenheid, enz.).33
Er zijn uiteenlopende factoren die van invloed zijn op de manier hoe mensen armoede zelf ervaren. Een
factor die van grote invloed kan zijn voor mensen die leven onder de armoedegrens is de duur dat mensen
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onder de armoedegrens leven. In verschillende onderzoeken over armoede komt duidelijk naar voren dat
de duur van de armoede van grote invloed is de gemoedstoestand van mensen. Anno 2010 is armoede in
de meerderheid van de gevallen gelukkig een tijdelijke kwestie, hoewel deze meerderheid wel betrekkelijk
klein is.34 Vanzelfsprekend worden mensen naarmate de periode waarin zij in armoede verkeren langer
wordt, steeds moedelozer over hun toekomstbeeld. In de beginperiode dat mensen onder de
armoedegrens leven, beschikken ze wellicht nog over reserves zoals spaargeld of vastgoed, waardoor ze in
den beginne nog minder last hebben van hun armoedepositie. Naarmate deze periode van armoede langer
duurt, raken de reserves op, waardoor zij in een moeilijkere situatie komen. Ook heeft de aanwezigheid van
een werkende partner grote invloed op de ervaring van de armoedeperiode van iemand. Een werkende
partner kan als een stimulans bieden om werk te zoeken, meer zekerheid bieden in barre periodes maar
het kan ook een negatief effect hebben zoals het creëren van schuldgevoelens. Als laatste belangrijke factor
kan nog de werkeloosheidsregeling in zijn algemeenheid genoemd worden. De hoogte van iemands
uitkering heeft een behoorlijke invloed op iemands ervaring.35
Bovenstaande factoren zijn allemaal kenmerken die meespelen op de kans om in armoede te raken, de kans
om uit armoede te komen en over de beleving van iemand over in armoede leven. De beschrijving maakt
duidelijk dat hoewel er veel omstandigheden zijn die mensen tot armoede kunnen brengen en er natuurlijk
ook allerlei gradaties van ernst van de situatie mogelijk zijn, deze ernst voor een deel afhankelijk is van
tijdsduur van de armoedesituatie, en ook dat deze te beïnvloeden is, zowel door betrokkenen zelf, als ook
door hun omgeving. Wanneer mensen, al dan niet met steun van hun sociale omgeving, de duur van de
armoedesituatie kunnen beperken, kan de schade die wordt aangericht, aanzienlijk worden beperkt.

1.5 Armoede bij kinderen in Nederland
Naast dat er in Nederland veel volwassenen zijn die in armoede leven, zijn er ook in Nederland veel kinderen
die opgroeien in armoede. In 2012 leefde een op de tien kinderen in armoede, maar sinds 2013 zit zelfs een
op de negen kinderen in deze situatie.36 Vaak wordt gezegd dat kinderen de toekomst hebben, maar de
kans op een goede toekomst is niet voor alle kinderen hetzelfde. Wanneer je als kind opgroeit in een
armoedesituatie, begin je eigenlijk al met een valse start omdat je andere kansen krijgt dan kinderen die
opgroeien in een gezin waar wel meer geld is. Sinds 2007 legt de politiek de nadruk ook steeds meer op
kinderen in armoede. De problematiek van armoede en sociale uitsluiting bij kinderen in armoede wordt
door de politiek met behulp van twee doelen geformuleerd: ‘minder armoede in Nederland’ en ‘meer
kinderen een goede start’.37
Het Verwey Jonker Instituut heeft een onderzoek gedaan naar de realiteit van armoede bij kinderen.
Hiervoor hebben zij een onderzoek verricht (n=541) waarbij alle deelnemers tussen de 6 jaar en 17 jaar
waren en allemaal onder de armoedegrens leefden. Van de kinderen die ondervraagd werd, groeit bijna de
helft (46%) op in een eenoudergezin op. Het Verwey Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de
thuissituatie bij deze kinderen. Zo blijkt dat de meeste kinderen (61%) wel elke dag een warme maaltijd
eten en dat hun verjaardag ook elk jaar gevierd word (62%), maar voor 40% van de kinderen geldt dit dus
niet. Dat kan beschouwd worden als een ernstige zaak. Zo geeft ook de helft van de kinderen aan kleding
te krijgen en geven zeven op de tien kinderen aan dat zij nooit op vakantie gaan. Met dit soort onderzoeken
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valt niet precies te bepalen hoe arm gezinnen zijn, maar het geeft wel aan dat er in sommige gezinnen voor
hele basale dingen geen geld is.38
Kinderen die opgroeien in een armoedesituatie worden hier door belemmerd in hun opvoeding. 61% van
de ondervraagde kinderen geeft aan het erg te vinden dat ze thuis arm zijn, tegenover 16% die het niet erg
vindt. Zo geeft 36% aan dat er thuis geen geld is voor leuke uitstapjes, maar dat ze ook niet op een sport of
hobby kunnen omdat daar geen geld voor is. Daarnaast moet een derde van de kinderen tweedehands
kleren kopen omdat er geen geld is voor nieuwe kleren. Vaak zien ze bij vrienden dat daar wel nieuwe
apparaten zijn of dat er daar meer variatie is in eten, terwijl ze dat van huis uit anders gewend zijn. Kinderen
geven aan het vooral lastig te vinden dat zij vaak niet mee kunnen doen aan activiteiten die vrienden wel
doen, zoals naar de bioscoop gaan, winkelen of op een sport gaan. Sociale activiteiten kosten namelijk vaak
geld en daar kunnen huishoudens die het niet breed hebben niet aan deelnemen. De sociale impact voor
deze kinderen is dan erg groot. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen door de armoede
zich schamen, jaloezie ervaren en zich buitengesloten voelen. Sommige kinderen trekken daardoor naar
kinderen toe die in dezelfde situatie zitten waardoor ze er minder vaak mee geconfronteerd worden.39
Deze feiten maken duidelijk dat de groeiende armoedeproblematiek ook grote invloed heeft op een
toenemend aantal kinderen.

Samenvatting
Om dit hoofdstuk af te sluiten wordt een korte conclusie getrokken van de belangrijkste bevindingen van
dit hoofdstuk. Wanneer mensen in armoede leven ervaren zij een bepaalde schaarste. Deze is niet enkel
merkbaar in de fysiologische behoefte (zoals voeding en woning) maar dit werkt door in andere facetten
van hun leven. Aan de hand van de theorie van Abraham Maslow zijn dit de volgende: behoefte aan
veiligheid en zekerheid, behoefte aan sociaal contact, behoefte aan waardering en erkenning en
zelfontplooiing. Daarnaast heeft dit hoofdstuk een beeld gegeven van de situatie rondom armoede in
Nederland aan de hand van een hanteerbare definitie voor armoede en toont het de factoren die
meespelen bij armoede aan de hand van de theorie van Kees Bakker. Volgens Kees Bakker is
armoedeproblematiek onder te verdelen in beschermende factoren en risicofactoren die gecategoriseerd
worden door; individuele factoren, sociale factoren en maatschappelijke factoren.
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Hoofdstuk 2: De gevolgen van armoede
‘Van armoede kun je niet vrij nemen’ – Rutger Bregman40
Armoede moet niet alleen neergezet worden als een financieel probleem. Het gaat niet slechts om de
problemen die mensen ervaren met het betalen van rekeningen en de kosten van de maandelijkse
boodschappen. In een situatie zitten waarin armoede de dagelijkse realiteit is heeft grote gevolgen voor
iemands levenssituatie.41 Zo hebben mensen die in armoede leven vaak te maken met gevoelens zoals
schaamte en vermijding (73%), sociaal isolement of eenzaamheid (72%) en depressies (58%). Deze gevolgen
worden waargenomen door uitvoerende welzijnswerkers en vrijwilligers uit de sociale sector. 42 In dit
hoofdstuk zijn de gevolgen van armoede opgedeeld in drie categorieën; fysieke gevolgen (2.1),
psychologische gevolgen (2.2) en sociale gevolgen (2.3) van armoede in Nederland. Over sociale gevolgen,
oftewel sociale uitsluiting, wordt in de Nederlandse maatschappij het meest gesproken. Desondanks is het
belangrijk om te realiseren dat er ook grote fysieke en psychologische gevolgen kunnen zijn van armoede.

2.1 Fysieke gevolgen van armoede in Nederland
Armoede komt niet enkel neer op het feit dat een huishouden moeite heeft met rondkomen om de
rekeningen te betalen, het heeft ook te maken met een andere factoren. Zo gaat het vaak om uitzichtloze
situaties waardoor mensen steeds meer drempels ervaren om te participeren in de samenleving. Wanneer
iemand onder de armoedegrens leeft in Nederland, bevindt diegene zich in een dagelijkse realiteit van
financiële beperkingen. Een op de tien huishoudens met een laag inkomen heeft moeite om het huis naar
behoren te verwarmen omdat dit te duur is. Daarnaast is het ook niet mogelijk voor 13% van deze groep
om, om de dag een warme maaltijd te eten met vlees, kip of vis. Bijna een op de drie mensen van deze
groep heeft niet de middelen om op zijn minst een keer per maand vrienden of familie te eten te vragen.
Bijna de helft van de mensen heeft niet genoeg geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen en meer dan
de helft heeft niet genoeg geld om per jaar een week op vakantie te gaan. Voor zes op de tien huishoudens
is het in 2012 niet mogelijk om versleten huismeubels te vervangen.43
Naast deze financiële beperkingen zijn er ook symptomen waar nog veel minder aandacht aan besteed
wordt, zoals de fysieke gevolgen die mensen in armoede ervaren zoals hoofdpijn, rugklachten,
maagzweren, verhoogde bloeddruk, depressie, stress en ongerustheid.44 Langdurige periodes van armoede
eisen hun tol op de psychische, mentale en emotionele gezondheid, iets waar in het huidige economische
klimaat verschillende groepen van de samenleving mee geconfronteerd worden.45 Wereldwijd en door de
hele geschiedenis heen is armoede een belangrijke bepalende factor geweest bij de gezondheid van
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volwassenen en kinderen en, ook in rijkere Westerse landen, blijft dit een van de hoofdoorzaken van een
slechte gezondheid met grote gevolgen voor de volksgezondheid.46
Het is niet zo verbazingwekkend dat armoede vaak tot negatieve gevolgen leidt voor de gezondheid van
een individu. Wanneer iemand in armoede leeft heeft iemand een klein budget voor boodschappen,
waardoor gezonde voeding er regelmatig bij inschiet. Ook voor sporten en lichamelijk beweging is vaak
weinig ruimte omdat er aan de meeste sporten een prijskaartje in de vorm van een lidmaatschap hangt.
Zowel ongezonde voeding als weinig lichamelijke beweging hebben nadelige effecten op het fysieke gestel
van iemand.47
Er is veel onderzoek gedaan naar het causale verband tussen armoede en de gezondheid van een individu.
De bovenstaande uitspraken van Schuurman c.s. lijken zeker aannemelijk te zijn, maar er moet wel
meegenomen worden dat het lastig is om een causaal verband te ontdekken tussen deze twee factoren
omdat er altijd ook andere factoren meespelen. 48 Zo gebeurt het ook regelmatig dat mensen door
gezondheidsproblemen niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en daardoor in een
armoedesituatie terecht komen. Daarnaast is het denkbaar dat mensen met een minder goede gezondheid
minder uitzicht hebben op een aantrekkelijke baan door hun beperking (terwijl een aantrekkelijke baan
juist gunstige effecten op de gezondheid kan hebben). Ook wanneer iemand tegen zijn zin in werkloos
wordt heeft dit ander effect dan wanneer iemand uit eigen beweging stopt met werken.
Doordat mensen die in armoede leven op den duur vaak in zo’n complexe situatie terecht komen raken ze
het overzicht kwijt en door deze problematiek is het lastig om aandacht te besteden aan dingen die ze
eigenlijk wel belangrijk vinden. Niet voor niks dus dat mensen met een lager inkomen vaker én meer blijken
te roken en/of drinken, minder sporten en ongezonder eten. Zodoende maakt het niet uit of er een causaal
verband is tussen iemands financiële vangnet en iemands fysieke gezondheid. Duidelijk is dat er wel een
relatie aanwezig is.49

2.2 Psychologische gevolgen van armoede in Nederland
De huidige crisis heeft niet alleen invloed op de werkloosheidspercentages en het inkomen van
huishoudens en individuen, de crisis heeft ook op sociaal en sociaalpsychologisch niveau invloed op de
gemoedstoestand van mensen. Toen er vorige eeuw in de jaren dertig sprake was van veelvoudige
werkloosheid, toonden verschillende studies aan dat de effecten van werkloosheid resulteerden in
lusteloosheid, terugtrekking uit de maatschappij, verbittering en somberheid. Er is een sterk verband tussen
werkloosheid en de mate van tevredenheid en de mate van geluk die iemand ervaart.50
Wanneer mensen in een armoedesituatie verkeren heeft dit ook effect op de psychische gezondheid van
iemand. Wanneer iemand in de schuldhulpverlening terecht komt maar ook wanneer de hand überhaupt
op de knip moet, raakt men vaak de regie kwijt over de financiën wat leidt tot irritaties, stress en een
negatief zelfbeeld. Zeker wanneer een familie of individu te maken heeft met de dreiging van deurwaarders
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of naheffingen ontstaat er vaak een behoorlijk stressvolle situatie.51 Ook andere onderzoekers (zoals Dooley
en Prause 2004) laten zien dat werkloosheid leidt tot een minder gezonde leefsituatie. Dit hangt samen met
het feit dat niet-werkenden een lagere status hebben in de samenleving dan werkenden. Daarnaast missen
mensen zonder werk ook een zekere dag-structuur met als gevolg dat zij vaak doelloosheid en verveling
ervaren. Bij een kortdurige werkloosheid zijn deze effecten beperkt omdat er dan nog geen uitzichtloze
situatie is ontstaan, maar hoe langer de werkloosheid duurt, des te groter zijn ook de gevolgen ervan.52
In het onderzoeksverslag Genoeg om van te leven is door een panelgroep beschreven wat armoede in de
praktijk inhoudt en wat de gevolgen ervan kunnen zijn. De panelgroep praat over de psychosociale gevolgen
van leven onder de armoedegrens. Zij noemen onder meer gevoelens van eenzaamheid en het sociale
isolement waarin zij terecht komen. Zo geeft een man (38 jaar, laag inkomen) aan dat hij eenzaam is doordat
iedereen om hem heen werkt en daardoor overdag druk is. In de avond hebben zijn vrienden dan ook geen
tijd meer omdat ze moe zijn van hun lange werkdag.
Daarnaast zijn ook schaamtegevoelens een veelvoorkomende reactie op armoede. Een aantal mensen uit
de panelgroep geven aan dat ze zich schamen om anderen te vertellen dat ze geen baan hebben. Een vrouw
(30 jaar, laag inkomen) geeft ook aan dat ze het moeilijk vindt om dingen aan te nemen van mensen die het
beter hebben of om te merken dat andere vrienden een hogere levensstandaard hebben.
De panelgroep is erover eens dat armoede in sommige gevallen leidt tot depressiviteit en neerslachtigheid.
‘Doordat er geen geld meer is voor uitstapjes en andere activiteiten zit iemand alleen nog maar thuis.
Hierdoor wordt het gevoel van vrijheid beperkt en als effect daarvan word je moedeloos en depressief’
(man, 38 jaar, laag inkomen).
Ook ervaren veel mensen dat ze verantwoording af moeten leggen tegenover mensen uit hun directe
omgeving, wat voelt alsof ze gecontroleerd en veroordeeld worden. Zo geeft een man (62 jaar, laag
inkomen) aan dat mensen vaak oordelen over het feit dat hij rookt. Hij heeft het gevoel dat mensen denken;
als je arm bent, moet je je ook arm gedragen. Dan zou er dus ook geen geld meer moeten zijn voor een
sigaret, een auto of een kop koffie op het terras. Anderen ervaren het geringe inkomen niet zozeer als
veroordelend, maar wel het feit dat ze laagbetaald werk verrichten. Het feit dat zij dingen moeten laten die
voor anderen heel normaal zijn, terwijl zij wel een baan hebben, vinden zij schrijnend.53
Zoals in het begin van hoofdstuk twee al werd genoemd, zijn schaamte en eenzaamheid de meest
genoemde effecten die welzijnswerkers en vrijwilligers terugzien bij deze doelgroep. Bijna driekwart gaat
er van uit dat dit emoties zijn die een gevolg zijn van de armoedesituatie. Daarnaast geeft zeven procent
aan dat er weinig strijdbaarheid te zien is bij deze doelgroep. Andere mogelijke psychische gevolgen die
genoemd werden door de welzijnswerkers waren: stress, wanhoop, overlevingsdrang, moedeloosheid,
inactiviteit, lage participatie, laag zelfbeeld, eet- en slaapstoornissen, wantrouwen, relatieproblemen,
sociaal onaangepast gedrag, manie en schizofrenie. Deze eigenschappen kunnen ertoe leiden dat mensen
die met deze problematiek te maken hebben in een neerwaartse spiraal terecht komen waarvan het veel
vraagt van iemand om daar weer zelfstandig of met hulp uit te komen. Volgens de hulpverleners zou
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strijdbaarheid een goed hulpmiddel zijn om weer uit de situatie te komen, maar dat is juist een stukje wat
mensen die in armoede leven vaak verliezen door hun uitzichtloze situatie.

2.3 Sociale gevolgen van armoede in Nederland
Vanuit de overheid ligt de nadruk voornamelijk op de sociale gevolgen die tot stand komen wanneer iemand
in een armoedesituatie terecht is gekomen. Zij probeert dit tegen te gaan door het aanpakken van sociale
uitsluiting. Sinds het einde van de vorige eeuw is er een nieuwe tendens in de Europese Unie om niet meer
te spreken van armoedebestrijding maar over het tegengaan van sociale uitsluiting. 54 De term sociale
uitsluiting kan dus gezien worden als een eufemisme voor armoede. In de afgelopen jaren is er een
duidelijke verschuiving te zien binnen de armoedediscussie. Er heeft een verandering plaatsgevonden van
de traditionele armoedediscussie van enkel het financiële onderdeel van armoede, naar een breder bestek
aan effecten van deze sociaaleconomische achterstanden.55 Als tegenwicht tegen sociale uitsluiting wordt
het begrip social inclusion geïntroduceerd. Dit is ook zichtbaar in de museale sector, waarbij het betrekken
van nieuwe doelgroepen de nadruk wordt gelegd op de term social inclusion. Het tegengaan van sociale
uitsluiting is dus niet alleen een trend binnen het beleid van de Nederlandse overheid, maar ook binnen de
museale sector is dit terug te zien. In hoofdstuk 3 wordt nader op ingegaan op de groeiende interesse in
social inclusion binnen museale sector.
Het SCP heeft de kenmerken van sociale uitsluiting onderverdeeld in economisch-structurele uitsluiting en
sociaal-culturele uitsluiting. Over het economische onderdeel van armoede is in het eerste hoofdstuk al
aandacht besteed, dus nu wordt juist het sociaal-culturele aspect verder toegelicht.56 In de onderstaande
tabel is te zien dat onder ‘onvoldoende sociale participatie’ valt: sociaal isolement, onvoldoende deelname
aan sociale netwerken inclusief vrijetijdsbesteding. Dit geeft aan dat mensen die sociaal uitgesloten zijn,
meestal ook geen gebruik maken van de activiteiten die de erfgoedsector te bieden hebben.

Sociaal-culturele aspecten van sociale uitsluiting
Onvoldoende sociale participatie:
Onvoldoende culturele/normatieve integratie:
Onvoldoende deelname aan formele en
Onvoldoende naleving van centrale waarden en
informele sociale netwerken, inclusief vrijetijds- normen: gering arbeidsethos, geringe
besteding; onvoldoende sociale ondersteuning, opleidingsbereidheid, niet stemmen, misbruik
sociaal isolement, onvoldoende sociale
van sociale zekerheid, delinquent gedrag,
betrokkenheid; voor allochtonen: ontbreken
afwijkende opvattingen over rechten
van contact met autochtonen.
vrouwen/mannen.
Figuur 4 – Sociaal-culturele aspecten van sociale uitsluiting
In het reeds genoemde Genoeg om van te leven heeft de panelgroep ook gesproken over de sociale
gevolgen van armoede. Een man uit panelgroep A benoemt de sociale gevolgen van armoede als volgt: niet
in staat zijn sociale contacten te onderhouden, het vervallen in eenzaamheid doordat er teveel schaamte
zit rondom de hele situatie (man, 53 jaar, middeninkomen). Een andere vrouw noemt dat sociale contacten
altijd geld kosten, dus dat iemand in een armoedesituatie hier altijd in belemmerd wordt. Of dit nou gaat
om het hebben van een krantenabonnement of een huisdier, alles kost tegenwoordig geld. ‘Wanneer
iemand alleen maar thuis zit met een trui aan, omdat verwarming te duur is en je bijvoorbeeld niet eens
meer mensen uit kan nodigen voor je verjaardag omdat je ze dan niks te drinken of eten aan kan bieden’
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(vrouw, 35 jaar, middeninkomen). Als laatste noemt een man met een laag inkomen dat wanneer je arm
bent, je je huis eigenlijk weinig uit komt en daardoor weinig contact hebt. Hierdoor kom je terecht in een
sociaal isolement (man, 38 jaar, laag inkomen). De panelgroep heeft een aantal gevolgen genoemd die
armoede op het sociale leven heeft.57 Iemand die in een armoedesituatie leeft kan natuurlijk in meerdere
of mindere mate daar last van hebben, zo blijkt uit het onderzoek van de Nederlandse situatie door Majone
Steketee, van het Verwey Jonker Instituut. Wanneer iemand zich schaamt voor de situatie en de
omstandigheden probeert te verbergen leidt dit juist tot meer psychische problemen dan wanneer iemand
zelf creatieve oplossingen probeert te bedenken.58

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de gevolgen van armoedeproblematiek onderverdeeld in fysieke, psychologische en
sociale gevolgen. Wanneer er gesproken wordt over de gevolgen van armoede, zou gesteld kunnen worden
dat de sociale, psychologische en fysieke gevolgen elkaar alleen maar versterken en dus ook veel invloed
op elkaar uitoefenen. Wanneer iemand op het psychologische vlak niet tevreden is, zal dit ook effect
hebben op iemands sociale deelname aan de samenleving. 59 Een belangrijk gegeven is dat mensen die
onder de armoedegrens leven vaak veel schaamte ervaren en daardoor er steeds meer barrières ontstaan
om te participeren en om uit de armoedesituatie te komen. Daarnaast is het opvallend dat naarmate
iemand langer in een armoedesituatie leeft, zijn of haar gemoedstoestand aanzienlijk verandert waardoor
de kans om nog uit de armoedesituatie te komen steeds kleiner wordt.
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Hoofdstuk 3: De relatie tussen de museale sector en
armoedeproblematiek
‘It is time for those of us who believe in the concept of social justice to find our voice, collectively. This
is what Social Justice Alliance for Museums is all about’ – David Fleming60
Voor een goed begrip van het huidige inzicht in armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea, wordt er
in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de groeiende maatschappelijke rol van musea in Nederland en de
positie die armoede binnen de museale sector heeft. Aan de hand van diverse literatuur wordt in dit
hoofdstuk gekeken naar de relatie tussen de museale sector en armoedeproblematiek. Momenteel is Jet
Bussemaker de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met haar eerste officiële
cultuurvisie Cultuur beweegt, zet ze duidelijk een andere toon dan haar voorganger Halbe Zijlstra door de
nadruk te leggen op de maatschappelijk rol van de erfgoedsector.61 Ook binnen de museale sector is dit
merkbaar bij het aantrekken van een nieuw publiek. Op deze manier probeert de museale sector een
invulling te geven aan de maatschappelijke en sociale rol van het museuminstituut. 62 Vanuit deze
maatschappelijk functie wordt er in dit hoofdstuk gekeken naar de plaats die armoedeproblematiek
inneemt binnen dit beleid. Hoofdstuk 3 is opgedeeld in de groeiende maatschappelijke rol van de culturele
sector (3.1), de groeiende maatschappelijke rol van de museale sector (3.2) en de relatie tussen musea,
social inclusion en armoedeproblematiek (3.3).

3.1 De groeiende maatschappelijke rol van de culturele sector
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde liep en de Nederlandse overheid het gezag weer overnam begon
de overheid een steeds grotere rol te spelen in de culturele sector.63 De Nederlandse professor Oosterbaan
Martinius schrijft in zijn boek Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945, over
de steeds groter wordende rol van de overheid binnen de culturele sector en hoe door de jaren heen steeds
werd gezocht naar de waarde die kunst kon bieden voor de samenleving ofwel naar de legitimering van de
kunsten. Volgens Oosterbaan Martinius valt de periode 1945 tot 2000 onder te verdelen in de drie grove
categorieën: schoonheid, welzijn en kwaliteit.
Oosterbaan Martinius beschrijft hoe in Nederland in de periode 1945 tot 1960 de nadruk ligt op het onder
de mensen brengen van de schoonheid van de kunsten. In deze periode werd gedacht dat kunst synoniem
was met schoonheid en dat dit een positief effect zou hebben op de samenleving. Kunst was volgens de
overheid beschaafd plezier en hield dit de mensen op deze manier af van lager vermaak. 64 Van 1960 tot
1985 vindt een verschuiving plaats op beleidsmatig niveau omtrent de kunsten, de focus verschuift naar
het vergroten van welzijn door middel van de culturele sector.65 De kern van het beleid tijdens de jaren
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zestig en zeventig was simpel: kunst is goed en belangrijk, aangezien het ervaren van kunst kan bijdragen
aan en een positief effect heeft op het individu. In de volgende periode was de artistieke kwaliteit van de
culturele sector doorslaggevend voor subsidiëring.66 Door alle jaren heen werd er steeds gezocht naar een
legitimering van de kunsten en de culturele sector.67
Tot het begin van de 21e eeuw is er een opvallende consensus over het belang van cultuur binnen de
politiek. Met de eerstvolgende cultuurnota komt daar echter verandering in. Er is een groeiende kritiek op
de gevestigde, culturele orde en veel aandacht gaat uit naar culturele diversiteit en meer en ander publiek.
In de cultuurnota Meer dan Som staan de ontwikkeling van het cultuurbereik en de actieve deelname aan
cultuur beschreven.68 Wanneer minister Plasterk de cultuurnota Kunst van het Leven presenteert, komt het
participeren in de culturele sector hoger op de agenda te staan en wordt amateurkunst belangrijker. De
culturele sector moet zijn deuren openen zodat het voor iedere burger mogelijk wordt om deel te nemen
aan de culturele samenleving.69 In de periode van de cultuurnota Kunst van het Leven raakt Nederland
echter in een financiële crisis en moet er onder andere op cultuur bezuinigd worden. Onder staatssecretaris
Zijlstra vinden er forse bezuinigingen plaats binnen de culturele sector. In totaal zal er 346 miljoen euro
worden bezuinigd op de sector in de aankomende jaren.70 Wanneer minister Bussemaker vervolgens het
stokje van Zijlstra overneemt, ligt de focus heel erg bij participatie en educatie, met als doel om meer
mensen te betrekken bij de culturele sector. Daarnaast komt naar voren dat cultuur bijdraagt aan de
persoonlijke en aan de creatieve ontwikkeling in onze samenleving.71 Minister Bussemaker brengt in 2013
de brief Cultuur beweegt naar buiten, waarin ze haar eigen visie op het huidige cultuurbeleid openbaart.
Ook geeft ze aan een breed cultuurbegrip te hanteren en de nadruk te leggen op de artistieke,
maatschappelijke en economische waarden van de culturele sector. Daarbinnen ziet zij cultuur als een
noodzakelijk goed bij de vorming van de identiteit, voor de ontwikkeling van de creativiteit en voor de
ontplooiing van de mens.72

3.2 De groeiende maatschappelijke rol van de museale sector
Niet alleen in de culturele sector is de maatschappelijke rol steeds meer gegroeid, maar ook specifiek
binnen de museale sector wordt er aandacht besteed aan de maatschappelijke waarde die zij kan bieden.
De voorzitter van de Nederlandse Museumvereniging Hans Kamps, stelde het in 2011 als volgt: ‘Van
iedereen, maar ook voor iedereen?’. Musea worden voor een groot deel gefinancierd door
gemeenschapsgeld, maar lang niet iedereen maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. 73 Het idee is dat
musea door middel van hun presentatie en programmering invloed kunnen uitoefenen op zowel het
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individu als de maatschappij. Vanuit deze gedachte zouden musea dus effect kunnen hebben op
problematiek zoals sociale uitsluiting en een verbindende waarde kunnen bieden.74
De wens van een museale instelling om nieuw publiek te trekken en een bredere sociale mix aan bezoekers
te hebben is niet iets wat pas in de afgelopen jaren is ontstaan. In 1942 publiceerde de Amerikaanse
onderzoeker Theodore Low al het boek The museum as a social instrument, waarin hij op zoek ging naar de
extrinsieke waarde van de erfgoedsector. Er zijn vanaf die periode verscheidene voorbeelden te vinden
waarin musea op zoek gingen naar mogelijkheden om nieuwe bezoekers aan zich te binden. Zo
organiseerde het Philadelphia Museum of Art in de jaren 70 en 80 al festivals en tentoonstellingen in arme
buurten waarbij ze thema’s verkende als drugs en geweld, met gebruikmaking van hun eigen collectie.75
Musea hebben de potentie om bij te dragen aan het tegengaan van maatschappelijke ongelijkheid en
volgens de Engelse professor Richard Sandell zouden musea zich daar ook voor verantwoordelijk moeten
voelen. 76 Vanuit deze visie zijn musea in Australië al langere tijd bezig met het betrekken van nieuwe
groepen bij hun instelling. In de jaren 70 van de vorige eeuw trachtten Australische musea de inheemse
bevolking te betrekken bij hun activiteiten. Door deze mensen banen aan te bieden, terwijl er veel armoede
onder deze bevolkingsgroep bestaat, en erkenning te geven aan een stuk geschiedenis en cultuur die
daardoor bestaansrecht krijgen, betrekken en respecteren zij deze doelgroep binnen het museum en de
samenleving. Hierdoor ontstonden de community museums, waarbij specifiek wordt gekeken naar de
behoeften van de gemeenschap.77
Zo heeft Richard Sandell onderzoek gedaan naar de sociale rol die musea kunnen spelen binnen de
samenleving door een raamwerk te creëren
voor de relatie tussen musea en ongelijkheid.
Hij stelt dat wanneer musea een rol willen
spelen om sociale cohesie te bewerkstelligen,
de impact zowel moet liggen op individueel
niveau als binnen de community en in de
samenleving. Het proces moet impact hebben
al deze drie genoemde niveaus. Binnen dit
model gaat hij bewust tegen de gangbare
gedachte in dat musea hier alleen aan kunnen
bijdragen door middel van educatie en
outreachende projecten bij specifieke FIGUUR 5 – COMBATING SOCIAL INEQUALITY DOOR RICHARD
groepen.78
SANDELL
In het boek New trends in museology beschrijven Léontine Meijer – van Mensch en Peter van Mensch op
een concrete wijze op wat voor manier de museumsector in de laatste jaren is veranderd. Ook zij noemen
een grote verandering die plaats heeft gevonden bij de participatie in het museumwezen. Zij zien de sleutel
tot deze verandering in social inclusion. The democratic Museum van David Fleming, The inclusive museum
van Richard Sandell en the engaging museum van Graham Black laten zien dat het steeds belangrijker wordt
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om te kijken naar inclusion, naar gastvrijheid, vertegenwoordiging van verschillende groepen en
participatie.79
Ook in Nederland is de wijze waarop musea hun rol in de samenleving definiëren veranderd. In 2011 heeft
de Nederlandse Museumvereniging getracht om de maatschappelijke betekenis van de museale sector in
kaart te brengen. Deze hebben zij onderverdeeld in vijf aparte waarden om dit voor musea te concretiseren:
collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde, belevingswaarde en economische waarde. 80
Door elke waarde individueel onder de loep te nemen wordt duidelijk in hoeverre een museum de
Nederlandse samenleving iets oplevert en hoe musea dit toepasbaar kunnen maken.

