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Inleiding
De hieraan voorafgaande editie had als titel ‘Beleidsplan Streekmuseum de Acht Zaligheden 2013-2018.
Enkele dingen vallen op.
Ten eerste dat we nu spreken over een ‘toekomstplan’. Inhoudelijk is het plan een minder gedetailleerd
spoorboekje dan we in eerdere beleidsplannen tegenkwamen.
Het voorliggende toekomstplan moet gezien worden als een strategische verkenning van de museumtoekomst zoals wij voor ogen hebben. We spreken daarbij van ambities en zijn er ons van bewust dat we meerdere realisatievoorwaarden niet – of niet volledig - in eigen hand hebben. Samenwerking met een breed aantal stakeholders is de rode draad bij de realisatie van onze ambities.
Het tweede punt is dat we ‘Streekmuseum’ hebben omgeruild voor ‘Kempenmuseum’. Geen schokkende
verandering maar meer een verduidelijking. Een streekmuseum kan immers overal staan terwijl een Kempenmuseum toch echt in Eersel thuishoort, als het hart van de Brabantse Kempen. Daarmee onderstrepen
we tevens dat het museum geen Eersels onderonsje is maar een regionaal gebeuren.
Het derde punt dat opvalt is dat we 2019 zonder beleidsplan hebben overbrugd. Dat betekent geenszins dat
we stuurloos hebben rondgedobberd. We hebben in 2019 de tijd genomen om de stand van zaken eens goed
tegen het licht te houden. Wie zijn we, waar staan we, wie willen we zijn, wat willen we gaan doen en hoe
moeten we dat aanpakken.
We hebben grondig nagedacht over de toekomst van het Kempenmuseum en we hebben het breed benaderd. ‘We’ is in dit verband een breed gezelschap. Niet alleen de medewerkers/vrijwilligers van het museum
maar ook mensen van de Kempengemeenten en deskundigen uit de cultuur- en museumsector. En, bovenal
betrokken enthousiastelingen uit de regio die het museum een warm hart toedragen.
Voordat we onze ambities uit de doeken doen schetsen we kort de huidige situatie

Huidige situatie
Het pand, waarin het Kempenmuseum thans is gevestigd, dateert van ca. 1890. In 1910 werd de boerderij
door blikseminslag verwoest. Op de resten van het pand werd de huidige boerderij gebouwd en in 1970 "gemoderniseerd". Op 9 april 1979 werd de Stichting Museum De Acht Zaligheden opgericht. Zij bracht de collectie van Piet Kwinten onder in het huidige museum, een langgevelboerderij aan de Kapelweg. Op 19 april
1980 vond de verhuizing plaats.
Het Kempenmuseum bestaat uit de boerderij met ‘de opkamer, de goeikamer en d’n herd’ met tal van oude
huishoudelijke gebruiks- en siervoorwerpen.
Het buitenste stalgedeelte van de boerderij wordt gebruikt voor verschillende semi-statische tentoonstellingen
die betrekking hebben op de vroegere Kempen, zowel in fysieke zin als het leven in deze Kempen op zich.
Het tussenliggend stalgedeelte wordt gebruikt voor (relatief) kortlopende wisselexposities met een breed scala aan thema’s. Ook hier heeft het altijd een relatie met het leven in de Kempen maar de keuze is vrijer. Het
kan gaan om kunst, huisvlijt, verzamelwoede, historische gebeurtenissen en om economische- dan wel sociaal-maatschappelijke zaken die spelen in de Kempen.
In het voorgaande beleidsplan werd ingezet op een stevige opwaardering van het stalgedeelte en het betrekken van de stalzolder in het museum. Dit is ruimschoots gelukt getuige de ingrijpende verbouwing van 20142015. Het museum heeft dit geheel onder eigen regie kunnen doen mede dankzij de welwillende steun van
een breed gezelschap van sympathisanten die meer meebrachten dan alleen hun goede bedoelingen.
Getuige de vele positieve reacties mag de transformatie zondermeer als geslaagd worden beschouwd. De
expositieruimtes in de stal zijn qua beleving sterk verruimd en veel uitnodigender gemaakt door verschillende
ingrepen zoals meer daglicht en meer vrije hoogte. De zolderruimte is ingericht en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Daarnaast is er omwille van een optimale toegankelijkheid een lift geplaatst.
De zolderruimte is ingericht met een statische expositie over de agrarische ontwikkelingen in de Kempen
over de laatste 150 jaar.
Behoudens de expositieruimtes voorziet de boerderij in een koffieschop (ontmoetingsruimte annex horecavoorziening) en ruimtes voor facilitaire zaken. Daarnaast heeft Heemkunde Studiekring de Acht Zaligheden
haar kantoor en archief ondergebracht in de boerderij.
In de grote buitenschuur zijn allerlei werktuigen en gereedschappen te zien die vroegere generaties in de
landbouw en oude ambachten gebruikten:
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Het museum beschikt over een aantal oude volksspelen. Buiten is er o.a. een beugel- en een kegelbaan.
Binnen in het “speulhuis” zijn vooral de kleinere spelen opgesteld.
In de tuin staan oude fruitbomen, is een ouderwetse bloemenhof, een moestuin met vergeten groenten, net
als een veld met oude landbouwgewassen, en een kruidentuin met de kruiden ingericht naar het gebruik. Ook
is er een winkeltje, en een kleine vakbibliotheek.
Naast het materiële, zijn de ( immateriële) ‘arrangementen’ een belangrijke poot van het museum; Veel afgenomen arrangementen zijn bijvoorbeeld : Smokkelen in de Kempen, In het spoor van de smokkelaar, Kerkenen Kapellekesroute, Rijke oogst van schrale grond en in december de Kerststallenroute. Daarnaast zijn er
een aantal jaarlijkse evenementen met uiteenlopende thema’s en arrangementen die we samen met externe
partners vormgeven.
Wat opvalt in het voorgaande is de brede opsomming aan zaken die gefacilieerd worden in het museum.
Temeer als we daarbij aantekenen dat de opsomming niet eens volledig is.
Dit brengt ons ook direct bij de grootste knelpunten waar we eind 2019 tegenaan lopen, te weten;
- een chronisch ruimtegebrek en
- een erbarmelijke staat van onderhoud van de buitenschuur.

Ambities
Er is in 2019 veel gesproken en geschreven. De gemeente Eersel wil vooruit met een ambitieuze cultuuragenda en de toekomstvisie van het museum sluit daar naadloos op aan. RaadSaam Erfgoedprojecten heeft
in opdracht van de gemeente een rapport met bevindingen uitgebracht waarin de (mogelijke) plaats en betekenis van het Kempenmuseum is belicht.
Het rapport geeft aanknopingspunten voor een verdere verkenning. Er zijn allerlei ideeën en er leeft een
breed enthousiasme. En bovenal zien we dat er kansen liggen die we niet voorbij mogen laten gaan, kansen
die verder reiken dan het museum sec. Kansen die passen in het brede perspectief van de vrijetijdseconomie
in de hele Kempen-regio.
Tegelijkertijd is ook intern de zaak breed tegen het licht gehouden. Er zijn werkgroepen aan de slag gegaan onder de bevlogen coaching van Judith Kerssemakers (DINZET) - om de museumvisie en ambities scherp te
krijgen. Het actualiseren van de organisatiestructuur was het sluitstuk in deze exercitie.
In 2019 is over onze ambities dus veel gesproken en geschreven. Vaak in wat weidse en abstracte bewoordingen maar gelukkig ook in klare taal.
Dat laatste spreekt ons aan en daarom geven we onderstaand een beeld waar we aan denken als we het
hebben over de toekomst van het museum. Een tastbaar beeld aan de hand van de locatie en gebouwen die
we voor ogen hebben.
Het lijkt niet alleen ambitieus, het is ambitieus en tegelijk ook realistisch. Bedenk dat de stap die we 40 jaar
geleden hebben gemaakt – van meester Kwintens heemkundezolder naar het huidige volwaardige museum –
eveneens voortkwam uit visie, ambitie en het benutten van kansen. We hoeven het wiel dus niet opnieuw uit
te vinden.

