
“Gezamenlijk ontrafelen 
we het DNA van de 

stad; Rotterdam is van 
ons allemaal“

Meerjarenbeleidsplan 
2021-2024
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Waarom heeft Rotterdam nog al-
tijd geen volwaardig stadsmuse-
um? Deze vraag horen we de laat-
ste tijd steeds vaker. Het museum 
doet zoveel voor de stad. Het laat 
zien dat het echt om de bewoners 
geeft en zich inzet voor alle Rotter-
dammers. Het Timmerhuis, sinds 
2016 de hoofdvestiging, wordt ge-
waardeerd vanwege de ligging en 
architectuur. Mede dankzij Museum 
Rotterdam is het Timmerhuis op de 
kaart gezet. Maar dat feit is niet vol-
doende. Ondanks de status van het 
gebouw en aantrekkelijke ligging, 
voldoet het niet als stadsmuseum 
waarmee Rotterdam tevreden mag 
zijn. De collectie is achter glas ver-
borgen in containers, omdat we die 
anders vanwege het slechte klimaat 
niet kunnen tonen. Het gebouw is 
te klein en het aanbod te gering om 

meer bezoekers naar het museum te 
lokken. In ieder geval minder dan de 
100.000 die de gemeente in 2019 
als grens heeft gesteld voor toela-
ting tot de Rotterdamse Culturele 
Basis. 
Het valt niet uit te leggen dat het 
stadsmuseum van de tweede stad 
van het land genoegen moet nemen 
met tweederangs voorzieningen. 
Dat is niet alleen onze mening. Het is 
wat bezoekers aan deze stad en be-
trokken bewoners ons laten weten. 
“Museum Rotterdam kan door het 
huidige gebouw niet echt zijn wie ze 
wil zijn en niet het verhaal vertellen: 
waarom die stad zo is zoals die is 
en wat die onderscheidt van andere 
steden?” De geïnterviewde doelde 
vooral op de geschiedenis van Rot-
terdam vlak vóór, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog. In de bele-

Een woord vooraf: 
een pleidooi voor een 
nieuw stadsmuseum

“Rotterdam profileert zich 
graag internationaal als dé 
vooruitstrevende stad van 
Nederland, maar is opvallend 
bescheiden als het om 
de eigen geschiedenis 
en identiteit gaat”

B
ee

ld
: O

ss
ip

 v
an

 D
ui

ve
nb

od
e



4

ving van veel Rotterdammers neemt 
de Tweede Wereldoorlog hierin een 
cruciale plaats in. Maar wie zich wil 
verdiepen in de bewogen periode, 
komt in het Timmerhuis onvoldoen-
de aan zijn trekken. De vestiging aan 
de Coolhaven – Museum Rotterdam 
’40-’45 NU – vult dit gat maar ge-
deeltelijk op. 
Ondanks alle waardering voor wat 
we daar presteren, mist het publiek 
het grote verhaal. Een verhaal zoals 
we dat in 2015 lieten zien met De 
Aanval in de Onderzeebootloods op 
Heijplaat. Waarom heeft Rotterdam 
niet een gebouw waar we dit grote 
verhaal op één plaats kunnen pre-
senteren? Wil Rotterdam recht doen 
aan zijn eigen geschiedenis, dan 
wordt het tijd voor het grote gebaar. 
Deze cultuurplanperiode zullen we 
nodige aanpassingen doen binnen 
de beperkte mogelijkheden van het 
gebouw en het budget. Maar dat 
zal niet voldoende zijn om echt uit 
te pakken. 

“Wat het in Rotterdam goed doet is 
een stevige ambitie, groot denken 
en bouwen. Dat vindt deze stad fijn! 
Museum Rotterdam zou moeten kij-
ken of ze niet een soort sprong kan 
maken (…) en toe aan een nieuwe 
fase (…). Hallo, deze stad verdient 
toch het beste stadsmuseum van 
de wereld?”, aldus een andere ge-
interviewde. In Europa loopt Rotter-
dam op andere vergelijkbare steden 
achter. Bij een wereldstad hoort een 
stadsmuseum van formaat dat zich 

kan meten met de andere grote ha-
vensteden. Steden als Hamburg, Li-
verpool en Marseille hebben de af-
gelopen jaren veel geïnvesteerd in 
iconische gebouwen. Hier presente-
ren zij de geschiedenis van hun stad, 
de daarmee verbonden culturen en 
wereldperspectieven. Denk ook aan 
Antwerpen, dat met het MAS de 
toon heeft gezet. De Scheldestad 
toont als tweede stad van België 
meer durf dan de grote rivaal aan 
de Maas. Rotterdam profileert zich 
graag internationaal als dé vooruit-
strevende stad van Nederland, maar 
is opvallend bescheiden als het om 
de eigen geschiedenis en identiteit 
gaat. 
Al twintig jaar wordt er in Rotterdam 
gesproken en gediscussieerd over 
het vernieuwende stadsmuseum. De 
RRKC was in 2010 zeer stellig over 
de behoefte aan een nieuw stads-
museum. “De Rotterdamse Raad 
voor Kunst en Cultuur meent, dat 
voor tentoonstellingen waarbij niet 
het fraaie esthetische voorwerp, 
maar de sociale, economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen van Rot-
terdam centraal staan een heel an-
der type tentoonstellingszaal nodig 
is: groot, hoog, flexibel en neutraal 
van karakter. Niet monumentaal 
dwingend en niet te sjiek. Maar wel 
een plek waar goed gewerkt kan 
worden met audiovisuele middelen. 
En waar het publiek kan rondlopen 
in ruime decors om de noodzakelij-
ke sfeer op te roepen.” 
Met dit advies in de hand produ-

MuCEM Marseille

Museum of Liverpool

MAS Antwerpen
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ceerden we een stapel documenten 
en masterplannen. Helaas smoor-
den bezuinigingen alle ambities in 
de kiem. Ondanks deze tegenvallers 
bleven we nadenken over een echt 
Rotterdams stadsmuseum. In 2014 
is een uitvoerige studie verricht 
naar de plaats van het museum bin-
nen het Rotterdamse culturele veld. 
Deze lange termijnvisie, waarover 
het gerenommeerde internationa-
le bureau Ralph Appelbaum Asso-
ciates ons adviseerde, is nog altijd 
ons uitgangspunt. 

Voor een nieuw stadsmuseum is 
niet alleen een iconisch gebouw 
nodig dat past bij Rotterdam. Ook 
voldoende vierkante meters voor 
publieks- en tentoonstellingsruim-
te doet recht aan de ambities van 
de stad. Ter vergelijking: het MAS 
heeft aan tentoonstellingsruimten  
5.700 m2 en de Kunsthal 3.300 m2. 
Wij moeten het stellen met 1.700 
m2. Een dergelijke stap vereist een 
gedurfde Rotterdamse aanpak: Rot-

terdam, make it happen! Vanzelf-
sprekend kan dat niet zonder een-
malige grote investeringen. 
De Cultuurcampus op Zuid heeft een 
oppervlakte van 50.000 m2 en wordt 
begroot op 300 miljoen. Omgere-
kend komen de investeringen voor 
een nieuw stadsmuseum dan op 30 
miljoen uit. Kijk naar de successen 
die de stad nu oogst; allemaal het 
resultaat van een vooruitstrevend 
en gedurfd investeringsbeleid. Zelfs 
toen de stad in een diepe economi-
sche recessie zat. 

Een modern stadsmuseum waar alle 
Rotterdammers het over hebben 
omarmt de stad. Gevestigd op een 
zichtbare plek in het centrum of op 
Zuid aan het water. Óf als onderdeel 
van de Cultuurcampus. We moeten 
de komende cultuurplanperiode be-
nutten om hiervoor de inhoudelijke 
en financiële voorwaarden te schep-
pen. Alleen zo maken we de sprong 
naar een stadsmuseum dat Rotter-
dam en Rotterdammers toekomt. 

Paul van de Laar  
   
Directeur/bestuurder

Winfried van den Muijsenbergh

Voorzitter Raad van Toezicht
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Het ideale Rotterdamse 
stadsmuseum biedt:

• Gezicht van de stad: de identiteit en het unieke van 
Rotterdam (Rotterdam Havenstad, Rotterdam Werkstad, Rotterdam 
Wederopbouwstad, Rotterdam Superdiverse Stad, etcetera.); 

• Geschiedenis van Rotterdam: (thematisch en chronologisch, 
geplaatst in lokale, nationale en internationale context) met daarin 
aandacht voor de Tweede Wereldoorlog als belangrijke verandering in 
de geschiedenis van de stad: de stad vóór en na 1940 door integratie 
van Museum Rotterdam ’40 -’45 NU op één locatie; 

• Tijdelijke exposities: voldoende ruimte voor tijdelijke exposities 
van echte publiekstrekkers tot collectietentoonstellingen; 

• De stad: in kaart gebracht; 

• Oplossingsgerichte stad: plek waar Rotterdammers met elkaar 
werken aan oplossingen voor een betere stad; 

• Talentvolle stad: voor jongeren; 

• Filmzaal/auditorium; 

• Verhalenvertellers: sociale ontmoetingsruimte en ruimte voor 
eigen Verhalenvertellers; 

• Café en winkel; 

• Ca. 5.000 m2: voor museum en kantoor. 

Artist impressions ideale stadsmuseum volgens Ralph Appelbaum Associates in 2014
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DE DRIE ‘I’S’

Innovatie, inclusiviteit en interconnectiviteit zijn de uitgangs-
punten van het gemeentelijk cultuurbeleid. Wij hanteren als 
museum van de stad dezelfde uitgangspunten. Dat doen 
we al jaren, zij het in andere termen. In al onze programma’s 
- tentoonstellingen, erfgoed en educatie - betrekken we 
Rotterdammers. Samen met hen ontrafelen we het DNA van de 
stad.  
Ons beleidsplan is opgedeeld in twee onderdelen; de periode 
2016-2020 en de periode 2021-2024. De drie uitgangspunten 
behandelen we niet in drie afzonderlijke hoofdstukken, maar zijn 
verweven door de tekst; elk met een eigen icoon. 

InnovatieInclusiviteitInterconnectiviteit

Inhoudsopgave

CULTUURPLANPERIODE 2016-2020

Timmerhuis
Met Rotterdammers
Echt Rotterdams Erfgoed
Museum Rotterdam ’40 -’45 NU
Positionering en publiek
Stakeholders en samenwerkingen
Cultuureducatie

CULTUURPLANPERIODE 2021-2024

Profilering
Beleid en strategie
Proeftuin Rotterdam
Publiek en onderzoek
De drie ‘I’s’ in praktijk
Collectie 
Code Culturele Diversiteit
Fair Practice Code
Stakeholders
Cultuureducatie
Internationalisering
Museum Rotterdam = Meerwaarde voor de stad
Tot slot
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Cultuurplanperiode
2016-2020

Cultuurplanperiode 2016-2020 

TIMMERHUIS

NIEUWE LOCATIE
Op 5 februari 2016 hing op het Ro-
dezand de vlag uit. Museum Rotter-
dam opende zijn nieuwe locatie in 
het Timmerhuis. In het openings-
weekeinde wisten meer dan 12.000 
bezoekers het nieuwe museum te 
vinden. Al dan niet aangemoedigd 
door de campagne ‘Museum Rotter-
dam: waar leg dat dan?’ 

Voor het eerst na de sluiting van 
het Schielandshuis in 2013 hadden 
we weer een vaste locatie in het 
centrum van de stad. Ondanks veel 
positieve publiciteit en waardering 
voor de veerkracht die we toonden 
na de zware bezuinigingen, bleek al 
snel dat het publiek moest wennen 
aan de nieuwe locatie. Het gebouw 
werd vanwege zijn architectuur ge-
prezen, maar er waren ook bezoe-
kers die kritisch waren. 

AMBITIES BIJSTELLEN
Natuurlijk, het publiek heeft altijd 
gelijk, maar het besefte niet dat we 
de inrichting van het Timmerhuis 
met beperkte middelen realiseer-
den. Er was te weinig budget om 
ècht uit te pakken en bezoekers te 
trakteren op animaties, films of an-
dere interactieve presentaties die 
een museumbezoek tot een ervaring 
maken. Ze konden niet weten dat 
we de inrichting volledig uit eigen 
vermogen financierden en daarbij 
geen ondersteuning ontvingen van 
de gemeente. Daardoor moesten 
we onze ambities bijstellen. 

