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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Museum Opsterlân. Op basis van het verleden is er met frisse blik
naar de toekomst gekeken. We willen bereiken dat een brede laag van de bevolking in onze regio
het museum leert kennen, waarderen en vaker wil bezoeken. Daarom willen we de aansluiting bij
de maatschappelijke ontwikkelingen intensiveren.
Het is een ambitieus en evenzo realistisch plan waar echter wel wat voor moet gebeuren!
Dankzij een groep bestaande vrijwilligers en omdat nieuwe vrijwilligers graag worden verwelkomd
kan de toekomst van dit bijzondere museum met vertrouwen tegemoet worden gezien.
Museum Opsterlân onderschrijft de vijf waarden waarmee musea hun bijdrage leveren op tal van
maatschappelijke terreinen. Dit zijn: de collectie waarde, de verbindende waarde, de educatieve
waarde, de belevingswaarde en de economische waarde.
Onze missie en visie sluiten daarop aan en de speerpunten die we de komende jaren graag gerealiseerd zien zijn daar een uitvloeisel van.
De beweging om musea meer een open karakter te geven wint de komende jaren terrein. Denk
hierbij aan het beschikbaar stellen van materiaal en museumstukken dat in toenemende mate
voor komt, iets dat ons museum beoogt en waar de komende jaren nog meer werk van zal worden
gemaakt.
Het jaarlijkse bezoekersaantal tussen de 4000 en 4500 mensen is verdeeld over drie categorieën:
passanten (individueel per auto of fiets langskomend, regionaal, landelijk en soms ook uit het
buitenland), scholieren en groepen op reservering. Het aantal bezoekers verhogen is een grote
wens. De door de maatschappij gevraagde openheid van activiteiten betekent dat verbinding met
de samenleving nog meer een onmisbaar element in het museumbeleid zal vormen. Vanuit de
gedachte dat verbreding van de doelstelling en missie nodig is om een gevarieerder en nieuw
publiek naar het museum te krijgen, is de frisse blik en aanpak noodzakelijk en wenselijk.

