Samenvatting beleidsplan 2012-2016
Missie en Visie
De missie van ons museum is afgeleid van de ICOM-definitie:
Een museum is een permanente instelling, in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling,
toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst en met als doel de materiële uitingen
van de mens te behouden, wetenschappelijk te onderzoeken, te presenteren en daarover te informeren
voor doeleinden van studie, educatie en ontspanning.
De verzamelingen van ons museum zijn gericht op de geschiedenis van
- de scheepvaart van Friesland
- de water- en ijssport
- de stad Sneek en de Friese Zuidwesthoek
Kort samengevat is onze missie
Het Fries Scheepvaart Museum wil zoveel mogelijk mensen de geschiedenis en cultuur van de Friese
scheepvaart en van Súdwest-Fryslân, laten ontdekken en beleven. Daarbij gaan we uit van
tweerichtingsverkeer: het museum als platform voor het delen van kennis en verhalen.

Een nieuwe rol voor musea – waar staat ons museum
Musea zijn ontstaan als instituten waar iets geleerd kon worden. Aan de hand van de collecties werd er
in musea onderzoek gedaan en werden de resultaten daarvan gepresenteerd aan het publiek. Verheffing
van het volk was een belangrijke drijfveer voor het oprichten van musea. Het museum was een autoriteit
en het delen van de opgebouwde kennis was eenrichtingsverkeer.
Die rol van het museum lijkt te zijn uitgespeeld. Het publiek is steeds beter opgeleid en is mondig
geworden. Via internet kan allerlei kennis gemakkelijk worden verkregen. Voor kennis hoef je dus niet
meer naar een museum. Het museum is al lang geen autoriteit meer. Het gevolg is dat mensen
gemakkelijk vraagtekens zetten bij de noodzaak van musea. De overheid blijft daarin niet achter. Het is
daarom zaak goed na te gaan wat de maatschappij en de overheid van musea verwacht. Wat is de
maatschappelijke relevantie van musea.
Al een aantal jaren doet ons museum publieksonderzoek. Zo weten we wat onze gasten van ons
verwachten, wat ze waarderen en wat ze niet belangrijk vinden. Jaren geleden is ook gekozen voor de
totale openstelling van alles wat wij weten: de collectiedatabase. Het digitale museum is een groot
succes met dagelijks bijna 1.000 bezoekers. Het is geen eenrichtingsverkeer: de bezoekers kunnen hun
verhalen toevoegen aan de voorwerpen of hun kennis met ons delen. Ons museum stelt zich niet op als
autoriteit, maar als platform om kennis te delen.

Een ander kenmerk van musea was dat zij vaak tamelijk solistisch opereerden. Musea concentreerden
zich op de eigen verzameling en op het eigen publiek. Ook dat wordt niet langer door de maatschappij
geaccepteerd. Musea zijn meer en meer bezig de buitenwereld op te zoeken. Als middelgroot museum
deed ons museum dat al veel langer.

Er zijn samenwerkingsverbanden op het gebied van:
Digitalisering
Maritiem Digitaal, Europeana, Ferhalen fan Fryslân
Educatie
Samenwerking met andere cultuuraanbieders in de gemeente en met musea in de provincie
Bedrijfsvoering
Samenwerking met 4 provinciale musea en 16 gemeentelijke musea
Erfgoed
Stichting Oud Sneek, behoud werf Draaisma, behoud vuurtoren Workum, behoud Tjet Rixt
Toerisme
Stadsgidsen, Sneek Promotion, VVV, shuttlebussen, arrangementen

Ons museum wordt door museologen gekenschetst als een netwerkmuseum. Vanuit de verschillende
netwerken weten we goed wat de maatschappij van ons verlangt en spelen we daar op in. Ook op
individueel niveau doen we dat, door te leren van publieksonderzoek. Zo houden we een scherp oog
voor de rol die ons museum speelt voor de samenleving. Dit lijkt misschien allemaal nog wat vaag. Maar
in de volgende hoofdstukken worden het concreet gemaakt.
Hoewel de rol van het museum aan verandering onderhevig is, heeft dat geen consequenties voor visie
van ons museum. Bij de missie zou het aspect "beleven" moeten worden uitgebreid met het aspect
"betrekken". Dat geeft aan dat er geen sprake meer is van eenrichtingsverkeer.

