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1. Inleiding 
 

Museum Hilversum is een museum in transitie en dit beleidsplan beschrijft hoe die vorm krijgt in de 

periode 2018-2022. Vertrekpunt is de huidige stand van zaken: een museum dat eigenzinnige keuzen 

maakt zowel qua bedrijfsvoering als inhoudelijk, met een herkenbaar profiel dat waarde genereert voor  

Mediastad Hilversum en zijn bewoners. 

 

  
In de tentoonstelling Jaap Drupsteen Designer Explorer was een selectie uit het oeuvre van Drupsteen uit de periode 1965 tot 2015 te zien 

 

Halverwege de beleidsperiode van het vigerende beleidsplan 2016-2020 is er behoefte aan actualisatie 

en aanscherping. Er is inmiddels een verzelfstandigde organisatie met de daarbij behorende focus en 

ambities, waarbij zich kansen aandienen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, maatschappelijke 

oriëntatie en financieringsvormen. Dit vormt de basis van het nieuwe perspectief dat in dit plan 

geschetst wordt. 

 

De verzelfstandiging in 2013 heeft geleid tot een nieuwe relatie tussen de gemeente, als 

hoofdsubsidiënt, en het museum, als private rechtspersoon. 

 

Het museum is als organisatie gericht op een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, met een duidelijke 

inhoudelijke focus  en optimale samenwerking binnen en buiten de stad. 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders omarmde de in 2014 gemaakte programmatische keuze 

voor mediakunst en het neerleggen van de cultuurhistorische en architectuur-historische focus. Een en 

ander werd vastgelegd in de nota kunst en cultuurbeleid Hilversum 2015-2020 ‘Metrum’. Het 

gemeentebestuur hield, als subsidiënt, een vaderlijke vinger aan de pols. Het museum ‘nieuwe stijl’ 

werd in drie ronden geëvalueerd (de jaren 2013-2015, 2015-2016 en recent 2016-heden). De gemeente 

sprak haar vertrouwen uit in de nieuwe koers en ondersteunt het voorsorteren op de ambities die in het 

voorliggende plan verder worden uitgewerkt.   
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Directie en bestuur van Museum Hilversum voelen zich door de gemeente en het college van B&W 

gesteund en begrepen. De vraag vanuit het college van B&W naar een sterkere onderbouwing van het 

profiel als museum voor Mediakunst is niet alleen gehoord; de wens daartoe wordt ook door het 

museum onderschreven. Dat kan nu ook, gegeven de behaalde resultaten en de opgebouwde 

programmering in de periode van de verzelfstandiging tot nu. 

 

Museum Hilversum legt met vertrouwen dit plan voor met de ambities, strategie en beleidslijnen voor 

de periode 2018-2022. In de verwachting dat dit vertrouwen wederzijds is en de gemeente Hilversum de  

tijd aangebroken acht om de subsidierelatie met Museum Hilversum - conform de spelregels van 

cultural governance en de ruimte die openbaar toezicht biedt - vast te leggen in een  convenant voor de 

lopende beleidsperiode van de gemeente tot 2020. 

 

De herziene missie, visie en doelen geven richting aan de ‘voltooiing’ van de beoogde transitie. De 

aanhalingstekens slaan op het per definitie dynamische proces van interactie tussen het museum en zijn 

stakeholders. Onderweg zullen zich ongetwijfeld nieuwe wenkende perspectieven of afslagen 

aandienen. Om die reden is het eindbeeld dat in dit plan geschetst wordt niet in beton gegoten, maar 

heeft het de nodige flexibiliteit (zonder koersvastheid te verliezen). 

 

Missie  

Museum Hilversum is een lokaal, regionaal en landelijk actief museum voor mediakunst en met die  

specialisatie uniek in zijn soort. Met zijn bereik, het programma en de samenwerkingsverbanden 

versterkt Museum Hilversum het culturele aanbod, de kracht van de mediacultuur en daarmee de 

positie van Hilversum Mediastad.  Het betrekt mediamakers en kunstenaars, stimuleert bezoek van 

buiten de stad, en betrekt winkeliers en ondernemers. 

 

Visie 

Museum Hilversum richt zich op mediakunst vanuit een meervoudig perspectief, enerzijds omdat in de 

relatie tussen (beeldende) kunst en (nieuwe) media interessante en belangwekkende maatschappelijke 

vraagstukken aan de orde kunnen komen, anderzijds omdat mediakunst als fenomeen naadloos aansluit 

bij het profiel van Hilversum Mediastad. 

 

Mediakunst wordt daarbij opgevat als een zelfstandige kunstdiscipline met verschillende 

aandachtsgebieden, waarbij gedacht kan worden aan fotografie, internetkunst, (documentaire en 

filmische) video, gaming, animatie, lichtkunst, virtual en augmented reality.  
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In het presentatie en verzamelbeleid van Museum Hilversum ligt de nadruk op een benadering die de 

hedendaagse mediacultuur representeert, bevraagt en daarop reflecteert. Daarmee toont het museum 

dat digitale media en technologie onze manier van denken en doen, ons kijken en voelen beïnvloeden. 

En dus ons mensbeeld.    

 

Museum Hilversum opereert als partner in een netwerk van lokale,  landelijke en internationale 

instellingen en verbanden.  Het initieert en participeert in presentaties en manifestaties in eigen huis, op 

locaties van derden en in de openbare ruimte. 

 

Het publiek doet in Museum Hilversum mee. Het museum streeft naar optimale toegankelijkheid, 

interactie, participatie en co-creatie, en streeft naar een voorhoedepositie in het ontwikkelen en 

faciliteren van formele en informele leren en educatieprogramma’s . 

 

Museum Hilversum streeft naar een flexibele organisatie die erop gericht is om duurzaam een optimale 

balans tussen vaste en flexibele kosten te effectueren.  

 

  
Tentoonstelling Show me the News 

 

Doelen 

Op dit moment werkt het museum al aan een aantal concrete doelen die het in de periode 2018-2022 

wil realiseren.   

 Het groeit door naar een bereik van 60.000 bezoekers in 2022; 

 Daarbij bereikt het 5.000 deelnemers aan educatieve programma’s;   

 Het continueert de status van geregistreerd museum; 

 Het hanteert een continue programmering via drie programmalijnen resulterend in acht 

hoofdtentoonstellingen, evenveel projectexposities en twee festivals; 

 Het verwerft zich een positie in het Rijksbeleid voor media(kunst); 

 Het maakt deel uit van een alliantie met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het 

Nederlands Persmuseum; 

 Het onderhoudt relaties met een reeks van lokale en landelijke netwerkpartners ten behoeve 

van kennisdeling en productontwikkeling; 

 Het streeft naar verhoging van het percentage eigen inkomsten (thans 24%), in 2022 30%.  
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2. Ambitie 
 

Missie, visie en doelen geven het ambitieniveau van Museum Hilversum aan. Het museum heeft stevige 

landelijke ambities met een realistisch oog voor de publieke functie en financiering van het museum, en 

de belangen van de stad Hilversum.  

