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1. inleiding

Inmiddels ligt een opmerkelijk besluit
van de gemeenteraad van Nieuwegein,
precies 10 jaar achter ons. Een gedurfd
besluit om vanuit een unieke plek het
verhaal van de historische binnenvaart
blijvend uit te dragen. De realisatie van
de Museumwerf Vreeswijk is geslaagd.
De hoofddoelstelling: “Bij een zo breed mogelijk
publiek de belangstelling voor het inzicht in alle
aspecten van de Nederlandse binnenvaart, haar
geschiedenis, ontwikkeling en betekenis, mede in relatie tot de historie van het schippersdorp Vreeswijk
bevorderen”, wordt inmiddels voluit gepraktiseerd.
Een succesvolle bouw- en verbouwperiode is afgesloten en het eerste strategische meerjarenplan
is in 2007 vastgesteld. Tijd om na 5 jaar weer eens
wat langer stil te staan bij heden en verleden, maar
vooral onze blik nadrukkelijk te richten op de toekomst. Dit laatste veelal verwoordt door: “waar
willen we over 5 jaar staan!”.
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We hebben ervoor gekozen met een grote diversiteit
aan betrokkenen en deskundigen te overleggen en
te luisteren naar de mening van velen.
Aantrekkelijkheid en de inhoudelijkheid versterken
is van belang voor het museale concept en vergroot
de publieke belangstelling. Met een gerichte benadering van de doelgroepen is de Museumwerf
Vreeswijk een aantrekkelijke locatie om herhaald te
bezoeken.
In de nu voorliggende visie bouwen we voort op het
strategisch meerjarenplan 2007, waarvan nog steeds
veel inhoud actueel is, naar een gewenste situatie
over 5 jaar.
De geformuleerde ambities vergen naast eigen inzet
ook investeringen. Bestuur en directie zullen zich
vol passie richten op het vinden van partners om de
uitgezette koers ook te kunnen gaan varen!
Nieuwegein, december 2012
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2. Resultaten 2001-2006-2011

2.1

De eerste jaren

De Museumwerf Vreeswijk kon ontstaan door de wens
van velen in de Nieuwegeinse gemeenschap om het
industrieel erfgoed en daarmee de band met het rijke
binnenvaartverleden van Vreeswijk te behouden en te
koesteren. Er moest veel gebeuren om dat mogelijk
te maken. Allereerst was er een belangrijke rol voor
de gemeente Nieuwegein om de werf te verwerven en
in raadsbesluiten de bestemming goed vast te leggen.
Daarna werd een stichtingsbestuur samengesteld en
was de opdracht aan dit bestuur om de werf klaar te
maken voor een publieke functie. Er was daarbij veel
hulp nodig maar er waren ook vele handen beschikbaar, vooral van enthousiaste vrijwilligers. Omdat er
ook echt flink verbouwd moest worden hield het niet
op bij de inzet van bestuur en vrijwilligers. Professionele adviseurs, sponsors, fondsenwervers, aannemers
en plannenmakers gingen aan de gang en met een
goed doorwrocht plan en veel energie werd stukje bij
beetje het complex opgeknapt. De loodsen werden
gerestaureerd, een tentoonstelling samengesteld.
Het Theehuys gebouwd, de haven gerealiseerd. In Mei
2006 was het zover en konden burgemeester De Vos
en gedeputeerde Van Bergen de officiële openingshandeling verrichten.

werden gevonden om belangrijke taken uit te voeren
en: er kwam publiek. Vooral de bijzondere dagen met
activiteiten zijn zeer in trek, maar ook de groepsontvangsten, educatieve groepen en rondleidingen bereiken een doelgroep.
De vaste opstelling werd ingericht en diverse leuke
wisselexposities trokken publiek en gaven aanleiding
voor demonstraties, lezingen en bijzondere publieksprogramma’s. Er werden cursussen gegeven en de
Museumwerf werd een bruisend centrum voor sociale
activiteiten.

In de eerste 5 jaren van de openstelling voor publiek is
ontzettend veel bereikt.
Er werden prachtige schepen gevonden om in
de haven te komen en het decor te vormen die de
scheepvaartuitstraling verzorgen. Het werfbedrijf
werd nieuw leven in geblazen met kundige vakmensen en ambachtelijke werkplaatsen. De huisstijl werd

De eerste vijf jaren openstelling hebben ook duidelijk
gemaakt dat er nog een boel te realiseren is om méér
te worden dan een mooi lokaal sociaal-cultureel initiatief. Een evaluatie met de vrijwilligers gaf inzicht in
de aandachtspunten waar ook dit beleidsplan invulling aan gaat proberen te geven:
Het werfbedrijf kan professioneler en beter inspelen op de behoefte van het publiek om kennis te
maken met ons ambachtelijke werk. De algehele uitstraling van werf en terrein moet beter. Aan de veiligheid wordt terecht hard gewerkt, kortom schoon, heel
en veilig moet voor alle onderdelen van het complex
uitgangspunt zijn.
De organisatiestructuur voorziet nog onvoldoende in waardering voor alle elementen van De
Museumwerf en daardoor wordt er nog teveel ad hoc
geregeld. Te veel projecten duren lang of worden niet
afgemaakt. De algehele naamsbekendheid in de regio kan beter en er moet ook veel meer “los” publiek
ontvangen kunnen worden met meer en gerichtere
publiciteit.

ontwikkeld en een website gerealiseerd. Er werd een
voet-veertje gebouwd om de overgang vanuit het oude
dorp varend mogelijk te maken. Vele vrijwilligers

De relatie met het water kan veel leuker en interactiever worden met meer rondvaarten en eigen schepen.

2.2 Vanaf de opening
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3. Missie: het waaRoM

De Museumwerf Vreeswijk wil een plek zijn waar de
bezoeker kennis maakt met de rijke geschiedenis van
de Nederlandse binnenvaart. Er is geen betere plaats
om deze geschiedenis te tonen dan het oude schippersdorp Vreeswijk. Het museum is gevestigd op de
voormalige scheepswerf Buitenweg, aan de Vaartsche
Rijn, gescheiden door een fraai sluizencomplex van de
Lek. Het is daarom vanzelfsprekend dat een belangrijk
onderdeel van het verhaal gaat over (binnenvaart)
schepen: De bouw, het onderhoud, en de reparatie van
schepen en het foerageren van de bemanning zijn al
eeuwen onlosmakelijk verbonden met Vreeswijk en
de scheepvaarttraditie van het dorp.
Het museum wil een plek zijn waar de bezoeker kennis maakt met de cultuur van de binnenvaart. We willen
de bezoeker een blik geven in de bijzondere gemeenschap van schippers en het aan de binnenvaart ver-

bonden cultureel erfgoed. Het water is onlosmakelijk
verbonden aan het Hollandse landschap en de manier
waarop het water wordt en werd gebruikt zegt dus veel
over de ontwikkeling van ons volk.
In ons museum willen we laten zien hoe de
ambachten die verbonden zijn aan de binnenlandse
scheepvaart zich hebben ontwikkeld en hoe dit de
manier van leven van de betrokken gemeenschap
veranderde. Door de verhalen van schippers en hun
leefwijze te tonen ontstaat er bij de bezoeker inzicht
in de ontwikkeling van de techniek van de scheepvaart
maar ook in het belang van de binnenvaart voor de economische ontwikkeling van dorp, regio en land.
We willen de bezoeker dus graag iets meegeven,
context bieden voor de nog steeds evoluerende
scheepvaartindustrie. We willen het verleden ook vastleggen voor toekomstige generaties zodat ze hun eigen
culturele achtergrond beter kunnen begrijpen.
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4. ons MuseuM als exponent
van de typisch nedeRlandse
identiteit: het hoe
In ons museum willen we laten zien hoe de
ambachten die verbonden zijn aan de binnenlandse scheepvaart zich hebben ontwikkeld en hoe dit de manier van leven van de
betrokken gemeenschap veranderde. Door
de verhalen van schippers en hun leefwijze
te tonen ontstaat er bij de bezoeker inzicht
in de ontwikkeling van de techniek van de
scheepvaart maar ook in het belang van
de binnenvaart voor de economische ontwikkeling van dorp, regio en land. We willen de bezoeker dus graag iets meegeven,
context bieden voor de nog steeds evoluerende scheepvaartindustrie. We willen het
verleden ook vastleggen voor toekomstige
generaties zodat ze hun eigen culturele achtergrond beter kunnen begrijpen .
We willen ook vragen oproepen bij onze bezoekers en
we richten ons op het ondersteunen van het leren en
toevoegen. Daarom zijn onze tentoonstellingen en
presentaties ook educatief van aard en zijn ze ingericht
op het overdragen van informatie. Opvallende en kenmerkende objecten uit de scheepvaartgeschiedenis
illustreren ons verhaal. We willen bij de bezoeker de
beeldvorming over de binnenvaart positief beïnvloeden. Daarom verzamelen, beschrijven en stellen we
op compacte wijze objecten en verhalen tentoon die
een beeld geven van de scheepvaartcultuur in en rond
Vreeswijk. Bezoekers die ons museum verlaten hebben
veel inspiratie opgedaan en een unieke ervaring beleefd en voelt en zich daarmee verrijkt. Nieuwe media
gebruiken we om de belevingswereld van de bezoekers
te vergroten en ze te laten ervaren hoe verschillende
aspecten van de scheepvaart, zoals ambachten, zich
ontwikkelden. We ondersteunen de verhaallijnen als
dat nuttig is met beeld, geluid en interactieve games.
We bieden daarmee ons publiek een ervaring van de
tradities en geschiedenis van de scheepvaartcultuur.