Veranderingen in de context van samenwerkingspartners
en op het gebied van musea
Zoals veel ‘ collega’ musea verandert Museum Opsterlân. De activiteiten worden, onder invloed
van nieuwe samenwerkingsvormen, diverser, uitgebreider en meer geïntegreerd. Dit is een
natuurlijk proces voor bijvoorbeeld activerend leren, inspireren, beleven en verwerken. Door de
bundeling van krachten wordt een nauwere samenwerking gestimuleerd met andere musea,
scholen en bibliotheken.
Missie
Museum Opsterlân maakt de geschiedenis van Opsterland toegankelijk voor een breed publiek
door bewoners van en bezoekers aan Opsterland te inspireren en te verrijken.
Het wil zowel als museum als werkgever een bijdrage leveren aan haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid en aan de sociale samenhang in haar omgeving. Door te leren van de
geschiedenis, de natuur en het vakmanschap, levert het museum een bijdrage aan persoonlijke
ontwikkeling. Alle activiteiten en tentoonstellingen vallen onder de thema’s Cultuur, Geschiedenis
en Mienskip.
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Visie
Museum Opsterlân wil midden in de maatschappij staan. Het wil jonge en oudere bewoners van
de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving zich door de
eeuwen heen heeft ontwikkeld. Dit wordt op een inspirerende, verbindende en vernieuwende
manier uitgevoerd. Inspirerend door een avontuurlijke en visuele kwaliteit van tentoonstellingen,
collectie presentaties en bijzondere projecten. Vernieuwend door actief te experimenteren met
nieuwe invalshoeken, publieksbenaderingen en presentatievormen. Verbindend door als
eigentijds museum te opereren: samenwerkingsgericht, interactief en maatschappelijk betrokken.
Met een museaal aanbod voor een breed publiek, bestaande uit alle generaties. Daarnaast verbindt het museum heden en verleden door bezoekers te inspireren met oude en nieuwe
gezichtspunten. Door mensen uit te dagen zijn of haar talenten in te zetten voor het museum en
de gemeenschap, wil museum Opsterlân de toegankelijkheid vergroten. Het museum nodigt
zowel de vrijwilligers/medewerkers als andere externe vrijwilligers of inwoners uit om mee te
doen.
Personele slagkracht
Hoe mooi de ambities, wensen en verwachtingen ook zijn, museum Opsterlân werkt hoofdzakelijk
met vrijwilligers. Er wordt gewerkt vanuit de basisgedachte van een vrijwilligersorganisatie met
een klein bestuur en de functie van coördinator (0,5 fte) is het enige betaalde personeelslid.
De uitvoering van de meeste werkzaamheden is dus vooral afhankelijk van derden. Dat zijn
vrijwilligers die zeer betrokken zijn, zij staan letterlijk dag en nacht klaar. Dit is voor de
gemeenschapsvorming natuurlijk fantastisch. Het heeft tegelijkertijd ook een keerzijde, want door
het ontbreken van voldoende professionele menskracht is het dus een ware opgave en uitdaging
voor het museum om vastgesteld beleid op een professionele wijze tot uitvoering te brengen.
Het museum wil bijvoorbeeld het bezoekersaantal verhogen of nieuwe projecten starten die
passen bij de tijd. Daarvoor is het nodig om meer inzet te plegen voor pr en marketing, kortom het
museum heeft menskracht nodig.
Om meer vrijwilligers te betrekken zullen campagne gerichte activiteiten worden opgestart.
Doorontwikkeling
Voor de verdere ontwikkeling zal het museum de lopende activiteiten en werkzaamheden
voortzetten. Indien mogelijk doorontwikkelen en daar waar het kan wordt inzet en realisatie opgezet met een vernieuwende aanpak.
De keuze is helder, het museum zal voortbouwen op wat reeds is ontwikkeld en geleidelijk aan
worden activiteiten uitgebreid. Dit is echter alleen mogelijk wanneer daar financiële ruimte voor is
gevonden of aangetrokken. Met andere woorden, met voldoende menskracht en beschikbare
middelen worden nieuwe activiteiten opgestart.
We hopen van ganser harte dat zulke activiteiten extra bezoekers aantrekken en dus inkomsten,
mogelijkheden en meer bekendheid.
Werkwijze
Bij de uitwerking van de ideeën is als eerste voorwaarde gesteld dat bij het realiseren van haar
strategie vier principes (SIZE) leidend zijn, het zijn de volgende:
Samenwerken, Integraal, Zichtbaar, Exclusief.
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Samenwerken
Het museum werkt nooit alleen, andere partners worden erbij betrokken.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Gemeente Opsterland, it Damshûs Nijbeets, Historisch
Beetsterzwaag. andere musea en culturele instellingen, Provincie Fryslân,Tresoar,
Welzijnsorganisaties, bibliotheken,verzorgingshuizen, het bedrijfsleven, scholieren en studenten
vrijwilligers, de universiteit, etc.

Integraal
Niets van de werkzaamheden staat op zichzelf, de verbinding met bestaande, huidige en
toekomstige activiteiten wordt bij voortduring opgezocht. Het verleden van het museum, de
geschiedenis van Opsterland is merkbaar aanwezig en wordt ingebed. Dit wordt zowel intern als
met externe samenwerkingspartners verwerkt. Voorbeeld hiervan is dat nieuwe exposities
worden geïntegreerd met bestaande collecties en activiteiten. De activiteiten worden vooraf
getoetst aan de drie hoofdthema’s: Cultuur, Geschiedenis en Mienskip.

Zichtbaar
Museum Opsterlân zorgt dat haar verhaal achter het object, het gebouw, de huisvesting, de werkwijze en het vakmanschap, laagdrempelig en toegankelijk wordt getoond.
De media in al haar facetten zal worden ingezet om herkenbaarheid te vergroten. Daarnaast is de
extra inzet richting publiciteit en presentatie speerpunt.

