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Het Watersnoodmuseum
toekomstbestendig
Op weg naar een museum over
watersnood en waterveiligheid

Het Watersnoodmuseum is een succes. Meer dan een halve eeuw na de ramp van 1953 komen er
jaarlijks tussen de 54.000 en 87.000 bezoekers. Toch is de museumorganisatie kwetsbaar. Dit
meerjarenbeleidsplan geeft inhoud (invulling aan) hoe het museum zijn belangrijke functie kan
veiligstellen, ook op de lange termijn.
Het museum wil er niet alleen zijn voor het herdenken en begrijpen van de Watersnood van 1953 in
de Nederlandse delta. Watersnoden zijn van alle tijden. Overal ter wereld zoeken mensen naar
kennis en technieken om het water te bedwingen en ermee te leven. Het museum wil dé plaats – in
Nederland en in de wereld – zijn om de dramatische en hoopgevende aspecten van die omgang met
het water in beeld te brengen en door te geven; nadrukkelijk ook aan de jongere generatie. Over die
toekomst van het museum gaat dit meerjarenbeleidsplan.

Kwetsbaarheid
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft nog geen lange, maar wel een succesvolle
geschiedenis. Het begon kleinschalig in 2001 in de eerste van vier caissons die in november 1953
werden gebruikt voor sluiting van het laatste gat in de dijk van Ouwerkerk. De belangstelling voor het
initiatief van het groepje gedreven vrijwilligers groeide elk jaar. Dat maakte in 2009 een uitbreiding
van het museum mogelijk met de overige drie caissons van Ouwerkerk.
De bezoekersaantallen bereikten de afgelopen jaren hoogtepunten met 62.000 in 2010, 60.000 in
2011, 54.000 in 2012. In 2013, de 60ste herdenking van de ramp van 1953 en de herinrichting van het
4de caisson betrof het bezoekersaantal 87.000 en in 2014 81.000.
De vrijwilligersgroep van het museum bestaat nu uit ongeveer honderdtwintig mensen. Zij ontvangen
bezoekers bij de entree en bedienen hen in de koffiehoek en of de winkel; zij archiveren de vele
materialen die nog wekelijks binnenstromen; zij geven groepsrondleidingen en inleidingen in het
museum of op locatie in de Zuid Westelijke Delta; zij promoten het museum op beurzen en
braderieën. Tevens is er een groep vrijwilligers die technische hand- en spandiensten verricht in het
museum.
Ieder van hen is op zijn/haar eigen manier, heel bewust, ambassadeur van het museum. Naast de
vrijwilligers zijn er in de loop der jaren ongeveer 4,5 fte betaalde krachten in dienst gekomen.
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Expertise
De grote afhankelijkheid van vrijwilligers is een kwetsbaar punt van het Watersnoodmuseum. Als een
aanzienlijk deel van de, veelal oudere, vrijwilligers in de nabije toekomst zou (moeten) besluiten om
te stoppen, komt de continuïteit van het museum meteen in gevaar. Bovendien is het in stand
houden van een museum een zaak die steeds meer expertise vraagt. Voor sommige taken mag een
belangrijk instituut niet afhankelijk zijn van de toevallige aanwezigheid van die expertise in een
vrijwilligersgroep.
Directie en bestuur zijn het ook erover eens dat het museum moet verbreden om tegemoet te
komen aan de veranderende belangstelling in de samenleving voor watervraagstukken. Een
dergelijke verbreding kan het museum alleen waarmaken als het, met blijvende inzet van
vrijwilligers, zijn professionele staf uitbreidt.

