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Voorwoord
Ook 2021 begon in lockdown vanwege corona. Uiteindelijk was
het muZIEum 168 dagen gesloten. Zelfs met de enorme
tegenwind in 2021 is het team krachtig en positief gebleven, wat
terug te zien is in de ambities van het meerjarenbeleidsplan
2021-2025. Het muZIEum heeft stappen gezet naar een breder
perspectief en strategisch level. De blik staat meer dan ooit naar
buiten gericht, de medewerkers ervaren een goede sfeer en de
projecten hebben de beoogde impact.
Onze theory of change, dat wil zeggen de veranderingen die
nodig zijn om onze impactdoelstellingen te bereiken, vormt de
basis voor de tactische en operationele jaarplannen voor onze
twee doelgroepen. Deze twee doelgroepen zijn de medewerker
met visuele beperking en de bezoeker. Al onze acties zijn erop
gericht beide doelgroepen beter te kunnen “bedienen” om onze
missie te kunnen bestendigen.
Met behulp van een aantal fondsen en de garantstelling van het
Bartiméus Fonds hebben we met rust en vertrouwen gewerkt
aan onze ambities.
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Het bestuur en de directie zijn trots op de veerkracht, het
aanpassingsvermogen en de flexibiliteit die de medewerkers en
vrijwilligers ook in 2021 weer hebben getoond.
In dit verslag treft u een overzicht aan van de organisatie, de
activiteiten en de resultaten in 2021.
Roland van der Hoek – Voorzitter Bestuur
Heleen Vermeulen - Directeur

Missie, visie en kernwaarden
Missie: in de omgekeerde werkelijkheid van het muZIEum, waar
de werelden van zien en niet zien samenkomen, staat de
persoonlijke ontmoeting altijd centraal: een baan voor de één,
een beleving voor de ander. De bezoeker vertrouwt blind op zijn
ervaringsdeskundige gids en beseft wat er juist wel kan. Tegelijk
ontwikkelt onze professional zijn talenten in een werkomgeving
waar een visuele beperking geen obstakel is, maar vooral een
toegevoegde waarde.
Visie: het muZIEum is een begrip in Nederland, samenwerken
zit in onze genen. Het muZIEum onderzoekt, bruist, onderneemt
en is inspirerend op weg naar een zichtbaar betere wereld.
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Kernwaarden voor onze bezoeker
Ontmoeten
Omdenken
Omarmen
Kernwaarden voor ons team
Persoonlijke groei
Professionele ontwikkeling
Passie voor ons verhaal
Het meerjarenbeleidsplan 2021 – 2025 is te lezen op
www.muzieum.nl/mjb

Organisatie
In december 2021 bestond de organisatie uit 59 medewerkers.
De medewerkersgroep bestaat uit medewerkers in loondienst,
medewerkers die gedetacheerd zijn via sociale werkbedrijven,
vrijwilligers en stagiaires.
Een kleine meerderheid van deze 59 medewerkers heeft een
visuele beperking. Van hen waren er in 2021 20 in een betaalde
functie en 10 op vrijwillige basis aan het muZIEum verbonden.
Er kwamen vier nieuwe medewerkers met een visuele beperking
bij. Twee medewerkers gingen met pensioen en vier
medewerkers stroomden uit naar studie of stopten met werken
wegens persoonlijke omstandigheden. Februari 2021 verloren
wij een dierbare collega aan corona. Dit verlies had enorme
impact op het team.
Corona heeft ook in 2021 een aanhoudend effect gehad op het
personeelsbestand. Een aantal medewerkers en vrijwilligers
behoort tot de kwetsbare groep mensen, moest extra
voorzorgsmaatregelen nemen en kon hierdoor niet werken.
Mede daardoor blijft werving een voortdurend aandachtspunt.
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Impact door COVID-19
De lange lockdown had vooral impact op de blinde en
slechtziende medewerkers. Het wegvallen van bezoekers
betekent immers ook het wegvallen van werk, en daarmee een
groot deel van de aansluiting met de maatschappij. Om het
team zoveel mogelijk betrokken te houden hebben we veel
geïnvesteerd in teambuilding, (online) training en opleiding.
Online is met het team gewerkt aan het concept en aan
kwaliteitsontwikkeling van de organisatie. Er zijn drie reguliere
personeelsvergaderingen gehouden over de algemene zaken
van het muZIEum en periodiek vond afstemming plaats in de
verschillende werkgroepen en in de gidsen- en
publiekbegeleidersvergaderingen.