KLIMAATPROBLEMEN
De klimaattoestanden in het gebouw 
vereisen een groot improvisatie- 

vermogen van al onze medewer-
kers. De luchtvochtigheid en de 
temperatuur komen zelfs bij be-
nadering niet in de buurt van wat 
museaal aanvaardbaar is. Potentië-
le bruikleengevers haken daardoor 
af. Het publiek kan de kwetsbare 
Rotterdamse collectie alleen achter 
glas in geklimatiseerde vitrines be-
wonderen. 

Vanwege het gebrekkige klimaat 
laat het gebouw geen open opstel-
ling toe. De mogelijkheden voor 
wisselexposities met collecties zijn 
daardoor ook beperkt. Toen in 2018 
het besluit viel om voorlopig in het 
Timmerhuis te blijven (er was ook 
geen andere locatie beschikbaar), 
besloten we om ook te investeren in 
het verbeteren van het klimaat. 

AANPASSINGEN ZIJN NIET  
GENOEG
De technische en bouwkundige aan-
passingen worden hopelijk in 2020 
gerealiseerd. Veel hangt af van de 
medewerking van OMA. Eind 2019 
was er nog altijd geen akkoord op 
de bouwkundige voorstellen. Toch 
is de investering een absolute voor-
waarde om in de cultuurplanperiode 
2021-2024 meer bezoek te trekken 
en de collectie op een museum-
waardige manier te kunnen presen-
teren. De gemeente heeft voor de 
Rotterdamse Culturele Basis (RCB) 
de grens getrokken bij 100.000 be-
zoekers. Voor een bescheiden stad-
museum als de onze is dat een zeer 
grote opgave, laat staan als in de 
komende cultuurplanperiode geen 
verbeteringen plaatsvinden. Echter, 
een museum dat de gemeentelijke 
collectie beheert, zou ons inziens 
thuishoren in de Rotteramse Cultu-

Cultuurplanperiode 2016-2020 
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rele Basis. Met het oog op onze am-
bities en de criteria die de gemeente 
hanteert voor de Rotterdamse Cul-
turele Basis, zijn de aanpassingen 
van afgelopen jaren onvoldoende 
om extra bezoek te stimuleren, ons 
bereik te vergroten en onze impact 
te maximaliseren. 

MET ROTTERDAMMERS

STADSINITIATIEVEN
Vrijwel alle tentoonstellingsplan-
nen, community programma’s en  
projecten die we wilden uitvoe-
ren zijn gerealiseerd. Van belang is 
vooral dat we Rotterdammers heb-
ben betrokken bij onze programme-
ring. De tentoonstellingen Vrouwen 
van Rotterdam, Party People en 
GIRLPOWER zijn zelfs voortgeko-
men uit stadsinitiatieven. 

Party People was een experiment 
waarin jonge makers de gelegen-
heid kregen om ideeën aan te le-
veren over het uitgaansleven van 
Rotterdam. Hiphop, spoken word, 
alles kwam voorbij. Tijdens de ope-
ning was het museum als één groot 
dancefeest; Lowlands aan de Maas 
noemden sommigen het. 

Met GIRLPOWER hebben we laten 
zien dat Museum Rotterdam via ten-
toonstellingen ook een maatschap-
pelijke agenda aanstipt. Samen met 
onze partners Rotterdam Topsport, 
Rotterdam Sportsupport, Rotterdam 
Sportbedrijf en Rotterdamse Sporti-
conen maakten we een interactieve 
sporttentoonstelling over sporthel-
dinnen. Prachtige vrouwen die als 
iconen van de stad jongeren letter-
lijk in beweging brengen. Het was 
niet alleen een innovatieve expo-

sitie, maar ook een tentoonstelling 
die verbindt en letterlijk bijdraagt 
om Rotterdam een betere stad te 
maken.
 
SAMEN 
Samen met Rotterdammers ten-
toonstellingen maken, vereist een 
andere aanpak en organisatie dan 
we gewend zijn. Het betekent ook 
dat sommige tentoonstellingen een 
uitgesproken karakter hebben en 
niet iedereen aanspreken. Daarom 
wisselden we tentoonstellingen af. 

Met de expositie Coolsingel – ge-
waardeerd met een 8,6 – kwamen 
we vooral tegemoet aan de wens 
van Rotterdammers om hun stad 
vóór mei 1940 aan bod te laten ko-
men. De boulevard met zijn Pschorr 
en andere dansgelegenheden sprak 
tot de verbeelding. 

Dat Rotterdammers niet uitgespro-
ken raken over jazz hebben we 
aangegrepen om in 2019 extra aan-
dacht te besteden aan Jazz in Rot-
terdam. Deze tentoonstelling werd 
gehouden in het Rodezand zaal, een 
kleine wisselexpositieruimte. Deze 
ruimte richtten we eind 2018 in om 
meer mogelijkheden te bieden voor 
tijdelijke exposities en om een bre-
der publiek te bedienen. Drie tot 
vier keer per jaar is hier plek voor 
een nieuwe, kleine expositie. Klein 
wat betreft afmetingen, maar groot 
wat betreft impact. 

De kleine exposities geven ons de 
kans om actief in te spelen op wat 
er in de stad gebeurt en op wat Rot-
terdammers bezighoudt. Ze slaan 
een brug tussen het actieve erfgoed 
van de stad, opgehaald via het pro-

Cultuurplanperiode 2016-2020 Cultuurplanperiode 2016-2020 

“Samenwerkingen zijn 
onmisbaar. Ze zijn een 
vereiste om goed 
en volledig te 
programmeren”

Hogeschool Rotterdam, nummer 036 van de collectie Echt Rotterdams Erfgoed



Optreden van De Likt tijdens de opening van Party People
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nooit te vergeten.
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gramma Echt Rotterdams Erfgoed, 
en de historische collectie. Of het nu 
gaat om verslaving en opvang van 
thuislozen door de Pauluskerk of de 
herdenking van de eerste wervings-
akkoorden voor buitenlandse werk-
nemers. Allemaal Rotterdammers, 
dat tot stand kwam dankzij de in-
spanningen van Robert de Hartogh, 
is een mooi voorbeeld. De expositie 
bood een goed overzicht van hoe 
Rotterdam met zijn gastarbeiders 
omging vanaf 1969, toen Nederland 
met Marokko en Turkije wervingsak-
koorden sloot. 
 
ECHT ROTTERDAMS ERFGOED

Het in de vorige cultuurplanperiode 
gelanceerde nieuwe op commu-
nity’s gerichte erfgoedprogramma 
heeft vanaf 2016 een grote vlucht 
genomen. Echt Rotterdams Erfgoed 
zorgt voor een vernieuwende kijk op 
het erfgoed in de stad. Het erfgoed 
– zowel in voorwerpen, personen 
als in projecten – is actief, omdat 
het deel uitmaakt van community ‘s 
die met elkaar in verbinding staan. 
Ze delen het erfgoed van de stad.  
Tevens verlenen ze via de netwer-
ken ook een andere betekenis aan 
eigentijds erfgoed. 

Echt Rotterdams Erfgoed is syno-
niem geworden voor een museum 
dat verbindt, innoveert en telkens 
op zoek is naar mogelijkheden om 
Rotterdam een betere en inclusieve-
re stad te maken. Met het program-
ma nemen we feitelijk een voorschot 
op de agenda die de huidige wet-
houder van Onderwijs en Cultuur als 
speerpunten voor het nieuwe beleid 
heeft ingezet. Echt Rotterdams Erf-
goed draagt op die manier in be-

langrijke mate bij aan een erkenning 
van de innovatieve kwaliteiten van 
het museum. Daarnaast helpt het 
programma om voorop te lopen als 
laagdrempelig en publieksvriende-
lijk museum. 

De internationale erkenning voor 
het project is groot. In de discussie 
over de herijking van de nieuwe in-
ternationale museumdefinitie is Echt 
Rotterdams Erfgoed als voorbeeld 
gebruikt. Deelnemers aan het con-
gres in Kyoto (2019) raakten over-
tuigd van het feit dat Museum Rot-
terdam met het erfgoedprogramma 
de internationale discussies over de 
rol van musea als inclusieve en par-
ticipatieve instellingen stimuleert en 
zo bijdraagt aan het vergroten van 
sociale rechtvaardigheid. Helaas 
wordt het belang van deze waar-
den onvoldoende meegenomen in 
de beoordeling van het belang van 
Museum Rotterdam voor deze stad.

MUSEUM ROTTERDAM 
’40-’45 NU

Museum Rotterdam ’40-’45 NU 
heeft de afgelopen cultuurplanperi-
ode zijn blijvende waarde bewezen. 
Het is een educatief centrum voor 
jong en oud om samen te leren van 
het verleden en te kijken naar wat 
het heden ons biedt voor de toe-
komst. 

Het ‘NU’ in de naam accentueert dat 
we de oorlogsperiode zien als leer-
momenten voor de toekomst. Daar 
zijn alle programma’s op gericht; ze 
gaan niet alleen over wat er toen 
gebeurde, maar wat zeggen oorlog 
en verzet over deze tijd? Wat bete-
kent herdenken voor leerlingen van 

Cultuurplanperiode 2016-2020 



2120

wie de ouders hier niet zijn gebo-
ren? Hoe verbinden we dilemma’s 
van toen met die van nu? Zou het 
beeld van Zadkine in Aleppo een 
plek moeten krijgen wanneer daar 
het puin is geruimd? 

Scholen waarderen de experience 
van het mei-bombardement en het 
educatieve programma met verha-
lenvertellers. Daarnaast is er een 
educatieve workshopruimte: De 
Bouwplaats. Hier koppelen we het 
verhaal van Rotterdam in de Twee-
de Wereldoorlog aan de belevings-
wereld van jongeren en aan actuele 
thema’s zoals intolerantie, discrimi-
natie en terreur. ‘Onder Spanning’ is 
het derde educatieve element, een 
interactief programma dat in eerste 
instantie is bedoeld voor het voort-
gezet onderwijs. 

Het succes van Museum Rotterdam 
wordt mede bepaald door de uit-
straling en betekenis van Museum 
Rotterdam ´40-´45 NU als educatief 
centrum over Rotterdam in de Twee-
de Wereldoorlog. Na de integratie 
met het voormalig OorlogsVer-
zetsMuseum Rotterdam (OVMR) in 
2015 zochten we jaren naar de beste 
manier om onszelf te positioneren. 
De ligging net buiten het centrum 
speelde ons parten. Ook de afstand 
tussen de twee locaties maakte het 
voor bezoekers niet aantrekkelijk 
om beide musea op dezelfde dag te 
bezoeken. We hebben dus één ge-
bouw nodig. 

POSITIONERING EN PUBLIEK

De samenvoeging met het voorma-
lig OVMR in 2015 en de verhuizing 
naar een nieuw pand in 2016 vorm-

den de aanleiding voor het uitvoe-
ren van een 0-meting. Dit met als 
doel te achterhalen hoe het merk 
Museum Rotterdam er op dat mo-
ment voor stond. De uitkomsten 
logen er niet om. Niet alleen wist 
maar een klein percentage van de 
ondervraagden wie we waren, de 
plek waar we zaten was mogelijk 
nog onbekender. 

Er moest wat gebeuren. In 2017 
pasten we onze huisstijl aan. Meer 
uniformiteit in de huisstijl en het op-
nieuw positioneren van het museum 
waren de eerste stappen om meer 
bekendheid te krijgen. Aan het logo 
werd ‘van de stad’ toegevoegd. Dat 
gaf meer duiding. We herschreven 
ons kernverhaal. En we herijkten vi-
sie, missie en kernwaarden. Dit tra-
ject duurde meer dan een jaar. Maar 
met resultaat: we waren zichtbaar-
der in het straatbeeld, veel (nieuwe) 
partners in de stad wilden met ons 
werken en qua PR deden we goede 
zaken. We kwamen veel in het (lo-
kale) nieuws en waren zichtbaar in 
mediatitels die normaliter niet over 
een stadsmuseum schreven.

Bezoekers die uitsluitend het  
Timmerhuis bezoeken, hebben ons 
laten weten dat ook op deze locatie 
meer aandacht moet komen voor 
de Tweede Wereldoorlog. De ruim-
te hiervoor is beperkt, maar in 2019 
hebben we besloten om een extra 
tentoonstellingswand in te richten 
over de Tweede Wereldoorlog met 
als publiekstrekker Vergeten Films. 
Dit is een compilatie van indrukwek-
kende oorlogs- en familiebeelden 
gemaakt door J.E.V Jurling (1912-
1986) en door Museon (Den Haag) 
ter beschikking gesteld.  