Door het stimuleren van kennis en inzicht in die cultuur van binnenvaart en scheepsambachten houden
we die identiteit in leven. We vinden het belangrijk
dat onze bezoekers actief betrokken zijn bij het thema
en verleid worden vaker terug te komen en ook anderen daarbij te betrekken.
Ons museum is daarmee een plek waar je een
unieke culturele ervaring kunt opdoen, maar waar
ook culturele en maatschappelijke initiatieven samenkomen.
Het is de nieuwe smeltkroes van de historische
binnenvaart.
De Nederlandse binnenvaart heeft een historisch sterke verankering rondom ons museum. Zo waarderen
wij onze unieke vestigingsplek met een sterke verankering aan de lokale gemeenschap.
Vanuit deze positie willen wij regionaal van bijzondere betekenis zijn en nationaal een platform bieden voor de historische binnenvaart.
In de volgende paragrafen schetsen we een beeld van
hoe de Museumwerf Vreeswijk zich de komende tijd
zou kunnen ontwikkelen.

4.1 Publieksactiviteiten
De publieksgerichte activiteiten van de Museumwerf
Vreeswijk hebben drie hoofdpijlers: De Museumhaven
Vreeswijk, “De werkende werf” en de tentoonstellingen.
Om de missie van de Museumwerf Vreeswijk te
realiseren zullen deze drie activiteiten beter op elkaar
afgestemd moeten worden en zullen ze elkaar meer
moeten gaan versterken.

4.2 De Museumhaven Vreeswijk
De Museumhaven zorgt voor een prachtig decor van
De Museumwerf. Bezoekers kunnen een reis in de
tijd maken want de historische schepen geven de
omgeving een authentieke uitstraling. De drijvende
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monumenten illustreren op schaal 1:1 het verhaal van
de schepen van de binnenvaart. De haven bestaat uit
vier delen waar het publiek schepen kan bezichtigen:
de werkvoorraad, de te bezichtigen schepen, de vaste
liggers en de passantenhaven in het oude dorp.
Schepen waaraan gewerkt wordt: de werkvoorraad
Het eerste deel ligt het dichtst bij de werf. Hier ligt de
werkvoorraad schepen voor de werkende werf. Dit
gedeelte is vooral bij het hellinggat te vinden.
Schepen ervaren: te bezichtigen schepen
De schepen aan oostzijde van de Vaartsche Rijn zijn
ook door het publiek te bezichtigen. Dit zullen dus
schepen moeten zijn waarvan het eigendom bij de
Museumwerf ligt of waarvan de eigenaren geen bezwaar hebben tegen bezichtiging. Door op de schepen
te klimmen, het ruim, de roef en de motorruimte te
bekijken krijgt het bezoek een beeld van de mogelijkheden en beperkingen van een binnenvaartschip. In
en op de schepen is uitleg te vinden van de verschillende onderdelen op het schip en het gebruik ervan.
Op een aantal plekken kun je ook zelf aan de slag.
Door aan een lijn te trekken kun je ontdekken dat je
met weinig spierkracht een enorm schip in beweging
kunt krijgen. Op een valse bolder kan je leren hoe je
een schip aanmeert met de juiste knoop.
Schepen zien: de vaste liggers van de museumhaven
De schepen aan de westzijde van de Vaartsche Rijn zijn
in particulier eigendom van vaste liggers en alleen
op bijzondere momenten actief betrokken bij de publieksactiviteiten. Bezoekers kunnen met een klein
bootje een tochtje maken door de Museumhaven
en krijgen te horen wat er daar te zien is. Door laag
op het water te zijn en dicht bij de schepen krijgt het
publiek een mooi beeld van de haven en de schepen.
De historische passantenhaven
De uitstraling van Vreeswijk als schippersdorp wordt
versterkt door de aanwezigheid van historische schepen. Het binnenvaartverleden van Vreeswijk wordt zo
dagelijks zichtbaar. Doordat de oude kern van Vreeswijk beschikbaar is als passantenhaven voor historische schepen is een bezoekje aan het dorp ook voor
bezoekers aantrekkelijk.
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4.3 Het Werfbedrijf ten dienste van het
publiek
De helling, ijzerwerkloods en timmerloods zorgen
ervoor dat het bezoek de ambachtelijke werking van
een authentieke scheepswerf kan ervaren. Doordat er
schepen op de helling liggen waar ook aan gewerkt
wordt kan het publiek zien en horen hoe dat er aan
toe gaat. De steeds wisselende voorraad werkschepen
zorgt er voor dat er ook steeds iets nieuws te zien is op
de helling. Om de bezoekers goed te laten kennismaken met de werkende onderdelen van de museumwerf
zorgen we voor overalls zodat ook De Helling en de
werkloodsen te bezoeken zijn. Als er gevaarlijke werkzaamheden plaatvinden (Hellingen, lassen, hijsen)
gaat het publiek aan de kant en gaan de hekken dicht.
Publiek kan zelf ook regelmatig een aantal aspecten van het scheepswerk beleven. Met een drukspuit
een stuk van een schip schoonmaken, de dikte van
een scheepshuid meten, met een hamer het verschil
horen tussen een dikke en een dunne ijzeren wand
etc. In de ijzerloods zijn op gezette tijden demonstraties lassen, smeden, snijden, knippen, buigen en
dergelijke.

4.4 Het Werfbedrijf ten dienste van het
drijvend historisch erfgoed
Door de activiteiten van de werkende werf zorgen we
voor het behoud van veel historische schepen. De
werkende werf heeft drie hoofdactiviteiten: Conservering, restauraties en zelfwerkwerkzaamheid van de
scheepseigenaren.
4.4.1 Conservering
Het behoud van het bestaande areaal aan oude
schepen zorgt er voor dat de rijke Nederlandse
scheepvaartgeschiedenis ook zichtbaar blijft in het
landschap en in de steden. Elk schip heeft regelmatig onderhoud nodig. Dit betreft schoonmaken en
conserveren van de scheepshuid, kleine reparaties en
routinematige klussen aan de gangbare onderdelen
van het schip. De museumwerf voert deze werkzaamheden uit met eigen personeel, sociale werknemers
en vrijwilligers.
Schepen ter conservering liggen maar kort op de
werf en hebben een vast moment van hellingen. Er
zijn vaste tarieven en doorlooptijden. Er is ook maar
een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar rond de
werf voor conserveringsklanten.