“De lange sluiting had een enorme impact
op mijn dagelijks leven. Ik ben graag bezig
en houd van mijn werk, maar dat viel nu
ineens helemaal weg.” publieksbegeleider Remko
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Projecten 2021
De totaalbeleving
In 2021 hebben we ons fundament versterkt en zijn we, in
samenwerking met andere belanghebbenden, begonnen met
het creëren van een totaalbeleving: dat wil zeggen de
aanpassing en modernisering van de volledige bezoekersreis tot
een op maat gemaakte, interactieve en persoonlijke reis voor
iedere bezoeker. De reis begint op het moment van reserveren
en eindigt bij het delen van de ervaring met anderen, of
het achterlaten van een review of donatie: van huis tot thuis.
Eind 2021 hebben wij in nauwe samenwerking met een extern
bureau een nieuw plan ontwikkeld voor deze totale
bezoekersreis. Dit heeft zich onder andere vertaald in een
herformulering van onze missie, visie & kernwaarden en een
herpositionering van het muZIEum als merk, zowel voor de
bezoeker als voor de medewerker.
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Gerealiseerd in 2021
In kaart brengen van:
de huidige positionering en merkidentiteit;
de huidige bezoekersreizen voor particulieren, bedrijven
en scholen;
het huidige digitale ecosysteem, zoals: website,
reserveringssysteem, social media;
De planontwikkeling van de gewenste en toekomstige
bezoekersreis.

Het muZIEUm wérkt
De kwaliteitsimpuls die wij de bezoekersreis willen toedienen
vraagt om een professionele, toegankelijke, efficiënte en
targetgerichte organisatie, met werknemers die de bezoeker een
kwalitatief hoogwaardige beleving bezorgen én het maximale uit
zichzelf halen.
Daartoe wordt HR- en opleidingsbeleid ontwikkeld dat
persoonlijk ontwikkeling, kennisaanbod en professionele
begeleiding omvat en dat tot doel heeft de arbeidskansen te
vergroten en empowerment te versterken.
De werkorganisatie en de backoffice worden daar zo op
ingericht dat dit goed kan worden begeleid en de impact voor de
medewerker wordt geoptimaliseerd.
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Gerealiseerd in 2021
Randvoorwaarden om groei en ontwikkeling van
medewerkers goed te kunnen faciliteren:
Met behulp van het UWV werden twee toegankelijke
werkplekken gerealiseerd met alle beschikbare
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.
Onderzoek gedaan naar verbetering van
toegankelijkheid in de systemen.
Keuze gemaakt voor nieuw CRM-systeem,
planningsysteem en een intern communicatieplatform,
welke in 2022 geïmplementeerd worden.
Fundament gecreëerd voor de verdere
professionalisering van de uitvoeringsorganisatie van de
HR-administratie en HR-beleid.
Webinars en trainingen voor medewerkers, zoals:
spreekvaardigheid Engels en Duits, ambassadeurschap en
storytelling: hoe vertel je jouw verhaal met passie.
Gestart met het professionaliseren van het functiehuis,
contracten en interne ontwikkeltrajecten.
Gestart met nieuwe positioneringsstrategie muZIEum als
werkgever: in kaart brengen van de medewerkersreis,
ontwikkelen van persona’s, imago-onderzoek.

Activiteiten in 2021
Waar bij de eerste sluiting in 2020 de vraag was: hoe kan het
muZIEum de belevingen straks aanbieden met inachtneming
van de coronamaatregelen? Hebben we in 2021 continu
gewerkt om – ook met de anderhalvemetermaatregel - de
kwaliteit van de belevingen te verbeteren en de veiligheid van
onze medewerkers te waarborgen.

Het programma tijdens het thema
liefde

Daardoor konden wij in de periodes waarin het muZIEum open
was onze particuliere bezoekers, scholen en bedrijven toch
veilig ontvangen met een gevarieerd aanbod dat bestond uit de
donkerbelevingen "Een dag uit het leven van ..." en "Op citytrip
met ...", Expeditie ribbelroute, de chocoladeproeverij,
Onzichtbaar inzicht, het educatieprogramma, muZIEum op
locatie, de arrangementen in het muZIEum en de
arrangementen met verschillende samenwerkingspartners in de
stad.