Cultuurplanperiode 2016-2020 

VOOR WIE?
Museum Rotterdam is van en voor 
de stad; iedereen is welkom. Het 
gebouw kent letterlijk en figuurlijk 
geen drempels. Vrijwel alle doel-
groepen die de stad met zijn cul-
tuurbeleid wil bereiken, kom je hier 
tegen. De museumvloer is een mo-
zaïek van Rotterdam. Het publiek en 
de publiekbegeleiders vormen met 
elkaar een dwarsdoorsnede van het 
Rotterdam van nu. 

Onze bezoekers, met uitzondering 
van schoolgroepen en kinderen 
(want zij zijn uitgesloten van publieks- 
onderzoek), kennen we inmiddels 
goed. De kenmerken van onze be-
zoekersgroepen:

• 58% van de bezoekers is tussen 
de 19-65 jaar oud, 18% is jonger 
dan 19 jaar, 24% is 65 jaar of ou-
der.

• Bijna de helft van de bezoekers 
is Museumkaart en/of Rotterdam-
pashouder.

• Van de bezoekers is 60% vrouw en 
40% man.

• 34% van de bezoekers komt uit 
Rotterdam, 21% uit de rest van de 
regio Rijnmond, 18% uit Zuid-Hol-
land, 20% uit de rest van Neder-
land en 7% uit het buitenland. 

• De oudere doelgroep heeft een 
bovenmodaal bestedingspatroon.

• Op de 1e zaterdag van de maand 
is het museum gratis toeganke-
lijk. Dan is het  publiek diverser 
dan normaal. Veel mensen uit  
Rotterdam-Zuid komen dan naar 
het museum. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
2016-2020

-  Museum Rotterdam en Mu-
seum Rotterdam ’40-’45 NU 
hanteerde de volgende ta-
rieven: 4-17 jaar 2,50 EUR, 
vanaf 18 jaar 7,50 EUR. Per 
1-1-2019 hanteren we de 
volgende tarieven: tot en 17 
jaar gratis en vanaf 18 jaar 
9,00 EUR.

-  Museum Rotterdam ver-
ruimde de openingstijden 
door op zaterdag en zondag 
eerder open te gaan dan 
de jaren daarvoor: di-za van 
10:00-17:00 uur en op zo 
van 11:00-17:00 uur.

-  Museum Rotterdam ’40-
’45 NU was tussen 2016 en 
eind juni 2019 alleen in het 
weekend en in de vakanties 
voor iedereen toegankelijk. 
Doordeweeks was het mu-
seum uitsluitend geopend 
voor scholen. Per 1 juli 2019 
is dit gewijzigd en lopen de 
openingstijden volledig ge-
lijk met Museum Rotterdam.

- Sinds de opening van het 
Timmerhuis is het toegangs-
kaartje voor het ene muse-
um op dezelfde dag ook 
geldig voor het andere mu-
seum.

Cultuurplanperiode 2016-2020 
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Schoolkinderen sporten in het museum, als onderdeel van de randprogrammering van GIRLPOWER

Cultuurplanperiode 2016-2020 

MARKETING EN MARKTONDER-
ZOEK
Ons marketing- en tentoonstellings-
beleid geven we voor een groot 
deel vorm aan de hand van input 
van ons publiek. Reacties in ons gas-
tenboek op de website, in de social 
mediakanalen en uit (informele) ge-
sprekken tussen bezoekers en onze 
publieksbegeleiders zijn enorm 
waardevol. Daarnaast ontvangen we 
informatie en inzichten uit ons eigen 
publieksonderzoek en via het MO-
SAIC-onderzoek (uitgevoerd door 
Rotterdam Festivals, wij leveren alle 
data aan). 

Ons publieksonderzoek gaat in op 
de beleving van het museumbezoek 
ten aanzien van inhoud, locatie en 
ontvangst. Het MOSAIC-onderzoek 
biedt inzichten in de bezoekerspo-
pulatie van culturele instellingen in 
Rotterdam. Denk aan karakteris-
tieken als leeftijd, achtergrond en 
opleiding.  De twee onderzoeken 
sluiten goed op elkaar aan. Al moe-
ten we concluderen dat ons eigen 
onderzoek meer kwalitatieve output 
oplevert.

DOELGROEPEN DUIDEN
Aan de hand van alle beschikbare 
data karakteriseerden we onze be-
langrijkste doelgroepen. Onze twee 
grootste publieksgroepen* zijn de 
‘Stadse Alleseters’ en de ‘Kleurrijke 
Knokkers’. Op de 3e plaats staan de 
‘Elitaire Cultuurminnaars’. Deze laat-
ste groep is oververtegenwoordigd 
in het museum in vergelijking met 
hun aanwezigheid in de stad.
In tegenstelling tot andere culturele 

instellingen in Rotterdam, trekt Mu-
seum Rotterdam veel ‘Randstede-
lijke Gemakszoekers’. Deze groep 
kenmerkt zich door laagdrempelige 
en toegankelijke kunst- en culture-
le instellingen te bezoeken. Deze 
laagdrempeligheid is precies wat wij  
beogen te zijn. Deze doelgroep 
woont in steden rondom of aan de 
rand van Rotterdam en zoekt voor-
namelijk op het internet (website en 
social) en in regionale dagbladen 
naar informatie over cultuur. Daar-
naast zijn ze dol op sparen en acties; 
dit stimuleert hun cultuurbezoek. 
Deze drie middelen - online, print 
en acties - zetten wij voornamelijk 
in ter promotie van onze projecten. 
Enerzijds omdat we weten dat de 
meeste publieksgroepen zich via 
deze kanalen laten informeren over 
en overhalen tot een bezoek. An-
derzijds passen deze middelen het 
best bij ons budget.

NIEUWE DOELGROEPEN  
INTERESSEREN
Met de expositie Party People heb-
ben we een veel jongere doelgroep 
naar het museum weten te lokken: 
jongeren onder de 18 jaar. Hetzelf-
de geldt voor de sportieve expo 
GIRLPOWER. Hier kwamen veel be-
zoekers tussen de 18 en 34 jaar op 
af. Op beide exposities waren veel 
mensen die voor het eerst in een 
stadsmuseum kwamen. De enthou-
siaste reacties over de actualiteit 
in combinatie met de interactivi-
teit van de tentoonstellingen èn de 
hoge waarderingen van hun bezoek 
smaken naar meer. We blijven deze 
lijn dan ook volgen; niet alleen actu-

Cultuurplanperiode 2016-2020 

* zie bijlage Publieksbereik
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ele thema’s verwerken in onze pro-
grammering, maar ook blijven mo-
nitoren wat er speelt bij de (jongere) 
doelgroep om ze zo goed te kunnen 
blijven bedienen.

HAND IN HAND MET  
COMMERCIËLE PARTIJEN
Het aangaan van samenwerkings-
verbanden, zoals met Hotel New 
York, leverde veel op voor het mu-
seum. Het 25-jarig jubileum van het 
stadsicoon was de aanleiding voor 
een tentoonstelling van mei tot en 
met november 2018 over het roem-
ruchte hotel. 

Het was voor Museum Rotterdam 
de eerste keer dat een commerciële 
partij meewerkte aan een tentoon-
stelling. Hotel New York droeg niet 
alleen bij aan de inhoud en de rand-
programmering, ook financierde zij 
het project voor een groot deel. Het 
was een nieuwe manier van werken 
die voor herhaling vatbaar bleek. 
Voorwaarde daarbij is wèl dat het 
onderwerp en de collectie elkaar 
kunnen vinden en dat het museum 
zijn onafhankelijke positie behoudt. 

De samenwerking heeft ons geleerd 
dat commercie en inhoud hand 
in hand kunnen gaan. Dit opende 
deuren voor samenwerkingen met 
andere partijen in de stad. Van het 
HipHopHuis tot Gers! Magazine en 
van Bobby’s Gin uit Schiedam tot 
aan Feyenoord; ze zijn allemaal de 
revue gepasseerd.

VERGROTEN NAAMSBEKEND-
HEID
Marketing heeft bij alle projecten 
een groter aandeel gekregen dan in 
de jaren ervoor. Door het beperkte 

budget lag de focus voornamelijk 
op het bekend maken van de pro-
jecten en minder op het vergroten 
van de naams- en merkbekendheid 
van Museum Rotterdam. Voor de 
periode 2021-2024 zal dit worden 
omgedraaid. Eind 2020 vindt er nog 
een 1-meting plaats om te beoorde-
len waar alle inzet van de afgelopen 
cultuurplanperiode toe heeft geleid. 
Dit dient mede als basis van de aan-
pak van marketing en communicatie 
voor de periode 2021-2024.

NOMINATIE MUSEUMPRIJS 2019
Waar alle projectinspanningen (Echt 
Rotterdams Erfgoed, publieksonder-
zoek, verhogen aantal events en het 
grootser aanpakken en meer aan-
dacht geven van marketing en PR) 
in ieder geval toe hebben geleid is 
een nominatie voor de BankGiro Lo-
terij Museumprijs 2019. Om uit zo-
veel musea in Nederland te worden 
gekozen is een enorme eer. De jury 
was van mening dat Museum Rotter-
dam onderwerpen presenteert die 
vaak als stoffige geschiedenis wor-
den gezien, maar deze met warm 
enthousiasme voor het voetlicht 
brengt. “De selectie van getoon-
de objecten is tot stand gekomen 
met de inwoners van Rotterdam. De 
collectie wordt met zorg gepresen-
teerd en zet de bezoeker aan het 
denken. Interactieve elementen zijn 
niet apart ondergebracht maar ge-
integreerd in de opstelling. Zowel 
de routing als de presentatie van de 
collectie is goed zichtbaar, bereik-
baar, fris en voorbeeld stellend.” 

Helaas zijn we geen eerste gewor-
den, maar de nominatie heeft ons 
veel gebracht. We profiteerden van 
veel exposure, het poetste ons ima-

Cultuurplanperiode 2016-2020 

Wij zijn genomineerd voor de Museumprijs 2019!

Stem a.u.b. op ons!
Als we winnen bouw jij mee aan een mooier Rotterdam.

go op en het vergrootte ons vertrou-
wen dat we op de goede weg zijn. 
Dat we ondanks de beperkingen 
van het museumgebouw deze aan-
zienlijke prestatie hebben geleverd, 
was voor alle medewerkers, vrijwil-
ligers en belangstellenden een ge-
weldige opsteker.

STAKEHOLDERS EN SAMEN-
WERKINGEN 

Als museum onderscheiden we di-
verse stakeholders. Allereerst onze 
medewerkers: bij aanvang van de 
cultuurplanperiode was er nog on-
rust als overblijfsel van de reorga-
nisatie en het gebrek aan een vaste 
plek. Communicatie was zeer be-
langrijk. Er is de afgelopen cultuur-

planperiode dan ook veel gedaan 
om de interne communicatie te ver-
beteren:
• Er werd een nieuw MT gevormd, 

bestaande uit vier mensen die ie-
der een eigen discipline vertegen-
woordigen. Dit bracht meer even-
wicht.

• Er werd een nieuwe overlegstruc-
tuur geïntroduceerd om zo beter 
en vaker te kunnen informeren en 
overleggen. Dit vergrootte de be-
trokkenheid.

• Er werd meer aandacht besteed 
aan het verbeteren van de cultuur. 

Cultuurvorming is altijd een uitda-
ging. Helemaal wanneer medewer-
kers zijn verdeeld over vijf locaties: 
Timmerhuis, Coolhaven, hoofdkan-
toor in het Minervahuis, depot aan 

Promotionele uiting tijdens de Museumprijs campagne 2019

Cultuurplanperiode 2016-2020 
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de Metaalhof en Atlas Van Stolk in 
het Schielandshuis. Onze collega’s, 
die vaak al jaren bij ons werken, 
hebben een onzekere tijd gekend 
tijdens de reorganisatie. Daarom 
zijn we erop gebrand hen mee te 
nemen in de plannen van de toe-
komst. De Raad van Toezicht is 
hierbij onmisbaar. Deze fungeert 
als sparringpartner, klankbord, ad-
vies- en controleorgaan. Bovendien 
zorgen de leden van de Raad van 
Toezicht vanuit hun betrokkenheid 
en loyaliteit voor een solide basis 
om de organisatie te leiden.

De afgelopen cultuurplanperiode 
ging veel aandacht uit naar het pro-
moten van de rol van het museum 
in de stad. Een groot aantal activi-
teiten richtte zich op het informe-
ren van bestaande stakeholders, 
waaronder Vrienden van Museum 
Rotterdam, Gemeente Rotterdam, 
Raad van Toezicht, bestuur Stichting 
OVMR, vriendenvereniging en col-
lectiedeelnemers Echt Rotterdams 
Erfgoed. Nieuwe stakeholders von-
den en verbonden we vooral aan 
ons via events en samenwerkings-
projecten.  