4.4.2 Restauratie
Scheepseigenaren die in het bezit zijn van een varend
monument of die de felbegeerde status willen bereiken kunnen bij de Museumwerf terecht voor advies
en uitvoering van de werkzaamheden. Er is specialistische kennis voor nodig. Een aantal deskundige
scheepsrestauratoren uit het hele land heeft de museumwerf als vaste uitvalsbasis voor dit type werkzaamheden. Deze zelfstandige restauratoren en ambachtslieden werken onder de vlag van de museumwerf
en kunnen tegen een vaste dagvergoeding gebruik
maken van de faciliteiten en loodsen. Samen met het
vaste personeel en vrijwilligers zorgen ze voor een
verantwoorde (deel)restauratie. Restauratieschepen
liggen langere tijd op de werf. Door regelmatig grotere restauraties met meerdere disciplines uit te voeren
ontstaat een expertisecentrum voor monumentale
restauratie van binnenvaartschepen. De betreffende
schepen worden ook betrokken bij de publieksvoorlichting over de scheepswerf.
Er is altijd ruimte voor minstens één restauratieschip op de helling of langs de wal.
4.4.3 Hobbywerf
Veel schippers hebben zelf heel veel vakkennis en
kunnen zelf het gros van de werkzaamheden aan hun
schip doen. De Museumwerf wil ook scheepseigenaren met twee rechterhanden en een kleine portemonnee faciliteren. De zelfwerkzaamheid is beperkt
tot díe werkzaamheden waarbij alleen de eenvoudige
machines en handgereedschap gebruik wordt. De
historische knip en buiginstrumenten worden alleen
door de restauratoren bediend. Ook kranen, lieren,
heftruck en ander gecertificeerd gereedschap wordt
alleen door professionals gebruikt. Zelfwerkzame
schippers spreken vooraf af hoe lang ze op de werf zullen verblijven en hebben een beperkte verblijfsduur.
4.4.4 Samenwerking met behoudsverenigingen.
Er zijn diverse verenigingen van scheepseigenaren
die met de museumwerf behoud van het drijvend
historisch erfgoed in hun doelstellingen hebben
staan. Deze verenigingen willen we om die reden
graag binden aan de Museumwerf. Dat kan door
faciliteiten te bieden aan de vereniging(en) zoals
kantoorvoorzieningen of de vergaderfaciliteiten. Het
kan ook door kortingen te verlenen voor hun leden of
nadrukkelijk samen te werken aan collectievorming

of beleid. Voorbeelden zijn behoudsverenigingen als
de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het
Historisch Bedrijfsvaartuig), de FONV (Federatie Oud
Nederlandse Vaartuigen), vereniging de Motorsleepboot, vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie”,
vereniging stoomvaart, vereniging zeilvracht en vele
verenigingen en stichtingen die een enkel schip in
beheer hebben.

4.5 Tentoonstellingen
4.5.1 Vaste opstelling
Het verhaal van de binnenvaart vertellen we in het
binnen- en buitenmuseum. Er zijn drie belangrijke
verhaallijnen: De ontwikkeling van de binnenvaart;
de rol die de scheepvaart heeft gespeeld in de regio
met Vreeswijk als centrum van de binnenvaart en het
ambachtelijke werk dat daarbij de scheepvaart tot industrie maakte.
4.5.2 De ontwikkeling van de binnenvaart
Vervoer over water is ingebakken in de kern van de
Nederlandse identiteit. Bij gebrek aan goede landwegen en met een rijke hoeveelheid waterwegen is de
scheepvaart al sinds het begin van de beschaving een
belangrijke sociale en economische factor. De vaste
opstelling van de tentoonstelling toont in vogelvlucht
deze geschiedenis, van de romeinen tot het heden. Een
belangrijk onderdeel van de binnenvaartgeschiedenis
zijn de waterwegen. Door kanalisering, sluizen en bruggen vormt de mens het landschap naar zijn behoefte.
De bezoeker krijgt niet alleen een historische verhandeling maar krijgt de ontwikkeling van de binnenvaart te zien vanuit het perspectief van de schippers
en hun belevenissen in de verschillende fasen van de
geschiedenis. Scheepsmodellen, kaarten, filmpjes en
persoonlijke attributen illustreren de thema’s.
Het verhaal van de scheepsmotoren en het effect
ervan op de scheepvaart krijgt een eigen vaste plek in
de Zandaak.
4.5.3 Vreeswijk als epicentrum van de binnenlandse scheepvaartontwikkeling
Door de centrale ligging in het land maakt Vreeswijk
alle ontwikkelingen in de scheepvaart mee. Landschappelijk, economisch en sociaal. Deze voorbeelden van de ontwikkeling van de binnenvaart zijn dus
ook dichtbij te vinden.
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4.5.4 Ambachten
In de geschiedenis van de scheepvaart zijn vele mooie
ambachten van essentieel belang geweest voor de
ontwikkeling. Timmerlieden, smeden, zeilmakers,
mecaniciens en ijzerwerkers maakten de binnenvaart
mogelijk. Scheepswerven in het algemeen en onze eigen werkende werf in het bijzonder maakte onderdeel
uit van de industrie die de binnenvaart werd. Hoewel
het zwaartepunt van het verhaal op de Museumwerf
ligt bij de bouw en restauratie van de ijzeren binnenvaart in de periode 1850-1950 zijn ook oudere ambachten te zien en te beleven. Het verhaal van de ambachten maakt het mogelijk voor het publiek om zelf
te ervaren hoe het er in de verschillende tijden aan
toe ging. Er zijn interactieve opstellingen en op vaste
momenten demonstraties van ambachtelijk werk. De
medewerkers van de Museumwerf zijn herkenbaar aan
ambachtelijke kledij en gaan het gesprek aan met de
bezoekers.
4.5.5 Wisseltentoonstelling
Een deel van het museum is ingericht als plek voor
steeds wisselende thema’s die één van de drie
hoofdthema’s verder uitdiept. Er kan dan tijdelijk
bijzondere aandacht zijn voor een bepaalde periode
van de binnenvaart (hoe ging het in de oorlog, wat
gebeurde er in de oliecrisis etc), een speciaal thema
(zand en grindwinning, baggeren), bijzondere ambachten (zeilmaken, touwindustrie, motoren) of speciale geografische ontwikkelingen (speciale sluizen
en kanalen). Een wisseltentoonstelling staat steeds
ongeveer één jaar.
4.5.6 Actualiteit
Een speciale hoek wordt ingericht voor een steeds
wisselend informatiepaneel met in principe vergelijkbare thema’s. Het informatiepaneel kan snel gewisseld worden en kan dus snel aangepast worden aan
de actualiteit, bijvoorbeeld als er iets in het nieuws is
betreffende een binnenvaartthema of als er een lezing
of cursus aanleiding geeft voor een klein exposé over
dit onderwerp.

4.6 Activiteiten
De inhoudelijke boodschap van het museum versterken we met diverse activiteiten die voor het publiek
een extra aanleiding zijn om het museum te bezoeken
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4.6.1 Lezingen
Vier keer per jaar is er op een zondagmiddag een lezing over een thema uit de binnenvaart. Dit hoeft niet
altijd historisch te zijn hoewel ons dit natuurlijk wel
goed past. Waar mogelijk wordt een lezing begeleid
door een actueel informatiepaneel in de tentoonstelling. Na afloop maken we altijd een samenvatting
van de lezing op de website en/of een publicatie in de
nieuwsbrief.
4.6.2 Cursussen
Ambachtelijke en aan de scheepvaart verwante sociale activiteiten zorgen ervoor dat bezoekers kunnen
participeren en dragen bij aan het behoud van het immaterieel erfgoed. Te denken valt aan lassen, smeden,
zeilenmaken, touwsplitsen, modelbouw etcetera. Er
zijn jaarlijks diverse cursussen in samenwerking met
deskundige docenten.
4.6.3 Evenementen
Jaarlijks is er minstens één grootschalig inhoudelijk
maritiem evenement op de Museumwerf. Daarnaast
faciliteren we waar mogelijk andere culturele activiteiten in Nieuwegein

4.7 Educatie en speciale doelgroepen
Jongeren interesseren voor het thema binnenvaart en
het levend houden van het cultureel erfgoed is een belangrijke activiteit voor het museum. Elke leerling uit
Nieuwegein komt in zijn schoolcarrière in aanraking
met het lesprogramma “schipperskind”
Speciaal voor ouderen organiseren we jaarlijks een
bezoek aan de Museumwerf voor één van de zorginstellingen uit de regio.
Techniekeducatie is een interessante optie voor de museumwerf om samen met het veld verder uit te werken.
Veel scholen hebben geen geschikte techniekprogramma’s en voor belangenverenigingen in de metaal
kan het interessant zijn om met de Museumwerf
Vreeswijk een programma te ontwikkelen. Zo zou de
museumwerf een lesprogramma kunnen aanbieden
waarbij kinderen met dunne plaatjes metaal leren
knippen / buigen / solderen en zo een bootje maken.
De modellen van de schepen staan op de helling zodat
de kinderen kunnen kijken hoe een schip er van onderen en van opzij uit ziet.
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5. pR & MaRketing