Meerdere sporen
Tegelijk moeten we ook met beide benen op de grond blijven. Het verdienmodel van het Kempenmuseum is zeker in vergelijking met collega-musea - niet ongezond maar wel (te) mager. De reguliere inkomsten van de
dagelijkse bedrijfsvoering leveren samen met de gewaardeerde neveninkomsten van donateurs en bedrijfsleven een solide basis op om de continuïteit te waarborgen maar de mogelijkheid voor het opbouwen van substantiële investeringsruimte ontbreekt ten enenmale.
Nog los van het gegeven dat het aantrekken van externe zakelijk financiering sowieso erg moeilijk ligt, is het
iets dat het museum ook absoluut niet wil. Het aangaan van schulden zou een rechtstreekse bedreiging kunnen worden voor een zelfstandig voortbestaan en is daarom niet aan de orde.
Dit betekent dat een hoog investerings-ambitieniveau alleen reëel is bij omvangrijke externe financiering/subsidiering, door de overheid en/of cultuurinstellingen.
Gelet op deze continuïteitsonzekerheid is het van belang om realiteitszin aan de dag te leggen en open te
staan voor meerdere toekomstscenario’s van een uiteenlopend ambitieniveau.
Onderstaand schetsen we twee ambitieniveaus, te weten;
Plus-variant, ofwel plan A, onze voorkeursvariant. Het is dé variant waar we vol voor gaan. Een ambitieus
plan waarmee de bakens echt worden verzet en we een boost geven aan cultuur, recreatie en toerisme in
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onze regio. Kortom een variant waarmee we ons onderscheiden, niet alleen wij maar ook de gemeente. De
tijd is er rijp voor.
De ster-variant vergt een brede samenwerking met de Kempengemeenten (Eersel voorop), cultuurinstellingen, toerisme- en recreatiesector en bedrijfsleven. In deze ontwikkeling is het museum de spil van het gebeuren maar de verantwoordelijkheid, met name voor de bouw en de exploitatie van het bezoekerscentrum, ligt
breder en is ‘museum-overstijgend’. Op dit punt is er een wezenlijk onderscheid met de hierna te noemen
‘plus-variant’.
We kiezen er voor om deze richting op hoofdlijnen en in toekomstbeelden te schetsen. Zodra we enig gevoel
krijgen bij het realiteitsgehalte gaan we concreet met deze plannen aan de slag. Aan begeestering ontbreekt
het ons niet.
Basis-variant, ofwel plan B. Als in de loop van 2020 blijkt dat de ingeslagen weg te ambitieus is of dat
ontwikkelingen te stroperig verlopen dan schalen we af naar de plus-variant; het alternatieve plan. Dit alternatief zet in op een ambitieniveau dat we volledig onder eigen regie – met eigen mensen en zelf te vergaren
financiën - waar kunnen maken. Qua (museum)concept verschilt dit plan niet wezenlijk met de voorkeursvariant. We beschouwen het als de ‘lightversie’. Een multifunctionele ruimte voor ontvangst en horeca in een
nieuw te bouwen schuur op de plaats en in de stijl van de huidige buitenschuur. Een en ander onder directe
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het museum, zowel de realisatie als de later exploitatie.

Missie en visie
In het voorgaande beleidsplan concludeerde we dat het museum goed bekend staat en hoge waardering
krijgt en in de culturele regio een eigen unieke plaats inneemt. Het museum heeft een sterke band met haar
omgeving. Deze verbondenheid komt o.a. tot resultaat in het gemeenschappelijk opzetten en uitvoeren van
wisselende exposities en evenementen. Verenigingsjubilea, vieringen maar ook private initiatieven (bijv. particuliere verzamelingen, hobby’s etc). worden aangewend om exposities in te richten. De sterk participatieve
benadering wordt als kernkwaliteit ervaren door gemeente, bezoekers en bestuur.
Los van welk ambitieniveau dan ook, het spreekt voor zich dat we deze waardering en kernkwaliteit koesteren en dat zorg voor erfgoed, cultuur en kunst boven aan ons lijstje staat. Het is de corebusiness, daar staan
we voor en dat blijft zo. De relatie met onze regio en de verbinding van het verleden naar het heden is daarin
altijd een onderliggende toetssteen.
Veel ambitie maar ook een museum met een knipoog. De serieuze bezoeker moet er voor om willen rijden en
tegelijk moet het brede publiek zich thuis voelen op de Kapelweg.
Kortom; “Kempenmuseum De Acht Zaligheden, de moeite waard voor iedereen”.
Wat eveneens los staat van ons ambitieniveau is dat we voor elk niveau uitgaan van dezelfde missie en visie.
In 2019 hebben we hier uitgebreid over gesproken en daarbij zijn we uitgekomen op de volgende missie:
“Kempenmuseum De Acht Zaligheden brengt de geschiedenis van de Kempen tot leven en geeft inzicht in de
identiteit en het erfgoed van de regio. Het museum daagt iedereen uit om onze streek op een aantrekkelijke
en ontspannen wijze te leren kennen en beleven”.
We zijn een interactief en aantrekkelijk museum waar van alles te zien en te beleven valt. Ontdekken, ontmoeten, verbinding en ontspanning; dat is wat ons de meeste voldoening geeft!
Het is in ons museum nooit saai. Dat komt tot uiting in de dynamiek waarin we tentoonstellingen en evenementen organiseren en kunst presenteren. Het educatieve karakter vinden we belangrijk voor groot en klein.
Zo maken we de geschiedenis van onze streek met haar bewoners, tastbaar en inzichtelijk.

Museaal profiel
De doelstelling van het museum is primair het verhaal overdragen van de ontwikkeling van de Kempen. De
mensen staan centraal en de uitdaging is om de ontwikkeling van de Kempische mens in zijn sociaal/maatschappelijke en fysieke context in beeld te brengen.
Het beoogde museale profiel ligt geheel in het verlengde van het bestaande profiel. De meest in het oog
springende veranderingen is de verbreding.
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In de statische en semi-statische exposities stond tot nu toe het leven van de Kempische mens binnen de
agrarische context centraal. Qua tijdvak werd aansluiting gezocht bij de periode 1850-1950. De wisseltentoonstellingen lieten het bredere leven in de Kempen zien aan de hand van uiteenlopende thema’s, veelal op
het sociaal-maatschappelijke vlak.
De sfeer van het huidige museum neigt enigszins naar nostalgie en gezelligheid. Dit spreekt veel mensen
aan maar het levert een te eenzijdig beeld op.
Nostalgie heeft een ondertoon van melancholie en heimwee. De term doet wat suffig aan; ‘de goeie oude
tijd’. Het gevaar is dat we blijven haken bij ‘het stereotype keuterboertje waarmee het toch nog goed kwam’.
Menig bezoeker, zeker mensen van buiten de regio, ziet in dit beeld herkenning en bevestiging van hun kijk
op het oude zand-Brabant, stoffig, suffig en een beetje zielig. Een begrijpelijk waardeoordeel gelet op de
gangbare associaties die men maakt met Brabant, zeker het oude Brabant, de Kempen in het bijzonder en
meer nog in het bijzonder voor De Zaligheden.
Een waardeoordeel dat op zijn best maar voor een heel klein stukje klopt. De Kempen was soms lief en stoffig maar meestal niet. Toen niet en nu zeker niet.
Het is aan ons om het hele verhaal in beeld te brengen. Het brede verhaal en de brede dynamiek, geen nostalgie maar het intrinsieke verhaal zoals het was en is, alle facetten van het verhaal. Het soms harde en
grauwe bestaan van weleer, de (materiele) voorspoed waar we nu in verkeren, de sociale samenhang en
gezelligheid van vroeger maar ook van nu, en de individualistische trekjes in het huidige bestaan.
Dit toekomstplan geeft de contouren van het profiel weer. Gedetailleerde uitwerking is uiteraard nodig.
Om het profiel voldoende te concretiseren maken we een onderscheid in programma (wat willen we voor het
voetlicht brengen) en de middelen (waarmee en hoe willen we dat doen).
Bij het programma gaat het om de brede benadering van de geschiedenis van de Kempenregio. De rode
draad in het geheel is altijd de verbinding van het verleden naar het heden.
Het jaartal van het verleden hoeft niet altijd strak gedefinieerd te zijn. Voor sommige items is de geschiedenis
vanaf de naoorlogse periode al boeiend, voor andere onderwerpen moeten we wellicht terug naar 1800.
We denken aan de brede ontwikkeling die we in de vorm van een aantal verschillende ontwikkelingslijnen
uiteenrafelen. Samen vormen ze de canon van de Kempische ontwikkeling.
De geschiedenis van de keuterboer is maar één lijntje. Onderwijs, industrialisering, religie, ruimtelijke ontwikkelingen (bouw/infrastructuur/landschapsinrichting), kunst/cultuur, politiek, verzuiling, vrijetijdsbesteding,
dienstensector - om maar eens een aantal aspecten te noemen – kennen allemaal hun ontwikkeling en ze
vormen in samenhang het Kempenverhaal.
Je kunt het ook langs andere lijnen benaderen door het meer op de mens te richten; hoe verdiende de Kempenaar de kost? Wat deed ie in zijn vrije tijd? Hoe kwam hij/zij aan zijn/haar wederhelft? Wat deden ze als ze
ziek werden? Waar en hoe woonden ze? Was smokkelen en jenever stoken onschuldiger dan hennep telen?
om maar een paar zaken te noemen.
We hoeven niet alles in één keer uit de doeken te doen, we benaderen het thematisch. Bijvoorbeeld één of
twee lijnen per jaar maar wel met een planmatigheid die zijn basis vindt in de Kempencanon.
De wijze waarop we de lijnen laten zien is een uitwerking voor creatieve geesten. Het gaat er niet per definitie
om, om de zaken altijd en in alle opzichten op een 100% correct geschiedkundige wijze weer te geven. Het
gaat er om dat de sfeer van vroeger en de niet aflatende verandering en vooruitgang wordt gevoeld. Dat de
bezoeker zaken herkent, inziet dat zaken niet vanzelf zijn wat ze (nu) zijn, dat hij verbanden en logica ziet en
bovenal dat de bezoeker zijn bezoek leuk vindt en de moeite waard.
Een (statische) expositie van relevante voorwerpen en plaatjes kan daar deel van uitmaken maar het zal veel
meer dan dat moeten zijn.
De huidige inrichting van de zolder kan als voorbeeld dienen voor de ‘agrarische tijdlijn’.
Voor de opzet c.q. inrichting gaan we uit van het volgende:
 In het boerderij-woonhuisgedeelte een statische inrichting/expositie van het leven zoals zich dat pakweg
100 jaar geleden afspeelde. In de huidige museumsetting is dat feitelijk al ingevuld.
 Op de boerderijzolder en in de ruimte van de koffieschop en de kantoren komen semi-statische exposities
van de geschiedenisthema’s van de Kempen. Elk thema vormt een herkenbaar onderdeel uit de canon.
Deels met voorwerpen en deels met uiteenlopende audiovisuele applicaties, aangevuld met interactieve
(educatieve) aspecten.
Toekomstplan 2020 – 2024
Kempenmuseum de Acht Zaligheden
concept 11 januari 2020