Samenwerkingen zijn onmisbaar. 
Ze zijn een vereiste om goed en 
volledig te programmeren èn in de 
wijken op te trekken. We gaan bij 
voorkeur langdurige partnerships 
aan. Zo leren we elkaars organisatie 
goed kennen, komen we er achter 
hoe en waar we elkaar versterken 
en hoe we voor elkaar meerwaar-
de creëren. We hebben momen-
teel langdurige samenwerkingen 
met het Stadsarchief Rotterdam,  
Centrum Beeldende Kunst (CBK), 
Hogeschool Rotterdam en Archeo-

logie Rotterdam (BOOR). 
Samenwerking met het Stadsarchief 
is voor ons van groot belang. Een 
tentoonstelling zonder medewer-
king van het Stadsarchief is nage-
noeg niet mogelijk. We juichen een 
verdere toenadering tussen ons en 
het Stadsarchief ook toe. Ook met 
het CBK vormen we een nauwe al-
liantie. Met Archeologie Rotterdam 
(BOOR) werken we op collectie- en 
tentoonstellingsgebied nauw sa-
men. De Rotterdamse kunstenaars 
inspireren ons en via de beeldcol-
lectie in de openbare ruimte wordt 
het verhaal van de stad buiten de 
museummuren doorverteld. Daar 
waar we kunnen samenwerken doen 
we dat. 

Voor diverse projecten sloegen we 
de handen ineen met de Hoge-
school Rotterdam. Hun studenten 
zijn door de jaren heen goed bij ons 
vertegenwoordigd. Wij delen onze 
kennis met hen als input voor pro-
jecten. 

Andere voorbeelden van belangrij-
ke samenwerkingspartners zijn RTV 
Rijnmond, Rotterdam Partners en 
Rotterdam Festivals.

CULTUUREDUCATIE

In de voorgaande cultuurplanperio-
de namen we de tijd om ons edu-
catieve aanbod kritisch te analyse-
ren en op de schop te nemen. Een 
reden daarvoor was dat we al jaren 
hetzelfde aanbod presenteerden 
en bezoekersaantallen terugliepen. 
Een andere reden was dat meer cul-
turele educatieve aanbieders een 
‘stukje Rotterdam’ claimden. Daar-
om besloten we onderzoek te doen 

naar de behoefte van scholen, hoe 
wij in die behoefte konden voorzien 
en hoe we ons aanbod dan onder-
scheidend en aantrekkelijk aan de 
man konden brengen. We stelden 
een externe onderzoeker/project-
manager aan. Zij evalueerde in een 
periode van acht maanden het aan-
bod door diepte-interviews af te 
nemen met interne en externe sta-
keholders zoals scholen en coalitie 
Ikin010. Om uiteindelijk, samen met 
het MT, tot een goed educatief pro-
gramma te komen. 

BASIS- EN VOORTGEZET  
ONDERWIJS
In 2019 boden we ons programma 
voor het eerst aan de scholen aan. 
Dit gebeurde via een intensieve 
kennismaking, proeflessen en een 
evaluatie. Omdat we maatschappe-
lijk relevant wilden zijn, zochten we 
naar onderwerpen die in de stad 
leven. Bij de voorbereiding van het 
programma is daarom goed geke-
ken en geluisterd naar de scholen 
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
de wensen van het onderwijs.

“Tof om je eigen 
mening te kunnen uiten, 
boeiende onderwerpen.”

Deelnemer aan de proefles

Scholen bieden hun lesstof steeds 
vaker thematisch en vakoverstijgend 
aan, zoals bijvoorbeeld via Projects- 
4learning. Wij boden ons aanbod 
dan ook thematisch aan. Daarbij 
kozen we in overleg met docenten 
van het basis- en voortgezet onder-

wijs voor thema’s die aansluiten op 
de stad, het onderwijs en de direc-
te leefomgeving van de leerlingen. 
Deze leerlingen zijn de Rotterdam-
mers van de toekomst. Samen ont-
dekken ze verleden en heden in het 
museum en ontwerpen ze het Rot-
terdam van 2050. Zo leren leerlin-
gen hun eigen stad beter begrijpen.

FOCUS OP MBO
Museum Rotterdam ’40-’45 NU leent 
zich bij uitstek voor een bijdrage aan 
het vak burgerschap in het mbo. 
Om die reden gaven we het mbo 
in 2019 extra aandacht. Dit doen 
we vanuit het besef dat Rotterdam 
heel veel mbo-studenten kent en we 
daar een diverse studentenpopula-
tie zien: het type voortgezet onder-
wijs dat bij uitstek de diverse stad 
representeert. Er worden leerlingen 
en studenten opgeleid die straks de 
stad moeten dragen en uitdragen. 
We hebben in deze cultuurplanperi-
ode grote stappen gezet rond de in-
houd van het educatieve aanbod. In 
de nieuwe cultuurplanperiode ver-
dient de vorm van vertellen en het 
werken met de inhoud aandacht, 
tijd en geld. Scholen moeten beter 
bekend raken met het vernieuwde 
en bestaande aanbod van Museum 
Rotterdam.

Cultuurplanperiode 2016-2020 
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PROFILERING

In de komende periode gaan we on-
derzoeken of het niet beter is om de 
naam van het museum te wijzigen: 
minder generiek, moderner en in-
ternationaal meer aansprekend. Dit 
heeft als doel bij te dragen aan een 
betere profilering (en moet o.a. bij-
dragen aan de online vindbaarheid).

Museum Rotterdam is het museum 
van en voor de stad Rotterdam. 
Het museum heeft voor tentoon-
stellingsdoeleinden de beschikking 
over twee locaties: een museum in 
het Timmerhuis en een aan de Cool-
haven. Onze hoofdlocatie is het 
museum van de stad, gevestigd in 
het Timmerhuis. Hier vertellen we 
het verhaal van Rotterdam in al zijn 
diversiteit. Historische collecties vul-
len we aan met nieuw erfgoed van 
de stad (Echt Rotterdams Erfgoed). 
Samen vertellen ze het verhaal van 
Rotterdam en de Rotterdammers; 
van nederzetting aan de Rotte tot 
veelkleurige metropool. In dit muse-
um tonen we ook een deel van de 
gemeentelijke stadhistorische col-
lectie. Museum Rotterdam ’40-’45 
NU staat volledig in het teken van 
de Tweede Wereldoorlog en het 
bombardement van mei 1940. Het is 
hét educatieve centrum van Rotter-
dam als het gaat om dit onderwerp. 
In dit museum tonen we de (bruik-
leen)collectie van het voormalige 
OVMR.

MISSIE
Museum Rotterdam is het museum 
van de stad. Een plek waar ieder-
een welkom is die Rotterdam wil 
leren kennen, zijn of haar gedach-

ten wil delen over de stad en waar 
mensen kunnen werken aan het 
Rotterdam van de toekomst. Muse-
um Rotterdam wil verbinden tussen 
Rotterdammers maar ook tussen na-
tionale en internationale bezoekers. 
Gezamenlijk ontrafelen we het DNA 
van de stad; Rotterdam is van ons 
allemaal. Museum Rotterdam: het 
meest Rotterdamse museum ter we-
reld.

VISIE 
Museum Rotterdam zet in de cul-
tuurplanperiode 2021-2024 alle 
benodigde stappen om het nieuwe 
stadsmuseum van de stad te realise-
ren in 2025-2028: een toonaange-
vend gebouw op een aansprekende 
locatie in de stad met voldoende 
expositiemogelijkheden om aan alle 
Rotterdammers en regionale, natio-
nale en internationale bezoekers te 
laten zien dat het museum hét ver-
trekpunt is om de stad te ontdekken 
en te begrijpen.

Museum Rotterdam presenteert zich 
als het vernieuwende stadsmuse-
um dat het kleine en grote verhaal 
van Rotterdam vertelt, vanuit een 
lokaal, nationaal en internationaal 
perspectief. Rotterdam; de stad die 
altijd in ontwikkeling is. De tweede 
of misschien wel eerste stad van Ne-
derland. De havenstad, maar ook 
de stad die herrees uit de as na het 
bombardement in de Tweede We-
reldoorlog. De stad met meer dan 
170 nationaliteiten. De stad met een 
imposante skyline. Een metropool, 
met hier en daar de trekken van een 
provinciestad. Die diffuse stad is 
onze uitdaging. 
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BELEID EN STRATEGIE

Om het museum te zijn dat we hier-
boven omschrijven en om de lange 
termijnvisie te kunnen waarmaken, 
ligt de focus in de komende cultuur-
planperiode op de volgende hoofd-
beleidslijnen:

• Nadrukkelijker profileren als het 
museum waar hét (grote en klei-
ne) Rotterdamse verhaal wordt 
gepresenteerd, met historische 
en nieuwe stadscollecties. Onder 
andere met het oog op het toe-
nemend belang van Rotterdam als 
toeristische trekpleister. En door 
een nieuwe vaste opstelling in het 
Timmerhuis te presenteren en het 
vertellen van het grote en nieuwe-
re verhaal: Rotterdam bezien van-
uit een nationaal en internationaal 
perspectief.

• Blijven investeren in innovatieve 
pijlers via Proeftuin Rotterdam. 
In de Proeftuin komen partijen 
samen om te werken aan ideeën 
voor de stad. De halffabricaten of 
eindproducten die hier worden 
opgeleverd dienen als input voor 
tentoonstellingen, presentaties en 
andere uitingsvormen. Door par-
tijen samen te brengen die niet 
direct een culturele en/of museale 
link hebben, verbinden we ver-
schillende domeinen en experti-
ses.

• Meer investeren in marketing en 
promotie om de merknaam van 
het museum te versterken in Rot-
terdam en de rest van Nederland. 
Daarbij willen we een aantrekke-
lijk merk zijn voor culturele instel-
lingen, festivals en bedrijven om 

samenwerkingen aan te gaan en 
zodoende een actiever stakehol-
der- en sponsorbeleid te voeren. 

• Investeren in de profilering van 
Museum Rotterdam ’40-’45 NU 
als vooruitstrevend museum over 
Rotterdam in de Tweede Wereld-
oorlog door bevordering van een 
inclusievere vorm van herdenken. 
We hebben hiervoor de collectie, 
de verhalen en benutten kansen 
op het terrein van burgerschaps-
vorming.

• Meer autoriteit uitstralen en clai-
men. We hebben veel expertise 
in huis, zijn op veel Rotterdamse 
terreinen zichtbaar en ook inzet-
baar. Door onze brede visie op 
erfgoed zijn we voor partijen in de 
stad een aantrekkelijke partner om 
mee samen te werken. Onze acti-
viteiten beperken zich niet alleen 
tot exposities of educatie. Mede-
werkers zijn via de diverse pro-
gramma’s, waaronder Echt Rotter-
dams Erfgoed, actief betrokken 
bij de stedelijke agenda. We zijn 
bijvoorbeeld aanwezig bij de di-
verse stadsdebatten over milieu, 
verkeer en economie, omdat deze 
thema’s vragen om een stevige 
historische verdieping. 

Deze strategie vergt de volgende 
ingrepen en aanpassingen op in-
houdelijk, artistiek, marketing en lo-
gistiek gebied:

• De stadshistorische opstelling 
richten we opnieuw in en passen 
we aan op het nieuwe profiel van 
de stad. Rotterdam is niet alleen 
diverser geworden, we zien ook 
dat Rotterdam meer tijdelijke be-
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zoekers ontvangt. Of het nu gaat 
om toeristen, studenten of ande-
ren die de Maasstad als tijdelijke 
zetel hebben uitgekozen. Er is een 
nieuw Rotterdam. Het is nú tijd om 
het actuele en vernieuwde verhaal 
te presenteren en daarmee een 
nog bredere doelgroep aan te 
spreken. Voorwaarden: voldoen-
de budget om een nieuwe vaste 
opstelling in te richten en klimaat-
condities aangepast aan museale 
eisen.

• Nieuwe innovatieve ruimte: Proef-
tuin Rotterdam. De afgelopen ja-
ren profileerden we ons met Echt 
Rotterdams Erfgoed als een inno-
vatief en inclusief museum. Om 
deze positie te behouden, maar 
vooral ook uit te bouwen, gaan 
we voor deze cultuurplanperio-
de nieuwe partnerships aan om 
samenwerking binnen de cultuur-
sector, onderwijs en maatschap-
pelijke instellingen te versterken. 
Binnen de Proeftuin krijgen al 
deze partners, waaronder de Ho-
geschool Rotterdam en jonge ma-
kers, de mogelijkheid hun ideeën 
over en voor Rotterdam vorm te 
geven in producten, presentaties 
en tentoonstellingen. Echt Rot-
terdams Erfgoed zal ook deel uit 
gaan maken van Proeftuin Rotter-
dam. 