  

Museum Hilversum streeft naar een eigentijdse invulling van het museale concept: met een kleine maar 

scherpe collectie en een efficiënte organisatie realiseert het een museaal en educatief programma met 

mediakunst en -cultuur als rode draad. Daartoe gaat Museum Hilversum optimale en duurzame 

samenwerking en partnerschappen aan, gericht op het ontwikkelen van een aantrekkelijk 

publieksaanbod, collectiemobiliteit en media-educatie. 

 

 
MediaKids – Make Your Movie 

 

Bij die samenwerking gaat het om het waarmaken van gedeelde belangen op basis van reciprociteit. 

Museum Hilversum beoogt daarbij vanuit zijn eigen schaal, wendbaar en flexibel; reflectie en debat te 

stimuleren. Museum Hilversum zal de inzichten binnen de eigen organisatie borgen en met gezag positie 

in te nemen en kennis te delen binnen de beoogde samenwerkingsverbanden. De komende jaren groeit 

Museum Hilversum uit tot een presentatieplatform en podium voor mediakunst en –cultuur.  
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De wens om naast een structurele subsidie ook bijdragen van landelijke regelingen te verwerven 

reflecteert het ambitieniveau van Museum Hilversum. Dat Museum Hilversum als het enige museum in 

Nederland op een consequente en omvattende manier de mediakunst en –cultuur agendeert, billijkt 

bijdragen van het rijk en landelijk opererende fondsen. Museum Hilversum gaat de mogelijkheden 

daartoe nader verkennen.  
 

  
Speciale scholierenopening 

 

Ter versterking van de nationale positie en het bereik als museum voor mediakunst en -cultuur, 

organiseert Museum Hilversum, een jaarlijkse overzichtstentoonstelling voor mediakunst gekoppeld aan 

een nationale prijs. De mediakunst en -cultuur duiden de tijdsgeest en reflecteren op nieuwe 

mensbeelden. Deze tentoonstelling waarbij de grenzen van de mediacultuur worden verkend komt met 

steun van de creatieve industrie en opleidingen als de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht tot stand 

komt. Museum Hilversum zal in 2018 de eerste overzichtstentoonstelling organiseren.   

 

De internationale ambitie wordt verbonden met de wens van de gemeente Hilversum om in 2020 toe  

te treden tot het Unesco Creative Cities Media Network. Binnen dit netwerk zijn thans 9 steden 

wereldwijd met de titel Media Arts City toegetreden. In Europa zijn dat Linz, York, Lyon en Engien-les-

Bains. Het CCMN heeft als doel: ‘to strengthen cooperation with and among cities that have recognized 

creativity as a strategic factor of sustainable development as regards economic, social, cultural and 

environmental aspects.’ Toekomstige internationale samenwerking wordt primair binnen dit verband 

gezocht. 
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3. Positionering en profiel 
 

Museum Hilversum positioneert zich als platform en podium voor mediakunst en -cultuur, dat zowel 

allianties en structurele samenwerking met samenwerkingspartners als projectmatig met 

netwerkpartners nastreeft. Het doet dat met een inhoudelijk media-gerelateerd beeldend 

publieksaanbod, op eigen locatie, op tijdelijke ‘pop up’-locaties en in de openbare ruimte. Museum 

Hilversum profileert zich zowel lokaal en regionaal als nationaal. En, zoals uit voorgaande blijkt, op 

termijn ook internationaal. 

 

 
Kim Feenstra en Marco Borsato – Tentoonstelling Het Perfecte plaatje 

 

Het publieksaanbod van Museum Hilversum draagt ook bij aan de aantrekkelijkheid en de 

belevingskwaliteit van het centrum van Hilversum. 

 

Allianties en samenwerking 

Als netwerkmuseum participeert Museum Hilversum in permanente en projectmatige verbanden. 

Duidelijk is dat de wens en bereidheid daartoe ook bij beoogde samenwerkingspartners bestaat. 

Binnen Hilversum wordt voortgebouwd op de bestaande intenties om met het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid, waarin opgenomen het Nederlands Persmuseum, samenwerking aan te gaan.  
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Met Beeld en Geluid bestaat nu reeds programma-overleg en overleg over de regionalisering van de 

media-educatie. Met de Bibliotheek Hilversum die zich gaat specialiseren op media(cultuur) wordt de 

samenwerking sterker, met name ten aanzien van de educatie. Met hun focus op media en de rijke 

inhoud waarover deze instellingen beschikken heeft Mediastad Hilversum een ongeëvenaarde 

productiecapaciteit voor een uniek publieksaanbod in huis. Ook de Hilversumse ‘Media Mile’, die zich 

uitstrekt van het Mediapark tot aan de Kerkbrink, krijgt invulling en biedt een interessante uitdaging. 

Het Muziekcentrum van de Omroep is daarbij beoogd samenwerkingspartner. 

 

Met het Grafisch Atelier, de Hilversum Media Campus zijn eveneens verbindingen te leggen rond 

programmering en (product)ontwikkeling. Met het Filmtheater bestaan die al. Van alle Hilversumse 

instellingen werkt het museum het meest met deze instelling samen.  

 

Bij het netwerkkarakter passen ook de coproducties die gerealiseerd worden met overige culturele 

instellingen in de directe omgeving: de Stichting Kunst aan de Dijk in Kortenhoef en Art Hilversum in 

Hilversum zelf.   

 

Op het terrein van marketing streeft Museum Hilversum naar gemeenschappelijke en elkaar 

versterkende merkontwikkeling, daarbij aanhakend bij de citymarketing van Hilversum Mediastad. 

Ten aanzien van presentaties en overige publieksmanifestaties wordt afstemming gezocht  op het 

terrein van (nieuwe) media en mediakunst in de Randstad. Belangrijke spelers met toonaangevende 

collecties, specifieke kennis en permanente aandacht voor mediakunst en beeldcultuur zijn het Stedelijk 

Museum Amsterdam, EYE als museum voor film en bewegend beeld, LIMA als platform voor mediakunst 

(met beherende, conserverende en onderzoekstaken), en de WAAG Society in Amsterdam. Ook  

particuliere collectioneurs en kennisinstituten zoals Het Nieuwe Instituut (waarin opgenomen het 

voormalige Virtueel Platform) en V2, Lab for unstable media, zijn van belang. Voor Museum Hilversum 

geldt dat door collectiemobiliteit en bruiklening een bijdrage geleverd kan worden aan het zichtbaar 

maken van de Collectie Nederland.  

 

 

 

 

 

  
Tentoonstelling met werk Marieke van de Velden & werk Eva Kasbergen 
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Als bestaand collectief marketinginstrument blijft Museum Hilversum in de toekomst participeren in de 

nationale Museumkaart die door de Museumvereniging wordt uitgegeven. In 2015 gebruikte 68% van 

de bezoekers aan Museum Hilversum een museumkaart, daarvan was 58% afkomstig uit Hilversum. In 

2014 gebruikte 63% een museumkaart. Dit past binnen de wens om via lokaal, regionaal bereik een 

landelijke positie op te bouwen. Deelname aan de Museumkaart impliceert dat Museum Hilversum 

opgenomen blijft het Museumregister Nederland en zijn geregistreerde status voor de komende jaren 

behoudt.   