3.3 Musea, social inclusion en armoedeproblematiek
Eind vorige eeuw heeft binnen de politiek een verschuiving plaatsgevonden en maakt de term armoede
plaats voor sociale uitsluiting. Daarmee kwam social inclusion in het leven om deze sociale uitsluiting tegen
te gaan. Op deze manier werd er in het armoedebeleid aangeduid dat armoede niet slechts een financiële
kwestie is, maar ook een sociale en culturele component heeft.81

Economic

Social

Cultural

Political

FIGUUR 6 - DIMENSIONS OF SOCIAL EXCLUSION

Social inclusion genoot voor het eerst veel
aandacht én succes in Engeland. Bij social
inclusion gaat het niet simpelweg om het
bereiken van nieuwe doelgroepen. Het doel van
social inclusion is om bij te dragen aan het proces
van sociale verandering en vernieuwing.82 Jocelyn
Dodd en Richard Sandell leggen in hun boek uit
dat sociale uitsluiting multidimensionaal is. Het is
een holistisch concept waarin erkend wordt dat
problematiek zoals armoede in verschillende
aspecten van iemands leven effect heeft. Door
deze uitleg wordt zichtbaar dat een individu of
groep uitsluiting ervaart binnen zowel het sociale,
politieke, economische en culturele leven. 83

Hoewel de aandacht voor social inclusion binnen de politiek tot stand kwam als conceptueel model voor
het tegengaan van armoede c.q. sociale uitsluiting, is deze gedachte van social inclusion binnen de museale
sector deels verloren gegaan. 84 Richard Sandell beschrijft hoe musea zich enkel onder druk van
subsidievoorwaarden richtten op het betrekken van minderheidsgroepen in hun beleid.85 Volgens David
Fleming is het echter belangrijk zich te realiseren dat social inclusion niet enkel een losstaand agendapunt
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kan zijn, maar door het hele museum verweven moet zijn. In zijn artikel Positioning the museum for social
inclusion, zegt hij daarover dat er door het hele museum grote veranderingen moeten plaatsvinden om een
plek te worden waar sociale cohesie tot stand komt.86
Het GLLAM rapport, een rapport over het cultuurbeleid in Engeland, beschrijft eveneens struikelpunten
binnen het landelijk beleid. Er wordt gesproken van gebrek aan draagvlak, financiering en gebrek aan
duidelijke richtlijnen en beleid, in combinatie met de vage grenzen van het begrip social inclusion, wat heeft
geleid tot een situatie waarin het werk dat verricht is rondom social inclusion niet duidelijk meetbaar is.87
In Nederland is deze tendens ook zichtbaar. Tijdens de laatste tientallen jaren is ervanuit de museale sector
steeds meer aandacht gekomen voor het betrekken van nieuwe doelgroepen en de maatschappelijke rol
die een museum heeft. Binnen deze trend werd er bijvoorbeeld gekeken naar korting voor bepaalde
groepen en kwam er steeds meer samenwerking tot stand tussen het museum en andere organisaties en/of
groepen uit de samenleving. 88 Ook hier heeft de social inclusion-trend effect en is deze voornamelijk
vertaald in verbinding zoeken met publieksgroepen die normaal niet naar het museum gaan. Hiermee is
het eigenlijk de oorspronkelijke gedachte van social inclusion: het bestrijden van armoede, verdwenen uit
het gedachtegoed. Echter, in het project Blauwdruk, deden vier musea ervaring op met het betrekken van
nieuwe doelgroepen, en concludeerden hieruit dat het betrekken van deze groepen heel waardevol én
voor alle betrokken partijen noodzakelijk was.89
Over het betrekken van armoedeproblematiek bij beleidsvoering binnen de museale sector is nog relatief
weinig geschreven. De Museum Association zegt nochtans dat musea kunnen dienen als middel voor social
inclusion. Ze kunnen mensen een gevoel van verbondenheid bieden en daardoor er ook voor zorgen dat
mensen zich minder buitengesloten voelen. Dit zijn allemaal factoren die volgens de Museum Association
bijdragen aan het stappen nemen, weg uit de armoede.90 Zodoende zou de museale sector ook het stigma
rondom armoede kunnen wegnemen of verminderen.
In Engeland is er intussen ook meer aandacht voor het actief betrekken van de doelgroep mensen die
onder de armoedegrens leven. Zo heeft de Britse overheid vier belangrijke indicatoren voor het tegengaan
van sociale uitsluiting gepubliceerd met betrekking tot armoede. Deze luidden als volgt: het promoten van
een gezonde samenleving, het verbeteren van het onderwijssysteem en lifelong learning, het tegengaan
van werkeloosheid en het tegengaan van criminaliteit.91 Musea hebben binnen dit kader de mogelijkheid
om iets te betekenen voor de samenleving en om veranderingen te bewerkstelligen. Een bijzondere
eigenschap van musea volgens GLLAM, is onder andere, dat zij een plek kunnen bieden om verhalen te
vertellen aan een groot publiek. Ze kunnen hun kennis openbaren en creatief en ruimdenkend te werk gaan;
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reflecteren op het verleden en het heden, en het ontwikkelen van een persoonlijke, sociale en culturele
identiteit.92
De Amerikaanse studente Emily Leighton, heeft in haar master-thesis de mogelijkheden beschreven voor
musea om armoedebestrijding op te nemen in hun beleid. Zij deed de volgende aanbevelingen, die ik hierbij
graag citeer93:
1.

Consider the Practical: Programs must be free. Transportation may need to be arranged by the
museum. Look for alternative forms of communication – many homeless and poor individuals do
not have regular access to e-mail or phone service.
2. Calm Anxiety: Many participants will have never set foot in a museum and will be worried about
how they will be perceived. Give participants a clear sense of what they can expect. Who will greet
them? Can they come late? What should they wear?
3. Be Flexible: The life of an adult experiencing poverty is not strictly scheduled. When a caseworker
gets them a doctor’s appointment they have to drop everything and go.
4. Find a Partner: There are thousands of organizations that work with adults experiencing poverty.
Museums will find these organizations are invaluable in creating programming.
Een mooi voorbeeld van het betrekken van armoedeproblematiek is een project waarbij musea een
hoofdrol speelden: The Seattle project: public belongings. Dit gebeurde in samenwerking met oud-dakloze
volwassenen. Hierbij werd door de musea kunstzinnig samengewerkt met een groep mensen die voorheen
arm waren. Door de ervaringen en uitingen van ex-daklozen als waardevolle kunstuitingen naar buiten te
brengen, ontstond er een soort publieke bewondering voor de prestatie van deze mensen, om
maatschappelijk weer mee te doen. 94 Deze groep mensen werd gewaardeerd om hun werk, waardoor zij
er een positieve ervaring aan over hielden. Het waren musea die hen daartoe in staat stelden door hen
daarvoor het benodigde platform te bieden.

Samenvatting
In dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat de maatschappelijke rol en functie van de museale sector
met ups-and-downs toch een groeiende aandacht geniet. Musea dienen niet langer een statisch instituut
te zijn, maar moeten in de maatschappij staan en daar ook de samenleving bij betrekken. Dit laatste wordt
vooral gedaan onder de noemer social inclusion, waarbij musea proberen om sociale uitsluiting tegen te
gaan door nieuwe groepen actief te betrekken bij de programmering. Hoewel er in Nederland enige
aandacht voor is, geldt dit nog slechts in beperkte mate voor armoedeproblematiek, terwijl de social
inclusion-gedachte in eerste instantie toch opkwam met het oogmerk armoede en sociale uitsluiting te
bestrijden. Er zou gesteld kunnen worden dat er wel aandacht is voor de sociale gevolgen van armoede,
maar dat de fysieke en psychologische gevolgen van armoede nog geen plaats hebben in het museale
beleid, terwijl deze belangrijk zijn om mee te nemen teneinde bij te kunnen dragen aan de ondersteuning
van armoedeproblematiek.
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Hoofdstuk 4: Het begrip en besef over
armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea
‘Het betrekken van nieuwe groepen kan niet vertaald worden in een maatschappelijk project per jaar,
er moet consequent een veranderd denken uitgedragen worden’ – Mila Ernst95
Hoewel er in Nederland in de afgelopen jaren veel aandacht was voor social inclusion zijn er tot heden
weinig voorbeelden bekend van musea die aandacht besteden aan armoedeproblematiek. Zoals al ter
sprake is gekomen bij het onderdeel afstudeervraag is in het kader van dit afstudeeronderzoek een quick
scan afgenomen bij verschillende gemeentelijke musea en is er vervolgens gesproken met verschillende
personen uit het werkveld om zodoende een zo compleet mogelijk beeld van dit onderwerp weer te
kunnen geven . Het hoofdstuk is ingedeeld in een samenvatting van de resultaten van de quick scan (4.1)
en een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de diepte-interviews (4.2).

4.1 Resultaten van quick scan
Om beter zicht te krijgen op de stand van zaken zoals hij nu is bij gemeentelijke musea in Nederland is
ervoor gekozen om alle gemeentelijke musea in Nederland een vragenlijst de sturen over het onderwerp
social inclusion en armoedeproblematiek. Van de 58 verstuurde vragenlijsten zijn er 32 ingevuld
geretourneerd. Hiermee voldoet het onderzoek niet aan de steekproefomvang die nodig is om te kunnen
spreken van representatieve informatie voor alle gemeentelijke musea. Niettemin was de respons zodanig
dat er toch wel degelijk conclusies uit te trekken zijn, die een redelijk realistisch beeld kunnen schetsen van
de opvattingen binnen het werkveld met betrekking tot dit onderwerp. Hieronder zijn de resultaten van de
quick scan te zien. Voor een lijst met deelnemende musea aan de quick scan wordt verwezen naar bijlage
1 en voor de antwoorden van de enquête kan bijlage 2 geraadpleegd worden.
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FIGUUR 7 - AANDACHT VOOR ARMOEDE
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M. Ernst, eigenaar bedrijf Cultuurgoed en oud-medewerker Amsterdam Museum geïnterviewd door T. Herfs op 24 april
2014 te Amsterdam.
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Van de musea die de vragenlijst volledig ingevuld hebben geretourneerd geeft de helft hiervan aan dat zij
door middel van projecten rondom social inclusion of op een andere wijze hebben getracht om
achterstandsgroepen te betrekken binnen hun organisatie. Het is overigens opvallend dat er geen duidelijk
verband is tussen deze vraag beantwoorden met ‘ja’ en het positief beantwoorden van de volgende twee
vragen. Bij de vraag of het museum aandacht besteedt aan de doelgroep ‘mensen die onder de
armoedegrens leven’ is een korte toelichting gevraagd indien mensen de vraag met ‘ja’ beantwoord
hebben. Opvallend is dat verschillende musea noemen dat hun toegangsprijs behoorlijk laag is, dat zij
regelmatig gratis dagen hebben, of dat ze op bepaalde dagen gratis zijn, en zodoende inhaken op deze
problematiek. Daarnaast werken bijna alle musea samen met de gemeente waarin zij gevestigd zijn door
middel van een zogenaamde ‘meedoen-regeling’ of ‘stadspas’, waardoor het voor mensen met een laag
inkomen mogelijk wordt om ook activiteiten te ondernemen binnen de eigen gemeente. Het Amsterdam
Museum organiseert daarnaast voor mensen met een ‘stadspas’ speciale programma’s om deze groep extra
te betrekken.
Het wordt al snel duidelijk dat het betrekken van armoedeproblematiek binnen de beleidsvoering van het
museum een brede uitspraak is en daar verschillende onderdelen onder vallen. Zo noemt Erfgoedcluster
Weert dat zij elk jaar vijf re-integranten in het museum in dienst nemen. Ook zijn er twee museums,
Natuurmuseum Brabant en Stedelijk Museum Zwolle, die aangeven regelmatig vrijkaartjes aan te bieden
aan de Voedselbank, zodat zij deze kunnen uitdelen aan geïnteresseerden. Musea hebben natuurlijk maar
beperkte tijd om te investeren in het betrekken van nieuwe doelgroepen. Zodoende noemen Stadsmuseum
Tilburg en het Groninger Museum beide dat zij in samenwerking met organisaties die zich inzetten voor
deze doelgroep wel iets willen organiseren, maar geen tijd hebben om zelf door middel van reclame maken,
deze doelgroep aan te trekken. Het Fries Museum probeert deze doelgroep te benaderen door het
organiseren van community art in achterstandsbuurten omdat zij uit ervaring merken dat deze groep niet
snel naar het museum komt. Daarbij moet meegenomen worden dat er een grote verschillen zijn binnen
de mate van professionaliteit en grootte van de musea. Zo zijn er musea die minder dan 20 uur per week
geopend zijn, maar zijn er ook gemeentelijke musea zoals het Amsterdam Museum dat in 2012 ruim
200.000 bezoekers had.96
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FIGUUR 8 – INTERESSE VOOR ARMOEDEPROBLEMATIEK
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Belangrijk is wel om bij interpretatie van deze data mee nemen dat het invullen van meerdere
mogelijkheden een optie was. Binnen de groep musea die de vragenlijst hebben ingevuld gaf 44% aan dat
zij onvoldoende tijd hadden om dit soort projecten uit te voeren. Andere redenen die musea gaven waren:
onvoldoende aanleiding (Gemeentearchief Venlo), goedkoop, dus geen drempel (Archeologisch museum
Zeeland), nooit aan gedacht (Museum Land van Valkenburg), geen aparte doelgroep (Eindhoven Museum
en Stadsmuseum Tilburg). Opvallend is dat onvoldoende tijd en budget vaak als oorzaak worden
aangegeven , maar uit de verschillende antwoorden blijkt ook dat musea de noodzaak nog niet zo sterk
voelen om hier iets aan te doen.
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FIGUUR 9 – INTERESSE IN PROJECTEN RONDOM ARMOEDEPROBLEMATIEK IN DE TOEKOMST
Aan alle mensen die een enquête lijst hebben ingevuld is gevraagd of zij kort konden beargumenteren
waarom zijn in de toekomst wel of niet zich hiervoor zouden willen inzetten. Allereerst behandelen we de
reacties van instellingen die de antwoorden met ‘ja’ beantwoordden, gevolgd door de antwoorden van de
respondenten die ‘nee’ en ‘misschien’ hebben geantwoord op bovenstaande vraag.
Het blijkt belangrijk te zijn dat het project overeenkomt met de doelstelling met het museum. Zo zijn er
verscheidene musea die aangeven dat hun motivatie is dat een dusdanig project past binnen hun missie en
dus ook hun beleid. Een ander museum geeft aan dat graag te doen, maar alleen op lokale basis. Bijna alle
respondenten die deze vraag met ‘ja’ hebben beantwoord, geven aan al min of meer een maatschappelijke
waarde in hun missie of visie te hebben en daardoor dit ook in hun beleid te hebben doorgevoerd.
Veel van de respondenten die bij de vorige vraag ‘nee’ hebben geantwoord geven antwoorden die in lijn
zijn met reeds gegeven antwoorden bij de vorige vraag over aandacht voor armoedeproblematiek in het
heden. Als aanvulling daarop worden nog dingen genoemd als: ‘er is relatief weinig armoede in de
omgeving’, of ‘dat het museum eigenlijk al alles doet wat mogelijk is binnen hun organisatie’ of ‘dat het
museum momenteel andere prioriteiten heeft’.
De respondenten die ‘misschien’ als antwoord gaven noemen bijvoorbeeld dat dit in hun jaarplan niet
hebben opgenomen, maar dit misschien te moeten overwegen. Een ander museum noemt dat zij hiervoor
gerichte partners nodig hebben, of het wel interessant vinden, maar weinig tijd hebben voor een dergelijk
project.
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FIGUUR 10 – ZICHT OP ARMOEDE IN DE OMGEVING
Afsluitend bij de enquête is de vraag gesteld of respondenten zicht hadden op de armoedesituatie in hun
omgeving. 65% van de respondenten gaf aan geen zicht te hebben op de armoedesituatie in de omgeving
van het museum. Zeker in het huidige sociaaleconomische klimaat, waarin de werkloosheidscijfers en de
aantallen mensen die in financiële problemen verkeren nog steeds elk kwartaal stijgen, is het opvallend dat
respondenten aangeven hier weinig zicht op te hebben.

4.2 Resultaten van diepte-interviews
Tijdens het onderzoek is er ook kwalitatief onderzoek verricht door middel van verscheidene gesprekken
met professionals uit het werkveld en werknemers van gemeentelijke musea. De resultaten van het
onderzoek zijn onderverdeeld in verschillende categorieën; armoedeproblematiek in het algemeen, de
houding van musea tegenover het betrekken van nieuwe groepen, samenwerking tussen musea en
welzijnsorganisaties en andere instellingen, mogelijkheden om deze problematiek te betrekken in het
museum, en struikelpunten bij het betrekken van deze problematiek in het museum.

Armoedeproblematiek in het algemeen
Trudi Nederland van het Verwey Jonker Instituut was binnen dit onderzoek dé expert op het gebied van
armoedeproblematiek. Een belangrijke visie van haar was dat binnen de armoedeproblematiek de focus
niet gelegd moet worden op het financiële gebrek dat mensen ervaren, maar dat dit slechts een onderdeel
is van een groter scala aan problematiek.97 Het is een veelvoorkomende trend dat de overheid of gemeente
geld apart legt voor gratis of goedkopere activiteiten voor mensen die onder de armoedegrens leven, maar
in de praktijk valt op, dat lang niet iedereen daar gebruik van maakt. De activiteit gratis maken lijkt niet de
enige drempel te zijn voor deze doelgroep. Volgens Trudi Nederland valt dit te wijten aan het feit dat er
meerdere drempels zijn voor deze mensen om te participeren. Als jou een vrijkaartje voor het
concertgebouw wordt aangeboden maar je kent niemand in je sociale omgeving die daar ooit naartoe gaat,
is er een behoorlijke drempel om er gebruik van te maken. In dit soort gevallen zou het wenselijk zijn dat
er meer wordt gekeken naar de behoeften van de doelgroep, zowel in het algemeen als bij de culturele
sector.
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T. Nederland, deskundige op gebied van armoedeproblematiek in Nederland geïnterviewd door T. Herfs op 10 maart
2014 te Utrecht.
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Liane van der Linden, voormalig directeur van Imagine IC en Kosmopolis Rotterdam, voegt hieraan toe dat
het bij armoedeproblematiek heel belangrijk is om de gevolgen van armoede mee te nemen, zoals de
uitzichtloosheid die iemand ervaart wanneer hij of zij al voor langere tijd in een armoedesituatie zit.98 Zij
voegt daaraan toe dat mensen het niet prettig vinden om vanwege hun armoedesituatie uitgenodigd te
worden voor evenementen. Doordat er rondom een armoedesituatie vaak veel schaamte zit, is dit een lastig
te benaderen groep. Zo vertelt zij het verhaal dat zij ooit contact hadden met de organisatie Jarige Job: een
organisatie, die arme gezinnen een traktatie doneert bij verjaardagen, en een samenwerking wilden
aangaan, maar dat Jarige Job direct aangaf dat zij hun klanten anoniem wilde houden.
Mila Ernst, eigenaar Cultuurgoed, noemt dat het bij armoedeproblematiek belangrijk is om na te gaan wat
er ter grondslag ligt aan deze problematiek. Zodoende ontstaat er ook meer begrip voor de algehele
situatie.99 Trudi Nederland gaf hierbij ook aan, dat er rekening mee gehouden moet worden dat mensen
die onder de armoedegrens leven veel drempels ervaren om te participeren in de culturele sector, omdat
zij in hun omgeving vaak weinig mensen kennen, die culturele instellingen of manifestaties bezoeken.
Daarom is het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar de behoeften van doelgroep, zodat daar op
ingespeeld kan worden.100
In een gesprek met Bertien Minco, directeur van het Jeugdcultuurfonds, vermeldde zij het zonde te vinden
dat de museale sector nog niet echt aandacht heeft voor de groep mensen die onder de armoedegrens
leeft. Dit is een doelgroep die musea nog niet bereikt . Bovendien zou het een doelgroep en een doelstelling
kunnen zijn, waar een museum subsidies voor in de wacht kan slepen, iets wat het succes van het
Jeugdcultuurfonds, een organisatie die kinderen ondersteunt bij culturele activiteiten, bewijst.101
Jessica Belles, projectmedewerker bij museum Het Dolhuys, noemt rondom dit onderwerp dat zij denkt dat
armoedeproblematiek ver weg staat bij het museumwezen. Het museum is niet een plek om
armoedeproblematiek op te lossen, maar door deze groep wel welkom te heette, draag je wel iets bij aan
de ondersteuning van deze problematiek.102

De houding van musea tegenover het betrekken van nieuwe groepen
Een ander onderwerp waar ik met verschillende professionals over heb gesproken is over de trend om
nieuwe doelgroepen te bereiken en te betrekken, en hun ervaring hiermee. Mila Ernst noemt hierbij dat
aangezien een museum een openbare instelling is, zij eigenlijk de plicht heeft om te proberen iets terug te
doen voor de maatschappij, en om te kijken naar de omgeving.103 Zo geeft Jacques Börger, medewerker
Museum Rotterdam aan, dat het museum een aantal jaren geleden heeft besloten om zich meer te richten
op de stad, waarbij automatisch ook nieuwe groepen betrokken werden. Zodoende kwam ook het project
De stad als Muze tot stand. Daarin deed het museum een participerend onderzoek op wijkniveau, waarbij
zij een passend thema uitzocht bij de buurt en individuele bewoners trachtte te betrekken. Dit heeft
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L. van der Linden, voormalig directeur van Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC geïnterviewd door T. Herfs op 28 april
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99 M. Ernst, eigenaar bedrijf Cultuurgoed en oud-medewerker Amsterdam Museum geïnterviewd door T. Herfs op 24 april
2014 te Amsterdam.
100 T. Nederland, deskundige op gebied van armoedeproblematiek in Nederland geïnterviewd door T. Herfs op 10 maart
2014 te Utrecht.
101 B. Minco, directie van Jeugdcultuurfonds geïnterviewd door T. Herfs op 24 maart 2014 te Amsterdam
102 J. Belles, projectmedewerkers museum Het Dolhuys geïnterviewd door T. Herfs op 7 mei 2014, te Haarlem
103 M. Ernst, eigenaar bedrijf Cultuurgoed en oud-medewerker Amsterdam Museum geïnterviewd door T. Herfs op 24 april
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34

uiteindelijk geleid tot projecten rondom maatschappelijke thema’s zoals mantelzorg en migratie. Museum
Rotterdam probeert daarnaast ook allochtonen en mensen met een niet-westerse achtergrond (inmiddels
50% van de Rotterdammers) te betrekken bij het museum. Uitgangspunt van Museum Rotterdam is, dat
deze groep zich meer betrokken zou moeten voelen bij het museum aangezien het een museum is van en
voor Rotterdammers, ongeacht hun sociaal-culturele achtergrond. Om dit te bewerkstelligen zoekt
Museum Rotterdam ook expliciet contact met deze groepen.104 Ook bij Stadsmuseum Zoetermeer vinden
ze maatschappelijke thema’s belangrijk. Jouetta van der Ploeg, directeur van Stadsmuseum Zoetermeer,
geeft aan dat zij hier altijd op in proberen te spelen door bij elke tentoonstelling na te gaan hoe de buurt
hierbij betrokken kan worden.105 Geertje de Groot, educatie medewerker van het Groninger Museum geeft
ook aan dat zij vaak proberen om nieuwe doelgroepen het museum in te krijgen. Waar Museum Rotterdam
er juist voor kiest om buiten het museum te treden om zo nieuwe mensen bij het museum te betrekken,
kiest het Groninger Museum er juist voor om workshops aan te bieden aan nieuwe groepen en ze zodoende
ook aan te sporen een keer het museum te bezoeken.106 Marjonne Kube – van Dijk geeft hierover de visie
aan van het Stadsmuseum Zoetermeer: maatschappelijke projecten zijn heel waardevol, ondanks dat er
soms minder mensen bereikt worden.107
Liane van der Linden voegt hieraan toe dat musea avontuurlijk moeten zijn in hun manier van het betrekken
van nieuwe doelgroepen. Er moet niet alleen gekeken worden naar de behoeften, maar de doelgroep moet
ook geprikkeld worden. Daarnaast noemt zij dat het niet alleen belangrijk is dat een project wederkerig is,
maar ook duurzaam zodat het meer betekenis krijgt. Mila Ernst noemt daarnaast dat social inclusion en het
betrekken van nieuwe groepen meer is dan een project per jaar. Het is consequent een veranderingsgericht
denken uitdragen. Het gaat hierbij om het aanleggen van nieuwe netwerken en relaties. Mila Ernst stelt
hierbij museum Het Dolhuys te zien als een goed voorbeeld omdat zij zich bezighouden met groepen die op
een bepaalde manier zijn neergezet in de samenleving. 108 Jessica Belles zegt hierover dat het
maatschappelijke thema de grondslag is van museum Het Dolhuys en dat dit dus in de kern van het museum
zit. Thema’s zoals schaamte, terneergeslagenheid en andere gevolgen van armoede zitten wel verweven in
de visie en missie van het museum.109