• In 2021 gaan we van start met een 
nieuwe stichting; de Wijkcollectie. 
Deze stichting is er o.a. op gericht 
de sociale activiteiten die uit Echt 
Rotterdams Erfgoed zijn voortge-
komen te concentreren en te kun-
nen verdiepen (in en buiten het 
museum). Tevens richt de stichting 
zich op het tot stand brengen van 

duurzame samenwerkingsverban-
den tussen Museum Rotterdam, 
de Veldacademie, Expertisecen-
trum Maatschappelijke Innovatie 
Rotterdam-Zuid (EMI) en andere 
partners waarmee het museum 
al langer samenwerkt in de wij-
ken. De stichting brengt expertise 
op stedelijk, sociaal en inclusieve 
erfgoedprojecten samen. In 2019 
zijn gezamenlijke Verhalencafés 
opgezet in Bospolder/Tussendij-
ken. De stichting Wijkcollectie 
zien we als een volgende fase in 
de ontwikkeling van het Echt Rot-
terdams Erfgoed. Niet alleen als 
innovatief erfgoedinstrument ter 
bevordering van een inclusief Rot-
terdam, maar ook als aanjager en 
organisator van innovatieve erf-
goedprojecten met thema’s zoals 
klimaattransitie, gezondheid en 
welzijn. De stichting brengt ex-
pertise op wijkniveau en lopende 
projecten op sociaal en cultu-
reel terrein samen. De uitdaging 
ligt hier vooral op het terrein van  
wicked problems: uitdagende so-
ciaal-maatschappelijke complexe 
vraagstukken. Wij brengen voor-
al expertise in op het gebied van 
erfgoedinnovatie en hoe erfgoed 
ingezet kan worden als instrument 
om inclusiviteit en innovatie in de 
wijken te bevorderen. De stichting 
Wijkcollectie is ook een van de 
vaste partners van Proeftuin Rot-
terdam.

• We programmeren tijdelijke expo-
sities die het verschil gaan maken. 
Ze zijn gebaseerd op uitkomsten 
van uitgebreid publieksonder-
zoek, ze dragen bij aan het inclu-
sieve karakter door partijen als 
externe curator uit te nodigen en 
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nauw bij de inhoud te betrekken 
èn ze trekken nieuw publiek naar 
het museum.

• Betere, maar vooral eigentijdse-
re digitale ontsluiting van de col-
lectie door een nieuwe actievere 
website en andere instrumenten 
die actieve betrokkenheid van 
Rotterdammers vergroot en de 
positie van het museum als ken-
nisplatform vergroot. 

 Uitgangspunt is dat, wanneer we 
het Timmerhuis vertrekpunt wil-
len laten zijn van elk bezoek aan 
de stad, het museum voor een 
niet-Rotterdams publiek internati-
onaler moet worden. En voor de 
Rotterdammers moet het trots uit-
stralen. De vaste expositie over de 
geschiedenis van Rotterdam gaan 
we dan ook ingrijpend verande-
ren. Na de klimatiseringsmaatre-
gelen verwijderen we de huidige 
vitrines. De ruimte die nu daar-
voor is ingericht passen we aan. Er 
is behoefte aan een internationaal 
verhaal. Dat blijkt uit al onze pu-
blieksonderzoeken, expert meet-
ings en vergelijkingen met ande-
re stadsmusea. Willen we meer 
bezoekers naar het Timmerhuis 
lokken dan is een grondige (in-
terne) verbouwing een absolute 
voorwaarde. Zonder deze aanpas-
singen slagen we er niet in om het 
potentieel van het museum te be-
nutten. 

• Startpunt is de stad van nu: Rotter-
dam, de wereldstad met zijn diver-
se bevolking. Een stad die niet uit 
de hoogte doet, want daar zijn we 
vooralsnog niet arrogant genoeg 
voor. Maar we gaan wel graag de 

hoogte in om iedereen te laten 
zien dat we een wereldstad zijn. 
Bekijk ons door dat venster! Dank-
zij de wereldhaven is Rotterdam 
niet zomaar een stad. Dit verhaal 
voedt een Rotterdams chauvinis-
me en dat grijpen we aan als een 
kans. Maar wel een chauvinisme 
dat inclusief is, open staat voor 
andere nieuwe perspectieven en 
recht doet aan een stad waar de 
meerderheid een minderheid is 
geworden. “Trots op ons Rotter-
dam” moet iedereen kunnen clai-
men. Het verhaal moet meer ge-
richt worden op Rotterdammers 
met een diverse achtergrond èn 
aspecten bevatten die de ande-
re kant van het succesverhaal van 
Rotterdam belichten.

• De Europese havenstad is het re-
ferentiekader. Niet het nationale 
of Hollandse perspectief. Dat is 
te eenzijdig. We moeten letterlijk 
het venster openzetten, want dat 
is wat Rotterdam altijd heeft ge-
kenmerkt. Havenstad, werkstad, 
migratiestad, moderne stad en - 
meer recent - skyline-stad zijn de 
grote thema’s die we moeten ver-
beelden binnen het netwerk van 
internationale verbindingen. Dit is 
het grote verhaal en daar komen 
de mensen voor. Dit dwingt ons 
tot scherpe keuzes in thema’s, ob-
jecten en presentatievormen. Die 
moeten eigentijdser, interactiever, 
filmischer en vooral een nieuwe 
‘urban identity’ uitstralen. Rotter-
dam heeft momenteel 650.000 in-
woners, de helft hiervan heeft een 
migratie-achtergrond. Dit vereist 
een nieuwe scenografie van de 
stad. Iedereen die in Rotterdam 
woont, werkt of de stad bezoekt, 
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“Uitgangspunt is dat, 
wanneer we het Timmerhuis 
vertrekpunt willen laten 
zijn van elk bezoek aan de 
stad, het museum voor een 
niet-Rotterdams publiek 
internationaler moet worden. 
En voor Rotterdammers 
moet het trots uitstralen”
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moet zich hierdoor aangesproken 
voelen. “De ontdekking van/ken-
nismaking met Rotterdam begint 
bij ons”.

• De nieuwe uitdagende stadshisto-
rische opstelling vereist niet alleen 
een tot de verbeelding sprekend 
en aantrekkelijk scenario. Het 
heeft alleen maar zin deze exer-
citie te ondernemen als er extra 
budget beschikbaar is. Het Tim-
merhuis is in 2015 met een zeer 
krap budget ingericht; dat kan niet 
meer. We kunnen ook niet wach-
ten totdat het nieuwe stadsmuse-
um er staat. Wanneer onze inhou-
delijke ambities in financiële zin 
niet ondersteund worden, heeft 
het geen zin om het Timmerhuis 
op de schop te nemen. Dan zijn 
de opstelling en de uitstraling van 
het museum, zoals een bezoeker 
ons per e-mail liet weten, niet die 
van een wereldstad, maar van een 
provinciestad. Bovendien is het 
aantrekken van meer bezoekers 
dan niet mogelijk.

“Wanneer onze 
inhoudelijke ambities 
in financiële zin niet 

ondersteund worden, 
heeft het geen zin om het 
Timmerhuis op de schop 

te nemen”

• Naast de herinrichting van de vas-
te opstelling produceren we net 
als voorgaande jaren twee grote 
wisselexposities per jaar. De ti-
ming en omvang hangen af van 

de planning van de grote herin-
richting. Deze exposities moeten 
aan de voorwaarden voldoen dat 
ze een eigentijds en divers publiek 
aanspreken (conform onze pu-
blieksdoelstellingen). Hierbij stre- 
ven we ernaar dat de onderwer-
pen zoveel mogelijk vanuit de stad 
worden aangedragen, maar ook 
aansluiten bij thema’s en gebeur-
tenissen die in de stad spelen of 
events die veel publieke aandacht 
krijgen. Proeftuin Rotterdam (zie 
hierna) zien we als mede-aanjager 
van ideeën.  

• Onze uitdaging met betrekking 
tot de Tweede Wereldoorlog en 
het bombardement van mei 1940 
in Rotterdam ligt in het steeds op 
een nieuwe manier vertellen van 
het(zelfde) verhaal. De generatie 
die de oorlog meemaakte sterft 
langzaam uit. De jeugd staat vaak 
ver van het onderwerp af. Door 
de oorlog van toen te koppelen 
aan de oorlogen die nu uitge-
vochten worden, maken we het 
thema actueler. Want onderdruk-
king, angst en het ontnemen van 
vrijheid horen bij alle oorlogen. 
Dat is niet aan tijd gekoppeld. 
Deze invalshoeken verwerken we 
in het educatieve aanbod. Daar-
naast brengen we het onderwerp 
nadrukkelijker onder de aandacht 
in het Timmerhuis door films en 
collectie te tonen en daarmee de 
koppeling met onze andere vesti-
ging nog sterker te maken.

• In het Timmerhuis vertellen we het 
grote verhaal. Hier ligt het accent 
op hoe de Tweede Wereldoorlog 
als een verandering in de geschie-
denis van Rotterdam kan worden 
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gezien. Als een pijnlijk en destruc-
tief intermezzo tussen de groot-
stedelijke ambities van een we-
reldhavenstad uit het interbellum 
en de zakelijke wederopbouw. 
De kleinere, vooral persoonlijke 
verhalen, zijn te zien en te horen 
aan de Coolhaven. We gaan er 
daarbij van uit dat de opstelling 
aan de Coolhaven (die heeft be-
wezen zeer goed te functioneren) 
gehandhaafd blijft, zij het in een 
geüpdate versie met het oog op 
de toepasbaarheid als educatie-
ve instelling. Om een update te 
financieren doen we een beroep 
op het vfonds, dat de experience 
in 2015 in hoofdzaak financierde. 
Daarnaast blijft de Coolhaven ook 
een centrale rol vervullen in be-
trokkenheid van Rotterdammers 
bij de Tweede Wereldoorlog, zo-
als tot stand kwam tijdens projec-
ten als ‘Vergeten Verhalen’ en de 
samenwerking met RTV Rijnmond. 
We zien vooral een uitdaging om 
met onze vestiging aan de Cool-
haven het herdenken te moderni-
seren via het onderwijs en het vak 
burgerschap. Maar ook door met 
nieuwe mediapartners samen te 
werken en nieuwe formats te be-
denken, brengen we het onder-
werp beter onder de aandacht bij 
jongeren.

PROEFTUIN ROTTERDAM 

Rotterdammers maken de stad van 
nu. Door hun acties nemen ze een 
voorschot op hoe de stad er in 
de toekomst uitziet. Wij willen als 
stadsmuseum een actieve rol spelen 
in het debat over de toekomst van 
de stad. Dat is niet alleen praktisch, 
maar ook strategisch: het versterkt 

onze positie. Hoe voorkom je dat je 
als stadsmuseum achterloopt bij de 
ontwikkelingen in de hedendaagse 
stad? Hoe komt het dat je pas aan 
verzamelen toekomt wanneer de 
geschiedenis het museum heeft in-
gehaald? Wij willen niet achter de 
feiten aanlopen, maar stadstrends 
volgen. Al is het alleen maar om bij 
de les te blijven. 

“Proeftuin Rotterdam 
zien we als een 

belangrijke aanvulling 
op onze collectie- en 

tentoonstellings-
activiteiten. We profileren 

onszelf daarmee als 
aantrekkelijke en actieve 

stadspartner.”