 

Publiek 

In 2018 streeft het museum naar 40.000 afgelegde bezoeken. Het wil door groeien naar 60.000 

bezoeken aan het einde van de planperiode in 2022. Deze forse ambitie is gebaseerd op de positieve 

ontwikkeling in de afgelopen periode. 

Bezoeken Museum Hilversum (abs.) 

 

De groei wordt mogelijk samenwerking met MOB-colleges, Hogescholen en Universiteiten, allen met 

een focus op media waardoor meer studenten naar Museum Hilversum komen. In dit verband wordt 

ook de samenwerking met de Hilversum Media Campus intensiever. Groei is ook mogelijk door het 

museum nadrukkelijker in de regio Gooi- en Vecht, 250.000 inwoners, te profileren. Dat kan in 

samenwerking met het Instituut Beeld&Geluid gedaan worden. Er komt met andere woorden een 

sterker accent op cross-marketing.  

Ondersteunend door groei tot 60.000 bezoekers is de inhoudelijke ontwikkeling van het museum zoals 

de aanwezigheid van een landelijk aanbod over de geschiedenis van de Nederlandse mediakunst en –

cultuur gekoppeld aan een semi-permanente opstelling die die kunst en cultuur beleefbaar maakt. Zeg 

maar: an experience. 

 

Afgaande op de gegevens van de benchmark van de Nederlandse Museumvereniging heeft Museum  

Hilversum een sterk lokaal bereik. De huidige marketingstrategie sluit daarbij aan: het bedienen van het 

‘eigen’ Hilversumse en regionale publiek leidt tot draagvlak en naamsbekendheid die het vertrekpunt is 

voor verspreiding via informele mouth to ear marketing.  

 

Museum Hilversum richt zich met zijn marketingmix op een aantal doelgroepen: 

 Inwoners van Hilversum en de regio; 

 Cultuurgeïnteresseerden uit Nederland; 

 Scholieren primair en voortgezet onderwijs; 

 Studenten aan de kunstvak- en media-gerelateerde opleidingen (MBO, HBO, WO); 

 Media-gerelateerde professionals; 

 Special interest groepen (producenten, studenten, collega’s, verzamelaars).  

Jaar 2013 2014 2015 2016 2018 

(prognose)) 

2022 

(prognose)  ) 

Bezoeken 18.900 24.500 30.000 32.500 40.000 60.000 
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De marketingcommunicatie en de motivering en onderbouwing daarvan behoeft versterking. De kennis 

over de doelgroepen die het museum bereikt, wordt op dit moment nog enkel en alleen ontleend aan 

de benchmark Museana van de Nederlandse Museum Vereniging. Met de musea in de regio Gooi en 

Vecht en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in het bijzonder kan meer onderzoek verricht 

worden om de herkomst van de bezoekers te achterhalen en op grond daarvan te beslissen of 

crossmarketing zinvol is. Op dit moment is bijvoorbeeld onbekend hoeveel bezoekers van Museum 

Hilversum diezelfde dag ook Beeld en Geluid bezochten. In 2018 zal Museum Hilversum de in te zetten 

marketingmix en de daarbij te maken keuzen nader toelichten in een separaat 

marketingcommunicatieplan. 

  

Toegankelijkheid en zichtbaarheid  

 Met het verleggen van de hoofdentree, begin 2017, zette Museum Hilversum een belangrijke stap in  

het verbeteren van haar toegankelijkheid. Het publiek komt voortaan op zelfde etage binnen als waar  

de exposities beginnen en de museumbalie zich bevindt. De oude ingang blijft beschikbaar als ingang  

voor mindervaliden waarvoor ook de goederenlift aan de zijkant van het museum wordt aangepast tot  

een zelfstandig te gebruiken entree. Museum Hilversum zal de zichtbaarheid aan de buitenkant, de 

voor- en zijgevel, via een wisselende lichtprojectie verbeteren. Begin 2017 verleende de Commissie 

Monumenten en Welstand van de Gemeente Hilversum, hangende de uitkomsten van een enkele 

proefopstelling, hiervoor een omgevingsvergunning.  

Het is een regelmatig gehoorde wens van vrijwilligers, omwonenden en horeca aan de Kerkbrink want 

het geeft kans op sfeerverbetering en een aantrekkelijker publiek domein. De komst van de beoogde 

nieuwe partijen naar de Kerkbrink zal bijdragen aan het (media)culturele profiel van de Kerkbrink en 

omgeving.  

 

Digitale zichtbaarheid 

Van een museum dat zich met mediakunst en -cultuur bezig houdt mag - noblesse oblige - verwacht 

worden dat het slim gebruik maakt van nieuwe media. Het gebeurt via de eigen website, sociale media,  

en een eigen YouTube kanaal. De intentie hier is groei en uitbouw van volgers en fans. Facebook zet 

Museum Hilversum in om het publiek te attenderen op haar programma en flankerende ´events´. Samen 

met Instagram wil ze daarmee ook een jonger publiek aanboren. De ontwikkeling van het aantal volgers 

plus de beoogde intensivering van eigen berichtgeving en discussies op sociale media geeft reden tot 

positieve groeiprognoses. De invloed van Museum Hilversum is volgens de Klout Score (631). 

 

Volgers 2013 2014 2015 2016 2018 

(prognose) 

2020 

(prognose) 

Facebook 1.700 3.000 3.800 6.000 10.000 15.000 

Twitter 1.400 1.700 2.000 2.300 3.000 3.500 

Instagram    200 1.000 2.000 

YouTube  7 

bereik 6.000 

23 

bereik 9.000 

49 

bereik 10.000 

100 

20.000 

200 

30.000 

                                                           
1 Klout Score is een meting van invloed van 620 miljoen social media gebruikers op 13 sociale media platforms. Een score van 63 is hoog en 
plaatst Museum Hilversum bij de top 5 van succesvollel social media gebruikers. 
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Community-vorming 

Zoals eerder gesteld wil Museum Hilversum een inclusieve instelling zijn met een programma waar zo 

veel mogelijk mensen zich in herkennen (representatie) en aan bijdragen (participatie een interactie). 

Het museum wil dat stimuleren door publieksgroepen  als stakeholder te zien en daadwerkelijk te 

betrekken bij de programmering. 

 

Vrienden en vrijwilligers 

Op dit moment weet het museum zich reeds verbonden met twee belangrijke communities: 

de vrienden van het museum en de vrijwilligers. Met beide gemeenschappen ontwikkelt het museum 

draagvlak. Vrienden en vrijwilligers verschaffen het museum een antenne over wat er leeft in Hilversum. 

Zij fungeren tegelijkertijd als ambassadeur van het museum.  