5



In de verschillende ruimtes kunnen verschillende thema’s centraal staan. Het kan ook om één thema
gaan. Periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks of tweejaarlijks) wisselt er een deel of het geheel.
De canon zelf wordt ook onder de aandacht gebracht, bijvoorbeeld in de hal en gang. In het bezoekerscentrum wordt de canon eveneens onder de aandacht gebracht.
De beide stalgedeeltes worden gebruikt voor de korte(re) wissel-exposities. De verschillende thema’s
hebben altijd een relatie met de (geschiedenis) van de Kempen maar het is niet nodig dat ze altijd direct
herkenbaar van de canon zijn afgeleid of daar naadloos in passen.
De keuze kan erg breed zijn. Het kan gaan om folklore/traditie, om (volks)kunst of om cultureel/maatschappelijke thema’s waarbij het een uitdaging is om ook wat minder maatschappijcorrecte zaken (wellicht enigszins controversiële zaken) voor het voetlicht te brengen. Dat laatste niet als doel op
zich maar als een onmiskenbaar onderdeel uit het leven van alledag. Het was en is in de Kempen immers
niet alleen rozengeur en maneschijn.

Ambitie plus-variant
Bezoekerscentrum
Onze ster-ambitie is de overtreffende trap van de basis-variant. Het is dus een ‘en – en’ verhaal.
De basis is het behoud en de ontwikkeling van onze kern, het Kempenmuseum op zich. In het hoofdstuk ‘Basis-variant’ gaan we hier uitgebreid op in.
Het stergedeelte zullen we onderstaand belichten. Het meest aansprekende punt uit het ‘sterpakket’ is de
realisatie van een regionaal bezoekerscentrum. Een centrum dat met recht ‘Cultuurpoort van de Kempen’
mag worden genoemd.
Als we spreken over de hedendaagse bezoeker dan zijn dat niet alleen mensen die voor het Kempenmuseum sec komen. Meer en meer zijn bezoekers ook ‘zoekers’. Mensen die de Kempenregio op een meer integrale manier willen verkennen. Ze willen indrukken op doen, sfeer proeven en de mensen en de omgeving
(leren) kennen.
We zien dat als het grotere doel van de bezoeker. Binnen dat doel past het om allerlei deelactiviteiten te ervaren, een dorpswandeling, fietsen door de regio, bezoek van een museum of evenement, kennismaken met
kunst en cultuur, verdiepen in de dynamiek van de omgeving en natuurlijk, ook genieten van de bourgondische kant van onze regio.
De doelgroep is erg breed. Dagjesmensen, vakantiegangers en mensen uit binnen- of buitenland die hier
voor hun werk verblijven. Maar ook de inwoners van onze regio of wie dan ook die interesse heeft in onze
regio en/of benieuwd is naar het museum, is van harte welkom.
De bezoeker die zich wil oriënteren op het brede aanbod kan bij zijn zoektocht wel wat hulp gebruiken. Dat
kan digitaal maar natuurlijk gaat er niets boven een fysiek bezoekerscentrum. Sfeer en karakter moet je immers in het echt proeven.
Een uitvalsbasis waar de bezoeker een eerste indruk krijgt van de omgeving en zich kan oriënteren op zijn
bezoek. Een centrum dat ook een rustpunt op zich is en daarom een bezoek al ruimschoots waard.
Een plaats waar dit beter zou passen dan bij het Kempenmuseum kunnen wij ons niet voorstellen. Daarom
willen we de bestaande buitenschuur ombouwen tot hét bezoekerscentrum van de Kempen. Eén centrale
plaats waar het brede decentrale aanbod van heel de regio aansprekend wordt gepresenteerd.
Dat een bezoek aan het Kempenmuseum een van de highlights uit het aanbod is behoeft geen betoog.
De organisatorische inbedding van dit centrum kan verschillende kanten op gaan. Zelfstandig of met een
directe verbinding met het museum. Voorlopig ligt de focus op realisatie. De beheerconstructie volgt later wel.

Centrale ligging
De ligging van het museum aan de rand van de oude dorpskern is een niet te onderschatten kwaliteit. Voor
(oud)Eerselnaren is het De Pikhoek, de jongere generaties kent het als de hoek Kapelweg/Voortseweg.
De boerderij, de schuur en niet te vergeten de tuin zijn authentiek en typeren in sterke mate het Kempische
karakter van weleer. Het is een gewaardeerd rustpunt in de hectiek van alledag.
Als we een wandeling bedenken vanaf de museumtuin, via de achterpoort door het ‘Pikhoek-park’, langs de
vijver naar de Muzenval en dan door naar Markt en het Hint, dan hebben we een (wandel)route die zondermeer ‘de moeite waard’ is.
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Parkeren direct bij het museum kan door herinrichting van het voorterrein wat verbeteren ten opzichte van de
huidige situatie maar een echt riante parkeervoorziening zit er niet in. Of dit een knelpunt is ligt geheel aan de
zienswijze die je op dit punt hanteert. Binnen een straal van enkele minuten lopen zijn er volop mogelijkheden. Daarnaast is het zo dat opvattingen over het belang van parkeren veranderen. De tijd dat je met je auto
persé tot aan de voordeur moet kunnen komen ligt gelukkig achter ons. De huidige bezoeker is meer en meer
vertrouwd met parkeren in de periferie om vervolgens de omgeving te voet of per fiets te verkennen.

De boerderij
De boerderij wordt volledig ingezet voor de exposities. Het is de kern, het museum in enge zin. Het deel waar
entree voor wordt gevraagd.
De bestaande horeca en de dienstruimtes onder en boven maken plaats voor expositieruimte. Het chronische
probleem van ruimtegebrek wordt hierdoor aanmerkelijk verlicht.
Een deel van het museum wordt ingericht met semi-statische (thema)tentoonstellingen die allemaal passen
binnen de oorspronkelijke museumgedachte of daar dicht bij blijven. Een ander deel van de ruimte wordt gebruikt voor wisselende exposities. Dat kunnen er twee, drie of vier per jaar zijn. Het zijn thema’s die van doen
hebben met de ontwikkeling van de Kempen. Soms vanuit een culturele invalshoek, soms vanuit economische perspectief.
Een interne verbouwing is nodig om de hele boerderij als expositieruimte geschikt te maken. Behoud van de
authentieke interieurelementen. is een vanzelfsprekendheid. Aan de buitenkant wordt niet gesleuteld. De
karaktervolle uitstraling wordt volledig behouden.