5.1

Omgevingsanalyse

Om een goed beeld te krijgen van de positie van de
Museumwerf Vreeswijk is het van belang te onderzoeken in welke omgeving het museum zich bevindt.
Hieronder zijn de belangrijkste collega’s / concurrenten kort beschreven.
5.1.1 Binnenvaartmusea
Er zijn in Nederland nog meer plekken waar de historie van de binnenvaart in een museale setting wordt
gepresenteerd.
In Dordrecht is een museum en documentatiecentrum ingericht op het binnenschip de Rene Siegfried.
Het is een groot schip met een aardige presentatie van
modellen, foto’s en verhalen. De betrokken vereniging “de binnenvaart” geeft ook een magazine uit en
heeft goede contacten in de sector. Het is een logische
partner om mee samen te werken. In Maasbracht is het
Maas- en binnenvaartmuseum. Sinds dit jaar werken
deze de beide musea in Maasbracht en Dordrecht samen en is een fusie niet uitgesloten.
In Groningen heeft het Noordelijk scheepvaartmuseum een uitgebreid verhaal over de noord-nederlandse scheepsbouw en scheepvaart. En in Veendam
heeft het veenkoloniaal museum een afdeling over de
binnenvaart.
5.1.2 Maritieme musea
Er zijn heel veel musea in Nederland die de rijke
scheepvaart en visserij geschiedenis belichten. Dit
varieert van de twee grote scheepvaartmusea in
Rotterdam (Martiem Museum) en Amsterdam (Het
Scheepvaartmuseum) tot de strandjuttersmusea die
langs de kust en op de eilanden veel te vinden zijn.
Deze musea vormen samen een belangrijke schakel in
het toerisme en vertellen samen heel veel verhalen uit
de geschiedenis maar zijn niet georganiseerd.

5.1.3 Historische werven
Een aantal historische scheepswerven heeft een publieksfunctie gecombineerd met (ambachtelijk) werk
aan schepen. Voorbeelden zijn het Havenmuseum in
Rotterdam, Museumwerf Kromhout in Amsterdam en
Museumwerf Wolthuis in Sappemeer. De omvang en
het bereik van deze werven is heel verschillend. Het
havenmuseum trekt ruimt 100.000 bezoekers per jaar
een heeft een grote vaste staf met medewerkers en
bijna 200 vrijwilligers. De jaarlijkse subsidie van de
1 miljoen euro van de gemeente Rotterdam staat onder druk. Kromhout en Wolthuis zijn qua organisatieomvang beter vergelijkbaar met de Museumwerf.
5.1.4 Erfgoed Nieuwegein
Binnen Nieuwegein zijn er drie erfgoedinstellingen
actief. Naast de Museumwerf Vreeswijk zijn dat de
Oudheidskamer Vreeswijk (die zich binnenkort zal
presenteren als “het Vreeswijks Museum” en museum
/ oudheidkundige vereniging De Warsenhoeck.
De Oudheidskamer heeft een mooie collectie
objecten en foto’s uit de Vreeswijkse geschiedenis.
Door de scheepvaartgeschiedenis hebben ze ook veel
objecten die kunnen bijdragen aan de verhaallijnen
die de Museumwerf Vreeswijk presenteert. Daarom is
samenwerking van groot belang en moet voorkomen
worden dat de twee musea elkaar als concurrenten
zien. De oudheidkundige vereniging heeft een waardevolle groep onderzoekers en een eigen expositieruimte waar in een heel breed spectrum tentoonstellingen uit de geschiedenis van Nieuwegein te bekijken
zijn. Er zijn ook kunsttentoonstellingen en er is een
nauwe samenwerking met het naastgelegen natuurkwartier. De samenwerking tussen de drie erfgoedinstelling is prima en de gemeente stimuleert dat ook
door steeds meer de erfgoedinstellingen gezamenlijk
aan te spreken op financiën, beleid en doelstellingen.
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5.1.5 Regio
In de regio Lekstroom zijn nog enkele musea en zijn
er mogelijkheden voor samenwerking. De afgelopen
jaren hebben het stedelijk museum Vianen en stadsmuseum IJsselstein al samengewerkt met de musea
in Nieuwegein. In de stad Utrecht zijn veel musea te
vinden die samenwerken in het verband MuseaUtrecht. Het Centraal Museum, het Dick Brunahuis, het
Geldmuseum, het Catharijneconvent, het Universiteitsmuseum, Sterrenwacht Sonnenborgh, Museum
Speelklok, het Utrechts Archief, de Domtoren en het
Spoorwegmuseum werken samen in een PR- en Marketing verband en hebben een gezamenlijke stichting
dat werkt aan de positionering en profilering. De
andere Utrechtse musea (Kasteel de Haar, Volksbuurtmuseum wijk C, museum Slot Zuylen, museum van
Zuilen, Museum Malaku en het kruideniersmuseum)
vallen geografisch of vanwege hun omvang buiten dit
verband.
De provinciale Utrechtse musea zijn verenigd in de
Vereniging Utrechtse Musea. Dit zijn bij elkaar 56 musea waaronder de Museumwerf Vreeswijk.
Géén van de overige Utrechtse musea richt zich op
scheepvaart, hoewel er bijvoorbeeld wel raakvlak is
met het touwmuseum in Oudewater.
5.1.6 Lokale en sociale functie
De Museumwerf Vreeswijk heeft een sterke hechting
aan lokale gemeenschap. Dit vertaald zich in veel
actieve vrijwilligers, maar ook in het faciliteren van
allerlei lokale en sociale activiteiten. Dat varieert van
cursussen die gebruik maken van de voorzieningen
tot ontvangsten voor het gemeentebestuur. Het is
vanzelfsprekend dat lokale verenigingen kunnen
vergaderen of verzamelen op het werfterrein of in
één van de zalen. De relatie met buurtbewoners vergt
continue aandacht om de verhouding tussen overlast
en positieve bijdrage op de leefbaarheid van de wijk in
evenwicht te houden.
Het is ook vanzelfsprekend dat de museumwerf
beschikbaar is voor allerlei sociale arbeid zoals de inzet van taakstraffers, re-integrerende Nieuwegeiners
en zelfs stages voor diverse opleidingen.

5.2 Doelgroepen voor de Museumwerf
Vreeswijk
De Museumwerf is een aantrekkelijke bestemming
voor gezinnen die op zoek zijn naar een leuk, cultu-
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reel dagje uit. Ze komen uit de regio en hebben interesse in geschiedenis en in ons cultureel erfgoed.
Voor schoolgroepen uit de regio is de Museumwerf een mooie manier om buiten het klaslokaal om
kennis te maken met de geschiedenis van hun eigen
omgeving. Bovendien kunnen ze zo kennismaken
met bijzondere ambachten en de techniek van een
scheepswerf.
Voor toeristen is de Museumwerf een prachtige
plek om een stukje van de Nederlandse identiteit te
ervaren en te begrijpen.
Voor alle liefhebbers van scheepjes en het
maritieme is een bezoek aan de Museumwerf dé
gelegenheid om de rol van de binnenvaart te leren
waarderen.