Samenwerking tussen musea, welzijnsorganisaties en andere instellingen
In het vorige onderdeel werd er al even gesproken over het aangaan van nieuwe relaties en netwerken. In
dit onderdeel wordt hier verder op ingegaan. Mila Ernst werkte in het Amsterdam Museum ten tijde van
het project Blauwdruk, een project waarbij vier musea een social inclusion-traject ingingen. Tijdens dit
project werkte het museum samen met welzijnswerkers en onder andere met stagiaires van de opleiding
Culturele Maatschappelijke Vorming (CMV). Op deze manier vond er een koppeling plaats tussen
welzijnswerk en de culturele sector. Musea moeten zich ervan bewust zijn dat zij vaak een nogal gesloten
organisatie zijn waarin de medewerkers veelal dezelfde achtergrond hebben. Daarom is het interessant om
samen te werken met welzijnswerkers. Voorwaarde bij zo’n samenwerking is wel dat ieder elkaars taal wil
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leren spreken.110 Liane van der Linden voegt hieraan toe dat een samenwerking met welzijnswerkers heel
nuttig en waardevol kan zijn, maar dat zij tijdens haar werk bij Imagine IC en Kosmopolis Rotterdam er
bewust voor kozen, om ook samen te werken met een partner die een economisch belang had bij het in
stand houden van om een project. In die zin zijn woningbouwcorporaties zeer nuttige partners omdat zij
ook belang hebben bij wijkverbetering. 111 Ook Museum Rotterdam heeft in het verleden vaak
samengewerkt met zowel welzijnsorganisaties als woningbouwcorporaties. Bij het project Over leven in
Carnisse werkte zij samen met onder andere Gemeente Rotterdam en Stichting Zuidzijde. 112 In
Stadsmuseum Zoetermeer is destijds rondom de tentoonstelling Zoeter – meer tussen hemel en aarde, een
tentoonstelling over verschillende geloofsovertuigingen, samengewerkt met een welzijnswerker en een
journalist. Tijdens deze tentoonstelling kwam er een werkgroep tot stand over dit onderwerp. Nadat deze
tentoonstelling ten einde liep, heeft deze werkgroep dit zelf voortgezet. 113 Ook bij de huidige
tentoonstelling Durf te dromen, waarin 6 kinderen uit Zoetermeer in het zonnetje worden gezet door
middel van empowerment, werkt het museum samen met Stichting Jong Perspectief omdat deze meer
ervaring heeft met dit soort onderwerpen dan de medewerkers in het museum.114 Steven Kolsteren, hoofd
educatie bij het Groninger Museum, vertelt hierover dat het museum vaak samenwerkt met het Alpha
College in de buurt, een onderwijsinstelling, waar onder andere anderstaligen onderwijs volgen. Door zo’n
samenwerking bereikt het museum groepen die normaliter niet naar het museum zouden komen. Zo’n
samenwerking werkt drempelverlagend.115 Geertje de Groot gaf wel aan dat de samenwerking met externe
organisaties niet altijd soepel verliep. Het museum heeft een hoog professionaliteitsniveau en wanneer zij
samenwerkte met vrijwilligers of externe organisaties liepen ze er soms wel tegenaan dat deze partijen
minder gericht zijn om deadlines binnen gestelde limieten te realiseren.116

Motivatie om armoedeproblematiek te betrekken in het museum
Om iets met armoedeproblematiek te willen doen moet er hiervoor een duidelijke motivatie zijn. Jessica
Belles geeft aan dat zij denkt dat het belangrijk is om de interesse voor het onderwerp te vergroten. Het is
belangrijk dat musea zien wat het nut ervan is. Zij geeft als voorbeeld daarvan het effect van aansprekende
kunst op het welbevinden van mensen. Zodoende zou een museum met zijn kernproduct al iets kunnen
bijdragen aan de maatschappij. Daarnaast noemt zij nog dat er ook nagedacht kan worden over
onverwachte extra effecten zoals wanneer iemand die in zijn armoedesituatie zich welkom voelde in het
museum, en er inmiddels uit is geklommen, het museum nog steeds een warm hart toedraagt.117 Mila Ernst
zegt hierover dat musea hun maatschappelijke taak op zich moeten nemen; musea zouden nog veel kunnen
betekenen voor vrijwilligers, re-integranten en bijvoorbeeld meer stageplaatsen aan kunnen bieden voor
onder andere VMBO’ers. Daarnaast is het voor mevrouw Ernst belangrijk dat er niet alleen maar naar
bezoekersaantallen gekeken wordt, maar ook naar hoe bezoekers een actieve bijdrage kunnen leveren.118
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Jacques Börger voegt hieraan toe dat er moet gekeken naar de meerwaarde van het museum: musea
moeten het publiek iets aanbieden waar zij behoefte aan hebben. Musea in Nederland hebben wel steeds
meer geaccepteerd dat zij een maatschappelijke rol hebben, maar de wijze waarop musea dit zouden
moeten doen is een ingewikkelde kwestie. Om nieuwe doelgroepen te bereiken denken musea altijd dat ze
het publiek moeten veranderen, terwijl musea zelf eigenlijk meer zouden moeten veranderen. Liane van
der Linden zet wel een kritische kanttekening bij de vraag, of musea mensen die een bestaan hebben onder
de armoedegrens, wat te bieden hebben. Nog afgezien van het dat moeilijk is, om mensen onder de
armoedegrens te bereiken, omdat zij zich niet als zodanig willen laten kennen, en ook zorg- en
welzijnsorganisaties die met hen samenwerken vaak terughoudend zijn in het stigmatiseren van armoede.
Het is interessant voor musea om op zoek te gaan naar hun rol binnen deze problematiek, maar de conclusie
zou volgens mevrouw van der Linden wel eens kunnen zijn dat zij hierbinnen geen rol moeten en kunnen
spelen.119

Mogelijkheden om deze problematiek te betrekken in het museum
Een culturele organisatie die zich inzet voor kinderen die onder de armoedegrens leven is het
Jeugdcultuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds wil de financiële drempel wegnemen bij kinderen in een
achterstandspositie. Zij werken met een succesformule waarbij intermediairs de connectie vormen tussen
het fonds en kinderen die interesse hebben in kunstbeoefeningen. Zij werken met de volgende waarde van
kunst: ‘Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe en het
vergroot de sociale vaardigheden’.120
Een bekende oplossing binnen de museale wereld is het wegnemen van financiële drempels. Zo hebben
veel musea een samenwerking met een stadspas om zodoende de lokale bevolking voor het museum uit te
nodigen en welkom te laten voelen. Daarnaast werkt het Groninger museum samen met commerciële
bedrijven als Ikea en de Lidl door middel van korting of vrijkaartjes bij de boodschappen. Musea staan
tegenwoordig steeds vaker open voor commerciële samenwerkingen.121 Ook museum Het Dolhuys geeft
aan de prijzen expres laag te houden om zodoende daarbinnen geen barrières te creëren. Zij zijn zich ervan
bewust dat ze ook een hoger bedrag kunnen vragen, maar willen het juist laagdrempelig houden. Jessica
Belles vertelt ook dat zij wel eens hebben nagedacht over het gratis serveren van maaltijden en/of koffie,
maar hier uiteindelijk toch vanaf hebben gezien aangezien armoede minder aan de orde is in Haarlem.122
Mila Ernst noemt dat er grote veranderingen moeten plaatsvinden om het bewustzijn over het betrekken
van nieuwe doelgroepen te vergroten. Zij noemt hierbij David Fleming die dit onderverdeelt in vier facetten;
collectie, presentatie, personeel en publiek.123 Om echt een verandering te bewerkstelligen moet er een
symbiose ontstaan tussen deze vier facetten. Binnen het Amsterdam Museum werd de visie aangepast,
waardoor er minder werd gekeken naar het overbrengen van geschiedenis en er meer aandacht kwam voor
andere projecten zoals het overbrengen van vaardigheden.124
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Wanneer er gekeken wordt naar het tegengaan van sociale uitsluiting en aandacht voor
armoedeproblematiek is het interessant om aandacht te besteden aan de functie van vrijwilligers en de
mogelijkheid om re-integranten in te schakelen binnen een museum. Zo werkt Erfgoedcluster al een aantal
jaar met vijf re-integranten per jaar. Dit traject verloopt in samenwerking met sociale zaken bij Gemeente
Weert en Jac Lemmens is zeer te spreken over deze samenwerking. Met Jac Lemmens is ook gesproken
over de mogelijkheid om meer te doen aan hun maatschappelijke functie, maar door een tekort aan tijd
zijn daarbinnen beperkte mogelijkheden.125 Ook in museum Het Dolhuys zijn er veel vrijwilligers en reintegranten actief. Zo hebben zij vorig jaar meer dan 30 mensen door middel van een re-integratie project
weer richting betaald werk geholpen. Dit werd begeleid door een externe organisatie maar ook binnen het
museum is er veel aandacht voor deze groep. 126 Bij Stadsmuseum Zoetermeer werken eveneens reintegranten en vrijwilligers. Voor deze mensen is het museum ook een belangrijke plek.127
Alle musea waarmee is gesproken geven aan dat zij nooit specifiek iets hebben gedaan waarbij
armoedeproblematiek het onderwerp of het thema was. Eerder heb ik wel al het project Over leven in
Carnisse genoemd waarbij armoede wel degelijk een rol speelde, maar de echte focus lag op het creëren
van cohesie in de wijk. Ook bij het project De vrouwen van de Velden, een project waarbij aandacht werd
besteed aan een groep van zeven vrouwen, die zich inzetten voor hun buurt tijdens een ingrijpende
herstructurering, werd er aandacht besteed aan het onderwerp financiën, maar dit was in samenwerking
met deze vrouwen en diende niet als ondersteuning voor deze problematiek.128

Struikelpunten bij het betrekken van deze problematiek in het museum
Tijdens de gesprekken met de professionals kwam duidelijk naar voren dat er een behoorlijke lading zit bij
dit onderwerp en dat dit het betrekken van deze doelgroep een stuk ingewikkelder maakt. Liane van der
Linden heeft tijdens haar werk bij Imagine IC en Kosmopolis veel gewerkt met wijkparticipatie. Zij zet een
kritische kanttekening bij de rol die musea zouden kunnen spelen bij armoedeproblematiek. “Musea
proberen groepen te betrekken als een community, maar bij armoede is dit lastig omdat dit juist een groep
is die helemaal niet gezien wil worden als een community”. Daarnaast noemt zij dat mensen die in armoede
leven vaak al zoveel aan hun hoofd hebben dat zij wellicht niet direct behoefte hebben aan een uitnodiging
voor een museumbezoek omdat dit ook veel energie vraagt. Over het betrekken van deze groep door
middel van wijkgerichte activiteiten in buurten waar veel armoede voor komt, vraagt zij zich af, of je dan
wel uiteindelijk de juiste groep mensen bereikt.129
Daarnaast is het lastig om deze groep te bereiken omdat armoedeproblematiek ver weg staat van de
gemiddelde museummedewerkers. Mila Ernst noemt dat musea zich goed moeten realiseren dat veel
museummedewerkers ongeveer hetzelfde profiel hebben en zich daardoor wellicht niet meer realiseren
dat er voor veel mensen behoorlijke drempels zijn om een museum te bezoeken. Volgens haar is dat ook
een van de redenen dat social inclusion in Nederland niet echt uit de verf komt, samen met subsidiesysteem
dat in Nederland gehanteerd wordt.130 Jacques Börger voegt daaraan toe dat Museum Rotterdam daarom

125

J. Lemmens, teamleider Erfgoedcluster Weert geïnterviewd door T. Herfs op 13 mei 2014, te Utrecht
J. Belles, projectmedewerkers museum Het Dolhuys geïnterviewd door T. Herfs op 7 mei 2014, te Haarlem
127 J. van der Ploeg, directeur Stadsmuseum Zoetermeer geïnterviewd door T. Herfs op 29 april 2014, te Zoetermeer
128 J. Börger, educatiemedewerker Museum Rotterdam geïnterviewd door T. Herfs op 13 mei 2014 te Rotterdam
129 L. van der Linden, voormalig directeur van Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC geïnterviewd door T. Herfs op 28 april
2014, te Rotterdam
130 M. Ernst, eigenaar bedrijf Cultuurgoed en oud-medewerker Amsterdam Museum geïnterviewd door T. Herfs op 24 april
2014 te Amsterdam
126

38

ook momenteel aan het kijken zijn naar de betekenis van de term ‘gastvrij zijn’. Hierbij is het volgens hem
belangrijk om te kijken door de ogen van de niet-bezoeker.131
Stadsmuseum Zoetermeer geeft ook aan dat zij merken dat het betrekken van armoedeproblematiek een
beladen begrip is binnen het museum. Hoewel hun tentoonstelling Durf te dromen, zeker raakt aan
armoedeproblematiek was er door de focus op empowerment vooral een positieve nadruk, die tegenwicht
bood aan negatieve beeldvorming over dit onderwerp. Mevrouw van der Ploeg noemt dat armoede
inderdaad een ingewikkelde kwestie is. Een voorbeeld tijdens dit project was dat er in het eerste persbericht
een keer het woord ‘armoede’ werd genoemd. De website van Linda heeft dat toen gepubliceerd als;
‘Stadsmuseum Zoetermeer geeft arme kinderen een kans’, wat niet de lading van de tentoonstelling dekte,
en daardoor negatieve associaties opriep. Dit geeft ook aan hoe ingewikkeld het betrekken van
armoedeproblematiek in musea is, waarmee het Stadsmuseum Zoetermeer tot heden ook nog niet
specifiek iets heeft gedaan.132 Hiermee wordt aandacht gegeven aan enkele knelpunten die meegenomen
moeten worden binnen het betrekken van armoedeproblematiek in de museale sector. In het volgende
hoofdstuk probeer ik weer te geven, hoe deze problematiek toch toepasbaar gemaakt kan worden.

Samenvatting
De inhoud van dit hoofdstuk is tweedelig, bestaand uit de resultaten van de quick scan en de resultaten van
de diepte-interviews. De quick scan was voornamelijk bedoeld om de stand van zaken bij gemeentelijke
musea helder te krijgen. De helft van de respondenten gaf aan in het verleden projecten gedaan te hebben
met betrekking tot social inclusion, echter geven maar tien van de respondenten aan wel eens nagedacht
te hebben over het betrekken van armoedeproblematiek binnen het museum. Als voornaamste reden
hiervoor noemen de musea: onvoldoende tijd en onvoldoende budget. Naar aanleiding van de diepteinterviews kan geconcludeerd worden dat dit sterk te maken heeft met het feit dat in musea
armoedeproblematiek ver weg staat van hun dagelijkse werkelijkheid.
Naar aanleiding van de quick scan zijn er ook diepte-interviews afgenomen. Doel hiervan was, informatie in
te winnen over de houding van musea tegenover het betrekken van nieuwe doelgroepen. Daarnaast is er
gesproken over de wenselijkheid of mogelijkheden om armoedeproblematiek toch binnen de beleidsvisie
te laten vallen van gemeentelijke musea. Afsluitend is er gesproken over de mogelijkheden en
struikelpunten bij het betrekken van de doelgroep mensen die onder de armoedegrens leven.
Bij gemeentelijke musea staat het betrekken van armoedeproblematiek in het museum niet hoog op de
agenda. Er kan dus gesteld worden dat het begrip en besef rondom dit onderwerp niet heel groot is en dat
er hierbinnen ruimte is voor groei.
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Hoofdstuk 5: Het toepasbaar maken van
armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea
‘De man die een berg verzet begint met het wegdragen van kleine steentjes.’– Confucius133
Naar aanleiding van reeds opgedane informatie uit de literatuurstudie en informatie die vergaard is door
middel van diepte-interviews wordt er in dit hoofdstuk een vertaalslag gemaakt naar de praktijk om
zodoende een bruikbaar middel te creëren voor gemeentelijke musea om toe te passen.
In hoofdstuk 2 werden de sociale, fysieke en
psychologische gevolgen van armoede behandeld.
Het moge duidelijk zijn dat musea niet de
armoedeproblematiek in Nederland kunnen
oplossen maar zoals te zien is in Figuur 11 bestaat het
tegengaan van armoede niet alleen uit preventie van
armoede, maar ook uit het ondersteunen van
mensen die deze problematiek ervaren. In dit
onderzoek ligt de focus naast het tegengaan van
sociale uitsluiting, ook op de psychologische en
fysieke gevolgen, deze zullen worden meegenomen
FIGUUR 11 - MODEL VAN ARMOEDE
als een effect van de sociale uitsluiting. Dit aangezien
er binnen de culturele sector en de politieke agenda nog weinig aandacht aan dit onderwerp wordt besteed.
David Fleming schrijft in zijn artikel Positioning the museum for social inclusion dat een beleidsmatige
verandering, zoals het betrekken van armoedeproblematiek in het museum, alleen mogelijk is als er naar
vier verschillende factoren wordt gekeken; ‘who has run them, what they contain, the way they have been
run and for whom they have been run’.134 Deze factoren kunnen in Nederland worden vertaald naar de
volgende vier aspecten: personeel, collectie, programmering en publiek. Aan de hand hiervan en naar
aanleiding van het literatuuronderzoek en de diepte-interviews, wordt in dit hoofdstuk gekeken hoe
gemeentelijke musea armoedeproblematiek toepasbaar zouden kunnen maken binnen hun instelling.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de vraag waarom gemeentelijke musea zich zouden moeten
inzetten voor deze doelgroep. Hierdoor is dit hoofdstuk onderverdeeld in de volgende onderwerpen:
motivatie voor gemeentelijke musea (5.1), mogelijkheden binnen personeelsbeleid (5.2), het betrekken van
deze problematiek binnen de programmering (5.3), armoedeproblematiek en de collectie (5.4) vervolgens
wordt er naar het publiek gekeken (5.5) en afsluitend wordt er kort gekeken naar het vervullen van de
behoeftes van mensen die onder de armoedegrens leven (5.6).

5.1 Draagvlak voor musea om armoedeproblematiek toepasbaar te maken
Aan de hand van de reeks gevoerde gesprekken is duidelijk geworden dat er rondom het betrekken van
armoedeproblematiek in het museum een stigma zit. Musea voelen een bepaalde angst om deze doelgroep
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te betrekken.135 Echter is mijn persoonlijke mening dat musea wel degelijk een belangrijke bijdrage aan het
ondersteunen van deze problematiek kunnen leveren en hoewel zij rekening moeten houden met bepaalde
aspecten, ze daar niet ontmoedigd door moeten worden. Om dit te bewerkstelligen is het echter nodig om
allereerst het begrip rondom armoede te vergroten. Hieronder is te zien waarom het voor musea zeker
interessant is om zich meer voor dit onderwerp in te zetten.
Tijdens de gesprekken met mensen uit het werkveld kwam naar voren dat musea een duidelijke motivatie
nodig hebben om actief iets met het onderwerp armoedeproblematiek te doen. Zo gaf Jessica Belles,
projectmedewerker van museum Het Dolhuys te kennen, dat musea het nut moeten inzien van hun bijdrage
binnen deze problematiek.136 Diverse onderzoeken en beleidsstudies onderbouwen het nut van kunst en
cultuur en de positieve effecten die hieraan verbonden zijn. Zo beschrijft de Engelse schrijver François
Matarasso in zijn publicatie Use or ornament? de volgende terreinen waar participatie in de kunsten effect
op heeft: persoonlijke ontwikkeling, sociale cohesie, maatschappelijke emancipatie en zelfbeschikking,
lokale identiteit, verbeelding en visie, gezondheid en welzijn. Culturele programma’s kunnen mensen
samenbrengen en zodoende kunnen zij, stelt Matarasso, een positieve invloed uitoefenen op mensen die
te maken hebben met armoedeproblematiek en sociaal isolement.137 Op deze manier zouden musea door
middel van hun kernproduct toegankelijk te maken voor deze doelgroep iets kunnen betekenen voor de
maatschappij. In 2002 zei Staatssecretaris van Leeuwen; ‘Cultuur kan mensen verbinden, de sociale cohesie
versterken en een waarborg zijn voor het democratische gehalte van de samenleving’.138
Binnen dit onderzoek is er bewust gekozen om de focus te leggen op gemeentelijke musea. Gemeentelijke
musea hebben binnen het bestel een bijzondere functie omdat zij door hun spreiding, hun publieke functie
en diversiteit dichter bij de maatschappij staan. Uit een onderzoek van de Nederlandse onderzoekster Letty
Ranshuyzen blijkt dat kleinere musea een lagere drempel hebben dan grotere musea en daarbinnen ook
net een ander publiek trekken. Hoewel minder hoogopgeleiden deze musea bezoeken, trekken zij meer
senioren, laagopgeleiden en mensen uit de omgeving. 139 Vandaar dat hier wellicht ook juist een rol is
weggelegd voor gemeentelijke musea om meer te doen met hun directe omgeving.
In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan de maatschappelijke rol van de museale sector. Musea vervullen
een belangrijke culturele functie, doordat zij het erfgoed van Nederland beheren en presenteren. Naast
deze functie heeft een museum ook een maatschappelijke waarde, door de Nederlandse
Museumvereniging onderverdeeld in de collectiewaarde, verbindende waarde, educatieve waarde,
belevingswaarde en economische waarde.140 Momenteel ligt de nadruk erg op bezoekersaantallen en hoe
vaak musea in de media zijn, terwijl het ook belangrijk is om te kijken wat de maatschappelijke functie van
een museum is. Door een belangrijke rol te spelen in het oplossen van bepaalde problematiek, krijgt een
museum meer bestaanswaarde. Jacques Börger stelt hierover dat Nederlandse musea steeds meer hebben
geaccepteerd dat zij een maatschappelijke rol hebben, maar de wijze waarop musea dit zouden moeten
doen is een ingewikkelde kwestie. Om nieuwe doelgroepen te bereiken denken musea altijd dat ze het
publiek moeten veranderen, terwijl musea zelf eigenlijk meer zouden moeten veranderen.141
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Door als museum in te spelen op de huidige problematiek rondom de economische crisis, speelt de museale
sector in op een hedendaags probleem waar vanuit verschillende hoeken van de samenleving naar gekeken
wordt. Uit de quick scan kwam duidelijk naar voren dat een aantal musea best een dergelijk project zou
willen ondernemen maar dat zij belemmerd worden door een gebrek aan tijd, geld en menskracht. Binnen
de onderstaande beschrijvingen zijn deze aspecten dan ook meegenomen om een gebruiksvriendelijk
hulpmiddel te creëren.

5.2 Mogelijkheden binnen personeelsbeleid
David Fleming noemt als eerste in zijn betoog dat er gekeken moet worden naar het personeel van een
instelling, omdat zij een bijzonder grote invloed hebben op elke factor van het museumwezen. Hij noemt
dat er in de laatste jaren voornamelijk mensen werkzaam zijn in musea die hoog opgeleid zijn.142 Ook Mila
Ernst geeft aan dat musea zich ervan bewust moeten zijn dat zij voornamelijk een bepaalde groep mensen
aannemen. Hier ontkomt een museum vaak niet aan, maar het is wel belangrijk om zich hiervan bewust te
zijn. Door ook mensen met een ander perspectief en een andere achtergrond het museum binnen te halen
wordt het voor musea wellicht makkelijker om nieuwe groepen te bereiken.143 Jocelyn Dodd zegt hierover
in het artikel Interactivity and Social Inclusion, dat het voor museummedewerkers lastig is om te zien in
hoeverre musea groepen uitsluiten door hun professionele interesse, kennis en ervaring.144 Richard Sandell
voegt hieraan toe dat museummedewerkers volgens hem niet tegenstander zijn van het betrekken van
nieuwe doelgroepen, maar dat ze simpelweg niet goed weten hoe ze deze groepen zouden moeten
bereiken. 145 Museum Het Dolhuys kan hiervoor als een voorbeeld dienen aangezien zij niet enkel
werknemers hebben met een museale achtergrond maar medewerkers met uiteenlopende kennis. Mijn
visie is dat musea bewuster om zouden moeten gaan met dit gegeven. Dit kan op verschillende manieren
toegepast worden door zoals hieronder genoemd meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met externe
partijen zoals welzijnswerkers maar ook door specifiek te zoeken naar stagiaires en vrijwilligers die een
andere achtergrond hebben dan de gemiddelde museummedewerker.
Om de kloof tussen de museummedewerkers en de samenleving te verkleinen zijn er verschillende
oplossingen. Zo geeft Liane van der Linden als oplossing om vaker een co-productie aan te gaan met
verschillende partners. Binnen de hedendaagse erfgoedpraktijk is het belangrijk om voortdurend een
samenspel aan te gaan met mede-eigenaren en medeproducenten. Door deze werkwijze is men verzekerd
van een breed draagvlak.146 Mila Ernst noemt als voorbeeld dat zij voor verschillende projecten hebben
samengewerkt met welzijnswerkers om een breder draagvlak te creëren. Musea moeten zich ervan bewust
zijn dat zij vaak een nogal gesloten organisatie zijn waarin de medewerkers veelal dezelfde achtergrond
hebben. Daarom is het interessant om samen te werken met welzijnswerkers. 147 Bij Stadsmuseum
Zoetermeer wordt er bijvoorbeeld per tentoonstelling gekeken wie iets zou kunnen toevoegen en aan de
hand daarvan gaan ze samenwerkingsverbanden aan met bepaalde ZZP-ers .
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Liane van der Linden voegt hieraan toe dat een samenwerking met welzijnswerkers heel nuttig en
waardevol kan zijn. Echter kozen zij er tijdens haar werk bij Imagine IC en Kosmopolis Rotterdam bewust
voor, om ook samen te werken met een partner die een economisch belang had bij het in stand houden
van om een project. In die zin zijn woningbouwcorporaties zeer nuttige partners omdat zij ook belang
hebben bij wijkverbetering.148 Zodoende blijft er wanneer het project voor het museum is afgerond, een
partner over die de activiteiten kan voortzetten. Steven Kolsteren vertelt hierover dat het museum vaak
samenwerkt met het Alpha College in de buurt, een onderwijsinstelling, waar onder andere anderstaligen
onderwijs volgen. Door zo’n samenwerking bereikt het museum groepen die normaliter niet naar het
museum zouden komen. Daarnaast werkt een dusdanige samenwerking drempelverlagend.149
Reeds zijn manieren benoemd om het begrip rondom armoedeproblematiek te vergroten. Naast dat het
belangrijk is, dat het besef rondom dit onderwerp wordt vergroot , kan een museum ook iets bijdragen aan
deze problematiek door te kijken naar de mogelijkheid om sociale uitsluiting tegen te gaan bij mensen die
onder de armoedegrens leven. Richard Sandell noemt in zijn artikel Museums as agents of Social Inclusion,
dat musea een rol kunnen spelen bij het tegengaan voor sociale uitsluiting. 150 Naar mijn mening is dit
binnen de armoedeproblematiek een belangrijke rol die musea op zich zouden kunnen nemen, waar ze zelf
ook direct profijt van hebben. In hoofdstuk twee is er aandacht besteed aan de gevolgen van armoede,
waarbij vooral mensen die geen dagbesteding zoals werk hadden, aangaven dat zij in een sociaal isolement
raakten doordat zij veel vrije tijd hebben, maar tegelijkertijd geen geld om activiteiten te ondernemen.
Mila Ernst zegt hierover dat musea hun maatschappelijke taak op zich moeten nemen. Musea zouden nog
veel kunnen betekenen voor vrijwilligers, re-integranten en bijvoorbeeld meer stageplaatsen aan kunnen
bieden voor onder andere VMBO’ers.151 Het is interessant om aandacht te besteden aan de functie van
vrijwilligers en de mogelijkheid om re-integranten in te schakelen binnen een museum.
Hoewel het vinden van werk geen garantie is voor het ontstijgen van armoede, is dit wel de meest
voorkomende manier om uit de armoede te klimmen. Door middel van een werkervaringsplek of een reintegratie project kan een museum bijdragen aan dit traject. In samenwerking met de plaatselijke gemeente
of het UWV zou er gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid van een re-integratieproject, uitgevoerd
binnen en onder leiding van een museum. Zo heeft museum Het Dolhuys vorig jaar meer dan 30 mensen
door middel van samenwerking met een externe organisatie richting betaald werk geholpen. 152 Ook bij
Stadsmuseum Zoetermeer en Erfgoedcluster Weert werken zij met re-integranten. Zodoende besteedt een
museum aandacht aan zijn maatschappelijke functie, hebben zij meer mankracht in huis en loopt er binnen
het museum een meer divers palet aan werknemers rond.
Datgene wat geldt voor re-integranten geldt ook voor vrijwilligers. Door mensen een vrijwilligerswerkplek
aan te bieden waar zij iets kunnen bijdragen, wordt de zingeving van het bestaan van deze mensen vergroot.
Zodoende kan de sociale en de psychologische toestand van een individu aanzienlijk verbeteren.
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5.3 Armoedeproblematiek en de collectie
In het artikel van David Fleming geeft hij aan dat er binnen het museum niet alleen gekeken moet worden
naar het personeel, maar dat in het kader van maatschappelijk beleid ook de collectie van belang is. Musea
moeten stilstaan bij het feit wat ze verzamelen en wat de reden daarvan is.153 Museum Rotterdam en het
Tropenmuseum hebben een aantal jaar geleden ervoor gekozen om hun verzamelbeleid aan te passen en
meer nadruk te leggen op immigratiestromen tijdens de 20e eeuw en de effecten daarvan die in Amsterdam
en Rotterdam leidden tot een multiculturele samenleving.154 Zodoende is toen in Museum Rotterdam het
project De stad als muze tot stand gekomen, waarbij de nadruk lag op de participatie van de omgeving waar
ook een aangepast collectiebeleid door tot stand kwam. De Britse schrijver Graham Black zegt hierover het
volgende: musea moeten zorgen dat minderheidsgroepen niet alleen betrokken worden bij het museum,
ze moeten ook gerepresenteerd zijn in de collectie.155
Bij het collectiebeleid gaat het niet alleen om de verandering in het werven van nieuwe objecten, maar kan
er ook gekeken naar de betekenis van een object. Liane van der Linden reageert op de vraag of het voor
musea moeilijker is om in te spelen op maatschappelijke problematiek doordat zij vastzitten aan een
collectie, met het antwoord dat dit vooral inventiviteit vraagt van de museummedewerkers. Hieronder
twee voorbeelden van een alternatieve manier van kijken naar een object:




Amsterdam Museum. Tijdens een project Kind en opvoeding, waarbij cursisten opdrachten maken
over 'het kinderleven in de geschiedenis’, aan de hand van de collectie van het Amsterdam
Museum. Bij dit programma werd de collectie vanuit een andere invalshoek benaderd. 156
Zodoende kan de huidige collectie van een museum op verschillende wijze gebruikt worden. De
collectie van een museum krijgt op deze manier ook een andere, bredere waarde.
Gemeentemuseum Den Haag. Een ander voorbeeld van een dergelijke inventieve manier van
omgaan met het werk van Piet Mondriaan ‘Victory Boogie Woogie’ (1942-1944) verliep als volgt:
het Gemeentemuseum Den Haag heeft een combinatie gemaakt van dit kunstwerk en de kleuren
van ADO, de Haagse voetbalverenging. Dit sprak bij ADO fans heel sterk tot de verbeelding en was
daardoor een groot succes. Vijf jaar geleden waren dit soort verbanden nog minder gebruikelijk
maar tegenwoordig zijn dit soort samenwerkingen veel meer geaccepteerd.157

Objectwerving kan ook vanuit een meer participatieve invalshoek bekeken worden. Van deze methode is
Stadsmuseum Zoetermeer een goed voorbeeld. In 2008 organiseerde zij de tentoonstelling Give and take,
waarbij de inwoners van Zoetermeer gevraagd werden om een voorwerp aan het museum te schenken wat
volgens hen een plaats zou moeten hebben in de geschiedenis van Zoetermeer. 158 Daarnaast werkt
Stadsmuseum Zoetermeer met een kast waarin een bewoner van Zoetermeer zijn verzameling ten toon kan
stellen.159 Op deze wijze tracht het museum om de inwoners van Zoetermeer actief te betrekken bij hun
museum.
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Ondanks dat het interessant is om te kijken hoe ook een verzamelbeleid maatschappelijker geëngageerd
kan worden, is naar mijn mening dit niet direct de beste manier om armoedeproblematiek te ondersteunen.
Door dit soort initiatieven te koppelen aan bijvoorbeeld een gratis toegangskaartje of een coupon voor een
gratis kop koffie in het museumcafé kan je als museum binnen het verzamelbeleid er wel enige aandacht
aan besteden, maar naar mijn inzien is dit niet de beste ingang voor het betrekken van
armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea.