Universeel
Het onderwerp van het Watersnoodmuseum is universeel. De wereldbevolking woont grotendeels
aan kusten of langs rivieren en in lager gelegen Delta’s en ondervindt vaak de gevaren daarvan. De
mensen die daar wonen zijn steeds weer op zoek naar meer veiligheid. Zij bouwden eerst eenvoudige
en later steeds complexere verdedigingsmiddelen. In Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland heeft
de inzet van verdedigingsmiddelen als de Deltawerken een hoogtepunt bereikt, en de aanleiding was
de ramp van 1953.
Het Watersnoodmuseum wil de plaats zijn waar deze worsteling van de mensheid met het water in
beeld wordt gebracht en beleefd kan worden. Het museum focust op het menselijke drama van
1953 en geeft daarmee een beeld van al die watersnoodrampen/watersnoden die periodiek over
de wereld spoelen. Het museum beschikt over een geweldige collectie waarmee het de ramp van
1953 in beeld brengt en de slachtoffers herdenkt. Tegelijk wil het museum laten zien welke
mogelijkheden de mensheid heeft ontwikkeld om meer veiligheid te krijgen.
Het museum wil een plek voor contemplatie zijn over wat zich in de regio heeft afgespeeld. Een
ervaring meegeven, delen en beleven.
Geen museum met een statische collectie, maar dynamisch en continu in beweging. Maatschappelijk
betrokken en verankerd. Waarbij het water als vijand ook als vriend in de hedendaagse tijd kan
worden geplaatst als economische innovatiemotor.

Nationaal kennis- en herinneringscentrum
Het museum dient uit te groeien tot een nationaal kennis- en herinneringscentrum (vgl. met de
centra ‘40-’45). Hiertoe kunnen de navolgende aspecten worden aangevoerd:
-

Op 6 november 2003 heeft de toenmalig minister Johan Remkes de 4 caissons met de
omgeving tot Nationaal Monument Watersnood 1953 verklaard.
De watersnoodramp van 1953 is opgenomen (nr. 42) in de Canon van Nederland/
geschiedenis van Nederland.
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-

-

-

De nationale herdenking van de Watersnoodramp vindt plaats bij het kunstwerk van Gust
Romijn gelegen naast de 4 caissons.
De minister van IM zet stevig in op waterveiligheid d.m.v. bewustwordings- en
preventiebeleid inzake overstromingen naast gerichte investeringen in de zogenaamde
Deltabeslissingen; kennis daarbij van de hedendaagse beleidsopvattingen gekoppeld aan een
historisch verleden is daarbij essentieel.
In de afgelopen periode is het museum steeds meer als vraagbaak gaan functioneren richting
publiek, media en maatschappelijke organisaties inzake de watersnoodramp, de
Deltawerken, innovaties in de ZW Delta en de relatie met wereldwijde water gerelateerde
rampen.
De sterke positie van Nederland op het terrein van waterbouw en watermanagement.

Het Nationaal kennis- en herinneringscentrum richt zich op een 3-tal taakvelden:
-

-

-

Het levert een bijdrage aan de jaarlijkse herdenking van de watersnoodramp, de
instandhouding van het Nationaal Monument, invulling geven aan no. 42 van de Canon van
de Nederlandse geschiedenis en direct daaraan gerelateerde activiteiten om het verleden
‘levend’ te houden en het publieke bereik daarvan te vergroten.
Kennis en ervaringen over de ramp van 1953 d.m.v. content, collectie, caissons,
gebiedskennis ZW Delta en getuigenissen verder te vergroten en vast te leggen. Alsmede
deze kennis in te zetten t.b.v. publieksbereik, media, presentaties, educatieprojecten en
andere aansprekende projecten.
Kennis en ervaringen m.b.t. waterveiligheid d.m.v. bewustwording en preventiebeleid een
plaats te bieden. Enerzijds door het actueel houden van informatie van het ministerie IM,
Deltacommissies, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s. Anderzijds door op één of
meerdere fysieke plekken in het museum dit zichtbaar te maken voor het publiek (o.a. 3D
theater Flood Aware).