Exclusief
Museum Opsterlân zal alleen die activiteiten ontwikkelen die niet al door een andere instelling,
een ander museum, organisatie of vereniging worden gedaan. Wel kan overlapping een functie
hebben bijvoorbeeld binnen een samenwerkingsproject en aansluitend op activiteiten. Het unieke
karakter van het museum wordt gerespecteerd en geïntegreerd. Voorts wil het museum zich
onderscheiden door te vernieuwen en zorg te dragen voor de inzet van technische
ontwikkelingen, nieuwe media en educatieve mogelijkheden, o.a. gericht op de jeugd.
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Bezoekers
De huidige, traditionele museumbezoekers zijn voornamelijk mensen van 55 jaar en ouder
(daarvan is ongeveer 75% vrouw) die affiniteit hebben met kunst, cultuur en geschiedenis.
Ze zijn vaak afkomstig uit Noord-Nederland en veelal museumkaarthouders (ongeveer 60%).
Daarnaast bezoeken kinderen het museum in schoolverband (dit is het basisonderwijs) en in
familieverband (met ouders en grootouders), tijdens de Sinterklaasexpositie en specifiek op
kinderen gerichte activiteiten zoals “Help pake en beppe de vakantie door” en de “Coole kidsnacht”.
De komende jaren ligt de focus op het aantrekken van meer jongere bezoekers door onder andere
het ontwikkelen van een educatief cultureel erfgoed programma in samenwerking met de basisscholen.
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Context en trends
Net als de meeste musea, zijn de activiteiten van Museum Opsterlân ingebed in een voortdurend
veranderende omgeving. Voor een overzicht is gebruik gemaakt van een matrix waarin wordt aangegeven welke activiteiten er nu staan. De volgende expertise domeinen die deel uit maken van
vernieuwing in de komende jaren:

CONTEXT

TREND

Inhoudelijke kennis van het museum ++

Op innovatieve wijze toegankelijk maken

Collectievorming +

Deels handhaven; deels ontzamelen

Behoud en beheer +

Professionalisering depotruimtes

Onderzoek +

Met name de archeologie collectie m.b.v.
externen

Publiekstrekkend ++

Inspelen op behoeften en plezier van bezoekers
van alle leeftijden

Vrijwilligerswerk ++

Professionalisering: d.m.v. scholing de deskundigheid bevorderen
Aantrekken van vrijwilligers

Omgaan met diversiteit en participatiebeleid
++

Inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving/mienskip door aansluitende activiteiten te
organiseren (bijvoorbeeld een cultureel café, een
uitnodigend terras, inwoners uit te nodigen,

Projectwerking ++

Museale vernieuwende aanpak waarbij de vaste
collecties worden geïntegreerd met tijdelijke expositie

Het aantal +++ bepaalt prioriteit.

Museum Opsterlân is het museum dat de geschiedenis van de gemeente Opsterland vertelt. In het
museum zijn verschillende collecties te zien, onderverdeeld in vijf deelcollecties:
 geologie en archeologie
 vervening en socialisme
 weldoeners en aristocratie
 de Vlecke Gorredijk
 de Joodse gemeenschap
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Uitvoering
Het museum vervult haar missie door in wisselende tentoonstellingen hoogtepunten uit de
collectie te tonen, dit wordt gedaan door:
• het verwerven, bewaren en presenteren van de collecties archeologie, vervening, socialisme,
aristocratie, kunstnijverheid, de Vlecke Gorredijk en de Joodse Gemeenschap;
• het presenteren van tentoonstellingen van regionaal belang en vallend onder de hoofdthema's:
Cultuur, Geschiedenis en Mienskip;
• het nastreven van museale vernieuwing door avontuurlijke, interdisciplinaire (educatieve) projecten te ontwikkelen waarbij de vaste tentoonstellingen minder vast en onderdeel zijn van
tijdelijke exposities;
• de samenwerking met externe partners in Opsterland en Fryslân;
• het zoeken van een open dialoog met een breed samengesteld museumpubliek;
het geven van informatie en het stimuleren van bezoekers om eigen interpretaties en verhalen in
te brengen;
• het toegankelijk maken van de collectie zodanig dat het dient als kenniscentrum voor de geschiedenis van de gemeente Opsterland door o.a. een deel van de collectie op locatie te presenteren.