Geïnteresseerd in geschiedenis

Toeristen
Transport en logistiek
Regio/provincie
Scheepvaart

De verschillende doelgroepen zijn op verschillende
manieren te benaderen en in te delen in verschillende
motieven waarom ze naar de Museumwerf Vreeswijk
zouden kunnen komen:
Geografisch
– toeristen die de regio bezoeken
– bewoners / gezinnen uit de regio die een cultureel
uitje willen ondernemen
– bewoners / gezinnen van Nieuwegein die geïnteresseerd zijn in geschiedenis
– bewoners / gezinnen van Vreeswijk die geïnteresseerd zijn in hun cultureel erfgoed
– scholen uit de buurt die een educatief programma
buiten de deur willen doen
Inhoudelijk
– personen met een interesse in geschiedenis
– personen met belangstelling voor transport en logistiek
– personen met belangstelling voor alles wat met
scheepvaart te maken heeft
– personen met belangstelling voor alles wat met de
binnenvaart te maken heeft
– personen met passie voor schepen / motoren
– personen met interesse in oude ambachten
zakelijk
– eigenaren van schepen
– eigenaren van historische schepen
– eigenaren van historische binnenvaartschepen
– eigenaren van varende monumenten

Eigenaren historische schepen

Vreeswijk

Nieuwegein

Scheepseigenaren

Alle Nederlanders
Doelgroep geografisch

Doelgroep inhoudelijk

In de drie voornaamste doelgroepen die we definiëren zit overlap. Dat zijn dus potentiele bezoekers die
we meervoudig aanspreken en daarmee eenvoudiger
kunnen overhalen tot een bezoek.
Bijvoorbeeld: toeristen die geïnteresseerd zijn in
de scheepvaart of die zelf eigenaar zijn van een schip
zullen eerder een bezoek aan de Museumwerf Vreeswijk overwegen dan toeristen die geen binding hebben met de scheepvaart. Bewoners uit de regio zullen
naarmate ze dichterbij wonen en meer geïnteresseerd
zijn in geschiedenis of scheepvaart de Museumwerf
ook gemakkelijker weten te vinden.
De ultieme doelgroep is daarmee een bewoner van
Vreeswijk, die geïnteresseerd is in scheepvaart, wellicht
zelf een schip heeft of familiebanden met een schippers heeft en die een cultureel uitje wil ondernemen.
Ook voor het werfbedrijf zitten de beste klanten
dichtbij: eigenaren van historische schepen uit Vreeswijk of de regio zullen eerder onze helling bezoeken.

Doelgroep zakelijk

Hoeveel bezoekers zou de Museumwerf jaarlijks
kunnen trekken?
Om die vraag te beantwoorden hebben we een analyse
gemaakt van de beschreven doelgroepen, onze bekendheid bij die doelgroep en de frequentie waarmee
bezoekers uit die doelgroep ons museum zouden kunnen bezoeken.
Door PR & Marketingactiviteiten te richten op deze
parameters is het bereik en de frequentie van het
bezoek positief te beïnvloeden. Het moet echter
zonder meer mogelijk zijn om in 2017 meer dan
10.000 bezoekers per jaar aan de Museumwerf te
binden.

5.3 Positioneringsformule
Een positioneringformule is een zin waarin alle factoren van een merk positionering gecombineerd
worden.
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% kans

aantal
bezoek

potentieel

aantal

bereik

per 10 jaar

per jaar

toerisme binnenlands

8.000.000

0,5

0,1

400

toerisme internationaal

2.800.000

0,5

0,01

14

bewoners / gezinnen uit de regio

1.500.000

10

0,1

1500

61.000

50

1

3050

bewoners / gezinnen van Vreeswijk

3.500

80

5

1400

scholen (leerlingen) uit de regio

5.000

75

1

375

Potentieel bereik museumwerf per doelgroep

Iedereen in de regio
kent Museumwerf Vreeswijk
als dé plek voor een
leuke middag uit.

Geografisch

bewoners / gezinnen van Nieuwegein

binnenvaart

persoonlijk

Je ontdekt bij ons
de geschiedenis van
de binnenvaart

beleving

6.739

5.4.2 Openingstijden museum
droom
eigen maken meer
Om de ambitie waar te kunnen
regulier
waarde
bezoek te trekken zal het museum een consistentere
openingstijd moeten realiseren. De seizoensgebonden “winterslaap” zal verdwijnen en het museum
zal het hele jaar door open gaan van woensdag t/m
zondagmiddag (13:00-17:00). De bezetting met vrijwilaspiratie
ligersaspiratie
maakt de openstelling
beloftekwetsbaar, wellicht zijn
waarde
waarde
er mogelijkheden om met inzet van sociale medewerkers toch
een ruimere openstelling te realiseren.
anker
anker
waarde

Inhoudelijk
personen met een interesse in geschiedenis

800.000

3

0,1

240

personen met belangstelling voor transport en logistiek

200.000

5

0,1

100

1.000.000

2

1

5000

personen met belangstelling voor de binnenvaart

10.000

25

2

500

personen met passie voor schepen / motoren

10.000

25

1

250

personen met interesse in oude ambachten

50.000

5

1

250

personen met belangstelling voor scheepvaart

ambachtelijk

historisch

Iedereen in de regio kent de Museumwerf Vreeswijk als dé plek
voor een leuke middag uit.

finieerde doelgroepen waarbij in eerste instantie de
lokale en regionale bezoekers bereikt moeten worden.

waarde

5.4.3 Theehuys
Het Theehuys zal in het weekend structureel open zijn
voor publiek en op de overige momenten en in de
avonduren voor groepen en ontvangsten. De ontvangsten hebben altijd een inhoudelijk component als een
rondleiding, lezing of presentatie.

6.340
zakelijk
eigenaren van schepen

310.000

5

0,1

155

eigenaren van historische schepen

1.800

25

0,5

22,5

eigenaren van historische binnenvaartschepen

1.000

35

1

35

700

35

2

49

eigenaren van varende monumenten

262
13.3 41

totaal bezoekerspotentieel
correctie voor overlap tussen de doelgroepen

0,8

Voor de Museumwerf Vreeswijk wordt de ingevulde
positioneringformule als volgt:
“voor de bezoekers is de Museumwerf Vreeswijk een
leuk en interessant cultureel uitje omdat je er kunt beleven hoe een scheepswerf werkt en kunt ontdekken
hoe de ambachtelijke binnenvaart vroeger was. ”

gio
eswijk
en
t.

beleving

eigen
waarde

aspiratie
waarde
anker
waarde

belofte

droom

aspiratie
waarde
anker
waarde
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10.6 72

Om het merk Museumwerf Vreeswijk wat verder uit te
werken hebben een brandhouse uitgewerkt:

5.4 Publiek
Om goed te kunnen werken aan een PR-plan voor
de verschillende doelgroepen moet de Museumwerf
Vreeswijk zijn eigen publiek beter leren kennen.
Daarom is een bezoekersonderzoek wenselijk. Dit
bezoekersonderzoek zal worden uitgevoerd in 2012
en geeft een nader inzicht in de herkomst en waardering van onze bezoekers. In de bijlage de concept
vragenlijst.
5.4.1 Bezoekersaantallen
De Museumwerf heeft de ambitie om te groeien in het
publiek, vooral in het reguliere bezoek. De ambitie
is om 10.000 bezoekers te bereiken in 2015 en 15.000
bezoekers in 2018. Om dat te bereiken zullen we een
actieve campagne moeten voeren in de eerder gede-
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6. collectie

Een museum is eigenlijk per definitie pas
een museum als er ook een collectie aanwezig is. Je zou kunnen zeggen dat de werf
zelf met alle instrumenten de basis van
die collectie al vormt. Daarnaast zijn er de
schepen en scheepsattributen. Ook zijn
er inmiddels al aardig wat objecten, documenten, boeken en geschriften, die ten
grondslag liggen aan de historische missie
van de Museumwerf Vreeswijk en die de
middelen vormen voor het bieden van inzicht, kennis en kunde t.a.v. de historische
binnenvaart in Nederland.
De collectievorming moet daarom dienstig zijn aan
het realiseren van de doelstelling van de Museumwerf
Vreeswijk. Een collectiebeleidsplan (CBP) wil daarom
een inhoudelijk kader bieden voor het openstellen en
beheren van die middelen ten gunste van de toegankelijkheid, het goed functioneren, het overzichtelijk
beheer, het verzamelen en benutten t.b.v. van zowel
exposities als t.b.v. behoudswerkzaamheden.
Naast de strategische redenen zijn er ook praktische redenen voor een CBP: in de afgelopen jaren
zijn er steeds objecten, boeken en geschriften aan de
museumwerf ter beschikking gesteld. Per object is wel
duidelijk wat geschonken was, wat geleend en wat in
bruikleen, maar het overzicht is algauw verdwenen.
Ook naar leners en schenkers moet de museum
haar collectiebeleid kunnen uitleggen.
Een derde reden ligt in het stadium, waarin de
museumwerf zich bevindt: de opbouwfase is achter
de rug en een verdere uitbouw en professionalisering
is nu aan de orde. Daarin mag het collectiebeleid niet
langer ontbreken.
En tenslotte: neemt de museumwerf haar historische
taak waar dan zal zij, zoals ook in het beleidsplan
is vastgelegd, ook met partner organisaties willen