 

Omwonenden 

In de toekomst zal het museum de community-relations versterken, waarbij het zich in eerste instantie 

richt op omwonenden (buren, particulieren, bedrijven, organisaties).  De relatie met deze  community 

wordt versterkt door specifieke evenementen voor deze  publieks- en stakeholdersgroep, gericht op 

imago- en draagvlakontwikkeling.   

  

Jongeren 

De focus op Mediakunst en –cultuur maakt  Museum Hilversum aantrekkelijker voor jongeren: 

middelbare scholieren, studenten en werkende jongeren. Daarom wordt bekeken hoe zij kunnen 

participeren in de planvorming en uitvoering. Museum Hilversum initieert in 2018 een programmaraad 

voor jongeren en jonge media-makers. Deze zal fungeren als denktank en aanwijzer van wat er onder 

jongeren speelt en hoe het museum voor jongeren aantrekkelijk kan worden.   

  

Media-gerelateerde professionals 

Voor de grote groep media-gerelateerde professionals die actief zijn in de productieketen van 

ontwikkeling, creatie, distributie van ether- en nieuwe  media wil Museum Hilversum ‘er toe doen’ als 

aantrekkelijke plek voor reflectie en inspiratie.   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 

13 
 

4. Content 

 

In de missie en visie van Museum Hilversum staan mediakunst en –cultuur als inhoudelijk domein 

centraal. Daarmee wordt invulling gegeven aan de beleidsopdracht van de Hilversumse gemeenteraad 

zoals  die is vastgelegd in het kunst- en cultuurbeleid 2015-2020 ‘Metrum’. 

Die brede opdracht luidt letterlijk: ‘In het Museum Hilversum krijgt mediakunst in alle vormen en 

toepassingen in de toekomst alle ruimte. Het meervoudig profiel van media, architectuur, erfgoed en 

educatie wordt losgelaten zodat een herkenbaar mediaprofiel kan worden ontwikkeld. Een educatief 

programma blijft vanzelfsprekend onderdeel van het programma.’ Museum Hilversum neemt die 

handschoen in de periode 2018-2022 graag verder op, met inachtneming van de gewenste aanscherping 

van het profiel. 

 

 
In gesprek met jongeren – Tentoonstelling Weer Toekomst! 

 

De nadruk ligt dus op mediakunst en -cultuur: beeldende en communicatieve uitingen die door middel 

van (digitale) mediale technologie tot stand komen, en opgeslagen en/of gedistribueerd worden. Voor 

alle vijf door Museum Hilversum gekozen aandachtsgebieden binnen het domein van de mediakunst 

geldt dat inhoudelijke meerwaarde ontstaat als er sprake is van reflectie op mediacultuur en de rol van 

media in de samenleving, zoals die gezien wordt door de ogen van mediakunstenaars. Meerwaarde, 

zowel voor de ontwikkeling van een eigen visie en programma van het museum, als voor de beoogde 

samenwerkingspartners en natuurlijk het publiek. De keuze voor mediakunst als centraal inhoudelijk 

domein krijgt vorm in drie programmalijnen waarbinnen aandacht wordt besteed aan specifieke 

aandachtsgebieden.   
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Programmalijn 1: Presentaties en manifestaties  

Museum Hilversum realiseert een aantrekkelijk en permanent publieksaanbod voor de doelgroepen van 

het museum. 

Programmalijn 2: Leren en educatie 

Museum Hilversum  ontwikkelt en biedt een permanent aanbod gericht op leren.2  Met specifieke 

programma’s gericht op creativiteitsontwikkeling en technologie en de reflectieve rol van mediakunst. 

Programmalijn 3: Reflectie (understanding media) 

Museum Hilversum ambieert vanuit zijn focus op mediakunst ook een rol als initiator en partner bij 

reflectie , analyse en debat in relatie tot haar publieksfunctie. Zowel ten behoeve van de eigen 

presentaties, de educatieve programma’s, als voor het inhoudelijke gesprek over mediakunst in zijn 

algemeenheid. 

 

Mediakunst omvat, zoals in de visie van het museum aangegeven is, een breed domein.   

Voor de periode 2018-2022 wordt binnen de drie genoemde programmalijnen specifiek aandacht 

besteed aan vijf aandachtsgebieden. De keuze hiervoor is mede gebaseerd op de ervaringen van 

Museum Hilversum in de afgelopen periode, en de wens om enerzijds breed te kunnen programmeren 

binnen het thema mediakunst, maar tegelijkertijd de gewenste inhoudelijke verdieping (en 

herkenbaarheid) te kunnen realiseren.  

Het gaat om: 

 Grondleggers van de mediakunst; 

 Nederlandse en internationale mediakunst;  

 Internetkunst; 

 Crossovers: zoals schilderkunst en digitale media, fotografie en virtual reality; 

 (Nieuws)fotografie. 

Deze aandachtsgebieden worden in de volgende paragrafen op hoofdlijnen geduid en in de jaarplannen 

programmatisch vertaald in concrete presentaties, publicaties, manifestaties, educatieve programma’s. 

 

Grondleggers van de mediakunst   

Door aandacht te besteden aan de (internationale) grondleggers van de mediakunst kan de 

ontstaansgeschiedenis getoond en verduidelijkt worden. Door exposities te maken en werk van de 

pioniers uit de zestiger en zeventiger jaren te tonen laat Museum Hilversum de ontwikkeling van het 

media-erfgoed zien en draagt het bij aan het bewustzijn dat het nog steeds zeggingskracht heeft en hoe 

het zich verhoudt tot andere beeldende disciplines en de actuele mediakunst. Het regelmatig tonen van 

iconische mediakunstwerken vergroot de zichtbaarheid van deze werken en draagt daarmee bij aan de 

museale collectiemobiliteit.   

 

 

 

 

 
                                                           

2 De term ‘leren’ wordt hier gehanteerd omdat die veelomvattender is dan de klassieke ‘museum-educatie’. Het betreft zowel formeel als 
informeel leren, binnen- en buitenschools, volwasseneneducatie in het kader van een ‘leven lang leren.  
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Selectie uit het oeuvre van Drupsteen uit de periode 1965 tot 2015 - Jaap Drupsteen Designer Explorer  

 

Nederlandse en internationale mediakunst en -cultuur 

De mediakunst van eigen bodem is internationaal vermaard. Sinds 1965 heeft video bijvoorbeeld een 

plaats binnen het domein van de beeldende kunst en sindsdien heeft ze zich ontwikkeld tot een van de 

meest beoefende vormen van kunst. Nederland speelt in de jaren zestig een voortrekkersrol met  

internationaal gerenommeerde instellingen als Het Lijnbaancentrum, de Jan van Eijk Academie,  

Monte Video en De Appel. Mede door het open klimaat van de liberale samenleving trekken veel jonge  

internationale kunstenaars naar Nederland om zich hier als kunstenaar te vestigen. Zij ontdekken de 

creatieve mogelijkheden van de mediakunst en experimenteren met de documentaire zeggingskracht.  