De “glazen schuur”
De buitenschuur bouwen we om tot een regionaal bezoekerscentrum.. De bestaande constructie wordt overkapt en krijgt een allround klimaatbeheersing. De glazen schuur is in zichzelf de verbinding van verleden naar
heden door de oude traditionele schuurconstructie te verbinden met het bouwen van deze tijd. Tegelijk is het
een vitrine waarin de Kempen laat zien wat ze te bieden heeft.
De glazen schuur is een multifunctionele ruimte waarin we het volgende onderbrengen;
 Het is dé uitvalbasis voor een bezoek aan de regio. Men vindt er info over wat er te doen is in de regio,
presentaties van collega-musea, TIP (of nauwe samenwerking met TIP), winkeltje, horecafunctie, ontmoetingsruimte en presentaties van wisselende collectie-items, gericht op de ontwikkeling van de Kempische mens en de Kempen zoals;
o de veranderende volksaard van berustend naar assertief,
o de veranderende sociale context van leven in een strakke verzuilde conventie tot hedendaagse individuele vrijheid met een eigentijds cultuur- en kunstaanbod.
o de economische ontwikkeling van ambacht en huisvlijt tot hightech maakindustrie, van keuterboer
naar agrarische trendsetter van wereldformaat en de revolutie van de dienstensector.
o de planologische ontwikkelingen van landschapsinrichting (van heidevelden naar cultuurlandschap),
stedenbouw (van open buurtschappen naar volgebouwde kernen) en infrastructuur (van karrenspoor
naar snelweg).
Daarnaast brengen we hier de Kempencanon onder de aandacht en nodigen we het publiek uit voor een
bezoek aan het feitelijke museum.
 De entree/receptiefunctie van het museum. Het terrein voor de schuur wordt goed zichtbaar vanaf de
weg. De beukenhaag krijgt meer openingen. Mensen worden getriggerd om naar binnen te komen om te
kijken wat er te doen is. Niet alleen wat het Kempenmuseum te bieden heeft maar ook de hele omgeving.
 De horecafunctie. Horeca aanbieden is voor het museum geen doel op zich maar het hoort er wel bij. Ten
eerste omdat bezoekers dat waarderen en ten tweede omdat het onmisbaar is in de exploitatie van het
museum. Uitbreiding van het aanbod is dan ook van belang.
Het verbouwen van de buitenschuur is een omvangrijke ingreep, zeker niet minder dan volledige nieuwbouw
van een gebouw met soortgelijke afmetingen.
Qua afmetingen denken we aan een centrum geschikt voor ontvangst van ca.70 à 100 personen (afhankelijk
van horecagebruik, receptiedoeleinden of de opstelling voor een lezing). Inclusief expositieruimte en facilitaire
ruimtes zoals receptie, bar, toilet/garderobe en berging betekent dit een gebouwoppervlakte van ca. 280m².
De huidige bebouwde oppervlakte bedraagt ca. 250m². Met de glazen overkapping kan hierop een uitbreiding
van ca. 30m² worden gerealiseerd.
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Het dienstencentrum
Het “speulhuis” wordt het diensten- en kenniscentrum.
Alle diensten die los staan van het publiek worden hier verzameld. Het kantoor van de conservator/zakelijk
leider, de ‘ICT-afdeling’, vergaderruimte voor zakelijk (samenwerkings)overleg, het centrum voor erfgoedkennis (Kempencollectie), depot, archief, bergruimte etc.
Naast ondersteunende functies van het museum is ook de Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden
een van de beoogde gebruikers van het dienstencentrum. Thans hebben zij hun werkruimte in de museumboerderij. Ze kampen echter met een ruimtegebrek dat inmiddels dusdanig is dat het heemkundearchief in
een gangpad van het museum is geplaatst.
De ruimte achter het speulhuis (tegen de muur van de buren) wordt overkapt zodat het als buitenberging kan
fungeren. De bestaande berging in het speulhuis kan worden ingezet als onderhoudsruimte.
Ombouw naar een dienstencentrum vergt geen grootscheepse verbouwingen.

De “energieschuur”
In de tuin wordt een zonnedak gemaakt met achterwand en zijwanden en eventueel een voorwand. Het geheel wordt transparant van aard met een buitensfeer zowel qua klimaat (onverwarmd) als in materiaalgebruik
(bijvoorbeeld een vloer van straatstenen).
De energieschuur wordt gebruik om de grovere attributen te exposeren, dat kan een boerenkar of oude tractor zijn maar mag ook een kunstobject zijn. Een deel van de spullen die nu in de buitenschuur staan kunnen
er een plaats krijgen.
De energieschuur speelt een hoofdrol in de ambitie van “energie/klimaat-neutraal museum”. Het dak is een
groot solar-gebeuren, in de schuur kan ruimte komen voor innovatieve installatietechniek.
Hoe we dat doen is een grote uitdaging die nog handen en voeten moet krijgen, het doel is bekend; energieneutraal.

De “speelkapel”
Ergens in de tuin komt een ondergeschikt gebouwtje in de vorm van een kapel of een boerenschuurtje of een
hooimijt waarin de (kinder)spelletjes worden ondergebracht. Verder kunnen er een paar bankjes en een tafeltje staan als beschutte picknick plaats.
Het bestaande schuurtje en de kas mogen blijven staan maar dat is geen must. Ze zijn ondergeschikt aan de
totale museum lay-out.

De tuin
Het aspect museumtuin en toegankelijkheid mogen in een adem worden genoemd.
Het huidige ietwat introverte karakter moet wijken voor een uitnodigend open karakter. De tuin kan op gezette
tijden vrij toegankelijk zijn. Het is het startpunt (of eindpunt) van de route naar het Hint, via park, vijver, Muzenval en Markt.
De tuin is samen met het bezoekerscentrum zowel een rustpunt als een kruispunt van activiteiten. Een plek
die trekt en uitnodigt, een plek waar je met elkaar afspreekt en een plek die dé logische uitvalsbasis is voor
een bezoek aan de regio.

Ambitie basis-variant
De basis-ambitie wijkt in conceptueel opzicht niet wezenlijk af van de plus-variant en mag worden aangemerkt als de lightversie van de plus-variant.
Deze variant komt in beeld als onverhoopt blijkt dat de plus-variant wegen een gebrek aan financiën niet
haalbaar blijkt te zijn.

Bezoekerscentrum
Het bezoekerscentrum in de basis-variant is bescheidener van opzet, zowel in verschijningsvorm als in grootte.
Uitgangspunt is amoveren van de bestaande schuur en op dezelfde plaats een nieuwe buitenschuur terugbouwen. Dan kan een gebouw zijn in de klassieke stijl van een boerenschuur maar een bewust afwijkende
nieuwbouwstijl is eveneens denkbaar. Los van de gekozen stijl is het uitgangspunt dat er op traditionele wijze
wordt gebouwd. Onderhoudsarm en kostenbewust.
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In functioneel opzicht is er geen direct verschil met dien verstande dat het centrum in de plus-variant geschikt
is voor 60 à 80 personen. De totaal oppervlakte neemt daardoor af naar ca. 230m² en past daarmee ruimschoots binnen de footprint van de bestaande bebouwing.
De verwachting is dat dergelijke (traditionele) nieuwbouw met deze afmetingen substantieel goedkoper zal
zijn dan de ‘glazen schuur’ uit de ster-variant.

De boerderij en het dienstencentrum
De basis-variant is in dit opzicht – qua functie - niet afwijkend van de plus-variant.
De boerderij wordt volledig - dus inclusief koffieschop en huidige kantoorruimtes – ingezet voor de primaire
museumfunctie.
Het speulhuis wordt ingezet als dienstencentrum (de kantoorfuncties) en als heemkunderuimte. Het museumdepot onder het speulhuis blijft in gebruik voor het museum.
In functie is er dus geen verschil met de ster-variant, in de uitvoering wordt echter bewust gezocht naar soberheid. De voorzieningen zijn basaal van opzet. Er wordt geen extra budget ingezet voor additionele duurzaamheidsmaatregelen. Energetisch en installatietechnisch wordt uitgegaan van adequate voorzieningen
waarbij economische optimalisatie leidend is. Aanpassing van bestaande systemen is het uitgangspunt.
De tuin blijft ook in dit concept een kernelement in het programma. Qua investeringen worden hier geen bijzondere inspanningen verlangd.

Speelkapel en energieschuur
In de basis-variant wordt aangenomen wordt dat er geen budget over blijft voor deze ideeën. Uiteraard is dat
jammer maar in functioneel opzicht blijft de impact van het gemis beperkt.