samenwerken en uitwisselen. En daarvoor is het ordenen en toegankelijk maken van de collectie een beslissende voorwaarde.
Door een duidelijk omschreven verzamelbeleid zal
de groei van de collectie beter gecontroleerd kunnen
worden, waarbij de inhoudelijke samenhang van het
geheel gewaarborgd blijft. Daardoor kan de collectie
immers tot beheer- en beheersbare omvang worden
gebracht. Dit maakt bovendien een beter inzicht in de
inhoud het belang van de collectie als geheel, maar
ook van de deelcollecties en de individuele objecten
mogelijk. Verder zal in het beleidsplan worden aangegeven hoe de collectie voor verschillende doeleinden
gebruikt kan gaan worden, zowel voor typisch museale als voor onderwijs en onderzoek. Het collectiebeleidsplan moet het inhoudelijk kader bieden waarbinnen hier aan kan worden gewerkt.

6.1 Doel
Het doel van het collectiebeleidsplan is, om binnen de
museumwerf Vreeswijk te beschikken over een centrale en digitale opslag van gegevens, die
– dient als gemakkelijk toegankelijke documentatie,
die dagelijks geraadpleegd kan worden;
– dient als bron voor bewijslast;
– een basis kan vormen voor onderzoek naar de
historische ontwikkeling van de museumwerf;
– een bron van inspiratie is voor het vinden van
thema’s voor exposities over de historische binnenvaart.

6.2 Positionering van de collectie
De Museumwerf Vreeswijk heeft de pretentie, om uit
te groeien tot “een centrum van de historische, Nederlandse binnenvaart”.
Daarvoor werkt het samen met andere musea en
met behoudsverenigingen. Zo zijn de collecties en
verzamelde verhalen van de Oudheidskamer Vreeswijk
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en museum / oudheidkundige vereniging De
Warsenhoeck zeer waardevol voor het verhaal van
De Museumwerf.
Ook individuele eigenaren van historische schepen hebben de behoefte om informatie in te winnen
en moeten op een geordend archief kunnen rekenen.
Met deze personen en organisaties zal een uitwisseling van gegevens en informatie nodig zijn, om deze
pretentie waar te maken.
De collecties van het museum spelen een belangrijke
rol in de museumpresentaties en andere publiekgerichte activiteiten (bijvoorbeeld websites). Hierbij
staat de wisselwerking object-verhaal centraal. De objecten dragen talrijke verhalen in zich die, afhankelijk
van de context waarin ze worden geplaatst, zichtbaar
worden. Ze functioneren vooral als illustraties bij verhalen over historische binnenvaart: hoe zag de binnenvaart en in het verleden uit, welke economische
functie had die, hoe leefden binnenschippers op hun
schepen etc. Uitgangspunt daarbij is dat de objecten
altijd uitnodigen om het verhaal van de gebruiker

daarvan aan het woord te laten zodat de menselijke
maat in de presentaties altijd terug te vinden is.

6.3 Vervolgstappen en acties
Als eerste zal de Museumwerf Vreeswijk een collectie-inventarisatie maken van de huidige aanwezige
historische bedrijfswerktuigen, schepen, foto’s,
boeken en archiefstukken en objecten uit de scheepvaartgeschiedenis. Deze zullen worden gefotografeerd en ontsloten middels een in de museale sector
standaardmethodiek en in collegiaal overleg met de
collega’s van Het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Het collectiesysteem zal worden ingericht in AdLib en
er zal gewerkt worden volgens een standaard systematiek zoals de Dublin Core waarbij gestandaardiseerde
velden worden ingevoerd met standaardlijsten zodat
optimale uitwisseling mogelijk is met andere musea
en instituten.
Tegelijkertijd zal de conservator uitgangspunten
formuleren waaraan nieuwe aanwinsten kunnen worden getoetst en waar door gericht verzamelen op kan
worden ingezet.

7. peRsonele en financiële
Middelen

7.1

Organogram
Bestuur
Stichting Museumwerf Vreeswijk
Bestuur
Stichting Vrevia

Directie
Directeur (0,5 fte)
Werfbaas(1,0 fte)

Vrevia
Coördinator (0,4 fte)
Schippers Swets ODV
Onderhoud schip

Werkbedrijf
2 ijzerwerkers/lassers (1,0 fte)
ZZP’ers
Sociale arbeid
Schoonmaak
Meerjarig onderhoudsprogramma

Team Collectie
Coördinator/conservator (vw)
Medewerkers digitalisering (vw)

Opleiding De Pels

Museumhaven
1 Coördinator/havenmeester (vw)
3 Brugwachters (vw)

Schouwcommissie

Schepen liggers haven
Schepen eigen collectie
Schepen werkvoorraad/projecten

De organisatiestructuur van de Museumwerf zal beter
aan moeten sluiten bij de gewenste kernactiviteiten.
Daarom worden er drie kernteams samengesteld met de
taken Ondersteuning, Presentatie/educatie en Collectie. De verschillende teams kennen vrijwillige medewerkers, met
steeds voor clusters van taken een coördinator die het
cluster vertegenwoordigt in het coördinatorenoverleg.
7.1.1 Bestuur Stichting museumwerf
Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid
en bestaat uit 4-6 vrijwillige maatschappelijk
betrokken bestuurders.
7.1.2 De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het
beleid.
7.1.3 Het Team Ondersteuning bestaat uit vrijwilligers die zorgen voor de randvoorwaarden om
de Museumwerf als publieksvoorziening goed
te laten functioneren.
7.1.3.1 De Coördinator Horeca zorgt samen
met de medewerkers Theehuys voor de
openstelling van het Theehuys op zoveel
mogelijk openingsdagen en voor de museale ontvangsten.
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Team Presentatie/educatie
Coördinator/tentoonstellingen (vw)
vaste presentatie
projectteam wisselexposities
actualiteit
Coördinator activiteiten (vw)
Medewerker lezingen (vw)
Medewerker cursussen (vw)
Medewerker evenementen (vw)
Coördinator bezoek (vw)
Medewerker receptie (vw)
Rondleiders (vw)
Medewerker educatie (vw)
Coördinator PR & Marketing (vw)
Medewerker website (vw)

Team Ondersteuning
Coördinator horeca (vw)
Medewerkers Theehuys (vw)
Coördinator activiteiten (vw)
Coördinator terrein (vw)
Medewerkers terrein (vw)
Coördinator werkplaatsen (vw)
Medewerkers houtwerkplaats (vw)
Medewerkers instrumentenmakerij (vw)
Medewerkers metaal (vw)
Medewerkers organisatie/
Administratie (vw)