Op het doe-plein waren keramieken beelden te zien van
Marleen de Man, een slechtziende beeldend kunstenares voor
wie liefde in vrijwel al haar beelden het centrale thema is.
Daarnaast konden bezoekers in braille een geheime
liefdesboodschap schrijven. Online vertellen de medewerkers
van het muZIEum door middel van blogs en interviews wat liefde
is.

Liefde, liefde en nog eens liefde
Ieder jaar boort het muZIEum een centraal thema aan. In 2021
was dat het thema liefde. Het werken met een thema levert op:
het bereiken van nieuwe (sub)doelgroepen, in dit geval de
25- tot 35-jarigen;
aandacht voor een specifiek onderwerp vanuit het
perspectief blind- en slechtziendheid;
nieuwe ingangen voor medewerkers voor het maken van
verhaallijnen.
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In de nieuwe donkerbeleving "Op citytrip met …” is het voor
bezoekers mogelijk de liefde te vereeuwigen door een slotje aan
de wereldberoemde Pont des Arts te hangen.

"Op citrytrip met ..."
Waar bezoekers voorheen op reis gingen naar een Aziatisch
land, speelt de nieuwe donkerbeleving zich dichter bij huis af. Zij
ontdekken de highlights van de stad van de liefde, Parijs, in het
pikkedonker.

Aanvullende route tijdens Expeditie
ribbelroute
Voor de beleving met virtualrealitybrillen heeft het muZIEum een
aanvullende route ontwikkeld. Bij extreme
weersomstandigheden vindt de beleving nu plaats in een
nabijgelegen overdekt winkelcentrum, waar bezoekers net als bij
de route door het stadscentrum ervaren hoe het is om
slechtziend je weg te moeten vinden.

Tentoonstelling MIJN geZICHT
Terug van weggeweest: MIJN geZICHT van Murk Schaafsma.
De tentoonstelling bestaat uit 20 portretten en verhalen van
slechtzienden. Op het ene portret is de persoon normaal te zien,
op het andere portret is te zien hoe deze persoon zichzelf ziet.
Bij ieder portret kan de bezoeker luisteren naar een persoonlijk
verhaal.
De tentoonstelling laat zien dat twee mensen met dezelfde
oogaandoening een compleet andere zichtervaring kunnen
hebben. De beelden zetten aan tot dialoog tussen mensen met
een visuele beperking en hun omgeving.
MIJN geZICHT is mede mogelijk gemaakt door het Oogfonds.
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Evenementen
Vanwege de coronamaatregelen lag de focus van het
programma op de bestaande activiteiten. Daardoor kende 2021
minder evenementen dan de voorafgaande jaren. In
chronologische volgorde vonden in 2021 de volgende
evenementen plaats:
Montessorischool Apeldoorn | muZIEum op locatie | april
2021
Philips museum | muZIEum op locatie | 17 mei 2021
SG de overlaat | muZIEum op locatie | 7 juli 2021
Nijmeegse Kunstnacht | 18 september 2021
Walk of the Town | in samenwerking met ACBN | 16
oktober 2021
Leren doe je samen | Naturalis | muZIEum op locatie | 1
november 2021
NHL Stenden | muZIEum op locatie | 4 november 2021
Praathuis Culemborg | muZIEum op locatie | 9 december
2021
Nijmeegse Winterweken | in samenwerking met ACBN | 18
december 2021 - 9 januari 2022
Heerbeeck College | muZIEum op locatie | 22 december
2021
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Donkerbeleving "Op citytrip met ..."
Een nieuwe beleving waar bezoekers in het pikkedonker de
stad van de liefde ervaren.

Kijk op keramiek - Marleen de man
Marleen is slechtziend en kunstenaar. Haar beelden sluiten
naadloos aan op het thema liefde.

Vereeuwig je liefde
In de nieuwe beleving kunnen bezoekers hun liefde
vereeuwigen door een liefdesslotje op te hangen.

MIJN geZICHT- Murk Schaafsma
Terug van weggeweest een tentoonstelling met 20
indrukwekkende verhalen over hoe slechtzienden zichzelf
zien.

DE BEZOEKER IN CIJFERS

11,95% herhaalbezoeken
(gem. 16,35%)

Bezoekersaantallen
2017

34.000

2018

38.500

2019

42.000

2020*

16.750

2021*

14.700

197 openingsdagen met 1,5 meter
(gem. 361 dagen*)
oktober piekmaand
3.779 rondleidingen
(gem. 4.495 rondleidingen*)

74,5% particulier
(gem. 63,1%*)

96,18% Nederlandstalige bezoekers
(gem. 93,77%*)
3,82% Anderstalige bezoekers
(gem. 6,23%*)
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*Daling en verschuiving in cijfers door coronamaatregelen.