Collectie
Zonder collectie geen museum. De zorg voor de collectie blijft centraal staan. Het verzamelbeleid zal zich
gaan kenmerken door terughoudendheid. Veel deelverzamelingen zijn al representatief genoeg. De
registratie van de collecties is van een uitstekende kwaliteit. Het museum profileert zich hiermee. We
kiezen ervoor deze kwaliteit te handhaven en waar mogelijk nog te verbeteren.
Tijdens de verbouwing zijn de klimaatomstandigheden aanzienlijk verbeterd. Voor de archieven en de
bibliotheekcollectie is een nieuw depot met een klimaatinstallatie gerealiseerde. Oude depots op zolder
zijn opgeheven. Hopelijk wordt het provinciale museumdepot, waar al een aantal jaren over wordt
gepraat, de komende jaren gerealiseerd. Zolang dat niet het geval is wordt depotruimte in Leeuwarden
gehuurd.
De presentatieruimten zijn tijdens de verbouwing grotendeels opnieuw ingericht. Dit zijn geen vaste
presentaties meer. De vitrines zijn zeer flexibel. Andere voorwerpen en onderwerpen kunnen zonder
veel moeite worden gepresenteerd.
Zo groeien we toe naar langzaam wisselende presentaties. Zo blijft het museum zich vernieuwen.
Multimedia zijn vooral geconcentreerd in het kindermuseum. Elders in het museum zijn ook al enkele
presentaties met beeldschermen. Op plekken waar dat nodig is, zullen we dat uitbreiden. De eerste
onderwerpen zijn: scheepssier, scheepsbouw en trekarbeid.
In de sfeer van de tijdelijk exposities hebben we na de verbouwing meer ruimte en meer mogelijkheden.
Hoewel onze gasten voornamelijk komen voor het museum als geheel, willen we toch met aansprekende
tentoonstellingen meer publiek genereren. Het experiment met een kunsthistorische expositie (Siebe
ten Cate) had een veelbelovend resultaat: veel publiciteit, veel nieuwe gasten en positieve reacties.

Collectie – prestatie indicatoren
De groei van de collectie blijft binnen de perken. Per jaar niet meer dan 250 aanwinsten.
Nieuwe aanwinsten worden meteen geregistreerd en gefotografeerd, zodat de kwaliteit van de
collectieregistratie voldoet aan onze hoge kwaliteitsnormen.
De kwaliteit van de fotoregistratie zal in 2014 op het zelfde peil zijn als de registratie van de voorwerpen.
We streven naar de totstandkoming van een provinciaal Kolleksjesintrum.
In 2016 zullen in tenminste drie afdelingen de presentaties zijn veranderd. Zo maken we ons streven
naar langzaam wisselende presentaties waar.
In 2013 zullen multimediale presentaties gerealiseerd zijn in de afdelingen Scheepssier, Scheepsbouw,
Lapkepoepen. In 2015 zullen er dergelijke presentaties zijn in de Ypecolsgakamer en in de IJszaal.
Door de keuze van tentoonstellingsonderwerpen zullen steeds nieuwe publiekssegmenten worden
aangeboord, met als doel verbreding van de publieke aandacht. Daarom zal ook gelet worden op de
potentie van aandacht in de media. Het streven is om minsten eenmaal per jaar nationale persaandacht
te generen voor onze tentoonstellingen. Onderwerpen die op stapel staan:
- Het oudste schip van Friesland (Tirns)
- Het wrak van een Fries kofschip in Danzig (internationaal project met Maritiem Museum Gdansk)
- De grootste chartervloot ter wereld
- De luxe schepen van Vripack