Met de werkwijze van Echt Rotter-
dams Erfgoed zijn belangrijke stap-
pen gezet. Maar we zetten graag 
een volgende stap. De experimen-
tele aanpak omarmen we. Dat heb-
ben we de afgelopen cultuurplan-
periode genoeg bewezen. Maar we 
willen meer, niet minder. We zien 
het museum als belangrijke scha-
kel tussen de uitdagingen waarmee 
de stad te maken heeft (sociale, 
economische, digitale en energie-
transities) en de betekenis van het 
stadsmuseum als kennisinstituut en 
sociaal-cultureel platform. 
Wij reflecteren met onze partners 
op de veranderingen in de stad en 
zetten de Proeftuin actief in om met 
creatieve oplossingen te komen. 
Met andere woorden: nóg meer ini-
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De Proeftuin is een ruimte in het 
museum die we effectief benut-
ten om nieuwe sociale, econo-
mische en culturele mogelijk-
heden voor de stad te creëren. 
Bezoekers, jonge makers, oude 
doeners, onderzoekers, creatie-
velingen, maar ook partijen die 
zich inzetten om aan de stad 
van de toekomst te werken, zijn 
welkom. In de Proeftuin – en dat 
moet voor iedereen direct dui-
delijk zijn – werken we aan de 
stad. De stad is namelijk voort-
durend in beweging. Een Proef-

tuin waar mensen niet proeven 
is niet aantrekkelijk. 
Dit biedt bij uitstek de mogelijk-
heid om actieve stadsmakers bij 
elkaar te brengen. Naast het ge-
deelte waar bezoekers pionie-
ren (labfunctie), is er een aantal 
vaste instellingen en bedrijven 
dat dagelijks samen werkt aan 
ideeën en oplossingen voor de 
stad. Echt Rotterdams Erfgoed 
maakt daar deel van uit, maar 
ook andere partijen en instituten 
die zich aansloten vanaf de start 
van de Proeftuin. 

HOE ZIET DE PROEFTUIN ERUIT?

Output

Stadsthema’s: 
economisch, sociaal 
en cultureel (Smart 

City agenda)

Stadspartners uit alle 
sectoren verbinden 

zich door partnerships 
(netwerk best practices)

Innovatief en slim 
museum (internet 
der dingen, design 

thinking)

De werking van de Proeftuin
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tiatieven in de stad, met bewoners, 
vergroting van het draagvlak van het 
museum en vooral ook bundeling 
van stadskrachten. Proeftuin Rot-
terdam zien we als een belangrijke 
aanvulling op onze collectie- en ten-
toonstellingsactiviteiten. We profile-
ren onszelf daarmee als aantrekkelij-
ke en actieve stadspartner. 

Met ingang van 2021 is er ruim-
te voor nieuwe organisaties. Onze 
wens is om met geschikte partijen 
langdurige partnerships te sluiten. 
We hebben zelfs al toezeggingen 
van Hiphop Huis en Hogeschool 
Rotterdam. Partnerships dragen bij 
aan de totstandkoming van een net-
werk waarin best practices gedeeld 
worden. Dit leidt ook weer tot nieu-
we coalities. En het levert halffabri-
caten en producten op. De nieuwe 
Stichting Wijkcollectie is daarvan 
een voorbeeld. 

Proeftuin Rotterdam is eigentijds. 
Ook is het een stevige pijler van 
onze educatieve doelstellingen. We 
zien de Proeftuin als krachtig instru-
ment om inclusiviteit, innovatie en 
interconnectiviteit te bevorderen. 
We voegen daar graag de ‘i’ van in-
vestering aan toe. Want met de pro-
ducten die voortkomen uit de Proef-
tuin investeren we in de stad van de 
toekomst. Met de oprichting van de 
Stichting Wijkcollectie nemen we 
daar een voorschot op. 

De Proeftuin Rotterdam is de brui-
sende R&D-poot van het museum.
Doelstellingen van de Proeftuin:
• Bevorderen van de functie van 

Museum Rotterdam als aanjager 
om verbindingen met en tussen 
Rotterdammers te leggen.

• Richten op samenwerking, experi-
menteel, inclusief, hedendaags en 
relevant voor de stad. 

• Platform bieden voor actieve be-
trokkenheid van bewoners, aan-
zetten tot dialoog en participatie 
bevorderen van nieuwe doelgroe-
pen.

• Positie bevorderen van Museum 
Rotterdam als kennisinstituut van 
de stad en vernieuwend stadsmu-
seum en daarvoor nieuwe media 
inzetten (internet of things; design 
thinking).

• Bijdragen aan de programmering 
en aan nieuw erfgoed van de stad 
door levering van museale half-
fabricaten (voorstellen voor ten-
toonstellingen, erfgoed van de 
stad, niet-museale presentaties op 
locatie etc.) en input geven voor 
doorontwikkeling door partners in 
de stad.

• Stevige pijler zijn voor cultuure-
ducatie gericht op de Stad van de 
Toekomst.

Om te zorgen dat er continu reuring 
is, komt er een coördinator/stads- 
programmeur die de dagelijkse 
leiding heeft in de Proeftuin. Deze 
persoon zoekt intensief naar part-
ners, verbindt partijen met elkaar en 
waarborgt de kwaliteit van de out-
put. Deze functie biedt bij uitstek de 
mogelijkheid om nieuw creatief ta-
lent aan het museum te binden. 

Cultuurplanperiode 2020-2024
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Het HipHopHuis en Museum Rotterdam organiseerden tijdens Museumnacht 2019 een HipHop battle.
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EXTRA GELD IS NODIG OM  
AMBITIES WAAR TE MAKEN
De krappe financiering vormt een 
grote belemmering voor de ambi-
ties van het museum. Een nieuwe 
opstelling in het Timmerhuis, aan-
passingen van de experience aan 
de Coolhaven en investeringen in 
Proeftuin Rotterdam doen we alleen 
wanneer de bijdrage uit het cultuur-
plan stijgt. 
In 2018 is een hoofd commerciële 
zaken benoemd die zich met pro-
fessioneel relatiebeheer, sponso-
ring en marketing bezighoudt. In de 
komende cultuurplanperiode moet 
dat werk geïntensiveerd worden en 
leiden tot minimaal 20% eigen in-
komsten. Deze groei aan inkomsten 
hoort bij de ambitie en toekomst-
plannen. Focus ligt niet alleen op 
het genereren van extra inkomsten 
naast de subsidie, maar ook op het 
professioneel op- en uitbouwen van 
een zakelijk netwerk. 

PUBLIEK EN ONDERZOEK

Onze focus ligt op de kansrijke pu-
blieksgroepen ‘Wijkgerichte Vrije-
tijdsgenieter’ en ‘Digitale Kijker’*. 
Hiervoor gaan we samenwerkingen 
optuigen met specifieke media (zoals 
met de speciale Havenloods-wijken 
edities) en andere culturele instellin-
gen zoals Verhalenhuis Belvédère. 
Maar ook met ons programma Echt 
Rotterdams Erfgoed zijn raakvlakken 
te vinden. Een voorbeeld is het or-
ganiseren van Verhalencafés op lo-
catie. Het is een goede manier om 

op een laagdrempelige manier de 
doelgroep te bereiken.  

We gaan op dezelfde intensieve 
manier onderzoek uitvoeren. Met 
de nieuwe positionering beogen we 
meer mensen naar onze musea te 
trekken. We blijven hen via ons ei-
gen publieks- en stakeholderonder-
zoek volgen en we spelen in op de 
feedback die zij geven. 

Ook het onderzoek dat wordt uitge-
voerd door Rotterdam Festivals blijft 
een interessante bron van informa-
tie. Al zegt MOSAIC helaas niets 
over twee publieksgroepen die we 
in de nieuwe cultuurplanperiode 
meer willen aantrekken; toeristen 
uit het buitenland en afnemers van 
ons educatieve aanbod. De uitda-
ging ligt in het aantrekken van meer 
scholieren met ons nieuwe educa-
tieve aanbod. Hierbij laten we scho-
lieren niet alleen nadenken over het 
Rotterdam van de toekomst, maar 
dagen we hen ook uit om erfgoed 
te verbinden met hun eigen leefom-
geving.

Uitgangspunten voor het beleid 
rondom publieksbereik:

-  De hedendaagse stad is altijd het 
uitgangspunt, daarmee zijn we 
geen klassiek historisch museum. 
We zoeken altijd intensieve ver-
binding met de stad en de inwo-
ners. Samen met hen ontrafelen 
we het DNA van Rotterdam.

* zie bijlage Publieksbereik
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Eind 2017 is de motie van ge-
meenteraadslid Peggy Wijntuin 
aangenomen om het koloniale 
en slavernijverleden van Rotter-
dam te onderzoeken. In 2020 
worden de resultaten van dit 
onderzoek gepubliceerd. Muse-
um Rotterdam doet mee aan het 
onderzoek en is een belangrijke 
speler in de vertaling van het on-
derzoek naar het Rotterdam van 
nu. De belangrijkste uitdaging is 
om te zorgen dat de kennis van 
dit verleden bijdraagt aan een 
inclusiever Rotterdam. Museum 
Rotterdam werkt hiervoor inten-
sief samen met Conny Janssen 
Danst. Dit leidt tot een copro-
ductie in de vorm van een dans-
voorstelling, die in 2021 te zien 
zal zijn. 

Het verleden wordt hierin ver-
taald naar een hedendaagse 
stadschoreografie. Het postko-
loniale verleden gaat niet alleen 
om kennisoverdracht, maar ook 
om hoe Rotterdammers van nu 

dat ervaren. Het doel is  om een 
herinneringscultuur die historisch 
gefundeerd is te verbinden met 
urban culture. Dans is bij uitstek 
een kunstvorm die zich leent voor 
urban culture. Dans verbindt. En 
maakt kennisoverdracht toegan-
kelijk voor de doelgroepen voor 
wie het onderzoek is bedoeld. 
Het is een uitlaatklep voor al die 
emoties die het slavernijverleden 
oproept, maar die niet in een ex-
positie zijn te vatten. 

Voor zowel Conny Janssen Danst 
als Museum Rotterdam is het 
een experiment. En ook een 
voorbeeld hoe inclusiviteit, in-
novatie en interconnectiviteit 
samengebracht worden in een 
urgent hedendaags thema dat 
kenmerkend is voor waar het su-
perdiverse Rotterdam voor staat. 
Ondanks dat dit project vóór de 
oprichting van de Proeftuin is op-
gestart, is het bij uitstek een pro-
ject dat daar verder ontwikkeld 
gaat worden tot eindproduct.

DE DRIE ‘I’S’ IN PRAKTIJK
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Krachtvrouwen, nummer 11 van de 
collectie Echt Rotterdams Erfgoed
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- We geven programma’s altijd op 
een innovatieve manier vorm. Om 
dit waar te maken werken we sa-
men met een zeer divers palet aan 
partners. We beperken ons daar-
bij niet tot de fysieke locaties van 
het museum. Dat neemt drempels 
weg en plaatst ons in de haarva-

Openingstijden voor beide 
locaties:
- Dinsdag t/m zaterdag van 

10:00-17:00 uur
-  Zondag van 11:00- 17:00 uur

De toegangsprijs is veranderd en 
meer in lijn met de prijsstelling 
van andere musea in Rotterdam. 
De toegangsprijs is 9,- EUR voor 
18 jaar en ouder. Kinderen t/m 
17 jaar zijn gratis.

Het toegangskaartje voor het 
ene museum is op dezelfde 
dag ook geldig voor het andere 
museum.

Op de eerste zaterdag van de 
maand zijn beide musea gratis 
toegankelijk. We blijven dit 
handhaven. Onze bezoekers 
waarderen het én het levert 
nieuw publiek op. Dat is wat 
ons drijft: cultuur voor iedereen 
toegankelijk maken.

Museum Rotterdam is rolstoel-
vriendelijk. Helaas zijn we voor 

doven en slechtzienden niet 
voldoende toegankelijk. Om 
betere aansluiting te vinden 
op de behoeften van deze 
laatste twee doelgroepen ligt 
er een plan klaar. In de nieuwe 
cultuurplanperiode is hier ook 
budget voor gereserveerd. 
Samen met specialisten uit de 
verschillende domeinen gaan 
we op zoek naar oplossingen 
die ook passen bij onze locaties.

Via de website en onze sociale 
kanalen is veel informatie te 
vinden over de programmering 
en bijzondere acties. Tweemaal 
per jaar brengen we een 
tentoonstellingsfolder uit met de 
meest actuele programmering. 
Voor iedere grote wisselexpositie 
(tweemaal per jaar) en iedere 
kleine wisselexpositie (3-4 
maal per jaar) vinden diverse 
manieren van promotie plaats. 
Van outdoor tot flyers en van 
incentives tot events. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
2020-2024

ten van de stad.
- We laten Rotterdammers zelf 

programma’s vormgeven, zoals 
bij Party People, GIRLPOWER en 
onze maandelijkse Verhalencafés. 
We durven de regie uit handen te 
geven om zo tot het meest accu-
rate en actuele verhaal te komen.
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COLLECTIE

In het collectiebeleidsplan geven 
we een uitvoerige beschrijving van 
de stand van zaken van het collec-
tiebeheer, de knelpunten en de am-
bities op het verzamelgebied. We 
beheren ruim 108.000 objecten en 
die zijn van alle Rotterdammers. 
De rijke verzameling cultuur- en 
kunsthistorische voorwerpen is van-
af 1905 bijeengebracht. Het is een 
omvangrijke en veelzijdige collectie, 
die we met zorg bewaren, ontsluiten 
en presenteren. In ons verzamelbe-
leid houden we zeer scherp in de 
gaten waar Rotterdam behoefte aan 
heeft. Nieuwe voorwerpen verzame-
len we vanuit de kernvraag: wat is 
de betekenis voor Rotterdam en de 
Rotterdammers? 