 

De tentoonstelling The Luminous Image (Stedelijk Museum, Amsterdam,1984) vormt een in dit opzicht 

een doorbraak in de erkenning van de mediakunst. De vroegste mediakunst is een reactie op de massa-

media. Voor het eerst waren wereldcrises, zoals in Vietnam en Algerije, dagelijks zichtbaar. Mediakunst 

en video boden de kans om het eenrichtingsverkeer van televisie te doorbreken en gaf kunstenaars de 

kans een artistiek antwoord te formuleren. Videokunstenaars begroeven televisietoestellen, 

misvormden televisiebeelden, maar maakten ook abstracte videobeelden en underground reportages. 

Zoals Nam June Paik zei: 'Television has been attacking us all of our lives, and now we can attack it back'.   

  

Naast de maatschappijkritische 'anti-televisie' was videokunst verbonden met de filmkunst. De  

introductie van de videocamera stelde kunstenaars in staat zelf filmmaker te worden, buiten de  

filmwereld om. Deze films/video's zijn vaak van kortere duur en kennen een heel persoonlijke aanpak  

en onderwerpkeuze. De videokunst maakte het ook mogelijk performancekunst te registreren en  
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documenteren. Video werd door performance kunstenaars zelf gebruikt als een soort 'spiegel'. Zij  

konden aan de hand van een opname de eigen performance terugzien en aanpassen. Stap voor stap  

ontstond er een traditie, nationaal en internationaal. Video werd een eigen medium.   

 

Internetkunst en cultuur 

Internetkunst gaat om de potentie van het web als kunstmedium. Zowel, productie, distributie, vorm en 

inhoud kunnen daarbij het vertrekpunt zijn . De stand van zaken rondom de internetkunst is te 

vergelijken met die van de videokunst van de jaren zestig. Experimenteel, vaak informeel, zoekend en 

zonder een gevestigde status. Er is wel een heel groot verschil met destijds. Hedendaagse 

internetkunstenaars gedragen zich op het web als gebruikers en acteren er op. Zij imiteren de 

mogelijkheden en doen mee om de werking van het internet te leren kennen. Internetkunst is hiermee 

ook participerende kunst en middel tot co-creatie. 

 

Cross-overs  

Bij de opkomst van de fotografie is wel eens gezegd dat het met de schilderkunst gedaan zou zijn. De  

televisie leek de bioscoop te verdringen, het e-book het papieren boek, Facebook de televisie. Vandaag 

weten we dat het ene medium het andere niet verdringt. Wij burgers combineren als gebruiker allerlei 

soorten media en mediadragers. We kiezen niet meer, maar stapelen naar eigen inzicht. In de ateliers 

van kunstenaars zijn nog altijd penselen te vinden maar naast penselen, doeken en verf liggen er 

camera’s, laptops, scanners en beamers. Op tafels liggen niet alleen opengeslagen boeken, maar ook 

desktops vol screenshots waar de kunstenaar inspiratie aan opdoet. Het internet is voor de 

hedendaagse schilder een gereedschap. De documentaire filmkunst vermengt zich met de fotografie die 

zich ook vermengt met virtual reality.    

 

Nieuwsfotografie 

De ontwikkeling van de fotografie die meer en meer gecombineerd wordt met documentaire videokunst 

rechtvaardigt de keuze voor fotografie als onderdeel van de mediakunst. Fotografie is net als de andere  

aandachtsgebieden onderdeel van de beeld- en mediacultuur. Jonge generaties ontlenen hun historisch 

inzicht in toenemende mate aan foto’s. Het belang van het talig inzicht zou aan belang afnemen. In 

specifieke zin speelt het inzicht dat Museum Hilversum in de lopende beleidsperiode gegroeid is dankzij 

de aandacht voor (multimediale) fotografie. Het wil daarop voortbouwen. Om de connectie met de 

nieuws producerende industrie zoals die is gevestigd in het Mediapark te stimuleren besteedt Museum 

Hilversum aandacht aan nieuwsfotografie. Het is sinds 2016 gastheer van de Canon Zilveren Camera, 

maakt de landelijke hoofdexpositie, ondersteunt de landelijke jury, en organiseert de Canon Zilveren 

Camera reizende tentoonstelling. Jaarlijks toont Museum Hilversum de multimediale en foto-versie van 

de World Press Photo en waar mogelijk toont het werk van conflictfotografen zoals van Marielle van 

Uitert (2015) en de in oktober 2016 omgekomen fotograaf Jeroen Oerlemans (2017). 
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Tentoonstelling Jeroen Oerlemans in nieuwe projectzaal 
 

Op zich is nieuwsfotografie minder autonoom dan de andere vier aandachtsgebieden, maar vast en 

zeker onderdeel van de mediacultuur. Museum Hilversum ziet in nieuwsfotografie een bijzonder en 

laagdrempelig gebied dat perfect functioneert als schakel tussen de belevingswereld van het publiek en 

de meer autonome mediakunstdisciplines. De ervaringen met de Zilveren Camera en World Press Photo  

bewijzen dit: veel bezoekers, hoge waardering en maximale exposure. Een extra argument om 

nieuwsfotografie in Museum Hilversum te programmeren is de integratie van het Nederlands 

Persmuseum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hierdoor wordt Hilversum voor 

journalisten en persfotografen een belangrijke en inspirerende stad.  
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5. Vorm 

 

Museum Hilversum kiest behalve voor een eigenzinnige inhoud ook voor een innoverende vorm. 

De organisatie is gebaseerd op wendbaarheid, synergie en dynamiek. 

 

H.K.H. 
Prinses Beatrix heeft op Wereldvluchtelingendag, 20 juni, de foto-expositie 'Weer toekomst!' geopend 

 

Kleine flexibele organisatie 

Museum Hilversum streeft naar een optimale verhouding tussen in-, through- en output. Dat betekent 

dat de omvang van de organisatie zo klein mogelijk wordt gehouden. Het primaire proces 

(programmering , beheer, openstelling, educatie en R&D) wordt door een kleine staf aangestuurd en 

deels uitgevoerd, maar het merendeel van de uitvoerende functies wordt door een groep van ca. 50 

vrijwillige medewerkers verricht. Presentaties, publicaties en manifestaties worden grotendeels als 

project uitgevoerd, met free lance projectmedewerkers. Dit organisatiemodel leidt gelijktijdig tot een 

grote mate van flexibiliteit, een gunstige verhouding tussen vaste lasten en programmeringsgeld en 

voorkomt verstarring. De inzet van vrijwilligers is niet alleen kosteneffectief, maar weerspiegelt de 

borging van het museum in de lokale gemeenschap. 

Het laat onverlet dat de komende jaren geïnvesteerd moet worden in de programmering van met name 

reflectie en analyse van mediacultuur en de media-educatie. 