Museale ambities
Bij de ontwikkeling van haar diensten in de periode 2020-2024,staan de volgende ambities
centraal:
Het museum:
•

ondersteunt en begeleidt de medewerkers in nieuwe methoden, werkwijzen en de daarvoor
vereiste vaardigheden die onder invloed van onder andere de voortgaande digitalisering
worden gevraagd;

•

speelt met haar activiteiten in op ontwikkelingen in het museale circuit en de veranderende
wijze van museumbezoek, zoals activerend leren en learning communities;

•

levert een belangrijke bijdrage aan het museum bezoek en plezier van de bezoekers door in te
spelen op hun aangepaste behoeften;

•

continueert de collectievorming (o.a. door ontwikkeling collectie plan);

•

maakt haar erfgoed collectie actief zichtbaar en beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en
voor het algemeen publiek, door onder andere een verdere digitalisering van bijzonder
materiaal;

•

draagt bij aan de openheid van het museum richting de samenleving (in het bijzonder in
Noord-Nederland) met het oog op het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor het
museum.
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Ambities met betrekking tot de bedrijfsvoering
Het museum is voor het grootste gedeelte afhankelijk van de gemeente en fondsen.
Het streven is om minder kwetsbaar te worden met als doel de functie van het museum te
professionaliseren en te versterken.
Onderstaande ambities wil het museum realiseren:
 restyling museumcafé
 herinrichting museumplein
 multifunctionele ruimte in de aanbouw realiseren
 scholing en deskundigheidsbevordering
 flexibele tentoonstellingsmogelijkheden

Organisatie
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Het Museum is sinds 1961 gevestigd aan de Hoofdstraat 59 in Gorredijk, in het centrum van
Gorredijk. Het rijksmonument is in 1887 gebouwd en deed tot 1954 dienst als Openbare Lagere
School.
In het gebouw zijn een ontvangstruimte, tentoonstellingsruimtes, opslag- en archiefruimte,
kantoren en een toiletruimte.
De bovenverdieping is door middel van een lift toegankelijk.
Het museum wordt gerund door een klein bestuur, een coördinator en 30 vrijwilligers.
De vrijwilligers zorgen onder leiding van de coördinator of een projectleider voor balie bezetting,
het registreren en het verzorgen van rondleidingen, het inrichten van tentoonstellingen en ondersteunen van educatieve activiteiten en het uitzetten van nieuwe activiteiten. Om gebruik te
kunnen blijven maken van deze kerngroep streeft het museum ernaar om deze groep te
versterken door aanwas van nieuwe en ook jonge vrijwilligers.
Het ligt ook in de planning om de vrijwilligers scholing te laten genieten om de diensten in het
museum beter te kunnen leveren.

Financiën
Het museum is afhankelijk van donaties en overheidssubsidie (60%).
De overige inkomsten komen uit activiteiten en entreegelden. Het museum streeft ernaar om in
de toekomst het aantal bezoekers te verhogen.

Strategische thema’s en speerpunten
De strategische thema’s die voor de ontwikkeling van het museum in de periode 2020-2024
richtinggevend zijn, worden verdeeld in speerpunten. Dit zijn zijn: hospitality, vrijwilligers beleid,
erfgoed, collectievorming, educatie, bedrijfsvoering en financiën, museum. Bij elk thema horen
strategische speerpunten, waarvan de meeste nieuwe activiteiten voor het museum betreffen.
Andere zijn een voortzetting, versterking en/of aanpassing van reeds bestaande activiteiten of
dienstverlening.De onderstaande tabel geeft een overzicht van de thema’s en de beoogde
strategische speerpunten.
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Thema
1 Hospitality

Speerpunten
▪ een persoonlijk klantgericht service concept
▪ participatie en Mienskip zijn leidend

2 Vrijwilligers beleid

▪ handboek vrijwilligers met daarbij begeleiding en
scholing
▪ verhogen van het aantal vrijwilligers

3 Erfgoed

▪ Project educatie Cultureel Erfgoed
▪ Archeologie

4 Collectievorming

▪ Inventarisatie
▪ Digitalisering
▪ Ontzamelen

5 Educatie

▪ een educatief beleid
▪ onderwijs meer betrekken

6 Bedrijfsvoering

▪ handboek personeelsbeleid
▪ jaarplanning
▪ huisvesting
▪ openingstijden
▪ fairtrade
▪ kwaliteitsysteem
▪ beheer

7 Financiën

▪ begroting
▪ fondsenwerving en sponsoring
▪ ondernemersclub en bedrijfsleven

8 Museum

▪ jaarplanning
▪ relatiemanagement
▪ projectmatig werken
▪ werkwijze tentoonstellingsbeleid
▪ de functie van het museum bepalen
▪ het aantal bezoekers verhogen
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