Als het verhaal onvoldoende aanwe-
zig is in de collectie gaan we op on-
derzoek uit en/of vullen we dit op. 
Ons actieve verzamelbeleid legt het 
accent op de hedendaagse stad. Het 
project Echt Rotterdams Erfgoed is 
een voorbeeld van een verzameli-
nitiatief dat met (hulp van) Rotter-
dammers tot stand is gekomen. Wij 
willen hierin onderscheidend zijn en 
staan open voor inbreng van alle 
Rotterdammers. Het Rotterdamse 
verhaal en de verzameling wordt in 
toenemende mate ook vanuit nati-
onaal en internationaal perspectief 
geïnterpreteerd. Bij voorkeur leidt 
dit ook tot internationale exposi-
ties. Zoals in 2020 de tentoonstel-
ling Skyline, een gezamenlijk project 
met het STAM in Gent. 

Het blijft een grote uitdaging om 
collecties, waarvan we achteraf 

vaststellen dat die minder goed 
passen in de kerncollectie, te ont-
zamelen. Zorgvuldigheid is het aller- 
belangrijkste. Maar dit is tijdrovend 
en met de huidige bezetting niet te 
doen. Zonder extra manuren en dus 
financiering krijgt het geen priori-
teit. 

De wetenschappelijke staf is de 
laatste jaren ook ingekrompen. Dat 
heeft veel geëist van de onderzoeks-
mogelijkheden naar onder andere 
bestaande collecties en publicaties. 
Conservatoren zetten we zoveel 
mogelijk in voor exposities en ove-
rige publieksactiviteiten. Het collec-
tiebeheer voldoet aan de eisen die 
de gemeente als eigenaar van de 
collectie stelt. Niettemin noemt het 
collectiebeleidsplan diverse knel-
punten. Het grootse is ongetwijfeld 
het depot. Het noodzakelijke onder-
houd is voor 5 jaar gegarandeerd, 
maar uit extern onderzoek blijkt dat 
het gebouw aan vervanging toe is. 
In deze cultuurplanperiode zal hier-
voor een oplossing moeten worden 
gevonden. Het gaat niet alleen om 
investeringen in een klimaatvrien-
delijker en beter geoutilleerd de-
pot, maar ook om voorzieningen 
die eigentijds zijn en tegemoet ko-
men aan eisen die het publiek aan 
moderne depots stelt. Het huidige 
depot is niet uitgerust voor de ont-
vangst van groepen. 

Digitalisering staat hoog op de 
agenda. Deze cultuurplanperiode 
voeren we een nieuw collectiema-
nagementsysteem in. Betere digita-
le ontsluiting van de collectie is ook 
een speerpunt. En de toekomstige 
overdracht van de collectie van de 
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Programmering  Timmerhuis en Coolhaven

Nieuwe semi permanente opstelling Geschiedenis 

van de Stad (na aanpassing klimaatbeheersing)

Inrichting Proeftuin Rotterdam

Nieuwe website 

Update experience Museum Rotterdam ‘40-’45 NU*

Verbouwing Museum Rotterdam ‘40-’45 NU 

(extra expositieruimte)*

* Inclusief externe financiering

Collectie

Vervanging collectiekasten

Collectieregistratiesysteem

Publiek en profilering

Publieksonderzoek

Verkenning herpositionering museum 

Extra personeel

Medewerker ontzamelen collectie

Collectiebeheerder

Projectleider presentaties

Coördinator proeftuin

Exploitatie proeftuin Rotterdam

Totaal extra Cultuurplan 2021-2024

Subsidie gemeente Rotterdam 2020

Aanvraag Cultuurplan 2021-2024

Investering

€ 1.400.000

€ 500.000

€ 100.000

€ 500.000

€ 75.000

€ 250.000

€ 150.000

Afschrijving 

in jaren

7

5

5

5

5

10

5

Jaarlijkse 

kosten

€ 200.000

€ 100.000

€ 20.000

€ 50.000

€ 4.500

€ 25.000

€ 30.000

€ 5.000

€ 13.000

€ 62.500

€ 56.000

€ 67.000

€ 67.000

€ 100.000

€ 800.000

€ 3.545.000

€ 4.345.000

INVESTERINGSSCHEMA
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Stichting OVMR vraagt om meer di-
gitale inzet. 

Betere fysieke opslagfaciliteiten vra-
gen ook een investering. Met het 
oog op de toekomst bij voorkeur in 
de vorm van mobiele dragers. Zodat 
we inventaris zoals depotstellingen 
makkelijk intern of extern kunnen 
verhuizen. 

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Het spreekt voor zich dat voor ons, 
als museum van de stad, het diversi-
teitsbeginsel belangrijk is. In al onze 
programma’s, tentoonstellingen en 
events laten we dat duidelijk zien. 
Het publiek waardeert onze open-
heid en in alles stralen we uit dat we 
er voor alle Rotterdammers zijn. Dat 
deden we al en daar gaan we mee 
door. Niet omdat het moet, maar 
omdat het bij ons hoort. 

Wie Museum Rotterdam binnengaat 
ondervindt direct dat de stad hier in 
al zijn diversiteit zichtbaar is. Je ziet 
het niet alleen aan de bezoekers. 
Het floor team is zeer divers samen-
gesteld en biedt een mooie afspie-
geling van het echte Rotterdam. Dat 
geldt ook voor onze erfgoedpro-
gramma’s op locatie, waar we veel-
vuldig en intensief samenwerken 
met heel Rotterdam. 

Onze tijdelijke medewerkers zijn re-
presentatiever voor Rotterdam dan 
onze vaste bezetting. Het is name-
lijk niet eenvoudig om het vaste 
medewerkersbestand daadwerkelijk 
representatief te laten zijn voor Rot-
terdam, zeker niet op beleidsbepa-
lende functies. 
Daar komt bij dat we door flinke 
bezuinigingen het personeelsbe-
stand niet hebben uitgebreid, maar 
ingekrompen. Er was geen budget 

Team Museum Rotterdam
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voor nieuwe vacatures op inhoude-
lijke- en managementfuncties. Me-
dio 2019 is dit veranderd en konden 
we nieuwe medewerkers aantrekken 
voor deze functies. Bij de werving is 
diversiteit een sleutelwoord. 

Onze ambities zijn samengevat:
• Met een mogelijk nieuwe naam 

zetten we in op een nog laag-
drempeliger museum, dat voor 
iedereen toegankelijk is en waar 
iedereen welkom is. 

• We gaan door met (experimen-
tele) tentoonstellingen voor een 
breed nieuw publiek.

• Via Proeftuin Rotterdam leggen 
we nieuwe contacten met externe 
organisaties die een brede laag 
van de Rotterdamse samenleving 
vertegenwoordigen.

• We blijven elke eerste zaterdag 
van de maand gratis toeganke-
lijk en stemmen events af op het 
aantrekken van een zo breed en 
divers mogelijk publiek. 

• Om het vaste personeelsbestand 
in 2024 een betere afspiegeling 
te laten zijn van alle talenten en 
perspectieven die Rotterdam en 
omgeving rijk is, besteden we 
hier bij de werving expliciet aan-
dacht aan. Om hieraan te voldoen 
maken we een plan van aanpak, 
waarin de doelstellingen en inves-
teringen zijn uitgewerkt. 

• De Raad van Toezicht omarmt di-
versiteit als speerpunt en geeft bij 
vacatures voor nieuwe leden voor-
rang aan leden met een diverse 
achtergrond.

FAIR PRACTICE CODE

We passen deze code al jaren toe. 
Naar onze overtuiging biedt deze 

code op langere termijn het beste 
perspectief. Het huidige beleid zet-
ten we dan ook onverkort door en 
brengt geen extra financiële inspan-
ningen met zich mee in de komende 
periode.

Wij streven naar een transparante 
bedrijfsvoering; intern gericht op 
een eerlijke beloning van arbeid 
volgens de geldende cao. Dat doen 
we niet alleen voor vaste medewer-
kers, maar ook voor tijdelijke inhuur-
krachten en zzp’ers. We zijn daarbij 
zeer alert op het onderhouden van 
duurzame relaties met partijen. Dat 
maakt ons ook voor ingehuurde 
krachten een aantrekkelijke tijdelij-
ke werkgever. Dat laatste geldt ook 
voor diensten als schoonmaak en 
tentoonstellingsbouw. Aan vacatu-
res koppelen we altijd een transpa-
rante sollicitatieprocedure.   

Van alle functies binnen het museum 
bestaan actuele functiebeschrijvin-
gen, die door een extern bureau zijn 
gewaardeerd. De functiebeschrijvin-
gen worden regelmatig getoetst op 
hun accuratesse, eventueel aange-
past aan nieuwe omstandigheden 
en opnieuw gewaardeerd. Dit geldt 
ook voor een aantal tijdelijke func-
ties, die we salariëren volgens de 
geldende cao. 

Vrijwilligers zijn voor het museum 
heel belangrijk, maar zij vervullen 
nooit functies die ten koste gaan van 
mensen die betaald werk zoeken. 
Punt van zorg is wel de werkdruk 
binnen de organisatie. Knelpunten 
vangen we tot nu toe op door exter-
ne inhuur, maar de mogelijkheden 
daartoe zijn - met name financieel 
- op termijn beperkt. Omdat we 

B
ee

ld
: I

ris
 v

an
 d

en
 B

ro
ek



4948

Cultuurplanperiode 2020-2024

de code uitvoeren, moeten we een 
keuze maken om minder activiteiten 
uit te voeren, wanneer onze am-
bities niet financieel gehonoreerd  
worden. 

STAKEHOLDERS

Ter voorbereiding op de nieuwe cul-
tuurplanperiode ligt de focus op de 
medewerkers. Voor hen is de onze-
kerheid die gepaard gaat met het 
niet in de Rotterdamse Culturele Ba-
sis zitten en de onduidelijkheid over 
het budget voor de nieuwe periode 
groot. Belangrijk dus om hen nauw 
te betrekken bij de nieuwe plannen 
en de koers.

Verder blijft het onverminderd be-
langrijk om samenwerkingen aan te 
gaan met andere partijen. Zowel uit 
de sector als daarbuiten. Dit draagt 
bij aan het ontwikkelen van een bre-
der scala aan projecten. Bovendien 
vergroot het de aantrekkelijkheid 
van ons merk om in te investeren. 

Maar samenwerkingen zijn voor ons 
bovenal belangrijk, omdat we door 
verbinding met de mensen om ons 
heen het DNA van de stad kunnen 
ontrafelen. Samen met anderen wil-
len we blijven werken aan het verbe-
teren van Rotterdam. Om het juiste, 
meest accurate en actuele verhaal te 
vertellen.

De belangrijkste doelstelling van 
een vooruitstrevend stakeholders-
beleid ligt op brede steun voor onze 
ambities om het nieuwe stadsmu-
seum te realiseren. Dit vereist een 
nieuwe aanpak en slaagt alleen als 
we onze successen en onze verdien-
sten voor de stad nog beter onder 

de aandacht brengen. 

CULTUUREDUCATIE

We claimen het verhaal van de stad 
ook voor het onderwijs. In de nieu-
we cultuurplanperiode doen we dat 
met nóg meer verve dan we dat al 
deden. Hoe? We richten ons onder-
wijsprogramma op de Stad van de 
Toekomst; een activiteit die aansluit 
bij de doelstellingen van Proeftuin 
Rotterdam. 

Natuurlijk, er is al volop aanbod van 
cultuureducatie. Maar geen enkele 
instelling houdt zich zo intensief be-
zig met Rotterdam en Rotterdam als 
Stad van de Toekomst, waarbij de 
mens in de stad centraal staat. 