De collectie
In de loop van de jaren hebben verschillende conservatoren, assistenten en vrijwilligers de collectie uitgebouwd, deels op basis van bruiklenen, deels op basis van acquisitie.
Al met al kan worden gesteld dat de collectie zich momenteel concentreert op twee pilasters:
De woonboerderij met inrichting; Deze collectie bestaat uit een kleine 1200 objecten bestaande uit objecten
die vallen onder de categorie ‘huisraad’ zoals meubels, keukengerei, sanitaire aangelegenheden en decoratieve objecten. Deze objecten staan veelal ‘in context’ in het woongedeelte opgesteld.
De collecties wagenmakerij, de sigarenmakerij en klompenmakerij; Deze collecties bestaan uit een kleine
1400 objecten en bestaan uit vooral werktuigen en gereedschappen. Deze groep wordt ‘in context’ in de buitenschuur tentoongesteld.
Daarnaast bevindt zich (grotendeels) in het depot nog een aantal noemenswaardige collecties:
De textiel collectie welke bestaat uit een kleine 1200 objecten in de categorieën huishoudelijk textiel, kleding,
kleden en kleedjes.
De collectie warmtebronnen: circa 250 objecten bestaande uit kruiken, beddenpannen, stoven, ovens, kachels en kooktoestellen.
De collectie devotionalia ofwel katholieke religieuze gebruiksvoorwerpen bestaande uit zo’n circa 400 objecten;
Persoonlijke accessoires, zo’n circa 350 objecten, zoals rookwaren, hoeden en petten, brillen, reisbenodigdheden etc.
Recreatieve objecten waaronder de spellen en het speelgoed vallen, samen zo’n circa 200 objecten.
Schilderijen en tekeningen van Kempische (amateur)kunstenaars (ca. 65 stuks)
Tot slot zijn er wat kleine collecties zoals “de douane” (ca. 50 objecten), poppen (ca. 50 objecten) en hout
gesneden beelden.
De tuin, de spelletjes en spelen en nog een tweede collectie douane behoren vooralsnog niet tot de collectie,
maar tot de rekwisieten.
Bovenstaande geeft de stand van zaken weer. De vraag welke richting we op willen gaan met de collectie is
niet beantwoord. Zit daar concreet beleid achter; wat wel wat niet?
Kan volstaan worden met onderstaand tekstblokje?
In het voorgaande beleidsplan is een koerswijziging ingezet voor het collectiebeleid waaronder het acquisitieen dequisitiebeleid. De hoeveelheid agrarische en ambachtelijke gereedschappen was oververtegenwoordigd
ten opzichte van andere thema’s.
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De afgelopen jaren is gewerkt om er meer evenwicht in te brengen. Dit beleid zal de komende jaren verder
worden doorgezet met een focus op verdere verbreding van de collectie. Er moet aansluiting worden gezocht
bij het museale profiel. De collectie moet een afspiegeling zijn van de Kempencanon c.q. moet het verhaal
van de Kempen ondersteunen. De collectieobjecten hoeven niet per definitie een museale kwaliteit en financiële waarde te bezitten. Ook objecten die op sfeerbepalende wijze bij kunnen dragen aan een deel van de
Kempencanon kunnen de moeite waard zijn. Minder waardevolle stukken voor semi-permanente exposities
mogen (of moeten indien opslagruimte ontbreekt) na afloop van de expositie weer worden afgestoten.
In het voorgaande beleidsplan werd ook aandacht gelegd op acquisitie van enkele topstukken (A of B stukken volgens museumjargon1). Gelet op het museale profiel en de financiële spankracht van het museum
moet deze lijn worden losgelaten. Het risico bestaat dat we in een ‘concurrentieslag’ terecht komen waarbij
we onevenredig veel moeten betalen voor deze stukken. Alleen als een stuk van exclusieve betekenis voor
het Kempenmuseum mag een uitzondering worden overwogen onder voorwaarde dat het wordt gefinancierd
uit voor dit specifieke doel geoormerkte bronnen.

Kempencollectie
Het museum heeft de laatste jaren veel energie gestoken in het catalogiseren en rubriceren van de collectieitems. Alle relevante objecten zijn ondergebracht in een digitale omgeving waarbij gebruik is gemaakt van het
systeem Adlib.
Een verkenning wijst uit dat ook de regionaal werkzame collega’s en heemkundekringen op dit vlak aan de
weg timmeren en dat een vervolgstap in de rede ligt. Vandaar dat het Kempenmuseum het initiatief heeft
genomen om in samenwerking met collega’s tot een Kempencollectie te komen. Op aanvraag van het museum is door de provincie Noord Brabant en het Mondriaanfonds een substantiële subsidie beschikbaar gesteld
om daadwerkelijk tot de Kempencollectie te komen.
Inmiddels participeren een aantal partijen in het project en bij een aantal andere partijen is de vraag uitgezet
om aan te haken.
De motivatie voor onze deelname aan de Kempencollectie is in eerste instantie het gegeven dat we het belangrijk vinden dat onze collectie optimaal toegankelijk is. Niet alleen voor collega-instellingen maar zeer zeker ook voor het brede publiek. We realiseren ons dat we werken met collectief erfgoed. Erfgoed waarvoor
we niet alleen een (morele) verplichting hebben om het goed te beheren, maar ook om het publiek de gelegenheid te geven om het op een laagdrempelige manier te kunnen raadplegen en er in te kunnen grasduinen.
Naast het ‘publieke belang’ zien wij een eigentijds collectiebeheer ook als een plus. Het is belangrijk dat we
voortdurend focus houden op het beheer en dat we daarin meegaan met de (verbeter)mogelijkheden die de
huidige tijd ons biedt.
Bij de Kempencollectie gaat het In eerste aanleg om het rubriceren van onze eigen collectie. Vervolgens is
het de bedoeling dat de collectie als deelcollectie wordt ondergebracht onder één online-dak, te weten de
‘Kempencollectie’. Als zodanig gaat de collectie deel uitmaken van de collectie van Brabants Erfgoed. Dit
alles in de digitale omgeving van de ‘Brabant Cloud’ máár gepresenteerd op onze eigen website. Het is als
het ware een ‘drietrapsraket’.
Concreet betekent het voor ons dat we het bestaande Adlib systeem omzetten naar Memorix Maior. Vanuit
dit systeem wordt het geüpload naar Brabant Cloud.
Om dit te bewerkstelligen moeten we de benodigde licenties/abonnementen afsluiten en opzeggen. Daarnaast moeten we een overeenkomst sluiten met Brabant Erfgoed voor gebruik van het platform in Brabant
Cloud.
Bij de implementatie zal het museum een beroep kunnen doen op professionele externe ondersteuning voor
rekening van de beschikbaar gestelde subsidie. De toekomstige beheer en onderhoudskosten komen voor
rekening van het museum. Deze zullen echter niet substantieel afwijken van de huidige kosten (Adlib en onderhoudskosten van de website).
Met de keuze voor de Kempencollectie houden we volledig regie over de eigen collectie. Wij bepalen de inhoud van ons deel van de site en wij bepalen of we al dan niet blijven participeren in de samenwerking.
1

Collecties worden ingedeeld in A, B en C objecten, waarbij C stukken van voornamelijk regionaal belang zijn en relevant voor
eigen collectie zijn maar wanneer nodig nog goed vervangbaar. A stukken zijn van nationaal belang en nagenoeg niet te vervangen. B stukken vallen tussen A en C stukken in.
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De Bezoeker
Doelgroepen algemeen
Hiervoor hebben we onder de noemer ‘bezoekerscentrum’ al uitgesproken dat de doelgroep van het bezoekerscentrum - en in het verlengde daarvan het feitelijke museum – erg breed is. Kortom, iedereen is welkom.
Dit is tegelijk duidelijk en vaag en een kritische lezer zal constateren dat nader marktonderzoek en een gedegen analyse van het bezoekerspotentieel in de rede ligt.
Voor het museum is dit echter geen haalbare en ook geen wenselijke zaak. De meerwaarde zal niet in een
redelijke verhouding staan tot de kosten en inspanningen. Dit betekent echter geenszins dat er geen inzicht is
op dit vlak. Het museum heeft een jarenlange ervaring en put daarnaast uit ervaringen van regionale- en landelijk werkzame collega’s.
De doelgroepen kunnen langs meerdere lijnen worden gesegmenteerd.
- op leeftijd
- op allerlei andere kenmerken; zoals plaats van herkomst (lokaal, binnenlands, buitenland), soort bezoeker (dagtoerist, vakantievierder, zakelijk verblijf, toevallige passant etc.), alleen of in groepsverband, educatief, recreatief etc.
Tot nu toe onderscheidt het museum daarbij een viertal gedifferentieerde doelgroepen, die sterk van elkaar
verschillen en elk geheel eigen redenen hebben om het museum te bezoeken:
- De plaatselijke en regionale bevolking; Komen af op kortlopende exposities en evenementen; Het statische gedeelte is hen doorgaans bekend.
- Busgroepen - vanuit het hele land en België; Komen voor algeheel vermaak – dus het totale pakket van
woonboerderij en tijdelijke expositie;
- Regionale toeristen; Komen in het algemeen af op het woongedeelte en nemen de tijdelijke expositie en
passant mee.
- Kinderen en jeugd: Vanuit de basisscholen uit de regio komen kinderen naar het museum in het kader
van het project “Jet en Jan jong “ en “Museumschatjes”, beide opgezet en uitgewerkt door Erfgoed Brabant. De eerste klassen van twee middelbare scholen komen jaarlijks een kennismakingsbezoek brengen.

Primaire doelgroep
Hoewel het hele scala aan bezoekerspotentieel welkom is wijst de dagelijkse praktijk uit dat de feitelijke bezoekers allerminst een evenredige afspiegeling zijn van dit potentieel.
Er is één groep die er met kop en schouders bovenuit steekt en dat is het oudere deel van de bevolking.
Daarbij maakt het niet zozeer uit of ze van binnen of buiten de regio komen, als dagtoerist of als langverblijver of alleen of in groepsverband.
Ook kinderen en jeugd zien we (relatief) vaak maar daarbij hoort de kanttekening dat het nagenoeg altijd onder begeleiding van de ouders of de school is. Een groepje jongeren van rond de 25 treffen we als regel alleen aan bij (zeer) specifieke evenementen.
In de toekomstige strategische beleidskeuzes moeten we alle lijnen naar de doelgroepen openhouden. We
moeten onze inspanningen echter wel efficiënt inzetten en daar waar dit leidt tot keuzes gaat de eerste aandacht uit naar de ‘jonge senior’. Daarnaast blijven we aandacht geven aan kinderen en jeugd.
Voor de doelgroep van 20 tot 50 hebben we ook goed nieuws. Ze zijn niet alleen nu al welkom maar ze worden vanzelf ouder en zullen dus ooit onze maximale belangstelling krijgen.