Publiek
In het museum wordt de collectie gebruikt om de verhalen te vertellen. Publiek is dus van wezenlijk
belang in het museum. De manier waarop de voorwerpen de verhalen vertellen wordt steeds
veelvormiger. De laatste jaren is de digitale bezoeker sterk in opmars. Zij zoeken zelf de verhalen bij de
voorwerpen en geven ons hun eigen verhalen terug.
Het is belangrijk te weten wat het publiek van het museum verwacht. Sinds vijf jaar wordt er daarom
publieksonderzoek gedaan. Het blijkt dat ons museum vooral voor toeristen aantrekkelijk is. Ons
museum is in 1938 opgericht als slechtweervoorziening en zo functioneert het 74 jaar later nog steeds.
Het museum spreekt vooral veel MBO-ers aan. De meeste gasten komen niet voor de wisselende
tentoonstellingen maar voor het museum als geheel. Onderzoek in de jaren 2007 en 2008 leerde dat
bezoekers een ruim café en een goede winkel misten. Daar is met de verbouwing van het museum in
voorzien. Als negatief wordt het gebrek aan parkeerruimte ervaren.
Op de vraag waarom mensen ons museum bezoeken wordt opvallend vaak geantwoord: omdat we er
van familie of vrienden positieve berichten over hoorden. Mond op mond reclame is onze belangrijkste
troef in PR en marketing. Gastvrijheid en het creëren van een goed gevoel is daarbij veel belangrijker dan
hoge marketingbudgetten.
De economische spinn-of van het museum is groot. Ons museum levert de regio jaarlijks € 449.000 op.
Wanneer we de bezoekers meetellen die ook voor andere attracties in Sneek komen, dan is dat bedrag
zelfs € 697.000. Niet alleen de overheid, maar ook het bedrijfsleven zal met dergelijke bedragen inzien
dat subsidiëring en sponsoring van het museum geen weggegooid geld is.
Ons museum moet zich niet alleen richten op de watersporttoerist. Ook de cultuurtoerist hebben wij het
nodige te bieden. De Sneker stadsgids fungeren sinds kort onder de paraplu van het museum. Zij zijn de
ambassadeurs van het cultuurtoerisme. Daarbij richten we ons nog meer dan voorheen op
arrangementen met andere cultuurtoeristische attracties.
Het digitale museum is een groot succes. Doordat de gehele collectie online te bekijken is, komen er
dagelijks bijna 1.000 bezoekers. In totaal werden er in 2011 2.2 miljoen pagina's bezocht. Ons museum
profileert zich op nationale schaal met het digitale museum. In samenwerking met andere musea gaan
we verder bouwen aan het digitale platvorm, waar verhalen over de voorwerpen worden verteld. Tal van
initiatieven staan in de steigers: Ferhalen fan Fryslân, Tentoonstelling Gemist, Erfgoed HUB, Digitale
Aginda Fryslân.
Maar liefst 28% van onze bezoekers is jonger dan 12 jaar. Voor hen is het kindermuseum. Vrijwel
dagelijks komen er schoolklassen over de vloer. Tijdens schoolvakanties worden kinderactiviteiten op

touw gezet. Een groot succes, dat echter aanloopt tegen de grenzen van de formatie. Zoveel klassen
moeten worden begeleid, dat er nauwelijks tijd over is om nieuwe programma's samen te stellen.
Het museum is een belangrijke bron van informatie. Er wordt veel onderzoek gedaan in onze bibliotheek
en in de archieven. Voor hen is een goed geoutilleerde leeszaal. Vragen over historische onderwerpen
komen meer en meer via Email binnen. Deze worden allemaal zo goed mogelijk beantwoord. Wat dat
betreft is het serviceniveau van ons museum als historisch informatiecentrum zeer hoog. Ook hierbij
komen de grenzen van de formatie in zicht.
Service en gastvrijheid staan hoog in het vaandel. Houding en sfeer zijn daarbij van het grootste belang,
omdat de goede naam die het museum hiermee opbouwt zich laat uitbetalen in meer bezoek en meer
belangstelling. Mondelinge reclame kost geen geld, maar vergt wel alle aandacht als het gaat om sfeer
en gastvrijheid.
Dat een museum veel bezoekers trekt is een graadmeter voor succes. Maar niet de enige. Iedere
bezoeker is er één. Maar kil en berekenend willen we niet zijn. We willen ook graag dat onze bezoekers
tevreden zijn. Dat ze verwonderd en onder de indruk zijn van de collectie en de verhalen. Dat ze voelen
dat het museum bijdraagt aan een betekenisvolle samenleving.