7.1.3.2 De Coördinator terrein zorgt samen met
een aantal medewerkers (waaronder
sociale medewerkers zoals taakstraffers,
reïntegratie medewerkers e.d.) voor de
orde en netheid van het complex
7.1.3.3 De Coördinator werkplaatsen zorgt voor
de bezetting van de ijzerwerkplaats, de
houtwerkplaats en de instrumentmakerij en voor de werkvoorraad aan interne
en externe klussen die de vrijwilligers
ten behoeve van de publiekstaak of het
werfbedrijf uitvoeren.
7.1.3.4 De kantoormedewerkers zorgen voor
de administratie en organisatie van de
bedrijfsvoering en de projecten
7.1.3.5 De professionele inzet ten behoeve van
de bedrijfsvoering door ZZP’ers en opdrachtnemers wordt door de werfbaas
gecoördineerd.
7.1.4 Het team Presentatie/educatie zorgt voor de
publieksgerelateerde activiteiten.
7.1.4.1 De Coördinator tentoonstellingen heeft
een museale achtergrond of belangstel-
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ling en zorgt samen met inhoudelijke
vrijwilligers voor de samenhang in de
vaste presentatie en de aanwezigheid
van actuele onderwerpen in de tentoonstelling. Hij/zij zorgt ook voor een
projectteam dat jaarlijks een wisseltentoonstelling voorbereid en daarvoor
een planning maakt.
7.1.4.2 De Coördinator activiteiten zorgt samen
met enkele vrijwilligers voor het lezingenprogramma de cursussen en evenementen.
7.1.4.3 De Coördinator bezoek zorgt met de
gastheren en vrouwen, rondleiders en
de educator voor de dagelijkse openstelling en inhoudelijk ontvangst en begeleiding van groepen.
7.1.4.4 De Coördinator PR & Marketing zorgt
voor de uitvoering van het PR- en Marketingplan en draagt bij aan de naamsbekendheid van de Museumwerf door
perscontacten en berichten. Sociale
media en website horen daar ook bij.
7.1.5 Het team Collectie draagt bij aan de collectievorming volgens het vastgestelde collectiebeleid en coördineert de activiteiten voor het
behoud en beheer van de collectie.
7.1.5.1 De conservator is de coördinator van de
collectiegerelateerde activiteiten. De
conservator begeleidt de medewerkers
digitalisering en de behoudsmedewerkers. Omdat de schepen ook als belangrijke materiele aspecten van het verhaal
van de binnenvaart worden gezien is de
conservator ook contactpersoon voor
de schouwcommissie en voor de interne
scheepsprojecten en restauratieprojecten.
7.1.6 De Museumhaven heeft een eigen coördinator in de Havenmeester. De Havenmeester
zorgt voor het contact met de vaste liggers in
de Museumhaven maar ook voor de historische
passantenhaven in het oude dorp. De havenmeester coördineert de brugwachters en voert
samen met de werfbaas het toegangsbeleid van
de gemeente en de Museumwerf uit.
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7.1.7 Het Werfbedrijf is dat deel van de Museumwerf
waar gewerkt wordt aan historische schepen
(zie hoofdstuk 4.4). De professionele krachten
worden aangestuurd door de werfbaas. De werfbaas zorgt ook voor de acquisitie en de planning en uitvoer van de werkvoorraad en contact
met klanten.
7.1.8 De conform de met de stichting Vrevia overeengekomen managementtaken ten behoeve
van het voet-fietsveer worden uitgevoerd door
de coördinator Vrevia. De onderhoudstaken
aan het schip worden door het werfbedrijf uitgevoerd.
7.1.9 De Museumwerf treedt op als huisbaas voor de
opleiding van De Pels; het woonhuis en de vaste
liggers.

7.2

Vrijwilligersbeleid

Vrijwel alle uitvoerende taken worden uitgevoerd
door vrijwilligers. Dit vergt een bijzondere houding
van de organisatie. Door de gekozen organisatiestructuur met 10 coördinatoren is er veel direct en laagdrempelig contact tussen de Museumwerf en de vrijwilligers. Eén van de coördinatoren treedt op als vrijwilligerscoördinator die een intakegesprek doet met
potentiele nieuwe vrijwilligers. De vrijwilliger wordt
vervolgens geplaatst in één van de teams waarna de
betreffende coördinator het contact onderhoudt en
zorgt voor reflectie en jaarlijkse evaluatie.

7.4 Meerjarenbegroting
Uitgangspunt bij de meerjarenbegroting is dat hij sluitend is en de ambities van het beleidsplan mogelijk
maakt. De werf en helling-exploitatie moet positief
zijn en er moet voldoende budget vanuit de reguliere
inkomsten gegenereerd worden voor de reguliere
museale exploitatie, inclusief een PR budget van €
10.000, € 10.000 voor de activiteiten en € 5.000 voor
wisseltentoonstellingen, totaal € 25.000.

Meerjarenbegroting (prijspeil 2012, niet geïndexeerd)
Lasten

2012

2013

2014

2015

2016

1. Personeel

215.000

215.000

215.000

215.000

215.000

2. Huisvesting

90.000

85.000

85.000

85.000

85.000

3. Afschrijvingen

20.000

20.000

22.000

25.000

25.000

4. Museale activiteiten

15.000

14.000

19.000

22.000

25.000

5. Algemeen / overig

67.500

80.000

80.000

80.000

80.000

6. Projecten

30.000

20.000

75.000

75.000

20.000

Totaal

437.500

434.000

496.000

502.000

450.000

Baten

2012

2013

2014

2015

2016

7. Exploitatie werf / Vrevia

200.000

212.000

214.500

216.000

217.500

8. Subsidie Gemeente Nieuwegein

147.000

137.440

137.000

136.500

135.000

25.000

20.000

75.000

75.000

20.000

5.000

5.000

5.500

6.000

6.500

11. Opbrengsten museale ontvangsten en huur

12.500

17.060

19.000

20.500

21.000

12. Opbrengsten theehuys

9. Fondsen en sponsors
10. Opbrengsten bootsmaatjes

42.500

42.500

45.000

48.000

50.000

13. MOP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

14. Overige inkomsten

5.500

0

0

0

0

437.500

434.000

496.000

502.000

450.000

Totaal

ad. 1 De personeelskosten inclusief Vrevia exploitatie en
ingehuurde arbeid werf.
ad. 2 Betreft oa. huur aan Gemeente Nieuwegein en gebruikersonderhoud.
ad. 3 Betreft diverse investeringen, oa. in voorzieningen
en veiligheid die meerjarig afgeschreven worden.
ad. 4 De museale activiteiten vergen de komende jaren
meer inzet PR en vrijwilligersvergoedingen (oa.
coördinatoren).
ad. 5 Hierin is ook opgenomen de inkoop van de werf en
het theehuys en de algemene kosten.
ad. 6 Betreft aanpassingen aan de vaste opstellingen,
tentoonstellingsprojecten en scheepsprojecten.
ad. 7 Resultaat van de helling / haven / bruggen en veerdienst Vrevia.

ad. 8 De subsidie van de Gemeente Nieuwegein wordt
taakstellend en neerwaarts bijgesteld.
ad. 10
ad. 11

ad. 12

ad. 13

cierd worden met fondsen en sponsors.
De opbrengst uit donateurs kan stijgen met de toegenomen activiteiten en werving bedrijfssponsors.
Opbrengsten publiek, woonhuis, verhuur ed. Extra
bezoekers moeten ook voor extra inkomsten zorgen.
Het meerjarig onderhoudsprogramma is vastgelegd
in een onderhoudsplan met een vaste vergoeding
en uitgaven (uitbesteed eigenaarsonderhoud).
Eind 2012 wordt er in opdracht van de Gemeente
Nieuwegein een nieuw meerjarig programma opgesteld.

Toelichting op projecten in bijlage 3.

De aanpassingen aan infrastructuur en vaste opstelling binnen en buiten moeten uit externe fondsen
opgebracht worden. Daarvoor moet € 150.000 aan
extern geld geworven worden om de vaste opstelling
te vernieuwen en de gewenste aanpassingen aan haven en werfbedrijf mogelijk te maken.
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Bijlage 1
puBlieksondeRzoek
dooR exteRn BuReau
Concept vragenlijst bezoekersenquête Museumwerf Vreeswijk

A. Bezoek aan het museum
1.

Is dit de eerste keer dat u de Museumwerf Vreeswijk bezoekt?
∏ Ja
∏ Nee, mijn laatste bezoek was ____ maanden geleden

2.

Op grond van welke informatie bent u vandaag naar de Museumwerf Vreeswijk gekomen?
(meerdere antwoorden mogelijk), selectie maken!
∏ excursie
∏ eerder bezoek in verband met school of studie
∏ eerder bezoek op eigen initiatief
∏ informatie van vrienden, kennissen of familie
∏ informatie van school of opleiding
∏ een artikel in een krant of tijdschrift

∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
3

een advertentie of ‘ladder’ in krant of tijdschrift
informatie op regionale radio of tv
informatie op de landelijke radio of tv
een folder uitgegeven door dit museum
een gids voor vakantie en vrije tijd of museumgids
het uithangbord/affiche bij dit museum
affiches elders
door het museum thuisgestuurde informatie
informatie op internet
informatie van een VVV
informatie uit een toeristisch blad
andere dan één van bovengenoemde redenen

Met welke motivatie heeft u de Museumwerf Vreeswijk bezocht? (meerdere antwoorden mogelijk)
∏ ik zocht een uitstapje (in de regio)
∏ ik zocht een uitstapje (dicht bij huis)
∏ ik heb interesse in geschiedenis in het algemeen
∏ ik heb belangstelling voor de scheepvaart
∏ ik heb belangstelling voor de binnenvaart
∏ passie voor schepen / motoren
∏ personen met interesse in oude ambachten
∏ ik ben zelf eigenaar van een schip
∏ anders, nl.___________________
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4.