5.4 Armoedeproblematiek verwerken in de programmering
David Fleming noemt dit onderdeel van de verandering the way they have been run, wat vertaald kan
worden als de programmering, omdat daar zowel de tentoonstellingen onder vallen als andere extra
activiteiten die een museum onderneemt. David Fleming spreekt in dit onderdeel ook over de drempels die
mensen ervaren om een museum te betreden en de drempels die nog in het museum aanwezig blijven.160
Zodoende moet er dus rekening gehouden worden met de sociale en psychologische gevolgen van
armoede. Door hier binnen de programmering op in te spelen wordt het voor een museum ook interessant
om hier iets mee te doen.
Eerder werd al genoemd dat er in het Amsterdam Museum aandacht kwam voor projecten waarin de focus
meer lag op het overbrengen van vaardigheden in plaats van het overbrengen van geschiedenis.161 Door
middel van zo’n verandering kan er binnen de context van een tentoonstelling ook meer ruimte zijn voor
de doelgroep mensen die onder de armoedegrens leven. Het is niet de bedoeling om armoedeproblematiek
toe te passen als onderwerp van een tentoonstelling, daar leent dit onderwerp zich niet voor. Zowel uit de
verschillende literatuur als uit de verschillende diepte-interviews kwam duidelijk naar voren dat mensen
niet uitgenodigd willen worden omdat zij onder de noemer armoede vallen.
Alle musea waarmee is gesproken geven aan dat zij nooit specifiek iets hebben gedaan waarbij
armoedeproblematiek het onderwerp of het thema was. Eerder is het project Over leven in Carnisse, al
genoemd waarbij armoede wel degelijk een rol speelde, maar de echte focus lag op het creëren van cohesie
in de wijk. Ook bij het project De vrouwen van de Velden, een project waarbij aandacht werd besteed aan
een groep van zeven vrouwen, die zich inzetten voor hun buurt tijdens een ingrijpende herstructurering,
werd er aandacht besteed aan het onderwerp financiën, maar dit diende niet als ondersteuning voor deze
problematiek.162 Ook Stadsmuseum Zoetermeer heeft nooit impliciet iets gedaan met het betrekken van
mensen die onder de armoedegrens leven. Binnen hun huidige tentoonstelling Durf te dromen, ligt de focus
op empowerment waardoor de nadruk wordt gelegd op een positief gevoel. Gemeentemuseum Den Haag
heeft gedurende enkele jaren elk half jaar een ander stadsdeel in de schijnwerpers gezet. In deze periode
mogen de bewoners van het stadsdeel gratis naar het museum en was er een samenwerking tussen
organisaties uit de buurt zoals winkeliers, kerkgenootschappen en scholen. Op deze manier probeerde
Gemeentemuseum Den Haag nieuw publiek te trekken en de buurtbewoners bekend te maken met het
museum.163
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Zodoende moet armoedeproblematiek niet als thema van een programma onderdeel genoemd worden,
maar kan het onderwerp wel ‘in de context van’ geplaatst worden en kan er wel over nagedacht worden,
hoe er iets met deze doelgroep georganiseerd kan worden. Liane van der Linden zegt hierover dat musea
best het gesprek aan zouden kunnen met welzijnswerkers om te kijken waar deze doelgroep behoefte aan
heeft maar dat zij ook moeten kijken hoe deze groep geprikkeld kan worden.
Daarnaast is het ook mogelijk om mensen die onder de armoedegrens leven uit te nodigen vanuit een
andere motivatie, zoals het aanbieden van een workshop voor mensen die momenteel geen baan hebben.
Op deze wijze biedt een museum op een alternatieve wijze een programma aan voor deze doelgroep. Door
vanuit deze invalshoek te kijken naar het betrekken van armoedeproblematiek zijn er opeens veel meer
mogelijkheden zoals het aanbieden van cursussen, het samenwerken met specifieke wijken of op een
andere wijze een doelgroep betrekken.
Het is belangrijk om mee te nemen dat er een groot verschil in professionaliteit is tussen grotere
gemeentelijke musea zoals het Amsterdam Museum en Museum Rotterdam en kleinere musea zoals
Erfgoedcluster Weert. Het opzetten van bovengenoemde activiteiten is wellicht voor een kleiner museum
niet mogelijk, maar uitsluitend voor een museum waar meer werknemers actief zijn.

5.5 Het betrekken van het publiek
Over het betrekken van een het publiek zegt David Fleming het volgende: musea moeten zich realiseren
dat ze momenteel vooral een bepaald deel van de bevolking bereiken. Hoewel musea meestal door
gemeenschapsgeld betaald worden, betekent dit niet dat zij ook alle doelgroepen aanspreken.164 Er zijn
verschillende manieren waarop een museum kan proberen om de doelgroep mensen die onder de
armoedegrens leven als publiek te bereiken. Graham Black noemt dat er voor mensen die normaal niet naar
musea gaan een behoorlijke drempel is en dat musea daar rekening mee moeten houden.165 Ook Trudi
Nederland geeft aan dat alleen een activiteit gratis maken meestal niet genoeg is. Doordat deze groep vaak
weinig contact heeft met mensen die wel musea bezoeken in hun vrije tijd, zullen zij ook minder snel een
bezoek brengen aan een museum.166
Zodoende is een gratis toegangskaartje voor mensen die onder de armoedegrens leven een mooi initiatief,
maar zal nog niet direct effect hebben. Graham Black zegt hierbij dat een belangrijk onderdeel van een
dusdanige verandering moet zijn, dat musea gaan uitstralen dat bepaalde doelgroepen welkom zijn. Niet
alleen op een oppervlakkige manier, maar in alle facetten van het beleid.167 Het is niet alleen belangrijk dat
er gekeken wordt naar de programmering van een museum, het is ook van belang dat er aandacht is voor
drempels die mensen ervaren voor een museumbezoek. De discussie over gastvrijheid bij musea is een
discussie die momenteel al wel gevoerd wordt, maar die toch lastig in de praktijk te brengen blijft. Het staat
voorop dat musea zeker gastvrij willen zijn, maar dat de wijze waarop dit in de praktijk kan worden gebracht,
is nog ingewikkeld.168 Meneer Börger zegt hierover dat het Museum Rotterdam heel sterk op zoek is naar
de betekenis van gastvrij zijn. Daarvoor moet een museum vanuit de ogen van een niet-bezoeker naar het
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museum kijken. Er zijn ontzettend veel drempels om het museum te betreden, alleen al te beginnen bij de
entree. Daarbij is het ook nog zo dat binnen de museale sector er voornamelijk, bijna alleen maar, blanke
mensen werken.169 Niet alleen voor het betrekken van de doelgroep mensen die onder de armoedegrens
leven, maar voor een groter scala aan groepen is dit een belangrijk gegeven om mee te nemen.
Musea zouden op zoek kunnen gaan hun rol in armoedeproblematiek en zodoende proberen om een plaats
te creëren voor mensen die onder de armoedegrens leven om naartoe te gaan. Dit zou kunnen zijn op een
vaste basis in de vorm van een vrijwilliger of een re-integrantenwerkplek, maar het is ook mogelijk te
organiseren, dat er bijvoorbeeld wekelijkse bijeenkomsten zijn voor deze groep mensen om samen iets te
ondernemen. Het is belangrijk om zich te realiseren dat de groep mensen die onder de armoedegrens leven
niet als zodanig uitgenodigd willen worden. Zoals ook bij het bovenstaande onderdeel werd genoemd kan
deze groep beter uitgenodigd worden vanuit een andere invalshoek waarbij armoedeproblematiek niet het
thema is, maar wellicht wel in de context is verwerkt.
Musea zouden ook kunnen kijken naar manieren om deze doelgroep als bezoekers binnen te krijgen door
ze iets aan te bieden waardoor deze groep geprikkeld wordt om ook een bezoek te brengen aan een
museum. Hieronder twee voorbeelden om nieuwe doelgroepen te stimuleren om een bezoek te brengen
aan het museum;


Een één euro ontbijt in het museumcafé á la Hema, Ikea en V&D. Wanneer iemand tussen 9.00 en
10.00 uur ’s ochtends het Hema café binnenwandelt wordt je overvallen die de drukte. Dit heeft
de Hema te danken aan hun ludieke 1 euro ontbijt waar veel mensen op af komen.170 Op dit ontbijt
komen allerlei verschillende doelgroepen af. Door een soortgelijk initiatief maandelijks (of
wekelijks) te organiseren in het museumcafé, zouden musea hele nieuwe doelgroepen kunnen
bereiken. Zelfs wanneer deze nieuwe groep nog niet direct het museum zelf bezoekt, zijn ze dan
wel al over de drempel van het museum heen geweest. Door een relatief gezond ontbijt aan te
bieden, speelt het museum daarnaast ook in op de fysieke gevolgen van armoede.



Gratis koffie of maaltijd in het museumcafé. In verscheidene landen zijn er momenteel acties
waarbij mensen bij hun eigen bestelling ook voor een tweede persoon koffie betalen, deze hype
wordt aangeduid met suspended coffee. In een artikel hierover zegt loodgieter John Sweeney: ‘It's
not just an idea for the homeless. I've been in situations where I've been out of work, freezing, and
would have loved nothing more than a cup of coffee, but couldn't afford one.’ 171 Ook musea
zouden hieraan bij kunnen dragen door mee te werken aan dit participatie project. Een museum
kan dan zelf zoeken naar een passende wijze om die extra koffie te distribueren.
Een alternatief van de suspended coffee, is om bij het museumcafé een spaarpotje neer te zetten
waar mensen geld in kunnen stoppen voor een bepaald doel, zoals bijvoorbeeld het vervoer voor
kinderen uit een achterstandswijk naar het museum. Museumbezoekers zijn vaak hoog opgeleide
mensen, die wellicht best een bijdrage willen leveren aan een dergelijk doel.
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Tijdens de quick scan gaven verscheidene musea aan, regelmatig vrijkaartjes te distribueren bij
organisaties zoals de Voedselbank of Jarige Job. Op deze manier toont het museum dat ook deze
mensen welkom zijn in het museum, ondanks dat zij het wellicht niet kunnen betalen.

Dit zouden mooie initiatieven zijn voor musea om armoedeproblematiek te betrekken binnen de uitvoering
van hun beleid. Liane van der Linden zet wel een kritische kanttekening bij de vraag, of musea mensen die
een bestaan hebben onder de armoedegrens, wat te bieden hebben. Het is interessant voor musea om op
zoek te gaan naar hun rol binnen deze problematiek, maar de conclusie zou volgens mevrouw van der
Linden wel eens kunnen zijn dat zij hierbinnen geen rol moeten en kunnen spelen.172
Desondanks is mijn persoonlijke mening dat gemeentelijke musea, juist omdat zij vaak vanuit hun visie en
missie de omgeving willen betrekken, ook zouden moeten zoeken naar manieren, hoe zij kunnen bijdragen
aan problematiek die speelt in de omgeving, zoals armoede maar ook andere problematiek. De
sociaalmaatschappelijke component wordt binnen musea vaak genoemd, dus het zou ook concreet
toegepast moeten worden.

5.6 Het vervullen van de behoeften van mensen met armoedeproblematiek
In het eerste hoofdstuk werd de behoeftepiramide theorie van Abraham Maslow besproken. Hij noemde
hierbij de volgende belangrijke behoeften; lichamelijke (fysiologische) behoeften, behoefte aan veiligheid
en zekerheid, behoefte aan sociaal contact, behoefte aan waardering en erkenning en zelfontplooiing.
Daarbij werd gesteld dat armoede niet enkel effect heeft op de lichamelijke (fysiologische) behoeften, maar
ook doorebt in andere behoeften. Daarnaast is het belangrijk om mee te nemen dat er in Nederland een
behoorlijk stigma rondom armoede zit. Zodoende ervaart een groot deel van mensen die onder de
armoedegrens leven veel schaamte (73%). Daar moet rekening mee gehouden worden tijdens het
betrekken van deze doelgroep. Mensen willen niet uitgenodigd worden onder de noemer armoede, maar
er kan wel gekeken worden hoe gemeentelijke musea vanuit hun missie en visie armoedeproblematiek
kunnen ondersteunen.
Wanneer een museum mensen die onder de armoedegrens leven naar zich toe wil trekken, kunnen zij aan
de hand van de drie gevolgen (zie hoofdstuk 2) dit benaderen. Gemeentelijke musea zouden moeten zoeken
hoe ze aan de hand van de sociale gevolgen, fysieke gevolgen en psychologische gevolgen een bijdrage aan
ondersteuning van deze groep kunnen leveren.

Samenvatting
Gemeentelijke musea kunnen wellicht niet dienen als oplossing voor armoedeproblematiek, maar zij
kunnen wel degelijk een ondersteuning bieden voor de groep mensen, die hieronder gebukt gaat. Allereerst
is het belangrijk dat er bij een museum draagvlak is voor het betrekken van deze problematiek. Naar
aanleiding van dit draagvlak is er vanuit het kader dat David Fleming in zijn artikel Positioning the museum
for social inclusion openbaart, een hulpmiddel gecreëerd voor gemeentelijke musea om zicht te krijgen op
mogelijkheden om armoedeproblematiek te betrekken in hun museum. Dit gebeurt aan de hand van de
volgende subcategorieën: personeel, collectie, programmering en publiek. Binnen deze vier onderdelen
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wordt er gekeken op wat voor wijze ondersteuning kan worden geboden bij de sociale, psychologische en
fysieke gevolgen van armoede .
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Conclusie
Sinds Nederland in 2007 in een economische crisis is geraakt, is er een groeiend aantal mensen onder de
armoedegrens terecht gekomen. Vanuit verschillende hoeken van de samenleving wordt geprobeerd om
armoede tegen te gaan, maar vooral om mensen die onder de armoedegrens leven te ondersteunen.
Voorbeelden hiervan zijn organisaties zoals de Voedselbank en stichting Jarige Job. Zodoende leek het mij
interessant om te onderzoeken of het mogelijk was om ook vanuit de museale sector hier een bijdrage aan
te leveren. Naar aanleiding van deze interesse is er vooronderzoek gedaan naar armoedeproblematiek en
de relatie hiermee tot de museale sector. Aldus kwam de volgende probleemstelling tot stand.

Hoofdvraag
Tijdens dit onderzoek lag de focus binnen de museale sector op musea die van oorsprong uit dichter bij de
samenleving staan, gemeentelijke musea. Zodoende kwam de volgende hoofdvraag tot stand: ‘Hoe kan het
begrip en besef van de complexiteit van armoede vergroot worden bij gemeentemusea met als doel om ze
te betrekken bij deze problematiek?’. Het beantwoorden van deze vraag is tweedelig, namelijk een helder
beeld creëren van de stand van zaken rondom het besef en begrip bij gemeentelijke musea over
armoedeproblematiek én een hulpmiddel te ontwerpen voor gemeentelijke musea om
armoedeproblematiek toepasbaar te maken in het museum. Daarbij is het van belang om te realiseren dat
het wellicht niet de taak is van gemeentelijke musea om armoedeproblematiek te bestrijden, maar zij
zouden zich wel meer kunnen realiseren hoe zij een ondersteuning kunnen bieden aan deze mensen.

Armoedeproblematiek
Als eerste is er gekeken naar de betekenis van armoedeproblematiek in Nederland. Het is belangrijk om bij
armoedeproblematiek te beseffen dat mensen die in armoede leven, een bepaalde schaarste ervaren. Deze
schaarste blijft niet enkel beperkt tot de financiële schaarste die mensen ervaren, maar moet breder
bekeken worden. Vandaar dat er binnen het overheidsbeleid ook een verschuiving heeft plaatsgevonden
van ‘het bestrijden van armoede’ naar ‘het tegengaan van sociale uitsluiting’, om aan te duiden dat
achterstelling niet enkel een financieel probleem is. In dit onderzoek is er gekeken naar de fysieke,
psychologische en sociale gevolgen van armoedeproblematiek. Deze onderverdeling is belangrijk omdat
deze het mogelijk maakt om een ondersteuning te bieden aan de effecten van armoede. In de praktijk is te
zien dat de sociale, psychologische en fysieke gevolgen direct met elkaar verweven zijn en elkaar
versterken. Wanneer iemand last heeft van schaamte (een psychologisch gevolg), zal deze persoon ook op
sociaal vlak hier gevolgen van merken.
Daarnaast is het opvallend dat sommige mensen en/of groepen een grotere vatbaarheid hebben om in
armoede terecht te komen. Zo zijn er individuele, sociale en maatschappelijke factoren die ofwel
beschermend ofwel risico gevend kunnen werken. Naarmate iemand langer in een armoedesituatie leeft,
waarbij in Nederland een lange termijn grens vier jaar is, wordt de kans om uit de armoedesituatie te komen
steeds kleiner en worden de effecten van armoede ook heviger.
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Besef en begrip over armoedeproblematiek
Het besef en begrip omtrent armoedeproblematiek valt onder te verdelen in twee parten, ten eerste het
besef en begrip van armoedeproblematiek binnen de literatuur en aansluitend daaraan de bevindingen van
het besef en begrip van gemeentelijke musea over armoedeproblematiek.
Er heeft een verandering plaatsgevonden in de manier waarop musea omgaan met hun publiek, collectie
en programmering. Waar musea vroeger vooral een instituut waren dat diende als nationaal geheugen, zijn
musea tegenwoordig veel actiever bezig met het betrekken van hun community en participatie daarvan.
Hierbinnen past ook de social inclusion-trend, een beleid dat oorspronkelijk moest dienen om aandacht te
besteden aan de financiële, sociale en culturele gevolgen van armoedeproblematiek. Ondanks deze
verandering blijft er in de museale sector weinig aandacht voor armoedeproblematiek. In het Britse beleid
is er vanuit het bestrijden van armoedebeleid ook ruimte voor de museale sector om hier een rol in te
spelen door hun punten: het promoten van een gezonde samenleving (fysieke gevolgen) en het bestrijden
van werkeloosheid (sociale en psychologische gevolgen). Desalniettemin lijkt binnen de literatuur de focus
binnen het social inclusion-beleid voornamelijk te focussen op de sociale gevolgen van
armoedeproblematiek.
Vervolgens is er door middel van twee meetinstrumenten gekeken naar het besef en begrip over
armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea. Om te beginnen is er een quick scan gedaan bij diverse
gemeentelijke musea om een beeld te krijgen van het begrip en besef over dit onderwerp. De belangrijkste
resultaten van de quick scan waren dat wel degelijk een aantal musea nadenkt over hoe zij iets zouden
kunnen betekenen voor deze doelgroep. Echter blijft dit veelal beperkt tot samenwerking met een stadspas
en het distribueren van vrijkaartjes aan de Voedselbank. De musea geven aan dat de voornaamste reden
hiervoor is dat zij beperkt tijd en budget hebben.
Daarna zijn er diepte-interviews afgenomen bij vier gemeentelijke musea en met vijf andere professionals
uit het werkveld. Met deze mensen is gesproken over de volgende onderwerpen: de houding van musea
tegenover het betrekken van nieuwe doelgroepen, de motivatie om armoedeproblematiek toch binnen het
takenpakket te laten vallen van gemeentelijke musea en de mogelijkheden en struikelpunten bij het
betrekken van deze doelgroep. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid een hulpmiddel voor
gemeentelijke musea in de vorm van mogelijkheden waar zij naar zouden kunnen kijken wanneer ze deze
doelgroep willen bereiken.
Naar aanleiding van zowel het bestuderen van de literatuur en de verschillende informatie die ingewonnen
is bij musea kunnen de volgende conclusies getrokken worden over het besef en begrip van gemeentelijke
musea over armoedeproblematiek. Bij gemeentelijke musea staat het betrekken van armoedeproblematiek
in het museum niet hoog op de agenda. Er kan dus gesteld worden dat het begrip en besef rondom dit
onderwerp niet heel groot is en dat er hierbinnen zeker ruimte is voor groei. Musea hebben een
maatschappelijke rol in onze samenleving omdat zij (vaak) gefinancierd worden door gemeenschapsgeld,
dus daarbinnen zouden zij zich eigenlijk moeten verheffen boven hun maatschappelijke taak om te dienen
als het Nederlands geheugen, maar zouden zij ook kunnen en moeten kijken naar de verbindende en
educatieve waarde die zij zouden kunnen bieden aan een doelgroep zoals mensen die onder de
armoedegrens leven.
Armoedeproblematiek is een onderwerp dat voor museummedewerkers ver weg van het museum staat.
Het is een onderwerp dat binnen de museale sector niet direct tot de verbeelding spreekt. Wanneer er
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tijdens bespreking van dit onderwerp dieper op in werd gegaan, bleek dat veel musea vooral kijken naar
het financiële onderdeel van armoede, terwijl armoedeproblematiek veel meer omvat dan enkel een
financiële drempel.

Motivatie voor musea om met deze doelgroep te werken
Vervolgens is er gekeken op wat voor manier er draagvlak gecreëerd kon worden voor het betrekken van
mensen die onder de armoedegrens leven.


Zoals zojuist al werd genoemd hebben musea een maatschappelijke taak aangezien zij betaald
worden door gemeenschapsgeld. Deze taak zouden zij op zich kunnen nemen door een bijdrage te
leveren aan het ondersteunen van deze problematiek.
Een museum moeten het nut inzien van zijn bijdrage. Het beleven van kunst en cultuur heeft een
positief effect op de mens. Op deze manier kan een museum met zijn kernproduct een bijdrage
leveren aan armoedeproblematiek.
Gemeentelijke musea hebben een andere rol dan andere musea omdat zij dichter bij de bezoeker
staan en vaak ook in hun doelstelling aangeven de directe omgeving te willen betrekken bij het
museum.





Advies
Het betrekken van armoedeproblematiek gaat verder dan de social inclusion-trend van de afgelopen jaren.
Musea moeten actief iets veranderen in hun beleid om deze doelgroep te bereiken en te kunnen
ondersteunen. De eerste stap is dat bij gemeentelijke musea het begrip over armoedeproblematiek
vergroot moet worden.
Het betrekken van armoedeproblematiek bij gemeentelijke musea gaat verder dan alleen een social
inclusion-beleid. Ondanks dat deze nauw met elkaar samenhangen, lijken musea binnen het social inclusionbeleid zich vooral bezig te houden met bezoekersaantallen en niet meer met social inclusion zoals het
oorspronkelijk tot stand kwam, als een middel om armoede tegen te gaan. Vandaag de dag is er een grote
afstand tussen social inclusion en armoedeproblematiek in musea.
Mensen die het financieel gezien niet breed hebben, ervaren vaak veel schaamte voor hun situatie. Het is
dus belangrijk om deze groep niet als zodanig uit te nodigen. Als musea deze doelgroep willen bereiken dan
is het belangrijk dat ze niet alleen kijken naar de sociale gevolgen binnen de armoedeproblematiek, maar
ook rekening houden met de volgende twee gevolgen: fysieke gevolgen en psychologische gevolgen.
Het advies voor desbetreffende gemeentelijke musea is verdeeld onder vier categorieën, naar het
voorbeeld van David Fleming in zijn artikel Positioning the museum for social inclusion. Bij deze handreiking
is rekening gehouden met informatie die uit het literatuuronderzoek is gekomen en met de diepteinterviews die gehouden zijn met de professionals uit het werkveld. Hieronder is een concrete handreiking
voor gemeentelijke musea:



Werknemers:
Musea moeten kijken naar de diversiteit binnen hun personeel en daar bewust mee
omgaan. Wanneer in een museum voornamelijk mensen met dezelfde achtergrond
aanwezig zijn, heeft dit effect op veel facetten van het museum.
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Het is raadzaam om te zoeken naar de mogelijkheid om ook mensen met andere
achtergronden binnen te halen of door co-productie. Dit kan ook door middel van
samenwerkingsverbanden of vrijwilligers.
 Het aanbieden van stages en re-integrantenplekken. Daarnaast kijken naar mogelijkheid om
vrijwilligers te betrekken. Op deze manier kan een museum direct bijdragen aan het
tegengaan van sociale uitsluiting op een duurzame manier.
Collectie:
 Wervingsbeleid. Een museum moet bewust kijken naar de objecten die zij verzamelen. Er
kan bijvoorbeeld gekeken worden of iedere groep die in de omgeving woont,
gerepresenteerd wordt in de collectie.
 Er kan op een alternatieve wijze gekeken worden naar objecten binnen de collectie. De
waarde van een schilderij hoeft niet alleen bepaald te worden door de historie, maar kan
wellicht ook een ander doel dienen.
 Objectenwerving vanuit een participatieve invalshoek. Bij het werven van nieuwe objecten
er gekeken kunnen worden naar de bijdrage die het publiek daaraan kan leveren.
Programmering:
 Armoede kan een rol spelen binnen een programma, maar niet als doel van het programma.
Mensen willen niet uitgenodigd worden omdat zij niet kapitaalkrachtig zijn. Zodoende kan
er wel gekeken worden naar het betrekken van een bepaalde wijk of groep waarvan bekend
is dat daar vaker armoedeproblematiek voorkomt. Zo wordt er rekening gehouden met de
psychologische gevolgen van armoedeproblematiek.
 Programma’s waarbij de focus ligt op het overbrengen van vaardigheden. Een
tentoonstelling hoeft niet enkel te gaan over het overbrengen van historie, maar kan ook
een vaardigheid introduceren zoals het leren van taal.
Publiek
 Uitstralen dat bepaalde groepen welkom zijn. Het bezoeken van een museum behelst voor
sommige mensen een behoorlijke drempel. Het is goed om dit als museum te realiseren en
er wellicht iets mee te doen.
 Het aanbieden van een goedkoop ontbijt (maandelijks of wekelijks) zoals de Hema en Ikea.
Op deze manier kan een museum nieuwe groepen bereiken en wordt er ingespeeld op de
fysieke gevolgen van armoede.
 Het introduceren van suspended coffee in het museumcafé. Door suspended coffee te
introduceren speelt het museum in op een wereldwijde trend en laten zij zien dat ze begaan
zijn met deze problematiek.
 Spaarpotje voor een goed doel. Door simpelweg een spaarpot neer te zetten in ofwel het
museumcafé ofwel bij de entree met een uitleg waar het geld voor bedoeld is, krijgen
mensen de mogelijkheid om een kleine donatie te doen.
 Vrijkaartjes distribueren naar organisaties zoals de Voedselbank en Jarige Job. Via deze weg
laat je mensen die het financieel niet breed hebben weten dat zij wel degelijk welkom zijn
bij het museum.
FIGUUR 12 - HANDREIKING VOOR GEMEENTELIJKE MUSEA