 

Netwerkmuseum 

Klassieke musea zijn vaak primair ontstaan uit en gemodelleerd rond een collectie waaraan het zijn 

inhoudelijke positie en maatschappelijke betekenis ontleent. In navolging van een aantal succesvolle 

Nederlandse collega-musea en in lijn met voornoemde gewenste flexibiliteit, acteert Museum Hilversum 
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als netwerkmuseum. Dat betekent dat het niet alles zélf wil doen, maar van zijn flexibiliteit zijn kracht 

wil maken door samenwerking met de eerder genoemde samenwerkings- en netwerkpartners. 

Succesvolle samenwerking is gebaseerd op ‘halen’ en ‘brengen’. 

Museum Hilversum streeft dan ook naar het leveren van toegevoegde waarde aan de genoemde 

(beoogde) samenwerkingsverbanden. Met de presentatiefunctie biedt het collega-instellingen, 

kunstenaars, verzamelaars en andere collectiebeheerders een platform voor publieksbereik en 

stakeholdersmanagement. Ook draagt het bij aan de programmatische invulling en versterking van het 

centrum van Hilversum (openbare ruimte, Media Mile) en mogelijk ook locatie-gebonden pop-up 

programmering.  

 

Collectie 

Klassieke musea zijn vaak primair ontstaan uit en gemodelleerd rond een collectie waaraan het zijn 

inhoudelijke positie en maatschappelijke betekenis ontleend. Museum Hilversum heeft bij zijn  

verzelfstandiging in 2013 de cultuurhistorische collectie, de collectie grafiek en de fotocollectie in 

beheer gelaten bij de Gemeente Hilversum. Toen en nu was het uitgangspunt dat het museum alleen 

collectie(s) in eigendom verwerft of beheert die bijdragen aan het realiseren van de museale missie. 

Gezien de geformuleerde programmatische lijnen past het intussen uitstekend bij het museum om de 

(regionale) fotocollectie in beheer over te nemen. Museum Hilversum is hierover in gesprek met de 

gemeente. Daarnaast is het gewenst om over een kleine, optimaal beheersbare, maar hoogwaardige 

kerncollectie mediakunst te beschikken die - ook- een rol kan spelen als content voor het leren en de 

educatie, de invulling van de eigen onderzoek- en ontwikkelfunctie en tevens ingezet kunnen worden in 

het intermuseaal bruikleenverkeer. Zoals in ‘Metrum’ aangegeven ‘ [is] het collectioneren van 

mediakunst … een taak die bij het Museum Hilversum past en de verdere ontwikkeling van het museum 

stimuleert’.3  

 

In 2018 zal Museum Hilversum het aankoopbeleid nader beschrijven in een collectieplan voor 2018-

2022. In 2018 komt er ook een afzonderlijke notitie over het collectiebeleid. Gegeven de focus op 

fotografie en mediakunst wordt daarin er onderscheid gemaakt in een collectie fotografie en bewegend 

beeld (video, internetkunst). Ook komt er aandacht voor het bewaarbeleid van lokale en regionale 

mediakunstenaars. Met Beeld en Geluid is binnen Hilversum kennis en capaciteit beschikbaar en het 

instituut wil die graag delen ter ondersteuning van Museum Hilversum. 

 

De aankopen die Museum Hilversum de afgelopen jaren deed werd steeds mogelijk gemaakt door 

donaties van de Stichting Vrienden van Museum Hilversum. Dat blijft de komende jaren zo. Tegelijk blijft  

het museum streven naar additionele bijdragen (fondsen, donaties, sponsorgelden) ten behoeve  van 

aankopen.  

 

 

 

 

                                                           
3 Metrum, p. 29. 
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6.  Programma 
 

Het programma van Museum Hilversum wordt jaarlijks uitgewerkt ik een meerjarenplanning en een 

jaarlijks activiteitenplan.  

 

Voor een sterke programmering delen Museum Hilversum en het Nederlands Instituut voor Beeld en 

Geluid de wens dat er een gezamenlijk meerjarenprogramma komt. Deze is zowel gericht op  de 

autonome als de  gezamenlijke programmering op de respectievelijke eigen locaties,  en de 

samenwerking bij het invullen van bijvoorbeeld de Hilversumse Media Mile. Voor de invulling van de 

Media Mile en andere manifestaties in de openbare ruimte is een overkoepelende  regie gewenst. 

 

  
  

  
Impressie Canon Zilveren Camera 2016 

   

Tentoonstellingen en manifestaties 

 Er is al aangegeven dat het museum ernaar streeft om jaarlijks acht hoofdtentoonstellingen en evenveel 

projectexposities te gaan organiseren. Elke tentoonstelling heeft een flankerend activiteitenkader met 

gericht aanbod voor verschillende doelgroepen, bestaande uit  lezingen, rondleidingen, meet&greets, 

etc. 
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Eveneens jaarlijks presenteert  Museum Hilversum The One Minutes, waarbij nieuwe One Minutes 

worden getoond:  korte filmpjes (video’s) van 60 seconden die wereldwijd gemaakt worden op  

uitnodiging van de One Minutes Foundation.  Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid beheert de 

collectie van inmiddels 17.000 One Minute videowerken van makers van meer dan 120 nationaliteiten. 

Museum Hilversum blijft uiteraard participeren in de Dutch Media Week. Ook hier wordt de verbinding 

tussen activiteiten op het  Mediapark en het stadscentrum door Museum Hilversum ingevuld. 

 

  
Opening The One Minutes Jr in 2016 

 

Als netwerkmuseum beperkt Museum Hilversum zich niet tot programmering in eigen huis. Uiteraard zal 

het zwaartepunt op tentoonstellingen in eigen huis komen te liggen, maar het is de ambitie een 

optimaal publieksbereik te realiseren door eigen presentaties in het publieke domein en presentaties 

met samenwerkings- en netwerkpartners. Museum Hilversum is een binnenstedelijk podium voor 

experiment en/of specifieke (co-)producties die optimaal op hun plek zijn in een meer intieme museale 

context. 

 

Al dan niet in samenwerking wil Museum Hilversum een bijdrage leveren aan de belevingskwaliteit en 

de thematische invulling van Hilversum Mediastad door mediakunstpresentaties in of op tijdelijke ‘pop 

up’-locaties (zoals in het leegstaande Postkantoor) en  in  de openbare ruimte, zoals bij de Zilveren 

Camera gebeurt. Permanente zichtbaarheid en daadwerkelijke beleving van de Hilversumse Media Mile 

- als as tussen Mediapark en Kerkbrink - is een belangrijk punt van aandacht. Ook hier liggen prachtige 

mogelijkheden om de samenwerking met Beeld en Geluid vorm te geven.  

 

Leren en educatie 

De specifieke creatieve en reflectieve rol van mediakunst vormt de kern van het educatieve beleid van 

Museum Hilversum. Het museum faciliteert een leven lang leren met niet alleen specifieke aandacht 

voor jongeren in school- of ander groepsverband. Volwassenen en gezinnen zijn een even grote 

doelgroep binnen de programmalijn Leren&Educatie. Doel is creativiteit te stimuleren aan de hand van 

mediakunst  én  het ontwikkelen van mediacultuur in de brede zin van het woord. 