Scholen zien door het cultuurbos de 
bomen niet meer. Dus duidelijkheid 
is gewenst. Ons aanbod gaat écht 
over hun stad. En het is verrassend, 
omdat we ons historisch perspectief 
en onze kennis van de stad in dienst 
stellen van de toekomstige stad. 
Waarom we dat doen voor en met 
het onderwijs? Omdat we samen 
met de kinderen, het onderwijs en 
onze partners werken aan een bete-
re stad. De thema’s die we presen-
teren, of het nu gaat via de stadsge-
schiedenis of het Echt Rotterdams 
Erfgoed, passen hierin. Maar ook de 
oorlog. Die verstoort het dagelijks 
leven, zet de wereld op zijn kop en 
leidt tot een disruptieve stad. Die 
weer opgebouwd moet worden;  
Rotterdam als voorbeeld maar niet 
uniek. 

De thema’s zijn gebaseerd op het 
principe zoals dat in de wijkgedach-
te werd uitgedragen: mijn huis, mijn 
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buurt, mijn stad en mijn wereld. Dat 
laatste vanuit het perspectief dat het 
museum inclusief is. We stellen ons 
open voor een andere blik op onze 
geschiedenis. En we plaatsen die 
blik in een wereldperspectief door 
met het vizier van nu en de mensen 
van nu naar de stad en het verleden 
te kijken. 

Samen met de talenten van nu wer-
ken we aan een betere stad. Het 
historische verhaal en de collectie 
spiegelen voortdurend wat kinde-
ren nu uitdaagt, belangrijk vinden 
en wat hen activeert: hoofd, hart en 
handen. 

Het is van belang dat cognitie en 
beleving samen komen vanuit de 
volgende invalshoeken:

• Verzorgende stad: de stad Rot-
terdam zorgt voor van alles in 
onze directe omgeving, we onder-
zoeken hoe en waarom dit ooit is 
begonnen. Ook kijken we hoe we 
voor elkaar zorgen in onze stad. 
Wat doen de leerlingen voor an-
dere Rotterdammers?

• Talentvolle stad: wat zijn de ta-
lenten van de stad Rotterdam, van 
de (historische) Rotterdammers en 

natuurlijk van de leerlingen zelf? 
En hoe kunnen de leerlingen hun 
talenten inzetten voor de stad?

• Fysieke stad: de leefwereld wordt 
groter; uit je buurt en wijk op naar 
de stad. Wat zie je in de stad zodra 
je ook buiten je eigen wijk komt? 
Hoe is deze stad zo gegroeid? 
Welke invloed heeft water gehad 
op de vorming en groei van onze 
stad? Hoe gaan de Rotterdam-
mers straks om met het water in 
de stad?

• Waardevolle stad: waarde is vaak 
iets heel persoonlijks. Waarom be- 
waart een museum dingen en wat 
zouden de leerlingen zelf graag 
bewaren? Hoe bouwen we met 
zijn allen aan een waardevolle 
stad? Wat vinden leerlingen be-
langrijk in de stad?

• Stad in oorlog: wat gebeurt er 
als de vertrouwde leefomgeving 
wordt verstoord? Dit program-
ma is hoofdzakelijk gericht op de 
Tweede Wereldoorlog en weder-
opbouw, maar dat mag niet tot 
Rotterdam beperkt zijn. Dit onder-
werp biedt bij uitstek de gelegen-
heid voor onze eigen “wereldori-
entatie”. 
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De primaire doelgroepen krijgen 
prioriteit
- Basisonderwijs: 5 t/m 8
- Voortgezet onderwijs: 1-2
- mbo (vooral m.b.t. Museum  

Rotterdam ’40 ’45 NU). 

Elk thema laat zich makkelijk ver-
binden met historische thema’s. We 
kunnen deze voorbeelden aanrei-
ken, maar we willen het niet van te 
voren dichttimmeren. We hebben 
het thema diversiteit bewust niet 
genoemd. Want dan benadruk je 

het ‘anders zijn’. Door met elkaar 
aan de stad van de toekomst te wer-
ken, ervaar je wat nodig is om met 
elkaar samen te werken. 

Diversiteit komt in de andere the-
ma’s wel aan bod: wie hebben de 
fysieke stad gebouwd? Waar komen 
al die talentvolle Rotterdammers 
vandaan? De scholen die meedoen 
moeten we aan dit doel koppelen 
en dit ook terugbrengen naar het 
curriculum. We werken in alle edu-
catieprogramma’s ook aan de 21st 
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Een scholier in actie tijdens een van onze educatieve lessen

century skills van leerlingen, zoals 
onder andere samenwerken, zelfre-
gulering, creatief en kritisch denken 
en communiceren.
Kinderen zijn tegenwoordig gewend 
om via digitale middelen lesaanbod 
tot zich te nemen. Voor de experi-
ence aan de Coolhaven werken we 
al jaren met tablets. De educatie-
ve programma’s in het Timmerhuis 
hebben nog geen digitale toepas-
singen. Deze zullen voor gebruik in 
de klas moeten worden ontwikkeld.
Dit past in de doelstelling van de 
Proeftuin Rotterdam om Museum 
Rotterdam als smart museum te pre-
senteren. Digitalisering biedt ook 
het voordeel dat de koppeling Cul-
tuurplanperiode 2020-2024 tussen 
museum en de schoolklas wordt ver-
gemakkelijkt. Dat neemt de logistie-
ke drempel weg, iets waar scholen 
aangeven vaak mee te kampen.

INTERNATIONALISERING

We worden ook intensief betrokken 
bij het City History Museum and 
Research Network of Europe. Dit 
is een informeel netwerk van toon-
aangevende stadsmusea en onder-
zoeksinstellingen. Hier wordt aan 
de hand van onder andere seminars 
en presentaties gediscussieerd over 
de toekomst van moderne stads-
musea. We leveren hier een actieve 
bijdrage aan. De programmaleider 
van Echt Rotterdams Erfgoed is be-
stuurslid van CAMOC (The Internati-
onal Committee for the Collections 
and Activities of Museums of Cities) 
dat deel uitmaakt van de internatio-
nale museumorganisatie ICOM. Het 
programma Echt Rotterdams Erf-
goed wordt op internationale semi-
nars, congressen gepresenteerd en 

als best practice gebruikt in diverse 
internationale workshops. 

Daarnaast bekleedt onze directeur 
de leerstoel stadsgeschiedenis aan 
de Erasmus Universiteit en zijn we 
ook stevig verankerd in internatio-
nale onderzoek platforms. Op het 
gebied van onder andere havenste-
den, internationale migratie en erf-
goed van de Tweede Wereldoorlog 
leveren we een bijdrage aan weten-
schappelijke publicaties. Ook profi-
leren we ons als internationaal ken-
nisinstituut. Sinds 2016 is het aantal 
contacten, presentaties en interna-
tionale uitwisselingen sterk toege-
nomen. Deze trend zet zich na 2021 
voort. Proeftuin Rotterdam fungeert 
daarin als extra aanjager. Daarbij ho-
pen we vooral internationaal talent 
op het gebied van Smart Museums 
aan te trekken. 

We zijn verder betrokken bij twee 
grote internationale onderzoekspro-
jecten:
1. Heritages of Hunger: Societal Re-

flections on Past European Fami-
nes in Education, Commemorati-
on and Musealisation (NWO) 

2. “Pleasurescapes. Port Cities’ Trans- 
national Forces of Integration” 
(HERA; Humanities in the Euro-
pean Research Area)

Cultuurplanperiode 2020-2024



5352

MUSEUM ROTTERDAM = MEER-
WAARDE VOOR DE STAD, NU 
EN IN DE TOEKOMST

Museum Rotterdam is van grote 
waarde voor de stad. Die waarde 
laat zich niet uitsluitend beoordelen 
aan de hand van kwantitatieve crite-
ria. Bezoekcijfers vinden we belang-
rijk, maar voor ons is belangrijker dat 
we impact hebben in de stad. Om-
dat dit moeilijker te meten is, is het 
van belang onderzoek te doen naar 
maatstaven en criteria om de impact 
van het museum te beoordelen. Dit 
is alleen uit kwalitatief onderzoek - 
denk aan panels, diepte-interviews 
en groepsdiscussies - te filteren. De 
resultaten zijn op termijn van groot 
belang om de missie van het mu-
seum en de doelstellingen van een 
eigentijds vooruitstrevend stadsmu-
seum waar te maken.

Binnen de regio onderscheiden we 
ons als het museum dat het verhaal 
vertelt van de stad ‘in de context van 
het verleden, maar daarbij vooral op 
het heden en de toekomst focust’. 
De manier waarop de hedendaagse 
stad haar diversiteit, internationale 
oriëntatie en innovatieve karakter 
koestert, staat daarbij centraal. Het 
gaat daarbij dan ook niet om tradi-
ties, rituelen en zeventiende-eeuwse 
monumenten die op de stedelijke, 
nationale en werelderfgoedlijsten 
staan, maar bijvoorbeeld de Gio-
vanni van Bronckhorst Foundation 
(‘Echt Rotterdams Erfgoed 00043’) 
en Dr. Mau de Sambalman (‘Echt 
Rotterdams Erfgoed 00004’)..”.1

1 Volle Vaart, CULTUURPROFIEL ROTTER-

DAM EN REGIO oktober 2018.

Cultuurplanperiode 2020-2024 Cultuurplanperiode 2020-2024

Giovanni van Bronckhorst
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TOEKOMST NA 2025
We blijven de komende cultuurplan-
periode gehuisvest in het Timmer-
huis, dat na de bouwkundige en kli-
maataanpassingen in 2019/2020 (zie 
terugblik) beter geschikt gemaakt is 
voor het presenteren van collecties. 
Op die manier voldoet het gebouw 
beter aan de eisen die aan een mu-
seum worden gesteld. Het is niet 
ideaal, maar zolang we niet over 
een echt modern museumgebouw 
beschikken dat aan alle eisen en pu-
blieksverlangens voldoet, is dit de 
enige optie voor het museum. We 
hebben dus een nieuw gebouw no-
dig.

Naast de hoofdvestiging exploite-
ren we de vestiging aan de Coolha-
ven. Hier richten we ons als educa-
tief centrum op het gebied van de 
Tweede Wereldoorlog vooral op 
scholen. Naast deze vaste locaties 
zijn we op locatie actief met speci-
fieke erfgoedprogramma’s. Proef-
tuin Rotterdam moet daaraan een 
belangrijke nieuwe impuls geven. 

Alle stappen die we deze cultuur-
planperiode zetten zijn erop gericht 
de positie en de toekomst van bei-
de vestigingen te verstevigen. Onze 
toekomstdroom is om samen in één 
gebouw alles onder te brengen. 
Voor nu is dat nog een brug te ver. 

Het masterplan dat we in 2014 
maakten samen met Ralph Apple-
baum Associates is nog altijd lei-
draad voor een stadsmuseum waar 
Rotterdam goede sier mee kan ma-
ken. Dat wil niet zeggen dat we van 

mening zijn dat we de ambities per 
se alleen moeten waarmaken. Rot-
terdam biedt voldoende partners en 
samenwerkingsmogelijkheden. 
Het belang van de stad en zijn be-
woners staat voorop. 

Net als in het verleden geeft samen-
werken ons veel inspiratie nieuwe 
krachtenbundelingen te onderzoe-
ken in de nieuwe cultuurplanperio-
de. Verrassende wendingen sluiten 
we zeker niet uit. Dat hebben we 
de afgelopen jaren ook laten zien. 
Maar we stellen wel als voorwaarde 
dat het verhaal van Rotterdam met 
zijn collectie op een verantwoorde, 
uitdagende en publieksvriendelij-
ke wijze wordt getoond. En dat het 
verhaal van Rotterdam in de Tweede 
Wereldoorlog (vergelijkbaar met De 
Aanval) met het brede verhaal van 
de stad op één centrale locatie ge-
toond kan worden.
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“Alle stappen 
die we deze 

cultuurplanperiode 
zetten zijn erop 

gericht de positie 
en de toekomst van 
beide vestigingen te 

verstevigen”



TOT SLOT

We willen bezoekers het volledige verhaal van Rotterdam laten zien, ho-
ren en beleven. Onze uitgebreide Rotterdamse collectie blijft via het actief 
erfgoed van de stad actueel en met onze vestiging aan de Coolhaven be-
schikken we over een unieke combinatie van voorwerpen en persoonlijke 
verhalen. 

Onze impact voor de stad kan echt nog veel groter zijn. 
Het is dan noodzakelijk dat we uitgroeien tot een Rotterdams stadsmuseum 
van wereldniveau. Een museum van en door Rotterdammers voor iedereen. 
Met alle onderwerpen onder één dak en voldoende ruimte om te presente-
ren. Niet alleen het museum, ook de plek waar het museum huisvest moet 
van iconische waarde zijn. De collectie, werkwijze en verhalen verdienen het 
om op zo’n podium gepresenteerd te worden!
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