53

Literatuurlijst
Amsterdam Museum, ‘’Kind en opvoeding’’, http://www.amsterdammuseum.nl/kind-en-opvoeding.
Bakker, K., Pannebakker, M., & Snijders, J., Kwetsbaar en competent. Utrecht: NIZW, 1999
Belles J., projectmedewerkers museum Het Dolhuys geïnterviewd door T. Herfs op 7 mei 2014, te Haarlem
Black, G., The engaging museum: developing museums for visitor involvement. Routledge, 2005
Börger, J., medewerker educatiemedewerker Museum Rotterdam geïnterviewd door T. Herfs op 13 mei
2014 te Rotterdam.
Bregman, R. ‘’Waarom arme mensen domme dingen doen’’ https://decorrespondent.nl/511/waaromarme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd.
Briels, B., Ploegmakers, M., Van armoede wordt je ziek. Utrecht: Movisie, 2011
Brink, H., ‘’Armoede en sociale uitsluiting’’ www.divosa.nl.
Carmiggelt, S., ‘’Citaten met armoede’’ http://www.citaten.net/zoeken/citaten-armoede.html?page=2.
Centraal Bureau Statistiek, ‘’Lage-inkomensgrens’’ http://www.cbs.nl/nlNL/menu/methoden/begrippen/default.htm?ConceptID=889.
Centraal Bureau Statistiek, ‘’Musea; grootteklasse, bezoekersaantallen, personeel, regio 1995-2009’’
(versie 18 maart 2014),
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7433MUS&D1=0-11&D2=a,!14&D3=0,2,l&HD=100523-2316&STB=G2,T.
Choi, L., Financial stress and its physical effects on individuals and communities. San Francisco: Federal
Reserve Bank, 2009
Cultuurnetwerk, ‘’Museum zoekt verkering’’ (versie 14 april 2005),
http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/Socialinclusion2005.pdf.
Crutzen, O., Armoede in Nederland, 2013. Bunnik: Libertas, 2013
Daily Mail, ‘’ Buy a coffee for someone who can't afford it: The new donation scheme coming to cafes in
the UK‘’ (31 maart 2013), http://www.dailymail.co.uk/news/article-2301855/Charity-coffee-schemelaunches-UK-lets-drinkers-donate-lattes-need.html.
Dodd, J., Interactive learning in museums of art and design. Leicester, 2002.
Dodd, J., Sandell, R,. Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. RCMG:
Leicester, 2001, 10.
Engbersen, G., Vrooman, J., Snel E., Effecten van armoede. Amsterdam: AUP, 1998
Ernst, M., eigenaar bedrijf Cultuurgoed en oud-medewerker Amsterdam Museum geïnterviewd door T.
Herfs op 24 april 2014 te Amsterdam.
54

Fleming, D., ‘’Positioning the museum for social inclusion.’’ in: R. Sandell, Museums, society, inequality.
Leicester: Routledge, 2002. 224
Fleming, D., ‘’Social justice alliance for museums’’ http://sjam.org/.
Gemeente Amsterdam, ‘’Wat is stadspas?’’, http://www.amsterdam.nl/toerisme-vrijetijd/stadspas/stadspas-0/.
Groot, G. de, educatiemedewerker het Groninger Museum is geïnterviewd door T. Herfs op 6 mei 2014, te
Groningen.
Hagenaars, P., Blauwdruk | 4 musea en social inclusion. Amsterdam: Museumvereniging, 2005
Hoff, S., Uit de armoede werken. Den Haag: SCP, 2010
Hoff, S., Gaalen C., Soede, A., ed., Genoeg om van te leven. Den Haag: SCP, 2009
Hoff, S., Vrooman, C., Dimensies van sociale uitsluiting. Den Haag: SCP, 2011
Hooper-Greenhill, E., Sandell, R., Moussouri, T., Museums and social inclusion – the GLLAM report.
Leicester: University of Leicester, 2000
Jansen, I., Handreiking museumbeleid voor gemeenten. Bunnik: Libertas, 2004.
Jacobs, E., de Koekkoek, L., Reinders, C., ed., Meer dan waard. Amsterdam: Nederlandse
Museumvereniging, 2011
Jehoel-Gijsbers, G., Kunnen alle kinderen meedoen? Den Haag: SCP, 2009
Jehoel-Gijsbers, G., Smits, W., Sociale uitsluiting: een meetinstrument. Den Haag: SCP, 2009
Kelly, L., Gordon, P., Developing a community of practice: museums and reconciliation in Australia.
Routlegde: Oxon, 2002
Koek, M., Making the connection work, social inclusion in three dutch city museums. Reinwardt Academie:
Amsterdam, 2007, 11
Kolsteren, S., hoofd educatie het Groninger Museum is geïnterviewd door T. Herfs op 6 mei 2014, te
Groningen.
Koning, J. de, Collewet, M., Gravesteijn, J., Participatie en gezondheid. Rotterdam: SEOR, 2008
Kube – van Dijk, M., curator Stadsmuseum Zoetermeer geïnterviewd door T. Herfs op 29 april 2014, te
Zoetermeer.
Leighton, E., ‘’Creating museum programs with adults experiencing poverty’’ (versie 12 oktober 2012),
http://incluseum.com/2012/10/12/creating-museum-programs-with-adults-experiencing-poverty/.
Lemmens, J., teamleider Erfgoedcluster Weert geïnterviewd door T. Herfs op 13 mei 2014, te Utrecht.
Lent, D. van, ‘’Musea doen het goed: aantal bezoekers in 2013 fors gestegen’’ (versie 27 december 2013),
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/27/musea-doen-het-goed-aantal-bezoekers-in-2013-fors-gestegen/.
55

Linden, L. van der, ‘’Hedendaags erfgoed als coproductie’’, Boekman 96 (2013), 64-69
Linden, L. van der, voormalig directeur van Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC geïnterviewd door T.
Herfs op 28 april 2014, te Rotterdam.
Maslow, A., Hierarchy of Needs: A theory of Human Motivation. Psychological Review, 1943
Matarasso, F., Use or ornament? The Social Impact of Participation in the Arts. Gloucestershire: Comedia,
1997.
Meijer- van Mensch, L., van Mensch, P., New trends in museology. Museum of Recent History: Calje, 2011,
49
Minco, B., directie van Jeugdcultuurfonds geïnterviewd door T. Herfs op 24 maart 2014 te Amsterdam
Ministerie van OCW, Cultuur beweegt. Den Haag, 2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2013/06/11/cultuur-beweegt-de-betekenis-van-cultuur-in-een-veranderendesamenleving.html.
Ministerie van OCW, Kunst van het Leven. Den Haag, 2007.
http://www.cultuursubsidie.nl/downloads%20OCW/Kunst%20van%20Leven.pdf.
Ministerie van OCW, Meer dan Kwaliteit. Den Haag, 2011. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/notas/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-een-nieuwe-visie-op-cultuurbeleid.html.
Ministerie van OCW, Meer dan Som. Den Haag, 2004.
http://www.cultuursubsidie.nl/downloads%20OCW/Cultuurnota%202005-2008.pdf.
Ministerie van OCW, Samen werken, samen sterker. Den Haag, 2013.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/10/museumbriefsamen-werken-samen-sterker.html.
Nederland, T., deskundige op gebied van armoedeproblematiek in Nederland geïnterviewd door T. Herfs
op 10 maart 2014.
Newman, A., MacLean, F., ‘’Presumption, policy and practice’’, International Journal of Cultural Policy,
2004
Niemietz, K., Poverty in Britain, past and present. Oxford, 2009
Kendall, G., ‘’Museums can reduce poverty through engagement and learning’’ (versie 28 oktober 2013),
http://www.museumsassociation.org/news/28102013-ma-response-wales-poverty.
Kistemaker, K., Barometer van het stadsgevoel. Alkmaar: Netwerk Nederlandse Stadsmusea, 2011
Oosterbaan Martinius, W., Schoonheid, welzijn, kwaliteit. Kunstbeleid en verantwoording na 1945. Den
Haag: SDU, 1990
Phipps, S., The impact of poverty on health. Ottowa: CPH, 2003

56

Ploeg, J. van der, directeur Stadsmuseum Zoetermeer geïnterviewd door T. Herfs op 29 april 2014, te
Zoetermeer.
Pots, R., Cultuur, koningen, en democraten. Overheid & cultuur in Nederland. Amsterdam: Boom, 2010
ProfNews, ‘’Meer supermarkten sluizen reststromen door naar Voedselbank’’ (versie 17 april 2014)
http://www.profnews.nl/1026017/meer-supermarkten-sluizen-reststromen-door-naar-voedselbank.
Ranshuysen, L., Samenvatting: Het publiek van kleine musea. Amsterdam, 2001.
Sandell, R., Museums, society, inequality. Leicester: Routledge, 2002
Sandell, R., ‘’Social inclusion, the museum and the dynamics of sectoral change’’, Museum and Society,
Vol. 1 (2003), 45-62
Schuurman, M., Krober, H., Verdonschot, M., Armoede bij mensen met beperkingen. Nieuwegein: Kalliope
Consult, 2013
Simply Psychology, ‘’Maslow’s hierachy of needs’’, http://www.simplypsychology.org/maslow.html.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Armoedesignalement 2013. Den Haag: SCP, 2013
Soede, A., Naar een nieuwe armoedegrens? Den Haag: SCP, 2006
Spencer, N., Health consequences of poverty for children. Warwick: GMB, 2008
Steketee, M., Nederland, T., Mak, J., ed., Kinderen in armoede in Nederland. Utrecht: Verwey-Jonker
Instituut, 2013
Stichting Jarige Job, ‘’Niet elke verjaardag is een feestje’’ http://www.jarige-job.nl/over-stichting-jarigejob/.
Stresstest, ‘’Lichamelijk gevolgen van stress’’ http://stresstest.nl/lichamelijke_gevolgen.html.
Super sociaal, ‘’Over armoede?’’ http://www.supersociaal.nl/over-armoede.
Tay, L., Diener, E., Needs and subjective well-being around the world. Journal of Personality and Social
Psychology, 2011
Veld, P., ‘’Overzicht bezuinigingen op cultuur’’ (versie 26 oktober 2010),
http://kunstklimaat.wordpress.com/2010/10/26/overzicht-bezuinigingen-op-cultuur/.
Vrooman, C., Werkloos in crisistijd. Den Haag: SCP, 2009
Vuyk, K., ‘’De controverse over de waarde van kunst’’, Boekman 77 (2008), 6-12
Werkloosheidsmeter, ‘’De werkloosheid stijgt met 700 personen per dag’’ www.werkloosheidsmeter.nl.
Wikipedia. ‘’Chinese spreekwoorden’’ (20 april 2014),
http://nl.wikiquote.org/w/index.php?title=Chinese_spreekwoorden&action=history.
Wittenberg, D., ‘’Heel Nederland ontbijt bij de Hema’’, https://decorrespondent.nl/1071/heel-nederlandontbijt-bij-de-hema/71369298-22ba36ca.
57

Afbeeldingenlijst
1. T. Herfs, Overzicht interview in categorieën (2014).
2. Sociaal en Cultureel Planbureau, Hoogte van de lage-inkomensgrens en equivalentiefactor van
enkele huishoudenstypen (2013), afkomstig uit: Sociaal en Cultureel Planbureau,
Armoedesignalement 2013. (Den Haag, 2013), 18, fig. 2.1
3. A. Maslow, De behoeftepiramide van Maslow (1943), afkomstig uit: Wikipedia, ‘’Piramide van
Maslow’’ (versie 22 mei 2014). http://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow.
4. G. Jehoel-Gijsbers, W. Smits, Kenmerken van sociale uitsluiting als toestand (2009), afkomstig uit:
Jehoel-Gijsbers, G., Smits, W., Sociale uitsluiting: een meetinstrument. Den Haag: SCP, 2009. 22,
fig. 2.1
5. R. Sandell, Museums and the combating of social inequality: impact and process (2002), afkomstig
uit: Sandell, R., Museums, society, inequality. Leicester: Routledge, 2002. 5, fig. 1.1
6. J. Dodd, R. Sandell, The dimensions of social exclusion (2001), afkomstig uit: Dodd, J., Sandell, R,.
Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. RCMG: Leicester,
2001, 10.
7. T. Herfs, Aandacht voor armoede (2014).
8. T. Herfs, Interesse voor armoedeproblematiek (2014).
9. T. Herfs, Interesse in projecten rondom armoedeproblematiek in de toekomst (2014).
10. T. Herfs, Zicht op armoede in de omgeving (2014).
11. M. Schuurman, H. Krober, M. Verdonschot, Algemeen model van armoede (2013), afkomstig uit:
Schuurman, M., Krober, H., Verdonschot, M., Armoede bij mensen met beperkingen. Nieuwegein:
Kalliope Consult, 2013. 7, fig. 1
12. T. Herfs, Handreiking voor gemeentelijke musea (2014).

58

Bijlagen
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Bijlage 1: Lijst benaderde gemeentelijke musea
Nr.

Instelling:

Contactpersoon:

Reactie:

1.

Museum Hilversum

Veronique Jansen

v

2.

Drents Museum

Ellen ter Hofstede

v

3.

Stedelijk museum Coevoerden

4.

Stadsmuseum Woerden

5.

Stedelijk museum Vianen

6.

Museum Nagele

A. J. Geluk

v

7.

Museum Drachten

8.

Museum Hindeloopen

9.

Museum Joure

Hilly ten Wolde

v

10.

Fries museum

Emmi Visser

v

11.

Stadsmuseum Doetichem

12.

Historisch Museum Ede

13.

Stadsmuseum Harderwijk

14.

Historisch Museum Hedel

15.

Natuurmuseum Nijmegen

Gerard Mangnus

v

16.

Museum stad Appingedam

17.

Vestingmuseum Nieuweschans

Henk Meijer

v

18.

Groninger Museum

Steven Kolsteren

v

19.

Stadsmuseum Zoetermeer

Marjonne Kube - van Dijk

v

20.

Museum Asselt

21.

Museum aan het Vrijthof

Dafna Sassen

v

22.

Historiehuis Roermond

23.

Museum Vaals

24.

Streekmuseum Valkenburg

Rob Kooiman

v

25.

Gemeentearchief Venlo

Frans Hermans

v

26.

Limburgs Museum Venlo

27.

Gemeentemuseum Weert

Jac Lemmens

v

28.

Breda’s museum

Vera Hoogsteden

v

29.

Eindhoven Museum

Luc Eekhout

v

30.

Museum Jan Cunen

31.

Oorlogsmuseum Overloon

32.

Natuurmuseum Brabant

Suzanne Visser

v

33.

Stedelijk Museum Alkmaar

Ilse Rus

v

34.

Amsterdam Museum

Annemarie van Eekeren

v

35.

Museum Kennemerland

Ineke van Santen

v

36.

Historisch museum Haarlemmermeer

Janneke Oldenbeuving

v

37.

Westfries Museum

38.

Singer Laren

Tessa van Deijk

v
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39.

Nederlands Vestingsmuseum

40.

Purmerends Museum

Saskia van den Berg

v

41.

Volendams Museum

Monique

v

42.

Zaans Museum

43.

Stadsmuseum Almelo

44.

Rijksmuseum Twenthe

Karin Jongelen

v

45.

Historisch museum Hengelo

46.

Stedelijk Museum Zwolle

Anja van Zijl

v

47.

Mondriaanhuis

Joyce de la Croix

48.

Stadsmuseum IJsselstein

Sonja Stoel

v

49.

Centraal Museum

Manou Nonnekes

v

50.

Zeeuws Museum

51.

Wim Westphaal

v

52.

Gemeentelijk Archeologisch Museum
Zeeland
Gemeentemuseum Den Haag

53.

Museum Gouda

Marleen van Lanen

v

54.

Katwijks Museum

55.
56.

Museum Rotterdam
Stedelijk Museum Schiedam

Jacques Borger

v

57.

Stadsmuseum Tilburg

Jasmijn van der Hamsvoord

v

58.

Stedelijk Museum Kampen

Hanneke Nabers

v
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Bijlage 2: Vragenlijst
Onderzoek naar aandacht voor armoede binnen de museale sector
Hieronder is een korte vragenlijst te zien met een aantal multiple choice vragen en een aantal open vragen.
Het gele vlak is bedoeld om aan te geven wat bij de desbetreffende instelling van toepassing is. De
vragenlijst is bedoeld om een quick scan te maken van de interesse van de museale sector om de doelgroep
mensen die onder de armoedegrens leven te betrekken binnen hun instelling. Het invullen van de enquête
duurt ongeveer 5 minuten.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Naam instelling?
Naam respondent en functie
Hebt uw instelling ooit projecten gedaan rondom
social inclusion of bent u op een andere wijze actief
bezig met het betrekken van achterstandsgroepen
binnen de instelling?
Denkt uw instelling wel eens na hoe u iets voor de
armoedeproblematiek zou kunnen betekenen?
Besteedt uw instelling aandacht aan de doelgroep
‘mensen die onder de armoedegrens leven? Zo ja,
zou u dat kort toe kunnen lichten
Zo nee, wat is de reden dat de instelling daar geen
aandacht aan besteedt? Meerdere antwoorden
mogelijk.

Zou u in de toekomst het interessant vinden om aan
projecten mee te werken of te initiëren die
betrekking hebben op mensen die onder de
armoedegrens leven?
Kunt u kort beargumenteren waarom de instelling
dit wel of niet zou willen doen?
Heeft u er zicht op of er in de omgeving van uw
instelling armoede een omvangrijk probleem is?

Ja
Nee
Ja
Nee

Onvoldoende
beschikbare tijd
Onvoldoende budget
Geen interesse
Anders, namelijk…
Ja
Nee

Ja
Nee

Indien u bij vraag 4 ‘Ja’ hebt ingevuld zou ik u willen vragen om ook onderstaande vraag in te vullen.

10.

Zou ik in het vervolg contact op mogen nemen met
uw instelling over reeds gedane projecten omtrent
armoede?

Ja
Nee
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Bijlage 3: Antwoorden vragenlijst
1.
Museum:

2.
Respondent

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Nee

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek:

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

Museum
IJsselstein
Drents
Museum
Museum
Nagele

Sonja Stoel

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

*1

Museum Joure

Hilly ten
Wolde

Nee

Ja

*2

Gemeentearchief Venlo

Frans
Hermans

Ja

Nee

Nee

Erfgoedcluster
Weert

Jac
Lemmens

Ja, focus op
re-integratie

Ja

Elk jaar circa 5
integranten

Ellen ter
Hofstede
Anjo Geluk

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek:

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:

Nee

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:
Nee

Onvoldoende
tijd
Onvoldoende
tijd, budget en
interesse
Onvoldoende
tijd en budget

Nee

Zie 6.

Nee

Nee

Nee

Onvoldoende
mankracht en
aanleiding

Ja, mits
voldoende
capaciteit
Nee

Minimaal
budget en zie
5.
Missie:
laagdrempelig
museum zijn
Indien in
relatie met
doelstelling
Doen we al

Ja

Nee

Nee

Ja

*1: Onze toegangsprijs is zo laag en er zijn zo vaak dagen vrij toegankelijk, bovendien hebben alle vrijwilligers gratis toegang tot alle activiteiten dat er voor ieder
een mogelijkheid is het museum te bezoeken
*2: Wij hebben gratis (gezins) toegangskaartjes voor het museum gevoegd bij de pakketten van de Voedselbank rondom kerst.
Wij rekenen geen 1 euro tijdens het museumweekend, omdat dan juist meer mensen komen die geen entree kunnen betalen.

1.
Museum:

2.
Respondent

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Ja

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek:

Natuur-museum
Brabant
Fries Museum

Suzanne
Visser
Emmi
Visser

Ja

*3

Ja

Ja

Ja

‘Community art’
in achterstandsbuurten

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja, op woensdag
gratis
Nee

Rob
Kooiman

Nee

Nee

Nee

Luc
Eekhout

Ja

Nee

Nee

Onvoldoende
tijd
Onvoldoende
budget en
geen interesse
vanuit
doelgroep
Onvoldoende
tijd
Zijn geen
goedkoop, dus
geen drempel
Er heeft nog
nooit iemand
aan gedacht
Geen aparte
doelgroep

Museum
Hilversum
Archeologisch
museum
Zeeland
Museum land
van Valkenburg

Veronique
Jansen
Wim
Westphaal

Eindhoven
Museum

Ja, mits er
draagvlak is

Misschien
Nee

Ja

Ja

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:
Maar enkel op
lokale basis
*4

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:

Hangt af van
project
Armoede is
kleine groep in
omgeving
Wel, maatschappelijke
visie musea
Al bekend bij
de doelgroep

Nee

Nee
Ja

Ja

Nee

Nee

*3: We doen mee aan de gemeentelijke “Meedoenregeling”. Ook werken we soms samen met stichtingen die uitjes organiseren voor minder draagkrachtige
groepen (gratis openstelling) en we stellen vaker gratis toegangskaarten beschikbaar op incidentele basis.
*4: Als museum willen wij graag midden in de samenleving staan. Daar horen alle lagen van de bevolking bij. We merken echter dat in sommige lagen van de
bevolking simpelweg (nog) geen interesse in musea is. Activiteiten gaan daarom vaak niet door omdat er te weinig interesse is.
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1.
Museum:

2.
Respondent

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Nee

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek:

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek

Nee

1x per jaar
gratis

Nee

Ilse Rus

*5

Niet bewust

Niet bewust

Onvoldoende
budget, tijd en
interesse
vanuit
doelgroep
Onvoldoende
tijd en budget

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:
Zie 6.

Rijksmuseum
Twenthe

Karin van
Jongelen

Stedelijk
Museum
Alkmaar
Stedelijk
Museum Zwolle

Ja, zeker

Zie 6.

Niet precies

Anja van
Zijl

Nee

Nee

Onvoldoende
tijd

Nee

Tijdsgebrek

Nee

Natuurmuseum
Nijmegen
Museum Gouda

Gerard
Mangnus
Marleen
van Lanen

Ja

Nee

Wel wens voor
breed publiek
Wellicht als
het weinig tijd
kost

Nee

Nee

Niet onze
doelstelling
Onvoldoende
tijd

Niet specifiek

Nee

Ja, vrijkaarten
voor
Voedselbank
Nee, niet
specifiek
Niet specifiek

Vestingmuseum
Nieuweschans
Groninger
Museum

Henk
Meijer
Steven
Kolsteren

Nee

Nee

Nee

Geen interesse

Nee

Tja, hebben wel
entreeprijs

Niet specifiek

Monique

Nee

Nee

Onvoldoende
tijd, budget en
menskracht
Geen interesse

Staan er open
voor

Volendams
Museum

Ja, een
keer Vinkhuizen
Nee

Misschien

Nee

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:
Ja, armoede
aanwezig in
Enschede

Nee

Nee
Gerichte
partners
nodig, dan wel
Lage
toegangsprijs

Ja

Nee

*5: Niet direct. We zijn t/m 18 jaar gratis toegankelijk, op 8 oktober gratis open (Alkmaars Ontzet), tijdens het Museumweekend gratis en mensen met een
AlkmaarPas kunnen met korting het museum bezoeken. De AlkmaarPas wordt wel door de gemeente Alkmaar aan mensen in de bijstand gegeven.
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1.
Museum:

2.
Respondent

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Nee

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek:

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek

Breda’s
Museum

Vera
Hoogsteden

Nee, werkt we
met Bredapas

Nee

Nee

Onvoldoende
budget en
personeel
Onvoldoende
tijd, budget en
interesse

Nee, niet
mogelijk

Janneke
Oldenbeuving

Ja, Bredapas en
educatieve
programma’s
Nee

Historisch
museum
Haarlemmerm
eer
Stads-museum
Zoetermeer
Museum
Kennemerland

Marjonne
van Dijk
Ineke van
Santen

Ja

Ja

*6

Nee

Nee

Nee

Amsterdam
Museum

Annemarie
van Eekeren

Ja

Ja

Ja, speciale
programma’s
voor mensen
met stadspas

Nee

Ja
Onvoldoende
tijd, alleen
vrijwilligers

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:
Zit al in
stedelijk
beleid
Momenteel in
fusering,
wellicht
daarna
*7

Nee

Ja

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:
Nee

Nee

Ja
Nee

*8

Ja, in binnenstad valt het
mee

*6: Op 24 mei opent de tentoonstelling ‘Durf te dromen’. Deze tentoonstelling gaat niet specifiek over armoede, maar over ‘kinderen die een steuntje in de rug
verdienen’. Deze kinderen hebben te maken met een vervelende thuissituatie (een zieke ouder of een gebroken gezin), maar helaas ook vaak met schuldsanering
en armoede. Wij zetten 6 van deze kinderen uit Zoetermeer in het zonnetje, met empowerment als doel.
*7: Wij zijn het museum van de stad Zoetermeer en proberen met projecten en tentoonstellingen onder andere aandacht te besteden aan actuele en
maatschappelijke thema’s met betrekking tot de stad. Zoetermeer heeft als groeikern een fragiele identiteit, omdat veel bewoners hun wortels elders hebben
liggen. Als Stadsmuseum proberen wij met de bewoners de stad in al zijn veelzijdigheid te onderzoeken en verbindingen te maken. De missie van het museum is:
Het Stadsmuseum Zoetermeer is het enige museum in Zoetermeer.
*8: Het Amsterdam Museum is een stadsmuseum en wil een platform zijn voor alle bewoners, ook degenen die niet zo makkelijk naar een museum gaan.
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1.
Museum:

2.
Respondent

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Nee

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek:

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek

Purmerends
Museum

Saskia van
den Berg

Nee

Nee

Wellicht

Jasmijn vd
Hamsvoord

Ja

Ja

*10

Nog geen
onderdeel van
beleidsplan
Andere
doelgroepen

Stadsmuseum
Tilburg

Stedelijk
museum
Kampen

Hanneke
Nabers

Ja, gratis
voor
bepaalde
groep

Nee

Nee

Singer Laren

Tessa van
Deijk

Ja

Ja

Nee

Weinig
personeel,
thema sluit
niet aan op
beleid
*11

Nee, voorlopig
niet

Nee

Ja,

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:
*9

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:

Visie is hier
niet opgericht,
andere
prioriteiten.
Zie 6.

Ja

Indien
voldoende
mensen/
budget is

Ja

Ja

Ja

*9: In het beleidsplan zijn de teken en doelen vastgesteld tot 2017. Er is tot op heden nog geen sprake van geweest dat de doelgroepen aangepast/uitgebreid
moeten worden. Mogelijk dat een nader onderzoek aanpassing wenselijk maakt.
*10: Nee, niet specifiek voor individuen onder de armoedegrens. We besteden alleen aandacht aan vragen vanuit bijvoorbeeld instellingen/organisaties die iets
betekenen voor mensen onder de armoedegrens, maar we gaan daarvoor niet actief promotie maken of programma’s ontwikkelen. Echter zijn we er niet actief
mee bezig, maar als er vragen komen van groepen die geen budget hebben, dan kunnen we daar meestal wel iets voor betekenen.
*11: Hoewel het begrip ‘armoedeproblematiek’ niet in onze doelstelling genoemd wordt, proberen we educatieve activiteiten wel zo laagdrempelig (en dus ook
goedkoop) mogelijk te houden om toegankelijk te zijn voor iedereen. Ook bij een beperkt budget wordt gekeken naar de mogelijkheid een museumbezoek te
organiseren. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis entree, de speurtocht is gratis beschikbaar en de jaarlijkse Kinderkunstdag in de herfstvakantie wordt ook gratis
aangeboden.
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1.
Museum:

2.
Respondent

Museum
Rotterdam
Centraal
Museum
Museum aan
het Vrijthof

Jacques
Börger
Manou
Nonnekes
Dafna Sassen

3.
Reeds
projecten
rondom
‘social
inclusion’
gedaan:
Ja

4.
Instelling denkt
na over
armoedeproblematiek:

5.
Aandacht voor
‘mensen die
onder de
armoedegrens
leven?

6.
Zo nee, wat is
de reden
hiervan:

7.
Toekomst
interesse in
projecten voor
armoedeproblematiek

9.
Zicht op
armoede in
omgeving
van uw
instelling:

Nee

8.
Kort
beargumenter
en waarom de
instelling dit
wel of niet zou
willen doen:
*12

Nee

Nee

Behoort niet
tot onze taken

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja, elke dinsdag
gratis
Nee

Onvoldoende
budget

Nee

Zie 6.