 

 



 

22 
 

 
Museum Hilversum gaat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen mee naar de wereld van de  

Mediakunst en -cultuur. Het biedt h de kans het grenzeloze van verbeelding te ontdekken, want dat 

doet met name mediakunst. Museum Hilversum gelooft dat zij door verbeelding hun wereld groter en 

vertrouwder leren maken. Fotografie, video, animatie, game-art en lichtkunst doen een appel op de 

verbeelding en dus op anders zien en anders handelen. Kijken naar mediakunst: het begint met plezier. 

Verbeelding is het resultaat. Die geeft kinderen, jongeren en volwassenen de gelegenheid een eigen 

wereld te scheppen, op vernieuwende ideeën te komen. Een kind dat kan verbeelden, kan zich inleven 

en is weerbaarder.  In de educatieve aanpak legt Museum Hilversum derhalve minder de focus op 

media-making en meer op media-sensing en media-understanding. Wat zegt de mediacultuur over ons 

leven, onze samenleving en onze toekomst? Museum Hilversum doet dit in de vorm van een semi-

permanente opstelling waarin specifiek de geschiedenis van de mediakunst aan de orde komt en de 

toekomst van de mediacultuur. 

 

Het educatief aanbod krijgt zowel aanbod als vraaggestuurd vorm. Kennis en inzicht komen voort uit de 

ontwikkelfunctie van het museum en van deskundigen uit de samenwerkingsverbanden. Directe 

partners zijn de Bibliotheek Hilversum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Programma’s 

en faciliteiten worden op elkaar afgestemd in een gezamenlijk aanbod.  Museum Hilversum wil in de 

periode 2018-2022 de mediakunst-educatie nadrukkelijker profileren opdat alle in Hilversum actieve 

basisscholen, middelbare scholen en scholen voor beroepsonderwijs ‘aan media’ gaan doen.     

 

Inmiddels heeft Museum Hilversum goede ervaringen opgedaan met MediaKids, dat uit een vrije inloop 

bestaat gedurende 38 weken in het jaar, op woensdag- en zondagmiddag. Jongeren  van 7 tot 13 jaar 

worden er ingewijd in de mediakunst aan de hand van thema’s als  fotografie, lichtkunst, strips en 

animatie, video, internetkunst, je eigen camera obscura, selfies, de one minute film. Het accent ligt op 

de emotionele verbinding met mediakunst. Er zijn doe-opdrachten, maar het accent ligt op leren kijken 

en begrijpen van mediakunst.   

 

Om kinderen, jongeren en volwassenen te stimuleren tot daadwerkelijke participatie, media-making en 

media-sensing, heeft Museum Hilversum de Zilveren Camera Kinderjury in het leven geroepen, waarin 

zij zelf leren het/hun nieuws vast te leggen. Om hen op een laagdrempelige manier te interesseren in 

fotobeelden en beeldcultuur. Eenzelfde doel dient The One Minutes Jr. waar jongeren tussen 12 en 16 

jaar workshops volgen om zelf One Minute video’s te maken. Deze workshops zijn speciaal bedoeld voor 

achtergestelde en kansarme jongeren. 

  

Voor amateur-, aankomende en jonge fotografen en (amateur)mediakunstenaars organiseert Museum  

Hilversum zogeheten MediaLabs. Die hebben tot doel de inzichten en vaardigheden van deelnemers te  

vergroten. Een MediaLab wordt professioneel geleid door een (vooraanstaande) filmer, fotograaf of  

videokunstenaar.   

 

Tenslotte verzorgt Museum Hilversum elke dag, steeds om 14.00 uur een gratis inlooprondleiding die 

wordt gegeven door de museumdocenten van het museum.   
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Voor de scholen die door hun drukke programma, een bezoek aan het museum steeds vaker een toer  

vinden om te organiseren, komt het museum zelf naar de scholen toe. Het organiseert er ´in-school´  

exposities. Scholen die schoolvriend zijn kunnen dagelijks gratis naar binnen. 

 

Reflectie en Analyse 

De mediacultuur verdient een podium waar die cultuur geanalyseerd wordt en in discussie wordt 

gebracht. Een plek waar, in andere bewoordingen, wordt gereflecteerd op de mediacultuur. Dot hoeft 

niet per se alleen in woord en gebaar. Dat kan ook aan de hand van een film, een animatie of video. Het 

gaat er om dat het publiek zich in veel gevallen geconfronteerd weet met nieuwe ontwikkelingen, denk 

eens aan de opkomst van de robot, zonder dat het houvast heeft, weet waar het aan toe en zich 

realiseert wat er gebeurt.  

Om de analyse en reflectie goed te kunnen programmeren is contact met en een netwerk van 

vakgroepen en instellingen nodig waar onderzoek gedaan wordt en waar trends gevolgd worden. Het 

gebeurt bij de Mediastudies van universiteiten, in de studium generales van Hogescholen en bij een 

sectorinstituut als Het Nieuwe Instituut. 

 

  
Tentoonstelling Show me the News 

 

Voor een vitale Onderzoek- en Ontwikkelfunctie is dat echter niet voldoende. Personele en budgettaire 

ruimte zal gerealiseerd moeten worden om de functie op hoog niveau en voor een periode van 

minimaal vier jaar uit te voeren.  

 

Museum Hilversum zal een Programmaraad in het leven roepen als denktank voor het uitdiepen van 

deze programmalijn. Die raad zal tevens instrument zijn om het Museum Hilversum met zijn netwerk te 

verbinden. Voor de functie wordt een inhoudelijk functionaris die een tandem vormt met de directie en 

die zich primair richt op het programmeren van de analyse, reflectie en debat.  
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7. Organisatie en Middelen 
 

Governance 

Het museum heeft een bestuur dat thans uit vier personen bestaat. Het bestuur verricht de 

werkzaamheden onbezoldigd. Het museum volgt de Code Governance Culturele Sector. Het is een van 

de toetsingspunten bij het afgeven van de goedkeurende verklaring door de externe accountant. Een 

van de belangrijkste elementen uit de code is het scheiden van het toezicht en het management, en het 

goed formuleren van zowel het toezicht als het management.  

 

Opening – Tentoonstelling PS Camera 

 

Team 

Museum Hilversum heeft bij de verzelfstandiging gekozen voor een innovatieve organisatiestructuur die 

past bij een flexibele netwerkorganisatie en gelijktijdig financiële risico’s (m.n. langlopende 

verplichtingen) minimaliseert. De stichting heeft geen vaste personeelsleden in dienst. Directie en 

(project)medewerkers worden op free lance basis ingehuurd. 

  

Adviseurs 

Zoals elders reeds is aangegeven streeft Museum Hilversum naar twee structurele 

advies/klankbordgremia. Per 2018 wil het de genoemde Programmaraad ter inhoudelijke en 

programmatische versteviging instellen. In datzelfde jaar wil het museum een Jongerenprogrammaraad  
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installeren. Deze heeft meer het karakter van een ‘gebruikerspanel’ en wordt ingezet als peer group met 

het oog op educatie en jongerenprogrammering.  