19,4% scholen
(gem. 25,1%*)

4,8% bedrijven
(gem. 11,4%*)

54% vrouw | man 46%
28

gemiddelde leeftijd

1,3% stakeholders
(gem. 0,5%*)

76 collega's in het muZIEum-team,
waarvan 40 blind / slechtziend en
29 vrijwillig (+18% t.o.v. 2020)
1.020.216 stappen gezet tijdens de
beleving Expeditie ribbelroute

Toelichting cijfers: de bezoeker
Het muZIEum verwelkomde 14.700 bezoekers tussen 5 juni
2021 en 18 december 2021. Met name in de vakanties trokken
de bezoekersaantallen aan. Bedrijfs- en schoolbezoeken bleven
grotendeels uit.
In 2021 is het muZIEum ruim anderhalve maand langer dicht
geweest dan in 2020, waardoor een lichte daling in de
bezoekcijfers te zien is. Tot 2020 merkte het muZIEum sterke
groei in de bezoekersaantallen, oplopend tot het recordaantal
van 42.000 bezoekers in 2019.
Een ander gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen in
2021 was de beperkte capaciteit tijdens de belevingen. In de
situatie zonder maatregelen kunnen 7 bezoekers per beleving
deelnemen, in de situatie met maatregelen zijn dit 4 bezoekers.
Dit is dus eveneens een belangrijke oorzaak van de daling in de
bezoekersaantallen.
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Jongeren op bezoek
Een van de doelstellingen was het aantrekken van een jongere
doelgroep. Met een gemiddelde leeftijd van 28 jaar in 2021 ten
opzichte van een gemiddelde leeftijd van 36 jaar in 2020, is die
doelstelling behaald.
Internationale bezoekers
Vanwege de beperkte reismogelijkheden is het aantal
internationale bezoekers procentueel gehalveerd. Het muZIEum
hoopt dat de internationale bezoeker in 2022 weer terugkeert.

Campagnes
Tot 2021 lag in campagnes de focus op het verkopen van tickets
en werd (daarbij) geen aandacht besteed aan het vergroten van
de naamsbekendheid. Vanaf 2021 heeft het muZIEum haar
focus verlegd en voor het eerst campagnematig ingezet op
landelijke zichtbaarheid door middel van online- en
printcampagnes.
Een impressie van de verschillende campagnes is hiernaast en
op de volgende pagina te zien. Op pagina 17 tot en met 19 zijn
de cijfers van de campagnes in kaartgebracht.
Overzicht van de campagnes

Campagne Fijn je weer te ZIEn
Looptijd: 05-06-2021 tot en met 05-07-2021.

Fijn je weer te ZIEn
Liefde is ...
Verrijk je zomer (Rijk van Nijmegen)
Een onvergetelijke herfstvakantie
MIJN geZICHT
Geef een onvergetelijk cadeau

Campagne Liefde is ...
Looptijd: 15-07-2021 t/m 05-09-2021.
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Verrijk je zomer
Looptijd: 26-07-2021 t/m 16-08-2021.

MIJN geZICHT
Looptijd: 07-10-2021 tot en met 31-10-2021.

Een onvergetelijke herfstvakantie
Looptijd: 07-10-2021 tot en met 31-10-2021.

Geef een onvergetelijk kerstcadeau
Looptijd: 06-12-2021 t/m 25-12-2021.

WEBSITE & CAMPAGNES IN CIJFERS

Bezoekers op de website
Unieke websitebezoekers
2018

82.778

2019

90.813

2020*

60.563

2021*

70.406

72,8% van de bezoekers boekt
online. Dat is +12,8% ten opzichte
van 2020.

15,2% van de unieke
websitebezoekers boekt online. Dat
is -8,4% ten opzichte van 2020.

Landelijk 1.488.557 unieke
personen bereikt, in 2020 392.684
regionaal bereikt.

0,1% heeft naar aanleiding van het
zien van een campagne een ticket
gekocht. In 2020 was dat 0,2%.

Campagnes

18 onlinecampagnes,
in 2020 7 onlinecampagnes.
12 printcampagnes,
in 2020 5 printcampages.
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*Daling en verschuiving in cijfers door coronamaatregelen.