Bezoekersaantallen
We kunnen daar kort over zijn; hoe meer hoe liever.
Kijken we naar het verleden dan zien we schommelende bezoekersaantallen.
In een ver verleden lag het (ver) onder de 10.000 per jaar, in de hoogtijdagen (omstreeks 2010-2011) kwamen er meer dan 20.000 mensen op bezoek. Daarna zakte het terug tot ca. 13.000 in 2017-2018. Daarna
zien we weer een toename tot ruim 16.000 bezoekers in 2019.
Kale bezoekersaantallen in de museumwereld zijn niet veelzeggend zonder een referentiekader.
Het geven van een kader is echter een arbitraire zaak. Musea zijn er in alle soorten en maten, volledig professioneel beheerd tot volledig gerund door vrijwilligers en alle vormen daar tussenin. Nagenoeg elk museum
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wordt financieel ondersteund met maatschappelijk kapitaal. De mate waarin is al net zo divers als de museumwereld op zichzelf.
Op internet is een keur aan informatie terug te vinden waaronder bezoekersaantallen. Hier beperken we ons
tot een mededeling van “forms.em-cultuur.nl/musea-overzicht-2018”; “De meeste musea (55% van de 1.100)
in Nederland verwachten tussen de 1.000 en 10.000 bezoekers per jaar, circa 37% verwacht tussen de
10.000 en 100.000 bezoekers. Slechts 8% van alle musea verwacht in 2019 meer dan 50.000 bezoekers te
mogen verwelkomen.”
Op basis van de bezoekersaantallen klasseert het Kempenmuseum zich als een middelgroot museum en dat
is in evenwicht met de visie en ambities van het Kempenmuseum.
Kijken we naar onze ambities voor de toekomst dan spreekt het voor zich dat we streven naar hogere bezoekersaantallen. Terugkomen op 20.000+ geldt daarbij als ondergrens bij uitvoering van het basisambitieniveau. Kijken we naar de plus-ambities dan moeten we denken aan 30.000+.
Tegelijk met het noemen van streefcijfers moeten we aantekenen dat het hier geen Chinese planeconomie
betreft. Er zijn erg veel factoren bepalend voor de bezoekersaantallen waaronder een erg groot aantal exogene zaken.
Waar de buitenwacht ons te alle tijden op aan mag aanspreken is dat we het belang van de bezoekers voorop stellen. Dat we de klantwaardering en de bezoekersaantallen voortdurend monitoren, en bijsturen in beleid
als daar aanleiding voor is. Immers, we willen niet alleen veel bezoekers trekken, zeker zo belangrijk is dat
we tevreden bezoekers hebben.

Bedrijfsvoering
Financieel, balans
Zoals eerder al is opgemerkt is het verdienmodel van het Kempenmuseum niet ongezond maar wel mager.
De reguliere inkomsten van de dagelijkse bedrijfsvoering leveren samen met de neveninkomsten een solide
basis op om de continuïteit te waarborgen. De mogelijkheid voor het opbouwen van substantiële investeringsruimte ontbreekt echter.
Het balanstotaal van het museum bedraagt ultimo 2019 ca. € 180.000,-. Het aandeel vaste activa bedraagt
ca. € 105.000,-, een bestemmingsreserve van ca. € 10.000,- en eigen vermogen van ca. € 65.000,- waarvan
ca. € 55.000,- liquide.
Bescheiden bedragen waarbij aangetekend moet worden dat het museum alleen het opstalrecht van het
speulhuis heeft. De rest van het vastgoed inclusief alle grond is eigendom van de gemeente Eersel.
Het museum is wel eigenaar van de museale inrichting en de algemene inventaris. Eind 2019 is de inventaris
afgeschreven tot een waarde van ca. € 5.000,Positief is dat het museum behoudens gebruikelijke kortlopende bescheiden schulden aan leveranciers geen
schulden heeft.
Zoals eerder al is opgemerkt is het beleid er op gericht om dat zo te houden. Het aangaan van schulden (anders dan gebruikelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering) zou een rechtstreekse bedreiging kunnen worden
voor een zelfstandig voortbestaan en is daarom niet aan de orde.
Het voorgaande geldt evenzeer voor het aangaan van langlopende contracten die een financiële betalingsplicht impliceren. Ook hier zal grote terughoudendheid het uitgangspunt zijn. In het bijzonder geldt dit voor het
aangaan van arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. Voor zover inschakeling van professionele (arbeids)ondersteuning nodig is, is het uitgangspunt dat gekozen wordt voor flexibele arbeidsrelaties die te alle
tijde zonder wezenlijke impact beëindigd kunnen worden.

Financieel; begroting
De batenbegroting van het museum op kasstroombasis bedraagt ca. € 115.000,- op jaarbasis. Daarvan wordt
ca. € 80.000,- opgebracht middels entreegelden en (horeca)verkopen. Het restant zijn uiteenlopende bijdragen van de Vrienden van het Museum, sponsors en subsidies, deels incidenteel en deels structureel van
aard.
De belangrijkste opdracht voor het bestuur in deze is het bewaken van de inkomsten afgezet tegen de uitgaven. In het beleid zijn de volgende zaken maatgevend:
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Per jaar moet op kasstroombasis een positief resultaat van € 20.000,- worden gerealiseerd. Dit budget
moet worden ingezet voor het opbouwen van een investeringsvoorziening voor museale inrichting, inventaris en collectieacquisitie.
- Daarnaast moet minimaal een netto beschikbaar eigen vermogen in stand worden gehouden van 50%
van batenbegroting, in combinatie met een 0,- langlopende schuldpositie en met een minimum van
€ 50.000,-. Dit minimum eigen vermogen moet worden beschouwd als een algemene reserve die aangewend kan worden ingeval er sprake is van calamiteiten die niet anderszins (zoals verzekeringen) zijn gedekt.
Als aan het voorgaande wordt voldaan en de resultaten laten een surplus zien dan heeft het bestuur de bevoegdheid om binnen die marge (nieuw) beleid te ontwikkelen.
Als de gestelde doelen niet worden gehaald zal het bestuur actief beleidsmaatregelen nemen om het evenwicht te herstellen. Dit kan liggen op het vlak van verhoging van de inkomsten (toegangsprijzen, horeca, revenuen uit evenementen etc.) dan wel op beperking van de lasten.
-

Voor aankopen van museale inrichting, inventaris en collectieacquisitie wordt een budget gevormd bestaande
uit de specifiek opgebouwde investeringsvoorziening, aangevuld met de (mogelijk) overmaat op de ondergrens van het eigen vermogen. Daarnaast of in de plaats daarvan kan een beroep worden gedaan op externe
subsidiering/sponsoring al dan niet specifiek afgestemd op de beoogde aankoop.
Als het beschikbare budget niet toereikend is wordt afgezien van de aankopen. Het aangaan van schuld is
niet toegestaan.

Financieel, bezoekerscentrum
De hiervoor genoemde financiële parameters staan los van het beoogde bezoekerscentrum uit de ‘plusvariant’. Het bezoekerscentrum krijgt een eigen financiële bedrijfsvoering waarbij de belangen van het museum deugdelijk zijn ingebed, zodanig dat een evenredig deel van de revenuen ten bate van het museum komen.
Het inrichten van het beheermodel van het bezoekerscentrum is een zaak die in een latere fase wordt uitgewerkt.