Getuigenissen en Verdieping Ramp 1953
Het vastleggen van de verhalen en getuigenissen over de ramp van 1953, het Oral History-project, zal
worden gecontinueerd. De opgenomen verhalen van slachtoffers, overlevenden en hulpverleners
maken het persoonlijke verhaal over de ramp steeds completer. Het ontsluiten, ook in digitale vorm,
van deze verhalen in het museum en voor een breed publiek zal verder ingevuld worden.
Omdat nog veel aspecten van de ramp verdere uitwerking en verdieping vragen zal een denktank
worden samengesteld met deskundigen en vrijwilligers, die de nodige kennis en ervaring bezitten,
over allerlei aspecten aangaande de ramp. Hieruit voortkomende bijdragen zullen aan de
museumcollectie c.q. –opstelling worden toegevoegd. Het kan aanleiding zijn tot een publicatie,
tentoonstelling dan wel lezingencyclus e.d.
Qua onderwerpen kan gedacht worden aan o.a. het trein- en tramverkeer, waterleiding,
zendamateurs en verbindingen, landbouw en landschap, Koninklijk Huis, inrichting van huisraad,
geschenkwoningen/noodwoningen, DNA-onderzoek en de bijdrage van Ing. Johan van Veen. Maar
ook regio-specifieke zaken kunnen hier een plaats krijgen; o.a. aandacht aan de rampplekken van
Goeree-Overflakkee.
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Permanente actualiteit
Met het tonen van de zoektocht naar meer veiligheid is al een begin gemaakt in het vierde caisson,
waar het museum de innovaties van de Zuidwestelijke Delta toont. Het museum wil dit geleidelijk
nog breder invullen door aandacht te schenken aan watersnoden op andere plaatsen in de wereld:
van periodieke overstromingen in Bangladesh of China; van Katrina in New Orleans tot de tsunami in
Zuidoost-Azië. Of de watersnoodramp in de Balkan. Aandacht voor belangwekkende personen m.b.t.
het watervraagstuk wereldwijd (o.a. De Rijke).
Het Watersnoodmuseum wil met enkele goedgekozen voorbeelden deze wereldwijde strijd tegen
het water in beeld brengen en informeren over de technieken die mensen inzetten om nieuwe
rampen te voorkomen. Het is permanente actualiteit, want onvermijdelijk zullen de komende
decennia nieuwe watersnoden over de wereld spoelen. Het zal een boeiende opgave voor het
Watersnoodmuseum zijn om die actualiteit te volgen en het publiek er steeds weer over te
informeren.
De Deltawerken, als de vernuftigste waterbeschermingsconstructies ter wereld, behouden een
belangrijke plaats in het museum. Daarnaast kan het museum andere technieken in beeld brengen,
zoals het programma Ruimte voor de Rivier, de kustversterking in verband met de zeespiegelstijging
en waterbouwwerken bij New Orléans, Venetië en in Azië. Ook het opwekken van energie met
waterbeschermingsconstructies (Brouwersdam) en andere innovaties kunnen aan bod komen. Het
museum zal daarmee in beeld brengen hoe niet alleen overheden, maar ook ondernemingen en
maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid (en de bijbehorende
innovaties).
Met deze uitbreiding belandt het museum in een nieuwe fase en creëert hierdoor nieuwe kansen
over hoe de mensheid telkens weer strijdt met het water en boven komt: Het Wereld Wijde Water
Web.
Als bijzondere blikvanger zal een Water Wall worden gerealiseerd. Een visueel overweldigende en
spectaculaire, multimediale opstelling waarbij bezoekers middels een levensgrote projectie
geïnformeerd worden over een aantal goed gekozen voorbeelden van wereldwijde waterrampen en
waterveiligheidsprojecten.
Daarnaast zal worden ingezet op bewustwording en kennisoverdracht inzake overstromingsgevaar
en risico’s en schade.
Vanuit breed gedragen kennis en kunde zal vervolgens ingezoomd worden op innovaties m.b.t.
waterveiligheid (vb. innovatielocaties ZW Delta). Een op te zetten Waterlab zal een proeftuin worden
om te experimenteren met innovaties binnen het waterthema. De knowhow van Nederland op dit
gebied zal hier met trots gepresenteerd worden.
Voor de uitbreiding van het programma zal het museum samenwerking zoeken met o.a. de
Hogeschool Zeeland, de Delta Academy, de TU Delft, KIVI NIRIA, bureau Deltacommissaris,
Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het Ministerie van IM, provincies ZLD, ZH en NB,
gemeente SD en de waterbouwsector en aannemers uit de waterbouwsector.
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Jeugdwatersnoodmuseum
Niet alleen de generatie die de ramp heeft meegemaakt maar ook de jonge generatie zal zich bewust
moeten zijn van het leven in een Delta, de strijd met het water en de waterveiligheidsaspecten
wereldwijd.
Gedurende de komende periode zal op programmatische wijze invulling worden gegeven aan het
Jeugdwatersnoodmuseum. Niet als een afzonderlijk museum maar juist geïntegreerd in het
bestaande museum. De gigantische grauwe, ongepolijste caissons met hun sobere inrichting geven
immers reeds direct het gevoel een andere wereld binnen te stappen.
Voor de inrichting van het Jeugdwatersnoodmuseum wordt derhalve nadrukkelijk gekozen om
verspreid door de 4 caissons speciale plekken in te richten die samen het jeugdmuseum vormen.
Plekken voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die appelleren aan hun belangstellings- en
belevingswereld. Aan de hand van een 3-tal kinderen die de ramp hebben meegemaakt zullen de
verhalen verteld worden en feiten worden meegegeven.
Ook het verder invullen en vormgeven van een educatief programma is onderdeel ervan (o.a.
schoolprojecten, jeugdboek, waterambassadeurschap). Daarnaast zal ook inzet worden gepleegd om
voorstellingen en activiteiten te ontwikkelen gericht op schoolklassen en groepen zowel in het
museum alsook in samenhang met het Krekengebied van Ouwerkerk.
Voor de jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs zal een virtual tour worden ontwikkeld;
werktitel de Stormsurvivors. Op verschillende plekken worden layers aangebracht met behulp van de
nieuwste technieken voor smartphones en tablets. Een layer die door middel van verhalen en
beeldmateriaal het verleden, maar ook het heden, op een voor hen aansprekende manier tot leven
wekken middels fotomateriaal, filmpjes en 3D animaties.