PRESTATIE-INDICATOREN – sector Publiek
We willen tenminste 20.000 bezoeker per jaar halen. We streven naar 30.000 bezoekers.
We gaan dat bereiken door aansprekende exposities (zie hoofdstuk 2)
We gaan dat bereiken door nog meer schoolklassen naar het kindermuseum te halen
We gaan dat bereiken door het bezoekers gemakkelijk te maken naar het museum te komen. Concrete
projecten die hiermee te maken hebben: het laten rijden van shuttlebussen en blijvend overleg met de
gemeente over een busparkeerplaats aan de Hooiblokstraat.
Als marketinginstrumenten zetten we in op de folders en een nog betere verspreiding daarvan door het
bedrijf Groninger Klei. We verminderen de uitgaven aan advertenties, omdat die niet blijken te werken.
Omdat mond-tot-mond reclame de belangrijkste reden is om naar het museum te komen, blijven we
sterk letten op de gastvrijheid. Onze medewerkers (balie) en vrijwilligers (rondleiders en catering)
moeten daar herhaaldelijk bewust van worden gemaakt.
Omdat ons museum een belangrijke rol vervult in het toeristisch product van stad en streek zoeken we
meer samenwerking met toeristische bedrijven. We doen dat door arrangementen met hotels,
toeristische attracties en door “vaarbelevingen” aan te bieden. We doen het ook door ons ook buiten
het museumgebouw te nadrukkelijk te manifesteren. Bijvoorbeeld met onze stadsgidsen.
Met de cijfers over wat ons museum de plaatselijke economie oplevert maken we bedrijven ervan
bewust dat het goed is het museum te steunen en dat samenwerking met het museum het eigen bedrijf
ook het nodige op kan leveren. Geen sponsoring maar partnerschappen.
Met dezelfde cijfers willen we de provinciale en gemeentelijke overheid er op wijzen dat subsidiëring van
ons museum meer oplevert dan het kost.
De digitale museum zal worden uitgebouwd van een database met reactiemogelijkheden, naar nog meer
interactie met het digitale publiek. Concreet staan daarvoor de programma’s al in de steigers: “Ferhalen
fan Fryslân”, “Tentoonstelling Gemist”, “Erfgoed HUB” en “Digitale Aginda Fryslân”. De plannen zijn er.
Omdat ze op verzoek van de provincie Fryslân zijn ontwikkeld en doorgerekend door TNO is het wachten
nu op financiering van de opstartfase door de provincie.
Willen we de oogst van het Kindermuseum volledig binnenhalen, dan zal er in deze sector uitbreiding
van de formatie nodig zijn. Dat zouden ook vrijwilligers kunnen zijn.
Het aantal publicaties in Jaarboek en Nieuwsbrief is al dusdanig hoog dat op dit vlak geen uitbreiding
nodig is. Handhaven van het niveau zou al heel mooi zijn.

Bedrijfsvoering
Voor wat betreft de huisvesting is het museum sinds de renovatie weer helemaal up-to-date. De
komende jaren zullen slechts enkele aanpassingen nodig zijn. Het onderhoud van de monumentale
panden wordt verzorgd door de Vereniging Fries Scheepvaart Museum en druk niet op het budget van
de Stichting.
De bezuinigingen door de provincie en een meerjarige handhaving van de nullijn door beide subsidiënten
hadden tot gevolg dat er gesneden moest worden in het personeelsbestand. Gelukkig kon dat door
natuurlijk verloop. Het vernieuwde museum biedt meer mogelijkheden voor activiteiten: kindermuseum,
knutsellokaal, grotere expositiezaal, gehoorzaal, winkel, museumcafé. De grenzen worden nu niet
bepaald door het gebouw maar door het personeelsbestand. Voor wat betreft de werkdruk lopen we nu
al tegen de grenzen aan. Gelukkig is er veel hulp van vrijwilligers. De professionals zorgen voor
aansturing en organisatie. De vrijwilligers voeren veel taken uit waar het personeel niet aan toekomt of
waar geen geld voor is. In de komende periode willen we de banden met de vrijwilligers aanhalen door
meer activiteiten speciaal voor hen te organiseren.
Het museum nam de afgelopen tijd het voortouw in de zoektocht naar samenwerking met andere
musea, culturele instellingen en toeristische ondernemers. Vooral in de gemeente Súdwest-Fryslân is het
museale landschap zo versplinterd dat samenwerking en zelfs samenvoeging gewenst is.
Financieel gezien is er aan de uitgavenkant weinig speelruimte. De eerste bezuinigingen konden worden
opgevangen door de personeelsformatie te laten krimpen. Andere kosten staan tamelijk vast: huur,
huisvesting, energie. Wanneer we onze kwaliteit willen handhaven, moeten we niet bezuinigen op
activiteiten. Minder activiteiten zullen minder bezoekers opleveren en daardoor ook minder inkomsten.
Het is beter te zorgen voor meer inkomsten uit de particuliere sector. Want van de overheden hoeven
we niet meer geld te verwachten. Althans dat denken we. Wat de provincie en de gemeente met ons
museum voor hebben is namelijk nog niet duidelijk. Op het moment dat dit beleidsplan wordt
geschreven hebben zowel de provincie als de gemeente hun cultuurbeleid nog niet vastgelegd in een
cultuurnota. Het is lastig beleid te maken, wanneer niet bekend is hoeveel geld er beschikbaar is. Alleen
daarom al is het zaak minder afhankelijk van de overheid te worden. Dat doen we door zelf meer geld te
verdienen (entreeprijs en zaakverhuur) en door partnerschappen aan te gaan met bedrijven. Dat laatste
doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat wij bij het bedrijfsleven niet alleen onze hand op hoeven te
houden – ons museum heeft het bedrijfsleven veel te bieden.