Medewerkers en organisatiestructuur
Het museum is voor haar voortbestaan primair aangewezen op de inzet van onbetaalde medewerkers (vrijwilligers). Een bijpassend ‘personeelsbeleid’ is dan ook van het allergrootste belang. Het bestuur is zich daar
ten volle van bewust en stelt alles in het werk om naast bezoeker-tevredenheid ook de medewerkertevredenheid op een hoog niveau te houden.
Waardering aan de dag leggen voor de medewerkers, oog hebben voor personele knelpunten en aandacht
voor de sociale context, zijn zaken die bovenaan staan in de bedrijfsvoering. Streven is een ontspannen en
gezellige werksfeer waarbij iedereen maximaal ruimte krijgt om zich te ontplooien op een plek die hem of
haar het beste past. Leidinggeven aan de medewerkers gebeurt zorgvuldig, situationeel bepaald en niet meer
dan nodig is. Medewerkers die het nemen van verantwoordelijkheid ambiëren en aankunnen krijgen daar alle
ruimte voor. Ook eigen initiatief van de medewerkers wordt gewaardeerd en waar mogelijk omarmd.
Van bestuur en management wordt verwacht dat men niet meer stuurt en intervenieert dan nodig is echter
zonder zaken ongecontroleerd op zijn beloop te laten. Als er knelpunten ontstaan moet het bestuur zijn verantwoordelijkheid nemen en adequaat optreden.
In 2019 is onder leiding van een externe procesbegeleider (Judith Kerssemakers, Dinzet) de organisatie onder de loep genomen. Een brede werkgroep heeft zich gebogen over de bestaande structuur en heeft voorstellen gedaan voor aanpassing. Een en ander is vastgelegd in een resultatenrapport dat in het najaar van
2019 bestuurlijk is geaccordeerd.
Vervolgens zijn de uitkomsten besproken met alle medewerkers van het museum.
Samengevat komt het er op neer dat de bestaande afdelingen nog eens tegen het licht zijn gehouden en dat
er links en rechts is bijgeschaafd. Uitkomst daarvan is dat er enkele hoofdafdelingen zijn benoemd waarbinnen een aantal teams werkzaam zijn. De meeste medewerkers worden voor hun ‘basisplaats’ ingedeeld in
één van de afdelingen. Enkele medewerkers blijven op de achterhand beschikbaar voor het verrichten van
specifieke hand- en spandiensten. Medewerkers mogen opteren om naast hun basisteam ook voor meerdere
teams werkzaam te zijn. Uitgangspunt is dat de teams redelijk zelfsturend zijn en dat elk team een coördinator heeft die de formele lijnen onderhoudt met de andere teams, de conservator, de zakelijk leider en het bestuur. In informele zin mogen en moeten er allerlei bypasses mogelijk zijn.
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Voor de uitwerking van de organisatiestructuur wordt verwezen naar het resultatenrapport van 28 mei 2019.
Naast de structuur wordt in het rapport ook aandacht gevraagd voor uiteenlopende knelpunten. Vaak gaat het
om kleinere punten, soms op het personele vlak en soms met een ruimtelijke/facilitaire achtergrond. Met name punten die betrekking hebben op de omvang en professionaliteit van de teams vereisen aandacht.
In 2020 zal de implementatie van de verandering verder vorm krijgen.

Onderstaand de schematische organisatiestructuur

10 bestuur

museaal
conservator

ondersteuning
zakelijk leider

operationeel

diensten

1

5

8

tentoonstellingscommissie

receptie

secretariaat

- vaste collectie

promotie & PR

- tijdelijke tentoonstellingen

- personele organisatie
- facilitaire ondersteuning
- financiën
- systeemonderhoud

2

6

9

collectiebeheer

horeca-Schop

werksalon

- registratie

winkel

- onderhoud & recyclage

- restauratie

- hand- en spandiensten

- onderhoud

3

7

museale diensten

evenementen

- educatie
- gidsen
- ambachten

4
tuin

Onderhoud
Museumboerderij
In de basis is het museum verantwoordelijk voor het wettelijke huurdersonderhoud van de museumboerderij.
Vrij vertaald betekent dit dat het museum het klein dagelijks onderhoud uitvoert wat zich hoofdzakelijk binnen
afspeelt. Het leeuwendeel van het buitenonderhoud, groot binnen-onderhoud en het meeste installatieonderhoud komt voor rekening van de gemeente Eersel als gebouweigenaar.
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In beginsel geldt een uitzondering voor de zaken die door het museum zelf zijn aangebracht zoals de lift, de
schuifdeuren in de voorgevel en de dakramen etc. Het museum zou daar zelf de volledige onderhoudsplicht
hebben maar de gemeente heeft aangegeven een deel hiervan over te nemen.
Met de gemeente zijn in het verleden afspraken gemaakt om een belangrijk deel van het verhuurdersonderhoud over te nemen van de gemeente. De gemeente betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding van ca.
€ 8.500,- berekend op basis van een gemeentelijke ‘fictieve’ meerjarenonderhoudsbegroting waarin de lift, de
dakramen en de voorgevelschuifdeur zijn inbegrepen.
In 2019 is discussie gevoerd met de gemeente over deze bijdrage. Het museum heeft eveneens een MJOP
opgesteld en komt uit op een bijdrage van ca. € 16.300 als gemiddelde bijdrage voor de periode 2018-2027.
De gemeente heeft echter eind 2019 het standpunt ingenomen dat de bijdrage van € 8.500,- toereikend zou
moeten zijn. De kosten voor de acute onderhoudsproblemen (houtrot van gevelelementen en poorten) zijn bij
de gemeente begrepen in deze bijdrage terwijl dit niet zo is in de museumberekening waardoor het feitelijke
prijsverschil nog groter wordt.
Doelstelling achter deze regeling is dat het museum door de inzet van haar medewerkers een substantieel
financieel voordeel zou hebben. Echter, de uitvoering van het onderhoud doet een forse aanslag op de beschikbare capaciteit van de medewerkers en daar komt bij dat er voor een aantal zaken alsnog een beroep
op externe partijen moet worden gedaan. Uiteindelijk is het niet of nauwelijks ‘lonend’ om onder deze financiele condities op deze wijze verder te gaan.
In 2020 zal het museum de gemeente Eersel verzoeken om de onderhoudsafspraak evalueren waarbij de
keuze aan de orde moet komen tussen, continueren van de onderhoudsafspraak met een substantieel hogere vergoeding door de gemeente of het verhuurdersonderhoud onderbrengen bij de gemeente.
Daarbij moet ook worden bedacht dat het museum met de overname van de onderhoudsplicht bepaalde verantwoordelijkheden naar zich toetrekt. Ook dit aspect moet in de heroverweging worden meegenomen.

Buitenschuur
Voor onderhoud van de buitenschuur geldt in beginsel dezelfde regeling als voor de boerderij. In financiële
zin is het dan ook begrepen in het voorgaande.
Het probleem met de buitenschuur is echter veel groter dan met een regulier onderhoudsplan kan worden
verholpen. Vandaar dat ombouw, restauratie of vernieuwbouw van de buitenschuur een kernelement is in de
realisatie van een bezoekerscentrum zoals eerder is beschreven in de ambitievarianten.
Wat de uiteindelijke uitkomst van de verschillende ambitierichtingen ook is, partijen moeten beseffen dat de
onderhoudsstrategie van ‘pappen en nathouden’ voor de buitenschuur op zijn laatste benen loopt.

Buitenterrein en Tuin
Ook het onderhoud van het terrein en de tuin zijn begrepen in de onderhoudsregeling met de gemeente.
Hoewel het in de praktijk redelijk loopt zal ook dit onderhoud worden betrokken in een evaluatiegesprek met
de gemeente.