OFFLINE CAMPAGNES & SOCIAL MEDIA IN CIJFERS

Google Grants

12 campagnes met een looptijd van
197 dagen, in 2020 4 campagnes
met een looptijd van 172 dagen.

22.127 vertoningen van
advertenties, in 2020 10.595
vertoningen.

3.607 kliks op advertenties.
In 2020 2.686 kliks.

43,58% kocht een ticket.
In 2020 29,67%.

Social media

+4% volgers op Facebook.
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+18% volgers op Instagram.

+16% volgers op LinkedIn.

In de media

·71 keer in de media,
tegenover 128 keer in 2020.
·35% landelijke media, in 2020 40%.
·65% regionale media, in 2020 60%.

€ 36.765 omzet door free publicity,
tegenover € 36.937 omzet in 2020.

Melly en Fleur in gesprek met ...
Omroep Gelderland - radio

Interview Mirjam en Marieke
Oog Magazine
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*Daling en verschuiving in cijfers door coronamaatregelen

Toelichting cijfers: campagnes en
online
Een speerpunt van het muZIEum is het vergroten van de
naamsbekendheid. Daarom heeft het muZIEum de focus
verlegd naar het verbeteren van de (online) zichtbaarheid. Het
resultaat: een toename van het aantal unieke websitebezoekers
en volgers op social media ten opzichte van 2020.
Aanvullend op de (online) campagnes gericht op het verkopen
van tickets, heeft het muZIEum in 2021 voor het eerst
geïnvesteerd in meerdere (online) campagnes gericht op het
vergroten van de naamsbekendheid. Een logisch gevolg hiervan
is de stijging in het aantal unieke websitebezoekers en een
lichte daling in het aantal bezoekers dat ook daadwerkelijk een
beleving boekt ten opzichte van 2020.
Door sluiting in de eerste helft van het jaar en het opstarten van
de toekomstplannen is minder aandacht besteed aan het
benaderen van media. Hoewel het muZIEum daardoor minder
vaak in de media verscheen, leverde free publicity meer
bezoekers op dan het jaar ervoor.
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Bezoekerswaardering
De waardering van onze bezoeker is erg belangrijk, want mondtot-mondreclame is en blijft het beste middel om nieuwe
bezoekers naar het muZIEum te trekken. Maandelijks worden
de beoordelingen van bezoekers gemonitord op Google,
TripAdvisor en Facebook. Aanvullend op ieder bezoek peilt het
muZIEum aan de hand van een vragenlijst hoe de bezoeker het
bezoek heeft ervaren. De output van dat formulier wordt
geëvalueerd en meegenomen bij het verbeteren van de
organisatie. Hieronder een overzicht met de (online)
beoordelingen:

Bezoekerswaardering
enquête: 8,7/10,
in 2020 8,6.
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Bezoekerswaardering
Facebook: 4,8/5,
in 2020 4,8/5.

Bezoekerswaardering
Google: 4,5/5,
in 2020 4,5/5.

Bezoekerswaardering
TripAdvisor: 4,5/5,
in 2020 4,5/5.
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Bestuur
Het muZIEum is een stichting met een bestuur dat werkt met
delegatie van taken aan een directie. Dit is uitgewerkt in het
bestuurs- en directiereglement. De directie informeert het
bestuur zowel tijdens de bestuursvergaderingen als tussentijds.
In de vergaderingen worden de grote beleidslijnen uitgezet en
de financiën besproken. Het bestuur is onbezoldigd.
Het bestuur heeft in 2021 vijf reguliere vergaderingen gehouden.
De penningmeester heeft het accountantsverslag 2020
besproken met de accountant. Het bestuur heeft vervolgens
goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2020 en het
jaarverslag 2020. Ook heeft het bestuur het jaarplan en de
daaraan gekoppelde jaarbegroting 2021 goedgekeurd.
Het bestuur evalueert een keer per jaar het eigen functioneren
en de samenwerking met de directie. Tijdens de evaluatie in
november 2021 is besloten om gezien de positieve ontwikkeling
van de organisatie en de positie die het muZIEum inneemt ten
opzichte van stakeholders in 2022 de transitie van
bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel te maken. De
directiepositie ontwikkelt zich door naar een directeurbestuurder. Er hebben eind 2021 gesprekken plaatsgevonden
met mogelijke kandidaten voor de invulling van de vacante
positie(s) in het bestuur, al met oog op de transitie naar het raad
van toezicht model. Dit heeft geleid tot het benoemen van een
nieuw bestuurslid begin 2022.
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Cultural Governance
Het muZIEum onderschrijft de principes van de Code of Cultural
Governance en heeft die uitgewerkt in de statuten en het
bestuurs- en directiereglement.