Digitaal museum
De komende tijd/In eerste instantie zal een digitaal Watersnoodmuseum worden gerealiseerd.
Allereerst zal een verkenning ernaar worden uitgevoerd. Het op een moderne wijze ontsluiten van
alle beschikbare (archief) informatie, foto- en filmbeelden geldt als vertrekpunt. De intentieovereenkomst met Deltawerken online waardoor toegang wordt verkregen tot een pallet aan
domeinnamen met achterliggende content brengt een verbinding tot stand tussen de
watersnoodramp, het museum en de Deltawerken en koppelt deze aan Deltawerken online. Op
termijn bestaan mogelijkheden tot het bekijken op afstand (virtuele rondleidingen, video) en bewust
worden op locatie (mobiel internet, app). Daarnaast kan het op een effectieve en innovatieve wijze
bijdragen aan Nederland als waterbouwnatie als onderdeel van de BV Nederland. Een gericht
stappenplan met te nemen maatregelen en daarbij behorende investeringsbeslissingen is hiertoe
noodzakelijk. Borging van kennis en kunde binnen de organisatie en de absolute verzekering dat het
beheer afdoende geregeld wordt is essentieel voor het slagen ervan.
Daarnaast is uitgangspunt dat het digitale museum, waar mogelijk, koppelingen legt met het fysieke
museum en gaat bijdragen aan het verdienvermogen van het museum. Daarbij is uitgangspunt een
professionele en gedegen programmatische opzet waarbij alle digitale ontwikkelingen in samenhang
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worden bezien en afgestemd. Samenwerking met professionele partners zal hierbij worden
betrokken.