Speulhuis
Al het onderhoud voor het speulhuis en het collectiedepot komt voor rekening van het museum als logisch
gevolg van de eigendomssituatie. Het onderhoud wordt veelal door de eigen medewerkers uitgevoerd. Voor
specifieke taken (zoals installatieonderhoud) wordt een beroep gedaan op externe partijen.
In de praktijk is het onderhoud bescheiden van omvang omdat het gebouw redelijk onderhoudsarm is gebouwd en omdat het nog vrijwel nieuw is.
Grote knelpunten zijn er niet. De vochthuishouding in de kelder is evenwel een aandachtspunt. Het ontbreekt
het museum aan de financiële mogelijkheden om een betrouwbaar geheel automatisch werkend conditioneringssysteem te installeren. Dit betekent dat de luchtvochtigheid met enkele klassieke meters moet worden
gemonitord en voor zover nodig moet worden bijgestuurd met eenvoudige luchtontvochtigers dan wel luchtbevochtigers, al naar gelang de gewenste vochtigheid.
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SWOT analyse
Het bestuur moet voortdurend beleidskeuzes maken van strategische en uitvoerende aard. De hoofdrichting
en hoofdlijnen zijn met dit toekomstplan vastgelegd maar de afwegingsruimte blijft groot. Om hier meer grip
op te krijgen is het van belang dat de sterke- en zwakke punten (knelpunten) voldoende in beeld zijn en dat
er voldoende zicht is op kansen en bedreigingen.
Er is voor gekozen om dit in beeld te brengen aan de hand van de navolgende volgende SWOT analyse.
Daarmee komen de koester- en knelpunten helder in beeld en weet het bestuur waar de actie zich primair op
moet richten.
In rood staat de bestaande SWOT. Voor een deel zal deze zeker bruikbaar zijn.
Belangrijk is dat er niet zomaar een bestuurlijke klap op wordt gegeven maar dat we het eens zijn over de
analyse. Zien we dezelfde knelpunten? hebben we dezelfde prioritering?
Overwegen om geen splitsing te maken tussen museum en collectie
Sterk:
- de hoge publieke waardering
- een sterke participatieve band met haar (onmiddellijke) omgeving.
- een hoog ‘sociale interactie’ met medewerkers en publiek.
- er hangt een sfeer van comfort en men voelt zich op het gemak.
- energie-gevende en inspirerende werkomgeving.
- heeft de sympathie van de lokale/regionale samenleving/overheid; ‘met dank aan de medewerkers’
Kortom; het is ‘ons’ museum waarbij ‘ons’ veel meer is dan de direct betrokkenen.
Zwak:
- de (fysieke) omvang van de (wissel)tentoonstellingen valt som tegen; ‘is dat alles!’
- de sfeer wordt soms/teveel opgevat of beleefd als oubollig; ‘soms is het te kneuterig voor de moderne
mens’
- voor de buitenwacht/bezoeker zit er weinig herkenbare lijn in het expositieprogramma; ‘van de hak op de
tak’
- kwaliteit van dienstverlening is nogal wisselend van aard
- met name de buitenschuurcollectie is te statisch qua opstelling en weinig toegankelijk; ‘een berg oude
boerenspullen bij elkaar’.
- we hebben enigszins de neiging om te lang vast te houden aan (concepten uit) het verleden ‘KBObussen……. das war einmal’.
- een chronisch ruimtegebrek
Kansen:
- De omvang van de primaire doelgroep (de jonge senior) gaat de komende jaren sterk groeien. Ze zijn op
zoek naar besteding van hun tijd en dat mag ook iets kosten. Het zijn individuele bezoekers maar ook allerlei collectieve verbanden en verbandjes. Sommige mensen zijn op zoek naar culturele uitdaging en
verdieping, veel mensen zijn op zoek naar een ontspannen dagbeleving. Speel daar op in.
- Door het scherper definiëren kan een meer zichtbare en meer unieke plaats in de museale wereld verworven worden en boven de status ‘een van de vele museumboerderijen’ uit gaan stijgen.
- Niet denken in termen van ‘concurreren met collega-boerderij-musea’ maar neer nadruk op ontspanning,
recreatie en beleving. ‘Losser en luchtiger is net zo belangrijk als historisch verantwoord’
- Samenwerking met overheden, collega’s en partijen uit de regionale vrijetijdeconomie
Door het scherp definiëren van collectie en beleid, kunnen B of A stukken gecollectioneerd gaan worden en
kunnen mogelijk bruiklenen in eigendom omgezet worden.
- Niet blindstaren op A- en B-stukken maar op zoek naar ‘leuke dingen waar niemand bij stilstaat - Oh-jastukjes’
Er is momenteel een groeiende interesse in geschiedenis en met name naar de ‘zelf beleefde geschiedenis’
(1930-1980). Dit betekent dat wat de bezoekers kunnen herkennen uit de eigen beleving veel interesse en
belangstelling krijgt.
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Door het aannemen van ‘concept denken’ kan een sterker (duidelijker) product met een geheel eigen identiteit, gecreëerd worden. Dergelijke producten verkopen goed.
Actieve deelname aan tentoonstellingen is mogelijk en wordt door het publiek gewaardeerd. Iets kunnen
doen of ergens aanzitten maakt het museumbezoek leuker en aantrekkelijker. (minder statisch museum bezoek).
Het opzetten van educatieve programma’s voor scholen.
Het “ vercollectioneren” van het orale erfgoed.
Het (verder) verbijzonderen van de tuin
Bedreigingen:
- navelstaren en blijven hangen in het verleden
- het museum is en blijft intrinsiek een zwak businessmodel; (strategisch) beleid altijd afhankelijk van derden.
- het totaalaanbod van vrijetijdbestedingsdoelen is ongekend groot en een deel van het bezoekerspotentieel zoekt naar ‘spanning en sensatie’ die wij niet kunnen (en ook niet willen) bieden.
Sterkten
Het museum heeft een sterke participatieve band met haar onmiddellijke omgeving.
M.n. bij tijdelijke tentoonstelling is er verregaande samenwerking met veel groepen uit de omgeving. Is
een sterkte maar brengt zeker ook risico’s met zich mee.
Het museum heeft een sterk actief programma (routes, wandelingen etc.).
Het museum heeft een hoog ‘sociale interactie’ met medewerkers en publiek.
In het museum hangt een sfeer van comfort en voelt men zich op het gemak.
Zwakten
Het woongedeelte heeft een te statische opstelling.
De buitenschuur is vanwege de authentieke constructie (koud, vocht) slechts geschikt voor educatieve
opstellingen met robuuste objecten.
De binnen schuur heeft een gedateerde opstelling.
Er zijn twee educatieve programma’s voor scholen namelijk Jet en Jan en Museumschatjes. Beiden
zijn ontwikkeld en uitgevoerd door Brabants Erfgoed.
Het gebouw is tamelijk ‘hokkerig’.
Er zijn nogal wat objecten in langdurige bruikleen.
Bedreigingen
Er zijn veel ‘ museumboerderijen’ met een woongedeelte uit circa 1900;
De groep deelnemers aan arrangementen in de huidige vorm (mn de busroutes) is eindig: de ervaring
en overtuiging is dat jongere generaties deze vorm niet aan spreekt.
Cijfers over eenmalige bezoekers versus herhalingsbezoekers zijn er niet.
Beperkte diepte en varia in de educatieve onderwerpen.
Collectie:
Sterkten
Gelijkmatige en royale ‘ basis’ collectie van prima kwaliteit (C-stukken2)
Het museum bezit naast een gedegen ‘volkenkundige’ collectie op het gebied van het boerenbedrijf en het boeren wonen, een aantal behoorlijk hoogwaardige collecties waaronder devotionalia, warmtebronnen, douane en smokkelobjecten, onderwijs en schilderijen van Kempische
schilders met typisch Kempische onderwerpen.
Hoogwaardig oraal erfgoed (verhalen en anekdotes behorend bij routes en evenementen).
2

Collecties worden ingedeeld in A, B en C objecten, waarbij C stukken van voornamelijk regionaal belang zijn en relevant voor
eigen collectie zijn maar wanneer nodig nog goed vervangbaar. A stukken zijn van nationaal belang en nagenoeg niet te
vervangen. B stukken vallen tussen A en C stukken in.
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Herkenningsgraad van de bezoeker is hoog.
Tuin, met name de kruidentuin, is dan wel geen collectie maar wordt enorm gewaardeerd.
Zwakten
Ontbreken A- en B stukken
Er is geen acquisitiebeleid. Het museum krijgt spullen aangeboden en per aanbod wordt bekeken of we het accepteren: passieve acquisitie.
Bedreigingen
Authenticiteit van het gebouw (aanpassingen uit 1970; aanbouw kantoorruimtes)
Kritieke massa van de collectie
(Ook) Het Kempenmuseum heeft geen evenredige verhouding in het aantal geëxposeerde objecten en het aantal depotgeplaatste objecten.
Diversiteit en te weinig samenhang in gebouw en collectie : Nieuwe inkom/hal staat los van tentoonstellingsruimte, terwijl er objecten tentoongesteld worden die verband houden met wisseltentoonstelling. De wisseltentoonstellingsruimte ligt nu niet praktisch.
Uniciteit van de collectie; Het museum is zeker niet de enige met een ‘agrarische’ collectie.
Het mondeling erfgoed is niet geregistreerd en vastgelegd waardoor het erg kwetsbaar is.
Kansen:
Algemeen
Door het scherper definiëren kan een meer zichtbare en meer unieke plaats in de museale wereld verworven worden en boven de status ‘een van de vele museumboerderijen’ uit gaan stijgen.
Door het scherp definiëren van collectie en beleid, kunnen B of A stukken gecollectioneerd gaan
worden en kunnen mogelijk bruiklenen in eigendom omgezet worden.
Er is momenteel een groeiende interesse in geschiedenis en met name naar de ‘zelf beleefde
geschiedenis’ (1930-1980). Dit betekent dat wat de bezoekers kunnen herkennen uit de eigen
beleving veel interesse en belangstelling krijgt.
Door het aannemen van ‘concept denken’ kan een sterker (duidelijker) product met een geheel
eigen identiteit, gecreëerd worden. Dergelijke producten verkopen goed.
Actieve deelname aan tentoonstellingen is mogelijk en wordt door het publiek gewaardeerd. Iets
kunnen doen of ergens aanzitten maakt het museumbezoek leuker en aantrekkelijker. (minder
statisch museum bezoek).
Het opzetten van educatieve programma’s voor scholen.
Het “ vercollectioneren” van het orale erfgoed.
Het (verder) verbijzonderen van de tuin

Conclusie
In de inleiding is al gezegd dat dit toekomstplan geen strak spoorboekje is. Het museum is een dynamisch
bedrijf dat zich voortdurend bijstelt en aanpast al naar gelang de zaken zich binnen en buiten het museum
ontwikkelen. Dankzij organisatiebreed enthousiasme en grote flexibiliteit is het museum te alle tijden in staat
om te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen.
In dit plan ontbreekt het niet aan ambitie, we hebben de lat hoog gelegd. Realisatiegaranties kunnen we niet
geven maar we hebben vertrouwen in het team en onze stakeholders. De tijd is er rijp voor en we gaan er
voor.
Vastgesteld in de bestuursvergadering van …….. 2020;

Ad van Hout,
Voorzitter

Lenie Meurs-Schellekens
Secretaris
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