Aandachtspunten bestuur
Financiën
In 2021 was er, net als in 2020, scherpe aandacht voor de
financiën en de liquiditeit. Na iedere aanscherping dan wel
versoepeling van de coronamaatregelen werden verschillende
financiële scenario’s en voorspellingen uitgewerkt.
Fondsenwerving, met name voor de overbrugging van
exploitatietekorten door corona, bleef een belangrijk
aandachtspunt. In 2021 is wederom beroep gedaan op de
NOW-regeling en TVL. Bartiméus fonds heeft in 2020 reeds de
toezegging gedaan garant staan voor de boekjaren 2020 en
2021, opdat het muZIEum aan haar doelstelling kan blijven
werken. Deze en andere genomen maatregelen, en de
inhoudelijke ontwikkeling van het concept van het muZIEum zijn
voor het bestuur reden om te vertrouwen op een duurzame
voortzetting van de activiteiten.

Ontwikkeling en versterking positie
Doorlopende aandachtspunten zijn de continuïteit van het
muZIEum met het oog op financiën en beschikbaarheid van
(gekwalificeerde) medewerkers, innovatie en doorontwikkeling
van het aanbod van het muZIEum, de structurele samenwerking
met partners uit het ‘oogveld’.
Samenwerking
Met Bartiméus Fonds en Bartiméus werd een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze driehoek creëert
in samenwerking waarde voor ieder van de partners. We
koppelen ervaring/bewustwording aan kennisuitwisseling. Iedere
partij heeft daarin verschillende competenties die complementair
aan elkaar zijn en de partijen voeren verschillende activiteiten
uit, die gezamenlijk meer impact hebben dan afzonderlijk. We
werken samen omdat we de samenleving bewust willen maken
van wat het betekent om te leven en te werken met een visuele
beperking. Ziende mensen doen dat samen met mensen met
een visuele beperking. Gezamenlijk vergroten we de
arbeidsparticipatie van blinden en slechtzienden.
Het muZIEum is een samenwerkingsverband aangegaan met
het Donders Instituut voor brein, cognitie en gedrag (Radboud
Universiteit en Radboudumc). In het kader van die
samenwerking is in 2021 met het Donders Instituut gewerkt aan
het businessplan voor de oprichting van het Citylab. Twee leden
van het bestuur van het muZIEum zijn vertegenwoordigd in de
board of Governance van het Citylab. De directeur maakt samen
met de directeur van het Donders Instituut deel uit van de
management board. Zie hoofdstuk Vooruitblik 2022 – het Citylab
voor een toelichting over het programma.
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Continuïteit en ontwikkeling
In de lijn van de theorie of change van het muZIEum
onderscheiden we twee doelgroepen: de bezoeker en de
medewerker. Voor beide doelgroepen zijn afzonderlijke
programma’s vastgesteld: in het programma voor de bezoeker
draait alles om de ontwikkeling van de totaalbeleving. In het
programma voor de medewerker - muZIEum wérkt - staan goed
werkgeverschap en talentontwikkeling van de medewerker
centraal.
Voor de Totaalbeleving werd in samenwerking met een extern
bureau een conceptplan ontwikkeld. Nadere uitwerking en
financiering van de ontwikkeling van dit conceptplan zijn
voorzien voor 2022. Voor het programma muZIEum werkt zijn
de randvoorwaarden gerealiseerd. Zie hoofdstuk Vooruitblik
2022 – de beleving van de toekomst voor de uitwerking van de
projecten.