Tentoonstellingsbeleid en activiteiten
Een interessant aanbod aan tentoonstellingen en activiteiten zal in deze periode ontwikkeld worden.
Interessant omdat het een toevoeging geeft aan de vaste collectie van het museum. Het dient extra
(herhalings-)bezoek te genereren. De publiciteit zorgt ervoor dat het museum onder de aandacht
blijft.
De maatschappelijk verankerde positie van het museum in de regio is ook een belangrijke reden om
in te spelen m.b.v. activiteiten op wensen/suggesties vanuit de regio en draagt bij aan de verdere
profilering en betrokkenheid van het museum.
Over interessante thema's, direct gerelateerd aan de ramp van 1953 en aan verkregen schenkingen
zullen tentoonstellingen worden georganiseerd.
In 2016/2017 zal een overzichtstentoonstelling worden georganiseerd van geschonken
kunstvoorwerpen ( m.n. schilderijen, grafiek en beelden) aan het museum.
In 2018/2019 zal een overzichtstentoonstelling worden georganiseerd i.s.m. een ander
museum/andere locatie van de kunstwerken (o.a. Jan Sluijters, Oskar Kokoschka, Karel Appel) uit
1953 t.b.v. de loterij voor de slachtoffers van de ramp door de stichting Nationaal Rampenfonds. De
werken werden onder de titel "Kunstenaars helpen" met een reizende expositie onder de aandacht
gebracht. De afsluitende tentoonstelling vond plaats in het Rijksmuseum Amsterdam en werd
geopend door Prins Bernhard in zijn hoedanigheid als voorzitter van het Nationale Rampenfonds.
Mede vanwege de verankering van het museum in de regio zullen ook tentoonstellingen
plaatsvinden met het werk van regionale kunstenaars.
In de galerie (begin 4e caisson) zal het tentoonstellingsbeleid van de afgelopen periode worden
gecontinueerd. Hier zullen exposities plaatsvinden van vooraanstaande kunstenaars die landelijk (c.q.
internationaal) betekenis hebben.
In navolging van Navid Nuur, Claudy Jongstra en Maartje Korstanje zal eind 2015 een nieuwe
expositie plaatsvinden.
Er zal een jaarlijks activiteitenprogramma worden opgezet met name gericht op scholieren en
groepen in de minder drukke perioden in winter, voor- en najaar.
Daarbij kan gedacht worden aan muziek- en theatervoorstellingen, films en lezingen.
Een koppeling met de thema's van het museum wordt zoveel mogelijk nagestreefd.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid een gericht combinatieaanbod te doen aan scholen en
organisaties; naast een bezoek aan een voorstelling of lezing wordt een bezoek aan het museum
gebracht! Ook kan een koppeling met activiteiten in het buitengebied worden gelegd.

Marketing, promotie en PR
Naast de inzet van gebruikelijke middelen ( o.a. folders, advertenties en billboards) zal zeer gerichte
media-aandacht plaatsvinden naast free-publicity en in te zetten (vernieuwde) marketingtools.
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Uitgaande van gezond cultureel ondernemerschap zal waar mogelijk een koppeling plaatsvinden met
gerichte bedrijfsinitiatieven en zal uiterst klantgericht ( in principe zeggen we geen nee!) worden
geopereerd.
Meten is weten. Er zal gericht onderzoek plaatsvinden (op postcodeniveau) om te onderzoeken waar
de bezoekers vandaan komen. Vanuit aangesloten organisaties wordt informatie verkregen en
geanalyseerd inzake trendonderzoek en nieuwe media.
In de komende periode zal ingezet worden op:
- Een verdere uitbouw van de webshop en van e-ticketing. Met crowdfunding wordt een aanvang
gemaakt m.b.t. een paar gerichte projecten.
- Na het succes van het Pop-up-museum in Zierikzee zal dit concept ook in andere plaatsen
plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is steeds dat de tijdelijke locatie om niet verkregen wordt en dat
de voorziening door vrijwilligers is te runnen.
- Gerichte campagne m.b.t. de regio's Rotterdam, West- Brabant en Antwerpen.
Hier bevindt zich een enorm potentieel aan bezoekers op een afstand van slechts een uur van het
museum, naast het feit dat deze regio's onderdeel uitmaakten van de ramp van 1953.
- Het toeristisch potentieel in de ZW Delta dient verder uitgenut te worden.
Het museum zal opereren als toeristisch bedrijf. Openingstijden, voorzieningen, meertaligheid (m.n.
Engels en Duits) zullen daarop steeds moeten worden afgestemd.
- Landelijk en Internationaal zal de aandacht zich vooral richten op free-publicity en media-aandacht
m.b.t. herdenkingen van de ramp, activiteiten inzake de Nationale wateragenda (o.a Deltabeslissingen, Deltaroute) en items over watermanagement. Ook in het kader van toeristische- en feel
goodmedia-aandacht liggen er volop kansen mede in relatie tot het buitengebied, Oosterschelde en
de culinaire betekenis van Wouter Kik!
- Het faciliteren van een netwerkevent, de zogenaamde waterdagen, een magazine over water en/of
een leerstoel inzake watermanagement kunnen het museum verder op de kaart zetten en verdienen
nadere uitwerking mede in relatie tot sponsoring en marketing.
- Een gericht acquisitieplan zal worden opgesteld inzake groepen.
Zonder noemenswaardige acquisitie bezochten in 2013 en 2014 ruim 600 groepen per jaar het
museum. Dit vraagt om onderhoud met de betreffende organisaties, maar er blijkt ook een enorm
potentieel aan dagtochten, school- en bedrijfsuitjes en zogenaamde combinatiebezoeken te bestaan.
Het actief en gericht benaderen van deze markt zal plaats moeten vinden om deze doelgroep voor
het museum in stand te houden en uit te bouwen.