Nee

Nee

*12: Wij houden ons bezig met de stad. Armoede is onderdeel maar wordt niet apart naar gekeken.
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Bijlage 4: Interview Verwey-Jonker Instituut
Samenvatting goedgekeurd op: 28 april 2014
Trudi Nederland – Senior onderzoeker armoede
Op 10 maart 2014 had ik een gesprek met mevrouw Nederland naar aanleiding van mijn
afstudeeronderzoek. Mevrouw Nederland is mede verantwoordelijk voor het onderzoeksverslag ‘Kinderen
in armoede in Nederland’ waar ik voor mijn afstudeeronderzoek veel informatie uit heb gehaald. Zij heeft
zich binnen die verslag vooral bezig gehouden met het armoedebeleid dat de verschillende gemeentes in
Nederland voeren.
Gemeentes en beleid
1. Wat is wat u betreft nu een gemeente die andere gemeenten als voorbeelden zouden moeten
nemen? Is er een bepaalde gemeente die het goed doet? Zelf heb ik het gevoel dat Utrecht hierin
goed op weg is met de U-pas en eigen onderzoek en eigen gratis culturele activiteiten. Wat denkt u
hierover? Ik zag dat u voor verschillende steden hier al onderzoek naar heeft gedaan zoals
Vlaardingen en Delft.
Opvallend noemt mevrouw Nederland dat bijna alle gemeentes een uitgebreid armoedebeleid hebben,
soms zelfs een apart beleid voor kinderen in armoede. De focus in het armoedebeleid ligt binnen de sociale
activering vooral bij het stimuleren van sporten. Staatssecretaris Kleinsma geeft zelf ook aan dit belangrijk
te vinden. Op deze wijze pakken ze met het armoedebeleid niet alleen sociale activering aan maar ook het
bestrijden van obesitas. Daarnaast geeft mevrouw Nederland aan dat het moeilijk is om een
voorbeeldgemeente te noemen, aangezien het haar vooral opgevallen was dat al veel gemeentes inspelen
op armoede en vaak zelfs al een specifiek armoedebeleid hebben voor kinderen.
2. Wat zijn denkt u de oorzaken dat naast de vier grote steden ook Limburgse plaatsen vaak genoemd
worden in de top 10 van plaatsen waar de meeste armoede plaatsvindt? Armoede vindt vooral in
de Randstad plaats, maar ook in Limburg lijkt dit vaak voor te komen.
Mevrouw Nederland geeft aan dat ze het lastig vindt om hier uitspraken over te doen. Het is namelijk
afhankelijk van welk armoedebegrip wordt gehanteerd welke steden of gemeentes in de top 10 terecht
komt. Limburg is daarnaast een specifiek voorbeeld omdat deze provincie al tijdenlang te maken heeft met
een leegloop waardoor er ook steeds minder werkgelegenheid is.
Sociale participatie
3. Ik ga ervan uit dat kinderen door middel van culturele participatie tot een betere persoonlijke
ontwikkeling komen. Heeft u specifieke voorbeelden van kinderen die aan culturele participatie
doen?
Nederland gaf aan zich vooral met algemene sociale activering bezig te houden, maar gaf wel als tip de
Weekendschool, een organisatie die in het weekend op informele wijze kinderen probeert uit te dagen.
Binnen het curriculum houden zij zich ook bezig met culturele activiteiten.

4. Soms worden er dingen die gratis aangeboden, zoals in Utrecht de Culturele Zondagen, die ook voor
deze doelgroep interessant zouden kunnen zijn. Als een activiteit gratis is, zal deze groep dan ook
gaan participeren of liggen er nog meer drempels? Kinderen geven zelf aan dit creatief te benaderen
door bijvoorbeeld gebruik te maken van gratis alternatieven.
Het is een veelvoorkomende trend dat de overheid of gemeente geld apart legt voor gratis of goedkopere
activiteiten voor mensen die onder de armoedegrens leven, maar in de praktijk valt op dat lang niet
iedereen daar gebruik van maakt. De activiteit gratis maken lijkt niet de enige drempel te zijn voor deze
doelgroep. Volgens mevrouw Nederland valt dit te wijten aan het feit dat er inderdaad meerdere drempels
zijn voor deze mensen. Als jou een vrijkaartje voor het concertgebouw wordt aangeboden maar je kent
niemand in je sociale omgeving die daar ooit naartoe gaat, is er een behoorlijke drempel om er gebruik van
te maken. In dit soort gevallen zou het wenselijk zijn dat er meer wordt gekeken naar de behoeftes van de
doelgroep, zowel het algemeen als bij de culturele sector. Volgens mevrouw Nederland is dit de kern: het
is belangrijk dat er duidelijk wordt waar de doelgroep zelf behoefte aan heeft. Beleidsmakers kunnen
bedenken waar de doelgroep behoefte aan heeft, maar uiteindelijk zou het misschien raadzaam zijn om het
eens aan de doelgroep te vragen.
5. Je hebt in deze groep natuurlijk ondernemende kinderen die heel creatief omgaan met deze
problematiek, maar in deze groep zitten juist ook hele timide en onzekere kinderen. Dit soort
kinderen zijn in zo’n situatie extra slachtoffer omdat ze zich vaak schamen voor hun situatie.
Mevrouw Nederland geeft aan dat er voor dit soort kinderen vaker speciale cursussen worden gegeven
zoals faalangsttrainingen die op scholen worden gegeven maar ook cursussen die Stichting Leergeld
bijvoorbeeld aanbiedt.
Kinderen in armoede in Nederland
6. Heeft u wel eens onderzoek gedaan naar het verschil tussen autochtonen Nederlanders en
allochtonen Nederlanders. Ervaren zij het leven onder de armoedegrens anders? En is natuurlijk al
een verschil in de participatie bij deze groep? Maar ook lijken allochtonen van Marokkaanse en
Turkse afkomst minder schaamte te hebben met kortingsacties en gratis activiteiten?
Mevrouw Nederland en ik hebben het ook gehad over het verschil in drempels bij autochtonen
Nederlanders en allochtonen Nederlanders zoals bij mensen met een Turkse of Marokkaanse afkomst.
Mevrouw Nederland gaf aan dat de definitie van allochtoon of autochtoon lastig is. Iemand die hier geboren
is kan een allochtoon zijn, wanneer zijn of haar ouders 25 jaar geleden in Nederland zijn komen wonen en
uit Marokko kwamen. Haar uiteindelijke conclusie was dat dit een heel ingewikkelde kwestie is waar wel
over gepraat wordt, maar waar weinig over geschreven wordt omdat het een te complexe discussie zou
worden. Zij raadde ook mij aan om hier niet te veel op in te gaan. Wel is het interessant om te kijken naar
verschillen in opleiding (taalvaardigheid), gezondheidstoestand zowel fysiek als geestelijk, sociaal netwerk
enz.
7. Ik ben nu bezig met het schrijven van mijn eerste twee deelvragen waarin ik aandacht besteed aan
de betekenis van armoede, de effecten ervan en armoede bij kinderen. Vervolgens focus ik me door
middel van de piramide van Maslov op het belang van sociale participatie en persoonlijke
ontwikkeling. Wat voor onderdeel moet ik wat u betreft daarbij zeker niet achterwege laten?
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De uiteindelijke kern van ons gesprek was dat armoede niet neergezet moet worden als enkel een financieel
probleem, maar als een onderdeel van een grotere problematiek. Vaak hebben mensen die onder de
armoedegrens ook andere problemen waarmee ze te kampen hebben zoals psychische problemen of
schulden. Armoede gaat niet enkel om geld, maar juist ook om wat er met iemand gebeurt waarin hij of zij
in een situatie belandt waarin hij bijvoorbeeld geen werk meer heeft of minder moet gaan werken door
een veranderde thuissituatie. Mevrouw Nederland acht het dus van groot belang dat er naar een breder
geheel moet worden gekeken als het gaat om armoedeproblematiek.
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Bijlage 5: Interview Jeugdcultuurfonds
Samenvatting goedgekeurd op: 12 mei 2014
Bertien Minco – directie van Jeugdcultuurfonds
Op 24 maart 2014 had ik een gesprek met Bertien Minco, directie van het Jeugdcultuurfonds naar aanleiding
van contact met het Jan Jaap de Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Jeugdcultuurfonds heeft
als doel om de financiële drempel weg te halen bij kinderen in een achterstandspositie die willen
participeren in kunstbeoefening.
Het Jeugdcultuurfonds
1. In mijn onderzoek ervaar ik vaak dat er drempels zijn voor mensen onder de armoedegrens om te
participeren in de samenleving. Ervaart u dat bij het Jeugdcultuurfonds ook? Heeft u zicht op wat
de andere drempels zijn, los van de financiële drempel? Is dit ook de reden dat jullie de aanvraag
laten verlopen via intermediairs?
Mevrouw Minco geeft aan dat de aanvragen via intermediairs inderdaad drempelverlagend werken.
Doordat de aanvragen gaan via professionals waar kinderen al contact mee hebben, worden er bepaalde
drempels weggehaald. Wat ook scheelt, is dat het Jeugdcultuurfonds het geld direct overmaakt naar de
instantie waar het kind gebruik van maakt zodat het geld niet via de ouders hoeft te gaan.
2. In de praktijk kom ik vaker tegen dat deze doelgroep zich dan inschrijft van een cursus (die voor hun
dus gratis is geweest), maar vervolgens door omstandigheden niet komen. Hebben jullie daar zicht
op?
Mevrouw Minco geeft aan dat zij soms wel eens hoort dat dit gebeurt, maar eigenlijk zelden. Wat haar
betreft wegen alle positieve ervaringen van andere kinderen op tegen een minder succesvolle participatie
aan kunst en cultuur voor een ander kind. Daarnaast werkt het Jeugdcultuurfonds met een check via de
mail naar de intermediairs.
3. Bij teveel aanvragen is er natuurlijk onvoldoende budget. Werken jullie dan met een
selectieprocedure? Of krijgen alle kinderen dan minder geld?
Wanneer het budget langzaam aan zijn einde begint te raken gaat het fonds op zoek naar nieuwe manieren
van financiering, ofwel bij de desbetreffende gemeente of bij andere particulieren. Tot heden is dit altijd
gelukt omdat de aanvragen bij de fonds ongeveer even snel groeien als de subsidies.
4. Op de website viel me op dat de kinderen op de foto’s vaak van verschillende nationaliteiten zijn.
Zijn dat toch vaker uitzonderingen of merken jullie dat deze groepen ook allemaal gebruik maken
van het Jeugdcultuurfonds verhoudingsgewijs? Kennen jullie ook groepen die moeilijk benaderbaar
zijn?
Mevrouw Minco heeft zelf het gevoel dat verschillende bevolkingsgroepen gebruik maken van hun
initiatieven. Ook Marokkaanse en Turkse kinderen, die doorgaans moeilijk benaderbaar lijken, maken
gebruik van de faciliteiten van het Jeugdcultuurfonds. Dit heeft volgens mevrouw Minco te maken met het
laagdrempelige karakter van de instantie.
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5. Heeft u een mooi voorbeeld (of meerdere voorbeelden) van een succesverhaal. Een situatie waarin
een kind echt enorm profijt heeft gehad van het Jeugdcultuurfonds en dat de culturele sector ook
een positieve bijdrage voor hun toekomstperspectief heeft gehad?
Het Jeugdcultuurfonds heeft in 2010 een boek gepubliceerd genaamd ‘Mijn viool voelt lichtblauw’ waarin
verschillende kinderen vertellen over hun positieve ervaringen met het Jeugdcultuurfonds en wat de
actieve kunstbeoefening voor hun heeft betekent.
6. Op de website van het Jeugdcultuurfonds gaat het over de positieve effecten van culturele
participatie. ‘Wie aan kunst doet, krijgt meer zelfvertrouwen, het concentratievermogen neemt toe
en het vergroot de sociale vaardigheden’. Dit is een stelling die vaak in de culturele sector wordt
gebruikt, maar ik probeer dit te onderbouwen en vind hier weinig informatie over. Kunt u mij daar
meer over vertellen? Is hier ook onderzoek naar gedaan?
Het Jeugdcultuurfonds doet hier zelf geen onderzoek naar, maar andere instanties hebben hier wel naar
gekeken. Een bekend voorbeeld noemt Minco ‘The Arts and Achievement in At-Risk Youth’ van J. Catterall
waarin een longitudinaal onderzoek is verricht naar de effecten van muziekonderwijs bij kinderen uit
risicogroepen. Daarnaast zijn er nog vele andere onderzoek die wijzen op het positieve effect van kunst en
cultuur op de ontwikkeling van een persoon.
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Bijlage 6: Interview Mila Ernst
Samenvatting goedgekeurd op: 19 mei 2014
Mila Ernst – eigenaar Cultuurgoed
Op 24 april 2014 had ik een gesprek met mevrouw Ernst naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek. Mila
Ernst heeft ten tijde van het project Blauwdruk in het Amsterdam Historisch Museum gewerkt en inmiddels
werkt ze al zelfstandig ondernemer voor haar eigen bedrijf Cultuurgoed. Voornamelijk in haar tijd bij het
Amsterdam Historisch Museum, maar ook daarna heeft ze zich ingezet om nieuwe doelgroepen te bereiken
maar ook te laten participeren. De interesse van Mila Ernst ligt daarbij voornamelijk bij het samenwerken
met doelgroepen die normaliter niet naar musea komen.
Het begrip en besef van de complexiteit van armoede bij musea
1. Kunt u mij iets meer vertellen over hoe u interesse voor het maatschappelijk component van musea
is gegroeid?
Volgens mevrouw Ernst begon dit na een masterclass van de Engelse schrijver David Fleming waarbij zij zich
realiseerde dat ze het heel sterk met zijn gedachtengoed eens was. Onderwijs was volgens mevrouw Ernst
iets dat op dat moment in het Amsterdam Museum al redelijk goed gedaan werd en daardoor iets waar zij
voor haar gevoel minder aan bij zou kunnen dragen. Daarnaast merkte ze dat de stadsbewoners van
Amsterdam helemaal niet bekend waren met het museum, terwijl het museum natuurlijk eigenlijk over de
stadsbewoners zou moeten gaan. Op basis van die gedachte en inspiratie van David Flemings activiteiten in
Engeland wat betreft social inclusion-beleid is Ernst gaan zoeken hoe ze dit handen en voeten kon geven in
Amsterdam. Aantrekkelijk vond ik de gedachte dat het niet over culturele diversiteit ging maar over sociale
diversiteit. Het ging volgens haar hier over een soort sociale uitsluiting van een deel van de Amsterdamse
bevolking.
2. Ik heb een vragenlijst naar verschillende musea opgestuurd om een inventarisatie te maken over
hun visie over armoedeproblematiek en in hoeverre ze deze doelgroep al betrekken binnen hun
musea. Heeft u ook zicht op deze situatie in Nederland?
Mevrouw Ernst geeft aan daar vroeger wel zicht op te hebben gehad, maar dat zij daar uiteraard op dit
moment minder zicht op heeft dan 10 jaar geleden. Sinds ze weg is bij het Amsterdam Historisch is er alweer
een hoop veranderd, maar zij volgt de ontwikkelingen van ‘n afstand.
3. In een gesprek met Paula over mijn afstudeeronderzoek zei zij laatst ‘Social inclusion werkt niet in
Nederlandse musea’. Hoe staat u tegenover deze uitspraak en waarom?
Mevrouw Ernst geeft aan het inderdaad met deze uitspraak eens te zijn. Dit heeft volgens haar aan de ene
kant te maken met het subsidiesysteem dat wij in Nederland kennen. Aan de andere kant met het gegeven
dat museummedewerkers over het algemeen dezelfde opleiding en achtergrond hebben. Daarnaast vergt
het een bepaalde intrinsieke motivatie die niet voor iedereen op te brengen is. Het betrekken van groepen
betekent niet een project per jaar doen met een minderheidsgroep uit de omgeving, maar consequent een
veranderingsgericht denken uitdragen. Het gaat om het aanleggen van nieuwe netwerken en relaties. In
vraag 5 wordt hier nog verder op ingegaan.
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4. Ten tijde van het project ‘Blauwdruk’ werkte u bij het Amsterdams Historisch Museum. Hoe heeft u
toen ervaren dat het museum keek naar het betrekken van nieuwe doelgroepen? Stond het museum
daar direct open voor?
Voordat het project ‘Blauwdruk’ van start ging in het Amsterdam Historisch Museum had het museum al
enige positieve ervaringen gehad met het betrekken van nieuwe groepen in het museum met projecten
zoals ‘Ik heb een tante in Marokko’. Hierbij kwamen er dan inderdaad wel nieuwe doelgroepen naar het
museum, maar na een keer een tentoonstelling bezocht te hebben, kwamen deze mensen niet meer terug.
Dus dan heb je niet echt nieuwe doelgroepen bereikt. Deze manier van denken zie je bij veel musea nog
steeds. Dat is een marketing gedachte. Je moet een doelgroep dus niet alleen maar bekijken als een
bezoeker, maar ook naar hoe zij op een actieve manier iets kunnen bijdragen aan dit onderwerp: nadenken
als museum op welke manier je iets in samenwerking met deze groep of netwerk kan betekenen om
beklijvende resultaten te boeken.
5. Om musea meer te betrekken bij armoedeproblematiek moet denk ik het begrip en besef hiervan
vergroot worden, wat zou hiervoor een goede methode zijn volgens u?
Mevrouw Ernst kwam in haar tijd bij het Amsterdam Historisch Museum op het idee om een koppeling te
maken tussen welzijnswerk en musea. Op die manier kan ook gekeken worden op wat voor manier je als
museum kunt bijdragen aan een bepaalde problematiek.
Om ervoor te zorgen dat musea veranderen in hun bewustzijn over het betrekken van nieuwe doelgroepen
moeten ze op vier fronten hier bewust mee omgaan: collectie, presentatie, personeel en publiek. Er moeten
dus mensen aangenomen worden die werken vanuit een maatschappelijke visie. Er zou een mix moeten
zijn tussen beleid en reflectie van de werknemers. Deze fronten kunnen bijna niet zonder de ander. Daar
moet een soort symbiose tussen zijn. Een museum is een openbare instelling, dus eigenlijk is het de plicht
van een museum om iets terug te doen naar de maatschappij en om te kijken naar de omgeving.
Het is ook afhankelijk van de visie van een museum. Als een museum elk jaar een aantal reintegranten
heeft, VMBO stages aanbiedt, veel met scholen samenwerkt en werkt met vrijwilligers dan hoef je
misschien helemaal niet heel veel publiek te hebben. Dan ben je eigenlijk al heel goed bezig als museum
vanuit je maatschappelijke functie. Helaas worden bezoekersaantallen in toenemende mate gezien als
graadmeter voor maatschappelijke relevantie.
Musea betrekken bij armoedeproblematiek
6. In het Blauwdruk wordt genoemd dat de projecten ook samenwerken met stagiaires van Culturele
en Maatschappelijke Vorming, wat mij ook een goede keuze lijkt. Zou dit volgens u helpen om de
doelgroep ‘armen’ beter te betrekken bij musea?
Mevrouw Ernst geeft aan zij vindt dat musea er zich bewust van moeten zijn dat op het moment dat zij
voornamelijk Reinwardt-studenten aannemen, zij mensen met allemaal dezelfde soort visie hebben
rondlopen en dit niet perse wenselijk is. Dit omdat mensen van de Reinwardt Academie toch een bepaalde
manier van denken aangeleerd krijgen. Door mensen met een ander perspectief en andere kennis het
museum binnen te halen kan er iets heel erg waardevols tot stand komen. Opvallend is ook dat wanneer
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musea samenwerken met welzijnswerkers, het mevrouw Ernst opviel dat laatstgenoemden vaak een
vertekend beeld van musea hadden, zoals dat musea veel geld zouden hebben. Verder is het opvallend dat
beide partijen ook op een hele andere manier werken waarbij musea veel meer gefocust zijn op het
resultaat. Er zijn veel manieren om die maatschappelijke rol in te vullen; voorwaarde is, dat je elkaars taal
wil leren. Overigens zou mevrouw Ernst als museumprofessional nooit “armen” als doelgroep benoemen
maar armoede als problematiek en willen nagaan wat daar achter ligt. Wat is de maatschappelijke oorzaak
van armoede, etc.
7. Zelf ben ik erg zoekende in hoe musea armoedeproblematiek zouden kunnen betrekken binnen hun
organisatie. Heeft u hier eerder wel eens over nagedacht?
In haar tijd bij het Amsterdam Historisch Museum heeft mevrouw Ernst ook een project opgezet met
VMBO’ers waarbij de focus veel minder lag op het overbrengen van historische kennis maar juist op andere
vaardigheden. Als voorbeeld noemt zij een workshop over verschillende soorten banen. Door dit soort
projecten kwamen in het museum langzamerhand steeds losser te staan van het overbrengen van
geschiedenis en er werd juist gekeken naar vaardigheden zoals het leren van taal. Een ander voorbeeld was
het programma over opvoeden waarbij verschillende moeders uitgenodigd werden. Dit soort programma’s
werden altijd in samenwerking gedaan met welzijnswerkers. Het doel van het museum was om een soort
dialoog te creëren. Zo werden er schilderijen gebruikt een dialoog op gang te brengen over opvoeding. Zo
wordt een object minder statisch en hoeft de focus ook minder op historie te liggen en krijgt een collectie
veel meer mogelijkheden. Zodoende krijgt een museum ook een nieuwe functie in de maatschappij.
Binnen de groeiende maatschappelijk functie van het museum gaat het dus eigenlijk niet om een doel zoals
jaarlijks een tentoonstelling te ontwikkelen over een maatschappelijk onderwerp, maar om een
gedachtegoed over hoe we het museum anders kunnen gebruiken. Musea zouden het moeten zien als hun
taak om bij te dragen aan de samenleving. In Brazilië viel mij op dat musea veel losser tegenover hun
collecties staan. De manier waarop musea daar hun maatschappelijke taak invullen kwam meer vanuit de
kern van het museum. Dat was inspirerend om te zien.
Overige
8. Ik heb inmiddels met verschillende mensen contact gezocht binnen de museale sector zoals Marlous
Willemsen en Liane van der Linden. Wie moet ik wat u betreft omtrent dit onderwerp echt niet
vergeten? Wie heeft er een bijzondere of interessante visie bij dit onderwerp?
Het is inderdaad verstandig om contact op te nemen met ‘Image IC’. Ondanks dat zij natuurlijk geen
museum zijn, staan zij wel veel dichter bij de samenleving dat musea dat vaak doen. Ernst geeft aan dat het
ook verstandig is om inderdaad met Het Dolhuys contact op te nemen
omdat zij zich bezig houden met
groepen die op een bepaalde manier zijn weggezet door de samenleving, maar op een andere manier heel
waardevol kunnen zijn. Buiten de museumwereld zijn veel interessante initiatieven gaande. In Amsterdam
West, bij de Tolhuistuin maar ook bewonersinitiatieven in Rotterdam bv. Daar zou je als museum veel meer
aansluiting bij moeten zoeken. Je moet het niet alleen willen doen.
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Bijlage 7: Interview Liane van der Linden
Samenvatting goedgekeurd op: 20 mei 2014
Liane van der Linden – voorzitter van ‘Gemaal op Zuid’
Liane van der Linden is voormalig directeur van Kosmopolis Rotterdam en Imagine IC. Momenteel is zij
actief als lid visitatiecommissie Cultuurnota Utrecht, projectontwikkeling bij Willem de Kooning Academie
en adviseur bij de Mondriaan Foundation. Op 28 april 2014 had ik een afspraak met Liane van der Linden
naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek.
Armoede betrekken in de erfgoedsector
1. Door middel van onder andere u werk bij Image IC en Kosmopolis heeft u getracht om erfgoed meer
binnen de samenleving te plaatsen en daarbinnen nieuwe bevolkingsgroepen te betrekken. Kunt u
mij iets meer vertellen over hoe uw interesse voor de maatschappelijke component van de
erfgoedsector is gegroeid?
Mevrouw van der Linden geeft aan dat haar interesse vooral is ontstaan door de realisatie dat het verhaal
van de stroom migranten die na de oorlog naar Nederland is gekomen in de Nederlandse geschiedenis nog
geen plek had. Samen met andere mensen kwam mevrouw van der Linden op het idee om deze verhalen
te gaan vertellen om ze zodoende een plek te geven binnen de grote verzameling van migranten in
Nederland. Mevrouw van der Linden heeft de culturele diversiteit van Nederland zowel tot uitgangspunt
genomen in de activiteiten van Kosmopolis Rotterdam als Imagine IC. Ook bij haar huidige werk bij de
Willem de Kooning Academie –ontwikkeling van het afstudeerprofiel Sociale praktijk van ontwerpen –
speelt culturele diversiteit een bepalende rol.
Daarnaast geeft mevrouw van der Linden aan dat armoede nooit de lijn is geweest waarlangs zij heeft
gewerkt. Haar focus heeft altijd gelegen op culturele diversiteit en daarbinnen op de verhalen van
migranten en hun kinderen en hoewel dat mogelijk overlapt kan hebben, is dat nooit een apart
aandachtspunt is geweest. Daar moet wel bij gezegd worden dat alle activiteiten van Imagine IC en
Kosmopolis Rotterdam altijd gratis waren, waardoor de doelgroep armen sowieso geen extra drempels
hoefde te ervaren. Ook bij Kosmopolis Rotterdam, waar mevrouw van der Linden pas twee jaar geleden
weg is gegaan is er nooit vanuit de noemer armoede hebben gewerkt, hoewel ze natuurlijk ook de
opkomende trend hierin heeft zien ontstaan.
2. Ik las dat u zich vooral bezig heeft gehouden met wijkontwikkeling en daarbinnen hebt getracht
nieuwe culturele codes en omgangsvormen uit te vinden. Denkt u dat het daarbij belangrijk is om
ook met welzijns- of andere sociale/maatschappelijke organisaties te werken?
Mevrouw van der Linden geeft aan dat zij juist niet enkel samenwerkte met welzijnsorganisaties, maar
bewust op zoek ging naar een partner die vanuit economisch belang aan wilde haken. Zodoende had deze
er wellicht belang bij, om wanneer het project afgerond was, daar zelf nog meer door te gaan. Daarom
waren veel van de projecten in de wijk in samenwerking met ondernemers. Die hebben ook belang bij
wijkverbetering.
Mevrouw van der Linden geeft aan dat ze het heel zinnig acht om te werken met welzijnswerkers maar juist
ook met andere partners. Bij ondernemers gaat het juist meer om mogelijkheden om een wijk te verbeteren
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en het nut ervan bij deze partij, het gaat daar om een duidelijk belang. Welzijnsorganisaties hebben wel
vaak een heel goed zicht op wat er allemaal speelt, wat ze ook een goede partner maakt. Maar wel een van