Bestuursleden en (neven)functies
Bestuur
Roland van der Hoek – bestuursvoorzitter
CEO Oaktreegroup
Voorzitter bestuur Biomass Foundation for Africa
Lid van het bestuur van de Vrienden van de Klokkenberg
Ere-bestuurslid KidsRights
Max Miltenburg – penningmeester
MFS Overnamebegeleiding en Bedrijfsadvisering
Henriette Elsinghorst – secretaris
Bestuurssecretaris Zorggroep Maas & Waal
Christel Samson - bestuurslid
Directeur Deloitte Impact Foundation
Penningmeester Stichting Vrienden van Huize Rosa
Directie
Heleen Vermeulen – directeur
Member Associates Advisory Committee (AAC)
Neurotech EU
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Partners en samenwerking
Het muZIEum ontvangt geen structurele (overheids-)subsidie en
is voor de financiering van ontwikkeling en innovatie afhankelijk
van sponsoren en fondsen. Het muZIEum is de sponsoren en
fondsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
De volgende fondsen en bestuursorganen ondersteunden de
exploitatie of verstrekten leningen ter compensatie van de
gemiste inkomsten als gevolg van Covid-19:
Bartiméus Fonds
Stichting Blindenpenning Amsterdam
Rotterdamse Stichting Blindenbelangen
LSBS
Stichting Blindenhulp Den Haag
Stichting Dioraphte
Aanpassingen op de anderhalvemetermaatregel en
coronabestendige concepten konden worden gerealiseerd
dankzij bijdragen van:
Kickstart Cultuurfonds – ontwikkeling online aanbod
Kansfonds – aanpassingen voor en rekruteren van
vrijwilligers
Mondriaanfonds – aanstelling educatiemedewerker
Ondersteuning in projecten:
Bartiméus Fonds – ontwikkeling concept Totaalbeleving
Bartiméus Fonds – project muZIEum Wérkt
Gemeente Nijmegen – ontwikkeling Citylab
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Vooruitblik 2022
Ons fundament staat als een huis en daar zijn we trots op, maar
nu is het tijd voor de volgende fase. We staan aan de vooravond
van de realisatie van een langgekoesterde droom: het creëren
van een totaalbeleving: een vernieuwde en doorontwikkelde
bezoekersreis. Het muZIEum een begrip in Nederland, dat is
onze ambitie. In 2022 staat alles in het teken van vernieuwing
en worden de projecten de totaalbeleving en het muZIEum
wérkt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Nieuw thema: vrije tijd
Voor onze bezoekers draait het in 2022 bij alle belevingen in het
muZIEum om het thema vrije tijd. Natuurlijk staat zoals altijd de
ontmoeting onze blinde en slechtziende gidsen centraal, maar
door er een tot de verbeelding sprekend thema aan te
verbinden, kunnen we een heldere boodschap overbrengen die
tegelijk aansluit bij onze missie.

Doorontwikkelen educatie en
concepten
In 2022 worden het onderwijsprogramma en het programma
voor bedrijven doorontwikkeld. Het belangrijkste doel van de
concepten: de impact van het bezoek vergroten, zodat we
bezoekers aanzetten tot daadwerkelijk anders handelen.
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Het Citylab
Het Donders Instituut voor brein, cognitie en gedrag (Radboud
Universiteit en Radboudumc) en het muZIEum zijn de
samenwerking inmiddels gestart. Het Citylab wordt een unieke
plek waar de samenleving en de wetenschap elkaar ontmoeten
in onderzoek, interactieve lezingen, workshops en
tentoonstellingen. Zo wordt wetenschappelijke kennis op
verschillende manieren voor een breed publiek toegankelijk en
begrijpelijk gemaakt. Een schoolvoorbeeld van citizen science:
wetenschap voor iedereen. De pilotfase van het Citylab start in
2022.

De totaalbeleving, een vernieuwde
bezoekerservaring
Het doel van de totaalbeleving is om bezoekers nog méér te
laten zien en vooral ervaren wat wél kan. Een bezoek aan het
muZIEum geeft daarom het inspirerende, energieke gevoel dat
iedereen iets kan betekenen en bijdragen om het leven van
mensen met een (visuele) beperking te verbeteren. De bezoeker
ondergaat een transformatieve ervaring, die laat inzien dat je
ondanks een (visuele) beperking je toch een goed en zelfstandig
leven kan leiden.
In 2022 wordt het concept Hoe zie jij de wereld? uitgewerkt en
geïmplementeerd. Het concept vormt de basis voor de
versteviging van ons merk. De reis voor de bezoeker wordt
gemoderniseerd en omgevormd tot een gepersonaliseerde en
interactieve ervaring, die als uitgangspunt heeft dat alles wat de
bezoeker in het muZIEum kan doen toegankelijk, realistisch,
persoonlijk en activerend moet zijn. Dat gebeurt niet alleen
tijdens een bezoek aan het muZIEum, maar ook voorafgaand en
na afloop van een bezoek door middel van een nieuw digitaal
ecosysteem, dat onder meer bestaat uit een app, een website,
een reserveringssysteem, een contentstrategie en een
loyaliteitsprogramma.
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Bij de ambitie van het muZIEum hoort ook (inter)nationale
visuele identiteit. De nieuwe identiteit krijgt meer eigenheid,
wordt beter toepasbaar en zorgt voor een internationale,
consistente en heldere uitstraling. Het sluit aan bij wie wij zijn en
geeft kracht aan onze boodschap.