 

Vrijwilligers 

De keuze voor een kleine betaalde kernteam impliceert dat het Museum Hilversum  

zonder vrijwilligers niet zou functioneren. Het koestert dan ook hun grote betrokkenheid en inzet. 

 

Museum Hilversum kent de functie van vrijwilligerscoördinator die door vrijwilligers zelf wordt bekleed. 

Daarnaast kent het dag-coördinatoren die het museum openen en sluiten, de kassa opmaken en bekend 

zijn met het reilen en zeilen van het museum. Daarnaast zijn er gastheren en gastvrouwen. Niet in de 

laatste plaats verdient het klussenteam vermelding; een groep van gepensioneerde mannen die de op- 

en afbouw van een tentoonstelling ondersteunen, klusjes verrichten en het depot onderhouden. 

 

In ideële zin betekent vrijwilligerswerk dienstverlening aan de publieke zaak en de samenleving. Er is ook 

een legitiem eigen belang aan vrijwilligerswerk. Het biedt de vrijwilliger de gelegenheid het eigen talent 

weer op te pikken, zoals bij een re-integratie, uit te bouwen of te vernieuwen. Vrijwilligerswerk maakt je 

weer maatschappelijk actief, geeft eigenwaarde en maatschappelijke waardering.  

 

Minister Ronald Plasterk en fotograaf Raymond Rutting - Aruba viert 30 jaar Status Aparte met fototentoonstelling 
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De inzet van de ca. 50 vrijwilligers weerspiegelt bestaand draagvlak voor het museum en draagt bij aan 

het verstevigen daarvan. Vrijwilligers zijn immers  belangrijke ambassadeurs van het museum. Museum 

Hilversum beseft dat een positieve, verantwoordelijke inzet van vrijwilligers alleen bereikt kan worden 

binnen een wederzijdse relatie waarin vrijwilligers gewaardeerd worden. De langdurige inzet van 

vrijwilligers staat echter ook onder druk. Mensen passen hun leefpatroon niet meer zo maar aan het 

vrijwilligerswerk aan en het is begrijpelijk dat er verloop onder vrijwilligers is. Werving en selectie van 

nieuwe vrijwilligers is dus een permanente aangelegenheid. Om het perspectief van vrijwilligers te 

vergroten streeft Museum Hilversum naar een stedelijke groep ‘vrijwilligers in de cultuur’. Hiermee kan 

de uitwisseling van vrijwilligers onderling sterker worden gemaakt, de werving en selectie van nieuwe 

vrijwilligers makkelijker en kan de maatschappelijke zichtbaarheid van de vrijwilliger vergroot worden. 

 

Vrienden 

Naast een groeiend aantal bezoekers aan het museum, neemt ook het aantal vrienden van het museum  

toe. In 2016 had het museum een totaal van 146 vrienden, waaronder een 25-tal echtpaar-Vrienden.  

De Club van 100 telt inmiddels 26 Vrienden. Tien scholen zijn schoolvriend.  

 

Financiën 

De groei die Museum Hilversum voorstaat vraagt om een begroting in lijn met de beschreven ambities.  

In bijgaande meerjarenbegroting  2018-2022 zijn de ambities vertaald en de (structurele en incidentele) 

intensiveringen t.a.v. lasten en baten aangegeven. 

 

Deze hangen primair samen met de programmalijn ‘leren en educatie’ en de programmalijn ‘reflectie en 

analyse’. De reden is evident, daar het intensiveringen dan wel noviteiten betreft die gerelateerd zijn 

aan de kerntaken die niet direct tot meer betalend bezoek zullen leiden. Ook is het niet realistisch om 

voor deze programmalijnen de inkomsten uit sponsoring of doorberekening van kosten dekking te 

vinden. Dat geldt ook voor omgevings-gerelateerde pilotprojecten en innovaties. Zo zal blijvend 

geïnvesteerd moeten worden in het smeden van allianties, samenwerking en extramurale presentaties. 

Naast verhoging van structurele gemeentelijke subsidie zijn ook  investeringen nodig in de museale 

presentatiefaciliteiten. Museum Hilversum wil de kwaliteit en de aanwezigheid van techniek vergroten. 

Het aantal plekken waar gebeamd wordt, de kwaliteit ervan, de communicatieve schil in en om het 

museum en niet te vergeten de zichtbaarheid aan de Kerkbrink worden groter. Deze vragen extra 

investeringen in beeldtechniek en geluid. 

 

Subsidie gemeente Hilversum 

Museum Hilversum gaat er van uit dat de Gemeente Hilversum het subsidiebeleid aangaande het 

museum handhaaft. Als dat niet het geval is dan moet de eventuele subsidiekorting worden opgevangen 

door incidentele subsidies. Waar de structurele bijdrage daalt, zal de bijdrage van de incidentele 

financiering stijgen. 
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Entree-inkomsten 

De entreeprijs van het museum is de afgelopen jaren bewust laag gehouden om het bereik te vergroten 

door de laagdrempelig te maken. Gezien de groei van het bereik is dat een juiste strategie gebleken. In 

de nieuwe beleidsperiode zal het museum het beleid rondom de entreekosten aanpassen. Door 

toevoeging van de inmiddels gerealiseerde projectzaal kan het publiek van meer gelijktijdige 

presentaties genieten dan voorheen. De verblijfsduur wordt immers verlengd. Gegeven de voorziene 

groei van het aantal bezoekers neemt het aandeel van de entree-inkomsten in de exploitatie toe. 

 

Overige inkomsten 

Het is de verwachting dat een steviger inhoudelijke focus, de beoogde samenwerkingsverbanden, de 

grotere innovatiekracht van Museum Hilversum en de beoogde groei van het publieksbereik de kans op 

donaties en sponsoring groter maakt.  

Bij sponsor- en fondsenwerving zal de inhoudelijke focus leidend zijn voor de te benaderen partijen. Na 

de verzelfstandiging zijn de sponsoren die het museum steunden voor onder andere de architectuurtaak 

om begrijpelijke redenen afgehaakt. Sindsdien heeft Museum Hilversum geen structurele sponsor meer. 

Het genereren van nieuwe middelen uit sponsoring is wel een strategisch streven. De afgelopen jaren 

gerealiseerde groei biedt een beter vooruitzicht op sponsoring dan het bereik dat bestond bij de 

verzelfstandiging van het museum. Canon Nederland steunt Museum Hilversum bij de realisatie van 

speciale exposities zoals Het Perfecte Plaatje. 

  

Om het tentoonstellingsprogramma te kunnen uitvoeren zijn projectdonaties van o.a. het 

Mondriaanfonds, het VSB-fonds, Fonds 21, het Fonds van de Nederlandse Gemeenten, het 

Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds, landelijk en provinciaal, 

nodig. Het doel is om in de komende beleidsperiode jaarlijks 1250.000 euro aan donaties binnen te 

halen. Met de gegroeide focus mediakunst en mediacultuur wordt ondersteuning door de 

BankGiroLoterij naar verwachting mogelijk.  
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