meerdere noodzakelijke participanten.
3. Zouden musea volgens u daar ook een rol in kunnen spelen? En op welke manier dan? Is het voor
musea ook belangrijk om samen te werken met sociale/maatschappelijke organisaties?
Met mevrouw van der Linden heb ik lang gesproken over armoedeproblematiek en de rol die een museum
hierin zou kunnen betekenen. Zij gaf aan dat musea zich zouden moeten afvragen wat zij voor mensen die
onder de armoedegrens leven te bieden hebben. Mevrouw van der Linden zet hier kanttekeningen bij
omdat, afgezien van het feit dat mensen onder de armoedegrens moeilijk te bereiken zijn omdat zij zich
niet als zodanig willen laten kennen en dat zorg- en welzijnsorganisaties die met hen werken terughoudend
zijn in het stigmatiseren van armoede, deze groep mensen wellicht ook niet zit te wachten op hulp vanuit
een museum omdat hun problematiek al zo complex is dat er geen ruimte is voor nieuwe onbekende
ervaringen.
Een belangrijke conclusie binnen dit onderwerp was dat musea zich wellicht niet enkel moeten open stellen
voor andere sociale groepen, maar dat ze ook rekening moeten houden met de uitzichtloosheid die mensen
vaak hebben wanneer ze voor een langere periode onder de armoedegrens leven, een uitzichtloosheid die
wellicht te vergelijken is met uitgeprocedeerde asielzoekers.
4. Musea hebben van oorsprong een meer statisch karakter dan sommige andere erfgoedinstellingen,
denkt u dat het daarom voor musea moeilijker zou zijn om armoedeproblematiek te betrekken bij
musea?
Volgens mevrouw van der Linden is hierin het verschil tussen bijvoorbeeld theater en musea niet heel groot.
Een theater moet iets aan zijn programma en aan het beleid doen, aan hoe zij mensen ontvangen en in
hoeverre mensen zich thuis voelen op de plek en in die zin verschilt dat niet heel erg van musea. Je moet
wel redelijk goed nadenken over de lijn die hier in uitgezet dient te worden. Daarnaast geeft mevrouw van
der Linden aan dat zij vindt dat instellingen daar ook avontuurlijk in moeten zijn. Je wilt natuurlijk een thema
wat passend is bij een groep maar ook waardoor ze geprikkeld worden.
Het enige verschil dat mevrouw van der Linden aangeeft is dat musea vastzitten aan een specifieke collectie
waar ze mee uit de voeten moeten, terwijl theaters dat niet hebben. Dit vraagt wel inventiviteit en in die
zin is er wel een verschil, maar in de ogen van mevrouw van der Linden slechts een gradueel verschil.
Mevrouw van der Linden geeft aan dat dit ook lastig is omdat mensen liever niet uitgezocht willen worden
op de noemer ‘onder de armoedegrens’. Mevrouw van der Linden geeft het voorbeeld van een
samenwerking die ze ooit aan wilde gaan met de stichting Jarige Job, die uiteindelijk niet is gerealiseerd
omdat mensen het niet fijn vinden om op hun armoede aangesproken te worden. Er zit bij de doelgroep
een stuk schaamte, wat het benaderen van deze doelgroep een stuk ingewikkelder maakt. Daarnaast zitten
mensen die onder de armoedegrens leven, omdat ze veel aan hun hoofd hebben, wellicht ook niet te
wachten op een uitnodiging voor een museumbezoek. Binnen al hun problematiek is dat niet hun eerste
behoefte. Daarnaast wordt er bij een museumbezoek ook een bepaalde inspanning verwacht , wat op dat
moment misschien niet is waar zij energie voor hebben. Dit gebeurt bij musea net op een andere manier
dan bij bijvoorbeeld een gratis muziekcursus via het Jeugdcultuurfonds waar op een andere manier
inspanning bij komt kijken.
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Mevrouw van der Linden zegt daarom ook dat ze wel denkt dat musea op zoek kunnen gaan naar hun rol
binnen deze problematiek maar dat ze dan wel heel bewust op zoeken moeten gaan naar organisaties die
contacten hebben met mensen die in armoede leven en heel goed luisteren naar wat zij kunnen betekenen.
Zij zouden daar met een open mind naartoe moeten gaan. Misschien dat dat dan tot de conclusie kan leiden,
dat zij hier misschien een rol in kunnen spelen.
Het begrip en besef van de complexiteit van armoede bij musea
5. Veel gemeentelijke musea lijken zich niet bewust van de rol die zij kunnen spelen binnen deze
problematiek. Zij staan wel open voor samenwerking met de ‘stadspas’ of andere projecten, maar
zien dit niet als hun voornamelijkste kerndoel. Wat zou een passende manier om hier meer begrip
voor te creëren bij musea?
Mevrouw van der Linden geeft als voorbeeld het Rotterdam Museum en hoe zij hebben getracht zich open
te stellen voor de invloed van de echte rotterdammers. Daarbij was het niet noodzakelijkerwijs dat armoede
aan de orde kwam, maar het raakte daar wel vaak aan. Zo hebben zij een glossy gemaakt De vrouwen van
de Velden, van vrouwen die zich hadden samengevoegd omdat zij als moeders iets wilden doen om hun
wijk te verbeteren door middel van buurtfeesten en bijeenkomsten. Armoede kwam in deze glossy ook aan
bod, maar slechts aan onderdeel en niet als rode draad door de glossy.
Ook noemt mevrouw van der Linden dat wanneer je mensen die in armoede leven probeert te betrekken
bij het museum als community dit lastig is omdat deze doelgroep juist helemaal niet als community gezien
wilt worden. Hierin zie je een groot verschil tussen het betrekken van immigranten en mensen die arm zijn.
Wanneer je deze doelgroep dan probeert te betrekken door middel van projecten in samenwerking met
een wijk is dan weer de vraag of je wel de bedoelde doelgroep bereikt. Als voorbeeld geeft mevrouw van
der Linden nog dat zij een keer voor een project mensen wilde uitnodigen die gebruik hadden gemaakt van
een bepaalde service, maar toen gaf de organisatie meteen aan dat ze dat nooit deden, hoe leuk de
uitnodiging ook was, omdat deze mensen naar hun ervaring niet om die reden uitgenodigd willen worden.
6. Met Mila Ernst heb ik het gehad over het feit dat musea niet simpelweg een project rondom
armoede of minderheidsgroepen moeten organiseren, maar dat er consistent iets moet veranderen
bij zowel; collectiewerving, de presentatie, binnen het personeel en bij het publiek. Zelf denk ik ook
dat het bij het betrekken van deze doelgroep niet gaat op losstaande projecten, maar juist over het
betrekken van deze doelgroep op een diepgaandere manier. Hoe staat u hier tegenover?
Volgens mevrouw van der Linden is dit inderdaad belangrijk. Als museum wil je dat een project wederkerig
is, dus dat het museum en de betrokken buurtbewoners/publieksgroepen er iets aan hebben, maar je wilt
ook dat een project duurzaam is. Daarnaast is het volgens mevrouw van der Linden ook belangrijk dat het
duidelijk is wat het doel is van een bepaald project.
7. In de museale sector heerst een groeiend belang in bezoekersaantallen en marketing. Wanneer een
instelling regelmatig de krant haalt betekent dit vaak dat zij ‘goed bezig zijn’. Dit is een manier van
er tegenaan kijken. Persoonlijk denk ik dat een museum dat veel stageplaatsen aanbiedt aan
VMBO’ers, samenwerkingsprojecten heeft lopen met de wijk en scholen in de buurt juist heel
succesvol zijn. Wat is hierover uw mening?
Voor mevrouw van der Linden hangen deze dingen met elkaar samen. Op het moment dat een museum
veel stageplekken aanbiedt stelt het zich open en kunnen er verbindingen ontstaan tussen de stagiair en de
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instelling. Op zich maakt het niet uit waar een instelling zijn community op uitkiest, maar wanneer deze
community mensen die in armoede leven zijn, is de doelgroep niet erg kapitaalkrachtig en daar moet je dan
wel rekening mee houden.
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Bijlage 8: Interview Stadsmuseum Zoetermeer
Samenvatting goedgekeurd op: 12 mei 2014
Jouetta van der Ploeg (directeur) & Marjonne Kube - van Dijk (conservator)
Stadsmuseum Zoetermeer start vanaf 23 mei 2014 de tentoonstelling ‘Durf te dromen’, een tentoonstelling
waarbij 6 kinderen uit Zoetermeer die een steuntje in de rug verdienen letterlijk en figuurlijk in ‘the picture’
worden gezet. Naar aanleiding van deze tentoonstelling ging ik op 29 april 2014 langs bij Stadsmuseum
Zoetermeer voor een interview. Het Stadsmuseum Zoetermeer is een kleinschalig museum dat het
maatschappelijk belang van het museum hoog in het vaandel heeft. ‘Als Stadsmuseum proberen wij met
de bewoners de stad in al zijn veelzijdigheid te onderzoeken en verbindingen te maken.’ – Marjonne Kube
- van Dijk
Stadsmuseum Zoetermeer handelt altijd vanuit hun visie: Het Stadsmuseum Zoetermeer is het enige
museum in Zoetermeer. Het is gewijd aan de historie van Zoetermeer, waarbij historie in de breedste zin
van het woord moet worden opgevat. Het Stadsmuseum beheert, behoudt, verzamelt en presenteert het
geheugen van de stad, en bouwt samen met de inwoners van Zoetermeer aan de toekomst van de stad.
Het fungeert als levend en levendig huis, waar discussies op gang komen en waar Zoetermeerse inwoners
van alle geledingen samen met het museum werken aan de museaal/educatieve presentatie van
onderwerpen, voorwerpen en verhalen die dicht bij de mensen staan. Het is een dynamisch en open
instituut dat in dialoog is met zijn omgeving en dat gelijktijdig zender, ontvanger, generator en
transformator van kennis en informatie is
Tentoonstelling ‘Durf te dromen’
1. Laat ik beginnen met te zeggen dat de tentoonstelling ‘Durf te dromen klinkt als een mooi initiatief.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te organiseren? Hebben jullie stichting Jong Perspectief
benaderd of andersom?
Mevrouw van der Ploeg geeft aan dat zij zelf op het idee zijn gekomen om deze tentoonstelling tot stand te
brengen. Vervolgens hebben zij Stichting Jong Perspectief (SJP), een organisatie die kinderen en jongeren
van 6 tot 24 jaar helpt bij het bouwen aan hun toekomst, benaderd om hier samen iets mee te doen.
2. In het persbericht staat omschreven dat er een team van professionals heeft gewerkt aan de makeovers? Wat voor soort mensen waren dit, waren dit welzijnswerkers?
Mevrouw van der Ploeg geeft aan dat het hierbij niet ging om welzijnswerkers maar echt visagisten.
Daarnaast gingen er maatjes en ouders mee toen de kinderen naar Amsterdam gingen voor het project.
Zodoende zijn de kinderen vanuit SJP goed begeleidt.
3. Binnen armoedeproblematiek is een belangrijk thema altijd schaamte, iets wat niet alleen bij
volwassenen maar ook bij kinderen speelt. Hebben jullie moeite ervaren met het benaderen van de
6 kinderen?
Volgens mevrouw van der Ploeg scheelde het bij deze tentoonstelling dat het niet specifiek ging om
kinderen die onder de armoedegrens leefden en dat daar dus ook niet de nadruk op lag. Daarnaast ging het
om kinderen die zelf al hadden aangegeven hulp te willen krijgen door middel van SJP. Toch is het
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ingewikkeld aangezien de kinderen die meedoen op het moment dat ze zo worden gefotografeerd ook op
een bepaalde manier worden neergezet. Mevrouw Kube - van Dijk geeft daarnaast aan dat het museum
bewust op een positieve manier benaderd is en dat de focus dus lag op empowerment. Uiteindelijk gaat het
echter wel om een maatschappelijk thema. Mevrouw van der Ploeg noemt ook nog dat armoede inderdaad
een ingewikkelde kwestie is. Alle informatie die Stadsmuseum Zoetermeer uitbrengt over deze
tentoonstelling gaat dan ook eerst via SJP. Een voorbeeld dat mevrouw van der Ploeg is dat er in het eerste
persbericht een keer het woord armoede werd genoemd. De website van Linda heeft dat toen gepubliceerd
als; ‘Stadsmuseum Zoetermeer geeft arme kinderen een kans’, wat niet de lading van de tentoonstelling
dekte. Dit geeft ook aan hoe ingewikkeld het betrekken van armoedeproblematiek in musea is, waarmee
het Stadsmuseum Zoetermeer tot heden ook nog niet specifiek iets heeft gedaan.
Het begrip en besef van de complexiteit van armoede bij musea
4. Veel gemeentelijke musea lijken zich niet bewust van de rol die zij kunnen spelen binnen deze
problematiek. Zij staan wel open voor samenwerking met de ‘stadspas’ of andere projecten, maar
zien dit niet als hun voornaamste kerndoel. Hoe is het bij Stadsmuseum Zoetermeer gesteld met dit
begrip volgens jullie?
Het Stadsmuseum Zoetermeer vindt dit maatschappelijke thema zeker belangrijk, aldus mevrouw van der
Ploeg. Zo hebben ze onlangs een activiteit gedaan tijdens de week van de eenzaamheid. Ook geeft mevrouw
van der Ploeg als voorbeeld dat zij tijdens deze tentoonstelling in samenwerking met de politiek een debat
over armoede willen starten.
5. Binnen het Stadsmuseum Zoetermeer zijn er natuurlijk verschillende werknemers. Hoe hebben jullie
tot heden ervaren dat de medewerkers keken naar het betrekken van nieuwe doelgroep?
Stadsmuseum Zoetermeer werkt met in totaal 2,57 betaalde fte in vaste dienst en daarnaast werken we
met vrijwilligers. Binnen het Stadsmuseum Zoetermeer zijn mevrouw van der Ploeg en mevrouw Kube -van
Dijk de enige mensen in vaste dienst. Daarnaast werken ze voornamelijk samen met vrijwilligers. Voor
tijdelijke tentoonstellingen werkt het museum samen met zzp’ers op projectmatige basis. Op deze manier
worden er dus meestal mensen aan het museum gekoppeld die ook maatschappelijk geëngageerd zijn.
6. Met Mila Ernst, oud-medewerker van het Amsterdam Museum, heb ik het gehad over het feit dat
musea niet simpelweg een project rondom armoede of minderheidsgroepen moeten organiseren,
maar dat er consistent iets moet veranderen bij zowel; collectiewerving, de presentatie, binnen het
personeel en bij het publiek. Zelf denk ik ook dat het bij het betrekken van deze doelgroep niet gaat
op losstaande projecten, maar juist over het betrekken van deze doelgroep op een diepgaandere
manier. Hoe staan jullie hier tegenover?
Zowel mevrouw van der Ploeg als mevrouw Kube - van Dijk geven aan hier het mee eens te zijn. Mevrouw
Kube - van Dijk noemt hierbij dat alles wat het museum onderneemt inderdaad vanuit een bepaalde visie
moet gebeuren. Een probleem is echter wel de nazorg bij dit soort projecten, want daar is vaak vanuit het
museum geen tijd meer voor. Daarom werkt het Stadsmuseum Zoetermeer bij het project ‘Durf te dromen’
bijvoorbeeld samen SJP zodat zij de nazorg kunnen organiseren.
Tijdens de tentoonstelling ‘Zoeter-Meer tussen hemel en aarde’ was er een werkgroep die elke week
samenkwamen in het museum om gedachten uit te wisselen over het geloof. Aan het einde van deze
tentoonstelling wilde zij hier mee doorgaan, maar dit was voor het Stadsmuseum Zoetermeer niet haalbaar.
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De werkgroep is onder de naam ‘Geloven in Zoetermeer’ zelf door gegaan. Het museum was daar inderdaad
niet meer bij betrokken. Het Stadsmuseum Zoetermeer probeert bij elke tentoonstelling hun publiek te
betrekken. Zo hebben ze een kast waar mensen zelf spullen kunnen neerzetten met een kort verhaal dat te
maken heeft met het thema van de tentoonstelling. Op deze manier proberen zij het publiek om een extra
wijze te betrekken bij het museum. Ook heeft het museum elke 3 maanden een wisselende verzameling
van een Zoetermeerder in huis waarbij ook een stuk wordt geschreven over hoe de verzameling tot stand
is gekomen. Onder het kopje personeel noemt mevrouw van der Ploeg dat zij veel samenwerken met
vrijwilligers die hierdoor ook een breder sociaal netwerk krijgen. Daarnaast werkte het Stadsmuseum
Zoetermeer tot heden mee aan projecten voor reintegranten. In de toekomst is dit helaas niet meer
mogelijk aangezien de regelgeving hierbinnen is veranderd.
7. In de museale sector heerst een groeiend belang in bezoekersaantallen en marketing. Wanneer een
instelling regelmatig de krant haalt betekent dit vaak dat zij ‘goed bezig zijn’. Ervaren jullie dit ook
zo? Dat dit belangrijk is voor het ontvangen van subsidies? Dit is een manier van er tegenaan kijken.
Persoonlijk denk ik dat een museum dat veel stageplaatsen aanbiedt aan VMBO’ers,
samenwerkingsprojecten heeft lopen met de wijk en scholen in de buurt juist heel succesvol zijn.
Wat is hierover uw mening?
Zowel mevrouw van der Ploeg als mevrouw Kube - van Dijk herkennen zich in deze uitspraak. Mevrouw
Kube - van Dijk geeft aan dat het eigenlijk nodig zou moeten zijn om een soort meetinstrument te
ontwikkelen voor de maatschappelijke waarde van een museum. Hoge bezoekersaantallen hoeven niet
altijd alles te betekenen en wanneer een project op een maatschappelijk niveau wel heel veel mensen
bereikt is dit ook heel waardevol. Het ontwikkelen van zo’n meetinstrument is echter wel enorm complex.
Mevrouw van der Ploeg noemt hierbij ook nog de verschillende waardes van musea, namelijk; de
collectiewaarde, de verbindende waarde, de educatieve waarde, de belevingswaarde en de economische
waarde.
Musea betrekken bij armoedeproblematiek
8. Jullie hebben een relatief lage entreeprijs. Spelen jullie daarmee ook bewust in op het laagdrempelig
maken van het museum?
Dit was eigenlijk een hele praktische keuze. Mevrouw van der Ploeg geeft aan dat ze ook vindt dat je maar
een beperkt bedrag kunt vragen voor het aantal vierkante meters dat het museum beschikbaar heeft.
9. Musea betrekken bij armoedeproblematiek kan op ontzettend veel manieren. Zo zouden zij de taak
van onlangs weg gefinancierde buurthuizen kunnen overnemen of meewerken aan re-integratie
projecten van het UVW. Wat zou volgens jullie een manier zijn die goed binnen het museumwezen
past en ook bijdraagt aan deze problematiek? Hebben jullie hier eerder wel een over nagedacht?
Mevrouw van der Ploeg noemt dat het Stadsmuseum Zoetermeer vaak wordt vergeleken met een
buurthuis, vanwege hun maatschappelijke programmering. Mevrouw Kube - van Dijk vult daarop aan dat
het wel lastig is bij een museum dat er rekening gehouden dient te worden met de omgeving van het
museum en de objecten. Waardoor zij nooit exact dezelfde functie kunnen hebben als een buurthuis.
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Bijlage 9: Interview Groninger Museum
Samenvatting goedgekeurd op: 12 mei 2014
Steven Kolsteren (hoofd Educatie en Publieksinformatie) & Geertje de Groot (educatieve projecten)
Op 6 mei 2014 had ik een afspraak bij het Groninger Museum bij Steven Kolsteren, het hoofd van educatie
en publieksinformatie en Geertje de Groot. In 2006 hebben zij een project gedaan genaamd ‘VHZ Watch it!’
in samenwerking met een wijk in Groningen. Naar aanleiding van deze informatie ben ik op bezoek gegaan
bij het Groninger Museum om meer te weten te komen over hun maatschappelijke visie.
Het Groninger Museum
1. In u vragenlijst noemde u een project wat het museum samen met andere partijen heeft gedaan
met de wijk Vinkhuizen, zou u hier iets meer over kunnen vertellen?
Het project met de wijk Vinkhuizen had de naam ‘VHZ Watch it!’. In dit project werkte het Groninger
Museum samen met MJD en Stichting Stiel om uiteindelijk tot een expositie te komen in de wijk Vinkhuizen.
Vinkhuizen was in 2006 een wijk waar veel minderheidsgroepen wonen, wat het interessant maakte om
met deze wijk een project te doen. Het was een project waarin bewoners uit de wijk aan elkaar gekoppeld
werden. Het eindigde uiteindelijk met een tentoonstelling in de eigen wijk, maar de bewoners van de wijk
zijn voor het project ook in het museum geweest. De projecten van het Groninger Museum zitten altijd zo
in elkaar dat een doelgroep benaderd wordt om niet alleen buiten het museum een workshop of iets
dergelijks te volgen maar juist ook een bezoek brengt aan het museum. De tentoonstelling waar de
bewoners van de wijk Vinkhuizen een project mee hebben gedaan was een tentoonstelling van Miguel Rio
Branco een Braziliaan die in zijn eigen omgeving kunst heeft gemaakt. Hoewel een buitenwijk in Rio de
Janeiro natuurlijk niet vergeleken kan worden met een Groningse wijk als Vinkhuizen, was deze
tentoonstelling wel heel beeldend en was de kunst wel heel goed omzetbaar naar de eigen omgeving.
Meneer Kolsteren geeft aan het zeker interessant te vinden om dit soort projecten vaker te doen, maar dat
dit met de menskracht op de afdeling simpelweg niet mogelijk wanneer ze niet samenwerken met goede
externe organisaties. Mevrouw de Groot voegt hieraan toe dat zo’n samenwerking dan ook niet altijd soepel
verloopt. Een voorbeeld hiervan is dat zij als museum heel sterk gewend zijn om met strakke deadlines te
werken en dat externe organisaties daar minder streng in waren. De structuur van een professionele
organisatie zoals het Groninger museum zit anders in elkaar en dat is soms wel moeizaam. Het Groninger
museum zou heel graag dit soort projecten doen, maar dan moeten ze wel weten dat er een
partnerorganisatie is of een medewerker die betrouwbaar is en ook secuur zijn met planningen, je kunt
daarin niet gaan samenwerken met goedbedoelde maar loslopende ideeën want dat gaat niet samen.
Een voorbeeld wat niet direct betrekking heeft op armoedeproblematiek, maar daar wel aan raakt is een
project wat onder leiding van mevrouw de Groot is gedaan. Zij hebben een groep asielzoekers in de
puberleeftijd uitgenodigd naar het museum. Deze groep had zelf een object meegenomen wat iets vertelde
over hun eigen leven wat ze in het museum dan probeerde te koppelen aan een kunstwerk uit de collectie.
Het doel was om deze jongeren in contact te brengen met leeftijdsgenoten dus uiteindelijk gaven deze
jongeren een presentatie op middelbare scholen om zodoende een dialoog tussen deze jongeren tot stand
te brengen.
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2. Ik zag op de website dat jullie meedoen aan een project in samenwerking met de Lidl om zodoende
gezinnen te stimuleren om een bezoek te brengen aan het Groninger Museum. Hebben jullie dit
gedaan vanuit het principe om het voor armere gezinnen mogelijk te maken om een bezoek te
brengen aan jullie museum?
Meneer Kolsteren geeft aan dat dit soort acties worden georganiseerd door de PR en communicatie afdeling
en dat zij daar dus niet zo veel mee te maken hebben. In het verleden heeft het Groninger museum al vaker
samengewerkt met de Lidl en momenteel ook met de Ikea. Op deze manier proberen ze inderdaad nieuwe
doelgroepen te bereiken en ook voor een deel de financiële drempel enigszins weg te nemen. Wanneer
iemand de IKEA pas toont (die gratis is) krijg je 25% korting op het toegangskaartje. Meneer Kolsteren
noemt zelf ook een verandering in de visie van musea over het samenwerken met commerciële
organisaties. Vroeger zag hij zelf ook dat musea daar schamper over deden, terwijl dat inmiddels veel
minder is. Dit soort samenwerkingsprocessen komen tegenwoordig steeds meer voor.
Het begrip en besef van de complexiteit van armoede bij musea
3. Veel musea lijken zich niet bewust van de rol die zij kunnen spelen binnen deze problematiek. Zij
staan wel open voor samenwerking met de ‘stadspas’ of andere projecten, maar zien dit niet als
hun voornamelijkste kerndoel. Hoe is het bij Groninger Museum gesteld met dit begrip volgens
jullie? Werken jullie bewust ook vanuit een maatschappelijke visie?
In Groningen is er bijvoorbeeld de ‘stadjerspas’ waarmee bewoners van de gemeente Groningen gebruik
kunnen maken van bepaalde faciliteiten en activiteiten met korting of volledig gratis. Iedereen die onder
een bepaald inkomen valt krijgt automatisch een stadjerspas, maar ook mensen die meer te besteden
hebben kunnen een stadjerspas aanvragen. Op deze manier zit er ook minder een stigma op de pas. Meestal
blijkt dat mensen die gebruik maken van een stadjerspas vaak toch wel arm zijn, maar in feite zou dat dus
niet zo hoeven te zijn. Sinds de crisis merkt ook meneer Kolsteren dat iedereen, zelfs mensen die niet
specifiek in armoede leven, hun hand op de knip houden. Iedereen heeft minder te besteden en dat merken
musea ook.
4. Zelf denk ik dat er voor musea een mooie rol is weggelegd binnen het maatschappelijke veld. Ik
hoop dit begrip bij gemeentelijke musea te vergroten door middel van mijn afstudeeronderzoek.
Wat is volgens u belangrijk om daarin mee te nemen? Vaak zijn voor musea tijd en geld in beperkte
mate aanwezig waar ik rekening mee probeer te houden in mijn aanbevelingen. Waar moet ik
verder nog rekening mee houden volgens jullie?
Meneer Kolsteren noemt hierbij dat zij ook altijd rekening moeten houden met het feit dat ze maar
beperkte tijd beschikbaar hebben om dit soort projecten uit te voeren. Daarom was het voor het museum
altijd lastig om deze groepen te betrekken, maar sinds het ook mogelijk is om dit via een contactpersoon te
doen is er veel meer mogelijk. Mevrouw de Groot voegt hieraan toe dat de instellingen inmiddels het
museum en haar kennen waardoor de samenwerking alleen maar steeds makkelijker verloopt.
5. Een interessant samenwerkingsverband zie ik tussen musea en welzijnswerk. Werken jullie ook wel
een samen met een stadspas of bijvoorbeeld met de Voedselbank?
Een belangrijk uitgangspunt bij het Groninger museum is dat alles wat zij doen de mensen ook naar het
museum moet brengen. Zij gaan graag naar een wijk, school of organisatie toe om daar een workshop te
geven, maar die groep moeten vervolgens ook naar het museum komen. In de jaren zestig was het in de
85