Het muZIEum wérkt
Het project muZIEum wérkt is de eerste stap op weg naar een
professioneler muZIEum. In dat professionelere muZIEum
kunnen alle medewerkers zich ontwikkelen tot de beste versie
van zichzelf. Het muZIEum is dan een organisatie waar kansen
worden gecreëerd én kansen worden gegrepen; een plek waar
we leren van en met elkaar. Samen werken we aan één doel:
een hoogwaardige beleving die de ogen van onze bezoeker
opent. Ontwikkeling is een onmisbare sleutel om een goede
kwaliteit te kunnen bieden. Op dit moment is muZIEum wérkt
nog maar een project, maar als we alle fases hebben afgerond,
zijn alle vernieuwde werkwijzen een geborgd onderdeel
geworden van ons museum.

De fases
We ontwikkelen opleidingsbeleid waarin collega’s onder
professionele begeleiding werken aan een persoonlijk
ontwikkelingsplan met opleidingsaanbod. Daarbij vormen een
vakkundige backoffice, op elkaar aansluitende toegankelijke
systemen en passende facilitaire ondersteuning belangrijke
randvoorwaarden. Tegelijkertijd werken we nauw samen met het
'oogveld' (de organisaties werkzaam voor blinden en
slechtzienden), zodat het muZIEum als werkgever op de juiste
wijze is gepositioneerd om geschikte nieuwe collega's aan te
trekken die ons team versterken.
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Professionalisering van het
functiesysteem
In 2022 bouwen we verder aan:
een functiegebouw: een solide basis waarin de rol en functie
duidelijk beschreven is, evenals het groeiperspectief;
Ontwikkelbeleid: opleidingen, - trainings- en
ontwikkelmogelijkheden zijn uitgebreid en vormen voor
collega en leidinggevende een handvat voor de
groeimogelijkheden binnen de functie;
de HR-administratie en HR-beleid.

Positionering
In 2021 is niet alleen de bezoekersreis onderzocht, maar ook de
positionering van het muZIEum als werkgever. Hieruit blijkt dat
het muZIEum nog niet altijd op de juiste manier bekend is als
werkgever.
Daarom verstevigt het museum in 2022 haar positionering,
merkbekendheid en -merkidentiteit. Zo neemt het muZIEum de
juiste positie in het werkgeversveld en weet de doelgroep welke
mogelijkheden een baan bij het muZIEum biedt.
Het muZIEum staat dan bekend als een professionele
commerciële werkomgeving voor blinden en slechtzienden. Het
is de plek om je talenten te ontdekken en je professionele
vaardigheden te ontwikkelen. Dat geeft ieder teamlid een solide
basis voor de toekomst en vergroot de kansen op de
arbeidsmarkt.
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Versterken van het team
Om te kunnen groeien naar 55.000 bezoekers per jaar moet het
team versterkt worden. In 2022 starten we met een
wervingscampagnes voor het aantrekken van nieuwe collega’s
voor de (bij)banen en vrijwilligersfuncties bij het muZIEum.

Tot slot
In 2022 bestaat het museum 10 jaar en dat wordt gevierd! We
gaan groeien! In 2022 geven we een kwaliteitsimpuls aan de
bezoekersreis en de totaalbeleving. Daarmee gaat het
muZIEum in vijf jaar tijd groeien naar 55.000 bezoekers per jaar.
Uiteraard streven wij niet alleen naar een betere kwaliteit van de
bezoekerservaring: ook de organisatie, iedere medewerker,
moet groeien en zich ontwikkelen.
Boordevol energie gaan we aan de slag met de vernieuwde
bezoekerservaring. Onze unieke en indringende wijze van blinden slechtziendheid laten ervaren in het donker blijft, maar wordt
op interactieve en verrassende manier in het hele muZIEum
versterkt.
We zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.
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