Prestatie-indicatoren – sector bedrijfsvoering
Na een periode van lichte personeelsinkrimping streven we naar herstel van de formatie van 2010.
Vooral in de sectoren educatie en schoonmaak zijn de knelpunten het grootst.
We willen meer publiek door aansprekende tentoonstellingen. Dergelijke tentoonstellingen zijn duur.
Tentoonstellingen zullen gedeeltelijk gefinancierd worden door sponsoring van bedrijven en door
bijdragen van fondsen.
We willen meer publiek trekken in de sector scholen. Daarvoor is uitbreiding van de formatie nodig in de
sector educatie. Wanneer financiering daarvan niet lukt, zouden we ons moeten richten op nog meer
vrijwilligers.
Gastvrijheid staat hoog in het vaandel. Een schoon museum is belangrijk voor het welbevinden van onze
gasten. Omdat het gebouw veel groter is geworden, zal ook hier uitbreiding van de formatie nodig zijn.
Sponsorgelden zullen hiervoor niet gevonden kunnen worden. Deze uitbreiding zal betaald moeten
worden uit extra (eigen) inkomsten.
Voor een aantal zeer specialistische taken kunnen we zelf geen personeel in dienst nemen: personeelsen salarisadministratie en computerbeheer.
Er zal meer aandacht zijn voor scholing van vrijwilligers, te beginnen bij de rondleiders en stadsgidsen.
De band met vrijwilligers zal worden verstevigd door vaker bijeenkomsten voor hen te organiseren.
In vrijwilligersovereenkomsten zal worden vastgelegd hoe rechten en plichten zijn geregeld. Vooral
rondom veiligheid en aansprakelijkheid leven er bij de vrijwilligers vragen, die hiermee kunnen worden
opgelost. Omdat ook weerstand tegen het sluiten van overeenkomsten bestaat, willen we dit langzaam
invoeren. In 2016 willen we met alle vrijwilligers een overeenkomst hebben gesloten.
Ons museum streeft naar de hoogste graad van museale samenwerking in de gemeente. De aard en
schaal ervan zal afhangen van de reacties van onze vaste subsidiepartners.
Omdat niet duidelijk is hoe het beleid van onze vaste subsidiënten (provincie en gemeente) zal worden,
kan nog geen duidelijk financieel beleid worden geformuleerd. De enige boodschap die we kregen luidt
dat we rekening moeten houden met bezuiniging. Alleen daarom al is het goed dat er nu al naar
gestreefd wordt om partnerschappen aan te gaan met het bedrijfsleven.
Het streven is om in 2012 tenminste twee hoofdpartners aan ons te binden en tenminste vijf
bedrijfspartners. In de daarop volgende jaren willen we ieder jaar 5-10 partners aan deze groep
toevoegen. In 2016 willen we drie hoofdpartners en 35 bedrijfspartners aan ons museum binden, die
samen minstens 50.000 euro bijdragen aan de exploitatie van het museum. Andere eigen inkomsten
zullen worden gegenereerd uit de museumwinkel en uit de verhuur van de gehoorzaal en
bestuurskamer.