museale wereld een duidelijke trend om juist wel de wijk in de gaan, maar het Groninger museum probeert
nu juist mensen het museum in te krijgen. Mevrouw de Groot verteld hierbij dat zij zich vooral bezighoudt
met het leggen van contacten met bestaande instellingen. Zo werkt zij veel samen met het Alfa College,
waar inburgeringscursussen georganiseerd worden, mensen met een lichte verstandelijke beperking en
andere groepen die voor het museum onder de noemer ‘participatie’ vallen. Die groepen heeft mevrouw
de Groot in samenwerking met het Alfa college allemaal binnengehaald. Zij merkte zelf ook dat in eerste
instantie de drempel om een museum te bezoeken eigenlijk te hoog was. Door eerst zelf langs te gaan en
een introductie over een specifieke tentoonstelling te geven werden er drempels weggenomen en kwamen
deze groepen ook naar het museum. Deze groepen vallen allemaal onder het schooltarief waardoor zij per
bezoek maar drie euro hoeven te betalen.
Zowel meneer Kolsteren als mevrouw de Groot noemen dat het contact leggen met nieuwe doelgroepen
een stuk makkelijker wordt doordat een groep makkelijk te benaderen valt, bijvoorbeeld door middel van
een organisatie waar een groep allemaal samenkomt. Zo geeft mevrouw de Groot ook aan dat ze graag de
‘echte’ stadjers eens het museum in zou willen krijgen, maar dat dit veel ingewikkelder is omdat deze groep
minder goed zichtbaar is.
Het Groninger museum heeft reeds samengewerkt met de Voedselbank. Naar aanleiding van een vraag van
mij over schaamte noemt mevrouw de Groot dat zij het gevoel heeft dat de schaamte omtrent armoede
voor haar gevoel in Groningen wel meevalt. Ook hebben beide het idee dat de drempel altijd een stuk lager
is omdat het museum eerst langsgaat bij de instelling. Het vertrouwen winnen is bij dit soort groepen heel
belangrijk.
Een voorbeeld dat mevrouw de Groot noemt wat nu in het museum gedaan wordt is een project met
Alzheimer patiënten. Elke maandag worden cliënten opgehaald bij hun woning en worden ze naar het
museum gebracht, dit wordt georganiseerd door een externe organisatie. Het museum organiseert dan de
programmering.
6. In de museale sector heerst een groeiend belang in bezoekersaantallen en marketing. Wanneer een
instelling regelmatig de krant haalt betekent dit vaak dat zij ‘goed bezig zijn’. Ervaren jullie dit ook
zo? Dat dit belangrijk is voor het ontvangen van financiering?
Zowel meneer Kolsteren als mevrouw de Groot beamen deze uitspraak. Zij geven aan dat zij daar gelukkig
op de afdeling educatie en publiek niet heel sterk naar wordt gekeken.
Meneer Kolsteren noemt dat als je maatschappelijk projecten uit zou drukken in geld en bereik dit soort
projecten als eerste zouden sneuvelen, maar gelukkig heeft het museum inderdaad een maatschappelijke
waarde en neemt het museum daarin ook zijn verantwoordelijkheid. De afdeling moet af en toe wel
verantwoording afleggen over bepaalde beslissingen, maar in principe staat het voorop dat
maatschappelijke projecten een belangrijk onderdeel zijn van de programmering van het museum.
Binnen de educatieve afdeling staat de maatschappelijke factor heel sterk voorop. Mevrouw de Groot geeft
aan dat zij daarbinnen ook duidelijk beleid hebben rondom de maatschappelijke factor. In de jaarverslagen
van het Groninger museum is dit ook duidelijk terug te zien. Bezoekerscijfers zijn ook belangrijk, maar
uiteindelijk wordt het ook heel sterk geaccepteerd dat er ook geld opzij gezet wordt voor de
maatschappelijke functie van het museum.
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Musea betrekken bij armoedeproblematiek
7. Met Mila Ernst, oud-medewerker van het Amsterdam Museum, heb ik het gehad over het feit dat
musea niet simpelweg een project rondom armoede of minderheidsgroepen moeten organiseren,
maar dat er consistent iets moet veranderen bij zowel; collectiewerving, de presentatie, binnen het
personeel en bij het publiek. Zelf denk ik ook dat het bij het betrekken van deze doelgroep niet gaat
op losstaande projecten, maar juist over het betrekken van deze doelgroep op een diepgaandere
manier. Hoe staan jullie hier tegenover?
Meneer Kolsteren geeft aan het hier bij de onderdelen presentatie, personeel en publiek heel duidelijk mee
eens te zijn, maar bij collectiewerving ligt dat wat hem betreft nog iets ingewikkelder. Hij ziet zelf de trend
in het Groninger museum dat de conservatoren wel steeds meer gaan kijken naar de publiekswaarde van
een bepaald object, maar voor de conservator blijft het belangrijk dat objecten ook mooi in de collectie
passen.
8. Musea betrekken bij armoedeproblematiek kan op ontzettend veel manieren. Zo zouden zij de taak
van onlangs weg gefinancierde buurthuizen kunnen overnemen of meewerken aan re-integratie
projecten van het UVW. Wat zou volgens jullie een manier zijn die goed binnen het museumwezen
past en ook bijdraagt aan deze problematiek? Hebben jullie hier eerder wel een over nagedacht?
Mevrouw de Groot geeft aan dat zij als afdeling ervoor hebben gekozen om dit niet te doen. Het museum
is in een te grote mate geprofessionaliseerd om bijvoorbeeld maatschappelijke stages aan te bieden voor
VMBO’ers. Het museum werkt daarentegen wel met stageplaatsen voor Hbo’ers en WO’ers. En zelfs daarin
merken ze al dat dit soms lastig is. De instap is al zo hoog en er zijn ook niet genoeg losse klussen die
opgepakt zouden kunnen worden door stagiaires. Bij de beveiliging worden er echter wel stageplaatsen
aangeboden.
Er een aantal mensen binnen het museum die via een reintegranten regeling binnen het museum werken,
maar dat gaat via P&O en daar heeft de publiek en educatie afdeling niet zo veel mee te maken. Maar ook
bij deze functies geldt, er is vaak al een te hoog instapniveau.
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Bijlage 10: Interview museum Het Dolhuys
Samenvatting goedgekeurd op: 19 mei 2014
Jessica Belles – projectmanager
Op 7 mei 2014 had ik een afspraak bij museum Het Dolhuys met Jessica Belles, projectmanager. Hoewel
museum Het Dolhuys niet onder de noemer gemeentelijk museum valt, heeft het museum wel een duidelijk
maatschappelijke boodschap. Daarnaast is Het Dolhuys een goed voorbeeld in Nederland voor het
betrekken van nieuwe doelgroepen (zoals ouderen in de tentoonstelling ‘Wij zullen doorgaan’ en alle
outsiderskunst tentoonstelling).
De missie van museum Het Dolhuys is als volgt: Het Dolhuys museum van de Geest wil bij bezoekers een
positieve, blijvende indruk achterlaten, die bijdraagt aan de destigmatisering van mensen met een
psychiatrische aandoening. Het doet dat door het creëren van een persoonlijke ontmoeting met het
(ab)normale.173
Museum Het Dolhuys
1. Museum Het Dolhuys draagt een duidelijk maatschappelijke visie uit. Speelt dit denk je samen met
het feit dat jullie subsidie krijgen van de GGZ in plaats van de overheid?
Mevrouw Belles geeft aan dat de maatschappelijk kern heel sterk in de grondslag van het museum zit. In
die zin zou het niet heel veel invloed hebben wie het museum zou subsidiëren, aangezien die visie zo sterk
in de kern van het museum zit. Mevrouw Belles noemt echter wel dat het wellicht toch anders is wanneer
je niet bij de gemeente verantwoording af moet leggen bij elk project.
2. Hebben jullie in het verleden wel een nagedacht over het betrekken van deze doelgroep? En op
welke manier zouden jullie dat dan hebben gedaan?
De focus ligt bij museum Het Dolhuys al in de kern van het thema, door middel van nadruk te leggen op de
gevolgen van uitsluiting, iets waar het museum heel bewust mee omgaat. Een heel concreet voorbeeld
daarbinnen is dat museum Het Dolhuys bijvoorbeeld hun maandelijkse lezingen (43e aprilavonden) bewust
laaggeprijsd houdt. Het museum is zich ervan bewust dat ze hiervoor ook een hogere prijs zouden kunnen
vragen, maar dat doen ze juist niet om het voor (bijna) iedereen toegankelijk te laten. Armoede is binnen
het museum niet het doel op zich, maar er wordt wel duidelijk rekening mee gehouden. Daarnaast zitten
de gevolgen van armoede zoals schaamte, terneergeslagenheid en andere gevolgen ook verwerkt in de
vaste tentoonstelling. Eigenlijk zit het door het hele museum heen omdat sociale uitsluiting gerelateerd is
aan het thema, maar niet bewust gefocust op armoede.
Een ander punt dat mevrouw Belles noemt is dat Het Dolhuys binnen de gemeente Haarlem, een rijke
gemeente op zichzelf, in een behoorlijk rijke wijk zit. Zij kan zich voorstellen dat op het moment dat zij op
een andere locatie hadden gezeten, dat ze er dan wellicht veel actiever mee bezig zouden zijn, bijvoorbeeld
door in het kader van de maatschappelijke functie van het museum, maandelijks een gratis of goedkope
maaltijd aan te bieden aan mensen uit de buurt. Zo noemt zij een voorbeeld uit Amerika dat iemand bij een
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Museum Het Dolhuys, ‘’Organisatie’’ http://www.hetdolhuys.nl/organisatie, geraadpleegd op 12 mei
2014
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kop koffie of maaltijd extra betaald zodat iemand met minder geld een gratis kop koffie of maaltijd kan
krijgen. Binnen het museum hebben ze het erover gehad, maar aangezien armoede ook minder aan de orde
is in Haarlem hebben ze besloten om dat niet te doen.
Armoedeproblematiek
3. Zelf denk ik dat er voor musea een mooie rol is weggelegd binnen de armoedeproblematiek. Ik hoop
dit begrip bij gemeentelijke musea te vergroten door middel van mijn afstudeeronderzoek. Wat is
volgens jullie belangrijk om daarin mee te nemen? Vaak zijn voor musea tijd en geld in beperkte
mate aanwezig waar ik rekening mee probeer te houden in mijn aanbevelingen. Waar moet ik
verder nog rekening mee houden volgens jullie?
Mevrouw Belles geeft aan dat je moet kijken hoe je wat betreft dit onderwerp, de interesse van musea kunt
wekken. Door de focus te leggen op de waarde die een museum kan
bieden voor mensen, wordt het
wellicht interessanter om iets met deze doelgroep te doen. Wanneer mensen een middag kunnen genieten
van kunst voelen zij zich rijk. Met het kernproduct van een museum, kan een museum al iets bijdragen aan
musea. Als museum zou je dan bang kunnen zijn dan er ook mensen komen die gewoon niet willen betalen
voor
een museumbezoek, maar uiteindelijk is het belangrijker dat er tien andere bezoekers zijn
geweest die zich een middag verrijkt hebben gevoeld. Volgens mevrouw Belles is het belangrijk om
musea aan te spreken op hun kernfunctie en het zo dicht mogelijk bij de eigen organisatie te houden.
Daarnaast noemt mevrouw Belles dat het probleem van het woord armoede is, is dat het heel erg los staat
van de museale sector. Een museum is uiteraard niet
een plek om armoedeproblematiek op te lossen,
maar door een groep mensen het gevoel te geven dat ze ondanks een kleine portemonnee welkom zijn,
kun je toch iets bijdragen.
Daarnaast noemt mevrouw Belles ook dat zo’n gratis middag of ochtend een museum meer zou kunnen
opleveren dan van te voren verwacht wordt. Zo kan iemand wanneer die uit de armoedesituatie komt, het
museum nog een warm hart toedragen en een jaarlijkse schenking doen of heeft een persoon vrienden die
wel een kaartje kunnen betalen en vervolgens ook komen.
4. In Het Dolhuys zijn er ontzettend veel vrijwilligers actief, spelen jullie daarmee ook bewust in op een
maatschappelijke rol?
Mevrouw Belles noemt dat het museum Het Dolhuys kijkt naar dingen, zoals het werken met vrijwilligers
of reintegranten, waar de gemeente Haarlem een subsidieregeling voor heeft. Vanuit de missie en visie
deed het museum dit al, maar door het project ‘social return on investment’ van gemeente Haarlem kan
het museum hier geld voor krijgen waardoor er ook weer budget komt voor andere dingen. Afgelopen jaar
heeft museum Het Dolhuys bijvoorbeeld 39 mensen naar betaald werk begeleid, uiteraard wordt dit ook
begeleidt vanuit externe organisatie, maar binnen het museum is er ook iemand in dienst om deze mensen
te begeleiden. Mevrouw Belles geeft ook aan dat deze vrijwilligers en reintegranten binnen het museum
gesteund worden omdat mensen die opeens zonder werk komen te zitten dit vaak als heel zwaar ervaren
en ook het stukje moedeloosheid en uitzichtloos proberen zij binnen het museum weg te nemen en aan te
pakken.
Ook bij het aannemen van stagiaires is er bij sommige musea weerstand omdat zij het gevoel hebben dat
dit meer tijd kost dan dat het vruchten afwerpt. Dit is inderdaad een risico wat je als instelling neemt, maar
vaak is te zien dat stagiairs toch een nuttige bijdrage zijn voor de organisatie.
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5. Werken jullie ook wel een samen met een stadspas of bijvoorbeeld met de Voedselbank?
Museum Het Dolhuys werkt samen met zowel de Amsterdam Card en de Haarlempas waarmee mensen
korting krijgen op het toegangskaartje voor het museum. Met dit soort dingen of initiatieven doet museum
Het Dolhuys altijd wel mee.
6. Heeft museum Het Dolhuys wel eens nagedacht over het betrekken van mensen die onder de
armoedegrens leven in hun programmering? Dit kan zijn in een specifiek project maar ook in de
vorm van het uitnodigen van deze doelgroep?
Museum Het Dolhuys heeft nog nooit specifiek de doelgroep armen benaderd maar mevrouw Belles noemt
wel dat in de vaste collectie de gevolgen die vaak bij armoede worden genoemd wel aan bod komen,
gevoelens zoals schaamte en eenzaamheid worden in het museum wel behandeld, maar er wordt
daarbinnen geen nadruk gelegd op armoedeproblematiek.
7. Tijdens de tentoonstelling ‘Wij zullen doorgaan’ hadden jullie bijvoorbeeld een evenement waarbij
ouderen een catwalk show liepen. Op deze manier wordt deze groep, die toch soms in een isolement
verkeerd, hier uit getrokken. Hoe hebben jullie dit destijds zelf ervaren?
Mevrouw Belles geeft aan een dergelijk outreach programma heel erg leuk te vinden, maar deze dingen
worden wel apart gefinancierd. Zo’n speciale dag waarop ouderen betrokken worden is ontzettend leuk,
maar wanneer er onvoldoende geldstromen zouden zijn is dit ook het eerste wat er helaas afvalt.
Inhoudelijk is zo’n speciale dag een bijzondere toevoeging voor de tentoonstelling, maar dit zijn ook
activiteiten die niet wekelijk georganiseerd zouden kunnen worden.
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Bijlage 11: Interview Museum Rotterdam
Samenvatting goedgekeurd op: 19 mei 2014
Jacques Börger – Marketing & communicatie
Op 13 mei 2014 had ik een afspraak bij het Museum Rotterdam met Jacques Börger van de afdeling
marketing en communicatie. Museum Rotterdam is een museum dat tracht om midden in de samenleving
te staan door middel van projecten zoals ‘De stad als muze’. De samenwerking tussen de Rotterdammers
uit de stad en het museum staat hierbij centraal. Naar aanleiding van reeds succesvol afgeronde projecten
die raken aan armoedeproblematiek ging ik op 13 mei 2014 langs bij Jacques Börger om hier meer over te
weten te komen.
Museum Rotterdam
1. Op de website van het Museum Rotterdam staat dat jullie niet alleen het verhaal van de stad in het
museum vertellen, maar ook op locatie en online. Zou u hier iets over kunnen vertellen?
Een jaar of tien geleden heeft Museum Rotterdam besloten om zich steeds meer te richten op het heden
van de stad. Dit kan uiteraard niet alleen vanaf je bureau, wat automatisch betekent dat het museum de
stad in moest om zodoende te spreken met bewoners uit de stad Rotterdam. Destijds is Museum Rotterdam
de stad gaan verkennen per wijk, wat uitbloeide tot panorama projecten; een tableau met uitspraken om
een duidelijk zicht te krijgen op wat er speelt in bepaalde wijken. Tijdens de uitvoering van het project
besloot het museum dat het verzamelen van deze informatie een rol moest gaan spelen in hun
verzamelbeleid en in de doelstellingen. Zodoende is toen het project ‘De stad als muze’ tot stand gekomen,
waarbij de nadruk lag op de participatie van de omgeving. Het was de bedoeling dat de omgeving echt ging
meedenken en dat de presentaties vanuit dezelfde mensen zouden komen.
Gemeentemuseum Den Haag heeft ook geprobeerd om de buurtbewoners te betrekken door elk half jaar
een ander stadsdeel in de schijnwerpers te zetten. Dit project had als doel om mensen die normaal niet
naar musea komen, het museum in te krijgen omdat Gemeentemuseum Den Haag betaald wordt door geld
van de bewoners van Den Haag. Meneer Börger noemt dit een zeer sympathiek project, maar noemt wel
het grote verschil dat dit project heel sterk gericht was op bezoekersaantallen. Het was voornamelijk
bedoeld om nieuwe bezoekers te werven.
Museum Rotterdam is hierbinnen een stap verder gedaan omdat het niet zozeer ging om mensen het
museum in te krijgen (iets wat vaak wel het gevolg is), maar juist een inhoudelijke motivatie. De functie van
het Gemeentemuseum Den Haag is ook heel anders dan Museum Rotterdam. Gemeentemuseum Den Haag
is een kunstmuseum en heeft dus een andere doelstelling dat een stadsmuseum zoals Museum Rotterdam.
Zo laat Museum Rotterdam een stad zien en dat vergt een hele andere interesse dan een kunstmuseum
voor de bezoeker.
2. Een mooi onderdeel van het project ‘De stad als muze’ vond ik het project ‘De vrouwen van de
Velden’. In de glossy wordt er ook aandacht besteedt aan financiële problematiek en wordt daar
openlijk over gesproken. Wat was uw ervaring hierbij?
Meneer Börger vertelt dat ze echt een vertrouwensband hebben opgebouwd met de groep ‘Vrouwen van
de Velden’. Elke woensdagochtend gingen zij mee naar de ontbijt-sessies van de vrouwen. Er is toen een
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wederzijds vertrouwen opgebouwd waardoor er heel openlijk over onderwerpen werd gepraat waardoor
ook financiële kwesties ter sprake kwamen. Zo gaven de vrouwen aan dat zij geen geld over hadden om
naar het museum te reizen en een entreekaartje te kopen omdat ze dat geld moesten uitgeven aan primaire
behoeften zoals boodschappen. Door het wederzijds vertrouwen, was het mogelijk om ook in de glossy
specifiek aandacht te besteden aan dit onderwerp. Wat hierin ook heeft meegespeeld is dat de glossy
samen is ontworpen met de vrouwen, waardoor zij ook zeggenschap hadden over de inhoud.
3. Ik heb al even op de website gezocht, maar een specifiek programma rondom armoede kon ik niet
vinden. Hebben jullie daar wel eens iets mee gedaan?
Een lastige kwestie binnen het betrekken van mensen met problematiek is dat er vaak verwacht wordt dat
het museum dan helpt bij het oplossen van bepaalde problematiek, terwijl het museum volgens meneer
Börger niet deze taak op zich kan nemen. Wanneer zij bijvoorbeeld contact opzoeken met een bepaalde
wijk is het niet zozeer de bedoeling om de problematiek op te lossen, maar vooral om de verhalen van die
omgeving te verzamelen.
Een voorbeeld van een project dat Museum Rotterdam gedaan het was; ‘Over leven in Carnisse’, een wijk
in Rotterdam.174 Armoede speelde wel een rol in dit project omdat er wel degelijk een armoedesituatie
aanwezig was, maar de focus van het project was het creëren van cohesie in de wijk. Binnen dit project is
er zowel samengewerkt met woningbouwcorporaties maar ook met welzijnswerkers. Dit, omdat Museum
Rotterdam te maken kreeg met mensen waar zij normaal gesproken niet mee werken en dus ook weinig
ervaring mee hadden. Een welzijnswerker heeft daar veel meer ervaring mee waardoor je tot een mooier
product kunt komen. Ook bij het project ‘Mantelzorg’ heeft het museum samengewerkt met
welzijnswerkers omdat het museum daar ook weinig ervaring mee had. De doelstelling bij het mantelzorg
project was om deze problematiek beter zichtbaar te maken. Mantelzorg in Nederland is vrij onzichtbaar
en met deze tentoonstelling heeft het museum getracht om de problematiek, die daaraan ten grondslag
ligt, beter zichtbaar te maken.
Het begrip en besef van de complexiteit van armoede bij musea
4. Het Museum Rotterdam heeft al meer ervaring met het betrekken van bepaalde doelgroepen en
problematiek. Wat is hierbij denkt u belangrijk om mee te nemen voor andere musea? Ik probeer
zelf sterk uit te lichten wat de toegevoegde waarde voor musea kan zijn, daarbij noem ik de vijf
waarden van de museale sector waaronder de maatschappelijke waarde. Wat zou ik hierin nog
meer mee kunnen nemen?
Meneer Börger beaamt dat dit inderdaad een groot probleem is. Musea in Nederland hebben wel steeds
meer geaccepteerd dat zij een maatschappelijke rol hebben, maar de wijze waarop musea dit zouden
moeten doen is een ingewikkelde kwestie. Musea zijn zo gewend aan de ‘cultuurminnaars’, waardoor het
zoeken van publiek die musea niet in hun ‘mind-set’ hebben, ingewikkeld is. Om nieuwe doelgroepen te
bereiken denken musea altijd dat ze het publiek moeten veranderen, terwijl musea zelf eigenlijk meer
zouden moeten veranderen. De deur een stuk verder open zetten is daarin niet genoeg, er moet ingrijpend
veranderen. De vraag is dan: ‘Wat de meerwaarde hiervan? Waarom zou een museum zich hiermee bezig
houden?’ Hier heeft Museum Rotterdam geen antwoord op maar ze zijn hier wel heel sterk mee bezig.
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Museum Rotterddam, ‘’Over leven in Carnisse’’, http://www.museumrotterdam.nl/pers/2012/2997over-leven-in-Carnisse.php, geraadpleegd 18 mei 2014.
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Bij het Museum Rotterdam proberen ze de ‘kleurrijke knokkers’ te betrekken. Hiermee wordt bedoeld
allochtonen of mensen met een niet-westerse achtergrond, wat in Rotterdam tegenwoordig ongeveer 50%
van de bevolking vormt. Bij de allochtonen (en ook bij de andere groepen) gaat het om het creëren van
betrokkenheid van de mensen bij hun stad, waarvoor het museum het medium wil zijn. Betrokkenheid bij
het museum is niet de prioriteit. Wanneer deze groep niet bij het museum betrokken wordt, heeft het
museum over een aantal jaren waarschijnlijk niet echt bestaansrecht meer. Die groep moet, ethisch gezien,
zich betrokken voelen bij het museum.
Museum Rotterdam is momenteel bezig met een ‘diep dive’ om zodoende deze groep beter te leren
kennen. Meneer Börger geeft aan op deze vraag niet echt antwoord te hebben, maar dat in Museum
Rotterdam deze vraag ook heel sterk speelt. Iets wat deze doelgroep ook aangeeft is dat ze vinden dat het
museum meer toenadering moet zoeken tot haar achterban door buiten het museum te treden, veel meer
de stad in.
Hierin botst Museum Rotterdam heel erg tegen de gemeente/politiek aan. Zij zien het museum nog heel
sterk als een gebouw met kunstwerken en wanneer een museum ervoor kiest om buiten zijn eigen muren
te treden, is er redelijk wat weerstand vanuit de politiek.
Meneer Börger heeft ooit een college gevolgd van David Fleming waarbij deze noemde dat een dusdanig
grote verandering in het beleid en uitvoering meestal minimaal 10 jaar of een generatie lang, dus eigenlijk
20 jaar duurt.
5. Denken jullie wel eens na over de drempels die sommige doelgroepen ervaren bij het bezoeken van
musea? Ik doel hierbij niet alleen maar op het verlagen van de prijs maar juist ook op andere
manieren van het wegnemen van drempels?
Meneer Börger noemt dat zij heel erg op zoek zijn naar wat gastvrij zijn eigenlijk inhoudt. Het is interessant
om een keer vanuit de ogen van een niet-bezoeker naar het museum te kijken. Er zijn ontzettend veel
drempels om het museum te betreden, alleen al te beginnen bij de entree. Daarbij zitten de drempels niet
enkel bij het museumbezoek zelf maar ook bij de website en bij het entreekaartje. Daarnaast geeft meneer
Börger aan dat allochtonen vaak via via willen horen dat er een leuke activiteit plaatsvindt en daarvoor dus
niet op internet gaan zoeken. Daarbij is het ook nog zo dat binnen de museale sector er voornamelijk, bijna
alleen maar, blanke mensen in musea werken. Ook wat betreft stagiaires zijn het toch vaak de autochtonen
jongeren die interesse hebben in een stage bij een museum.
6. Met Mila Ernst, oud-medewerker van het Amsterdam Museum, heb ik het gehad over het feit dat
musea niet simpelweg een project rondom armoede of minderheidsgroepen moeten organiseren,
maar dat er consistent iets moet veranderen bij zowel; collectiewerving, de presentatie, binnen het
personeel en bij het publiek zoals ook David Fleming dit onderverdeeld. Zelf denk ik ook dat het bij
het betrekken van deze doelgroep niet gaat op losstaande projecten, maar juist over het betrekken
van deze doelgroep op een diepgaandere manier. Hoe staat u hier tegenover?
Het is hierbij volgens meneer Börger belangrijk dat de focus blijft liggen op de meerwaarde. Dat je het
publiek iets aanbiedt waarbij zij denken; ‘daar hebben we inderdaad behoefte aan’. Binnen het personeel
speelt het betrekken van die maatschappelijke rol met meerwaarde heel sterk. Als voorbeeld noemt
meneer Börger dat hij ooit in een pop-up museum in een wijk in Rotterdam de oude fiets van Pim Fortuyn
wilde gebruiken, maar omdat dit een niet veilig genoeg klimaat was, was dit volgens de conservator niet
mogelijk. Dit zijn belemmeringen die wel ontstaan op het moment dat een museum buiten zijn gevestigde
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orde treedt. Ook voor suppoosten is het een hele omschakeling wanneer een museum drastisch verandert
in zijn manier van tentoonstellen.
7. In het meerjarenplan van het Museum Rotterdam wordt er gesproken over een actief
verzamelbeleid over de stad en ook in het project waarbij mantelzorg het hoofdonderwerp is, wordt
er gesproken over het gebruiken van persoonlijke voorwerpen. In die zin werkt het Museum
Rotterdam met maatschappelijk bewuste objectwerving. Ervaart u dat ook zo?
Collega Irene van Renselaar gaat vaak in de stad op zoek naar verhalen en objecten die interessant zouden
kunnen zijn voor het museum. Wat binnen Museum Rotterdam heel sterk speelt is dat zij tegenwoordig
vooral een hedendaags verzamelbeleid hebben.
Meneer Börger noemt een mooi initiatief binnen het Amsterdam Museum is dat ze daar steeds meer kijken
naar manieren van het bewaren van objecten door ze juist actief te gaan gebruiken, door objecten
bijvoorbeeld in een hele andere context in te zetten.
Een ander voorbeeld was bij het Gemeentemuseum Den Haag. 175 Een aantal jaar geleden heeft
Gemeentemuseum Den Haag een combinatie gemaakt van de Victory Boogie Woogie van Mondriaan en de
kleuren van ADO. Dit sprak ADO fans heel sterk aan en was een groot succes. Vijf jaar geleden waren dit
soort verbanden nog minder gebruikelijk en werd er een beetje op neergekeken terwijl tegenwoordig dat
helemaal niet meer zo is. In die zin is er al een hoop veranderd.
8. In de museale sector heerst een groeiend belang in bezoekersaantallen en marketing. Wanneer een
instelling regelmatig de krant haalt betekent dit vaak dat zij ‘goed bezig zijn’. Ervaren jullie dit ook
zo? Dat dit belangrijk is voor het ontvangen van subsidies?
Meneer Börger herkent zich in deze uitspraak. Wanneer er een soort meetinstrument zou zijn voor de
maatschappelijke waarde die een museum heeft zou hier ook makkelijker mee gewerkt kunnen worden.
Nu zit Museum Rotterdam eigenlijk aan zijn max wat betreft bezoekersaantallen die zij het museum in
zouden kunnen krijgen, terwijl wanneer zij vaker naar buiten zouden kunnen treden, is er veel meer
mogelijk.
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‘’ADO Den Haag en Gemeentemuseum slaan handen ineen’’, http://www.sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/6581,
geraadpleegd 18 mei 2014
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Bijlage 12: Interview Erfgoedcluster Weert
Samenvatting goedgekeurd op: 13 mei 2014
Jac Lemmens – Teamleider
Op 13 mei 2014 had ik een gesprek met Jac Lemmens van het Erfgoedcluster Weert waar zowel het
gemeentemuseum Weert, gemeentemuseum Jacob van Horne als het Archief van Weert onder vallen. Naar
aanleiding van de ingevulde vragenlijst van meneer Lemmens, heb ik contact opgenomen met het museum
om meer te weten te komen over hun manier van werken en hun visie op het onderwerp
armoedeproblematiek.
Reintegranten
1. In de door u ingevulde vragenlijst gaf u aan dat jullie per jaar met vijf re-integranten werken. Zou
u daar wat meer over kunnen vertellen?
De afgelopen vier jaar heeft het Erfgoedcluster Weert ongeveer vijf re-integranten per jaar in dienst gehad.
Meneer Lemmens spreekt hier over als een positieve ervaring. Vaak blijven de re-integranten na afloop van
hun periode ook als vrijwilliger actief in het Erfgoedcluster omdat ze de instelling inmiddels een warm hart
toedragen. Meneer Lemmens vertelde dat dit waarschijnlijk wel het laatste jaar is dat het erfgoedcluster
zal werken met re-integranten aangezien de gemeente Weert hierop gaat bezuinigen.
2. Wat voor klussen krijgen deze mensen en wordt hier per persoon gekeken naar kwaliteiten of is er
een standaard protocol?
Erfgoedcluster Weert werkt voor hun re-integranten samen met Afdeling Sociale Zaken van Gemeente
Weert. Zij sturen profielen voor re-integranten naar Sociale Zaken en dan koppelen zij hier vervolgens een
geschikte kandidaat aan. Er zijn ook uitzonderingen te noemen waarbij Sociale Zaken zelf iemand aandraagt
zonder een specifiek profiel, maar over het algemeen laat Erfgoedcluster Weert zelf weten naar wat voor
krachten zij op zoek zijn. De taken van de re-integranten zijn zeer uiteenlopend. Zo houdt iemand zich
momenteel bezig met archiefachterstanden, een iemand met het koppelen van bestanden, een
studiezaalbeheerder, een persoon verzorgt onderhoudswerkzaamheden en iemand houdt zich bezig met
schilderwerk.
3. Ik ga ervan uit dat jullie veel mensen op vrijwillige basis in dienst hebben. Klopt dit en zou u kunnen
vertellen hoe deze mensen in het museum terecht komen? Werven jullie actief voor vrijwilligers of
melden zij zich zelf aan?
Meneer Lemmens geeft aan dat er bij het Erfgoedcluster inderdaad veel vrijwilligers actief zijn. Het verschilt
per situatie hoe mensen bij het museum terecht komen. Recent hebben ze actief vrijwilligers proberen te
werven, maar normaal gesproken melden mensen zichzelf aan als vrijwilliger of komen ze via via bij het
museum terecht. De vrijwilligers zijn voornamelijk oudere mensen. Hierin speelt mee dat Weert geen
studentenstad is waardoor er minder jonge mensen wonen die eventueel als vrijwilliger aan de slag zouden
willen gaan.
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Dat Weert geen studentenstad is, heeft ook invloed op het feit dat het erfgoedcluster eigenlijk niet werkt
met stagiaires. Dit zouden ze best interessant vinden, maar er zijn in de omgeving niet echt studenten die
op zoek zijn naar een stage voor een langere periode.
Armoedeproblematiek
4. Gemeentemuseum Weert is natuurlijk een museum van de gemeente. Proberen jullie ook
verschillende wijken te betrekken bij jullie activiteiten en programmering?
Meneer Lemmens geeft inderdaad dat zij een organisatie zijn die graag de omgeving betrekt maar noemt
wel ook dat, omdat ze alleen een vaste collectie hebben, het voor de meeste mensen maar een keer
interessant is om het museum te bezoeken. Daarnaast heeft het Erfgoedcluster Weert niet voldoende
menskracht om doelgroepen specifiek te betrekken bij het museum. Daarvoor zouden ze eigenlijk een PR
of marketing afdeling moeten hebben en die hebben zij niet.
5. Hebben jullie wel eens nagedacht over hoe het Erfgoedcluster iets zou kunnen betekenen voor
mensen die in armoede leven? Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met de Voedselbank of
iets aan te bieden voor deze groep mensen in het museum?
Meneer Lemmens geeft aan dat ze hier eigenlijk nog nooit bewust mee bezig zijn geweest. Erfgoedcluster
Weert heeft weinig mensen in dienst waardoor er niet veel tijd is voor het speciaal betrekken van dergelijke
doelgroepen.
6. Veel gemeentelijke musea lijken zich niet bewust van de rol die zij zouden kunnen spelen binnen
armoedeproblematiek. Zij staan wel open voor samenwerking met de ‘stadspas’ of andere
projecten, maar zien dit niet als hun voornaamste kerndoel. Hoe is het bij erfgoedcluster Weert
gesteld met dit begrip volgens jullie?
Erfgoedcluster heeft daar eigenlijk nooit heel bewust over nagedacht. Tijdens ons gesprek wordt duidelijk
dat zij dat op een bepaalde manier wil doen, door middel van het werken met vrijwilligers en re-integranten
bijvoorbeeld. Waar ze ook activiteiten voor organiseren zoals een jaarlijks uitstapje en een kerstborrel
waarbij iedereen ook een kerstpakket ontvangt. Daarnaast is de entree van Gemeentemuseum Weert
bijvoorbeeld gratis waardoor er geen financiële drempel aanwezig is om een museum te bezoeken.
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