5.

Wat heeft u bekeken tijdens uw bezoek ? (meerdere antwoorden mogelijk)
∏ de haven
∏ de dwarshelling
∏ het museum binnen
∏ het museum buiten
∏ iets specifieks namelijk …
∏ een speciale activiteit namelijk __ __
∏ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Hoe lang duurde uw bezoek aan de museumwerf?
__ __ uur

6.

Was u alleen of met een groep?
∏ alleen
∏ met __ __ personen

7.

Heeft u vandaag ook Vreeswijk zelf bezocht?
∏ ja
∏ nee, maar ga dat nog wel doen
∏ nee

11. Wat vindt u het meest positief aan de Museumwerf Vreeswijk? (open vraag)

12. Wat kan (eventueel) nog verbeterd worden? (open vraag)

13. Aan wat voor mensen zou u het museum aanraden? (open vraag)

ACHTERGRONDKENMERKEN

8.

Met welk vervoermiddel bent u gekomen?
∏ te voet
∏ op de fiets
∏ met de auto
∏ openbaar vervoer

B. OORDEEL over het MUSEUM
9.

14. Wat is uw leeftijd?
15. Wat is uw geslacht?
∏ Man
∏ Vrouw
16. Vul hieronder de 4 cijfers van uw postcode in:

17. Vul hieronder uw e-mailadres in als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de Museumwerf
Vreeswijk:

Geef een rapportcijfer voor het museum als geheel ___
Datum: __ __ - ____ - __ ______

10. Beoordeel de volgende deelaspecten (5-puntsschaal):
a. de tentoongestelde collectie
b. informatie over het tentoongestelde
c. bereikbaarheid per openbaar vervoer
d. bereikbaarheid met de auto
e. bewegwijzering naar het museum
f.
parkeergelegenheid
g. informatieverstrekking bij de kassa
h. algemene sfeer van het museum
i.
overzichtelijkheid van het gebouw
j.
bewegwijzering in het gebouw
k. klantvriendelijkheid van de museummedewerkers
l.
geschiktheid voor kinderen
m. het aanbod van souvenirs
n. de mogelijkheid om iets te drinken of te eten
o. website
p. ____
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Bedankt etc.
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Bijlage 2
plan van aanpak Beleidsvisie MuseuMweRf vReeswijk
2012-2015
De basis van de beleidsvisie van de museumwerf
vormt het meerjarig beleidsprogramma. De afgelopen
jaren zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die nu
ofwel bestelling van dit programma dan wel nadere
invulling behoeven.
Dit is een bestuurlijke aangelegenheid die los
van de reguliere bestuursvergaderingen zal moeten
plaatsvinden.

Routeplan:
1. Inspiratie opdoen
2. Evaluatie opstartperiode
Museumwerf
3. Intern verdiepen / verbreden
4. verkenning omgeving
5. principekeuzes uitwerken
in strategisch plan
6. uitwerken in plan van aanpak/
jaarplannen

december 2011
januari 2012

Ad 3: Bestuurlijke uitgangspunten
formuleren
Naar aanleiding van de bronnen en inspiratiesessie een benen op tafel moment met het bestuur
waarin de eerste conclusies en richtingen worden
vastgelegd. Daarbij komen per product aan de
orde oa
a. positionering (lokaal / regionaal / nationaal)
b. doelgroep(en)
c. bezoekersaantallen
d. positionering in Nieuwegein
1 sessie met externe begeleiding

Ad 4: Intern verdiepen / verbreden

maart 2012
april 2012
juni 2012
augustus 2012

bespreken met coördinatoren en betrokken vrijwilligers / adviseurs
- 1 sessie intern met bestuur en actief betrokkenen
museumwerf (Ton, Volkert, Marinus, Dirk, Cisca
e.d.), aanvullend met de vrijwilligers.

Ad 1: Inspiratie opdoen

Ad 5: Verkenning omgeving

Gesprek met bestuur museumwerf en enkele deskundigen uit het veld / adviseurs over de stand van zaken
met betrekking tot de belangrijkste pijlers van de
museumwerf: scheepshistorie / functie van de werf en
museaal.
- 1 sessie met externe gasten / introducties en discussie
- Doel: ideeën opdoen en vooruit dromen

stageopdracht Reinwardt academie. Onderzoekje naar
de marktomstandigheden museaal: waar zitten onze
doelgroepen, onze concurrenten en onze partners in
de museale en maritieme sector? Hoe opereren onze
collega’s in Nieuwegein (Warsenhoeck en Oudheidskamer) en hoe relateert ons aanbod zich tot de regionale markt?
- Rapport / presentatie

Ad 2: Terugblikken en evalueren

Ad 6: Principekeuzes uitwerken in
strategisch plan

Met bestuur, vrijwilligers en betrokkenen de doelstellingen van de afgelopen periode evalueren en benoemen wat er goed- en minder goed is gelukt.
- 1 sessie intern met bestuur, coördinatoren en vrijwilligers
- doel: leren, succes markeren, ervaringen delen

Daarbij niet alleen interne maar ook externe factoren
meewegen, zoals beleidsvisies cultuur van de gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht
- 1 sessie bestuur met externe begeleiding
- Stakeholders ook betrekken bij keuzes?
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Ad 7: Uitwerken in plan van aanpak/
jaarplannen
- Te bespreken in regulier AB
Daarna jaarlijks actualiseren en monitoren of de
doelstellingen worden bereikt.
- Bespreken met vrijwilligers en coördinatoren.

Eindproducten:
Rapport:
Rapport:

vernieuwd meerjarig strategisch
beleidsplan Museumwerf Vreeswijk
marktverkenning en omgevingsanalyse Museumwerf Vreeswijk

Bijlage 3
acties nav Beleidsvisie

Later nog te maken: marketingstrategie- en plan
museumwerf
§

actie

2013

2014

4.2

Onderscheid Werkschepen en collectieschepen duidelijk maken voor publiek

2.500

2.500

5.000

4.2

schepen ervaren: westlander te bezichtigen op terrein of in haven

5.000

5.000

10.000

4.2

schip in beweging brengen op het water

2.000

4.2

knopen leren aan een bolder

4.2

boottochtje door de museumhaven met uitleg schepen

500
10.000

30.000

2.500

werkloodsen en helling te bezichtigen door publiek

€ totaal

2.000
20.000

2.500
5.000

5.000

10.000

4.3

scheephuid meten

4.3

spuiten met een drukspuit

2.500

4.3

ijzerwerkloods inrichten zodat demonstraties gegeven kunnen worden

4.4

restauraties stimuleren door samenwerking behoudsverenigingen

4.5.2

vaste opstelling voorzien van verhaal over ontwikkeling binnenvaart

4.5.4

alle (vreeswijkse) scheepsambachten tonen op werfterrein

2.500

2.500

4.5.6

plek voor actualiteit

2.500

2.500

4.6

activiteiten uitbreiden met cursussen

2.500

2.500

2.500

2.500

17.500

17.500
45.000

5.000

5.000

10.000

55.000

2.500

5.000

5.4

uitvoeren bezoekersonderzoek

5.4.1

PR campagne onder doelgroepen lokaal en regionaal

2.500
7.500

5.4.2

openingstijden verruimen

2.500

2.500

5.4.3

openingstijden theehuys verruimen

2.500

2.500

6.3

collectie-inventarisatie maken

2.500

2.500

5.000

6.3

uitgangspunten formuleren verzamelbeleid

p.m.

7

organisatiestructuur aanpassen en coordinatoren werven.

p.m.
20.000
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2016

500

historische passantenhaven in het dorp
4.3

2015

2.500

75.000

12.500

75.000

5.000

25.000

20.000 190.000
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