Toeristische clusters
Voor de aantrekkingskracht van het museum is het belangrijk dat het niet een geïsoleerd liggend
object is, maar dat het deel uitmaakt van clusters van toeristisch- en recreatief aanbod. Zo kunnen
bezoekers op één dag naast het museum ook andere activiteiten ondernemen en hun eigen
programma samenstellen.
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Het Watersnoodmuseum maakt deel uit van twee van die clusters.
Mini-economie


Op kleine schaal is er de naaste omgeving van het museum met het restaurant, de camping,
het Krekengebied en de Oosterschelde. De realisering van een steiger aan de Oosterschelde
heeft de komende tijd prioriteit. Deze krijgt een functie als aanlegplaats voor
rondvaartboten, bruine vloot en plezierjachten, waardoor de koppeling tussen land en water
verder wordt versterkt. Dit alles biedt de mogelijkheid om gerichte arrangementen vanuit
het museum te organiseren.
Een verkenning zal plaatsvinden in 2015 naar de opzet van een Biënnale van Ouwerkerk met
thema’s als water, voedsel, energie en duurzaamheid (de 100 caissons van Ouwerkerk,
containers).



Op de grotere schaal van heel Zeeland heeft het museum al een plaats in het brede
toeristische cluster. Het ligt immers in een omgeving waar veel te bekijken valt dat met de
ramp, de Deltawerken en de innovaties in de ZW delta te maken heeft. De Deltaroute van
het Ministerie van IM en ANWB ondersteunt dit. Het Watersnoodmuseum zal van die plaats
in het cluster profiteren en zal zelf een flinke versterking van het cluster zijn.
Dit alles past in het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 waarin de provincie heeft ingezet op
het optimaal benutten van de recreatieve en toeristische potentie die de Zeeuwse eilanden
en de kust bieden. Ook sluit het naadloos aan bij de plannen van de gemeente SchouwenDuiveland inzake het verder ontwikkelen van het thema water vanuit de nota Tij van de
Toekomst en het ingezette beleid m.b.t. eilandmarketing onder de titel ‘Ik heb een band met
Schouwen-Duiveland’.

Museale en culturele cluster
Specifiek gaat het museum de samenwerking intensiveren met andere musea. Op SchouwenDuiveland wordt geparticipeerd in de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland en op provinciaal
niveau in de Vereniging Zeeuwse Musea (VZM). Samenwerking op concrete terreinen (o.a.
conservatortaken) wordt nadrukkelijk onderzocht. Ook kan het museum zijn positie landelijk
versterken door goede contact met onder meer het Zuiderzeemuseum (Enkhuizen) en het
Watermuseum (Arnhem).

Meerjarenprogramma
Om het concept dat in deze notitie is beschreven uit te voeren, heeft de directie het volgende
meerjarenbeleidsprogramma opgesteld.
Hoofdlijnen
De directie gaat uit van een meer-jaren-model groeiend naar 100.000 bezoekers per jaar. Realistisch
is een stijgende omzet in horeca en winkel met 5% per jaar. Het toegangstarief voor bezoekers zal
om de 2 jaar worden bezien/aangepast (in 2015 en 2017).
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Er wordt een toename van overige inkomsten voorzien welk bedrag oploopt naar € 150.000 in 2018.
Dit bedrag moet opgebracht worden uit de webwinkel, met crowdfunding, sponsoring,
fondsenwerving, subsidies en cultureel aandeelhouderschap, multimediale activiteiten,
waterambassadeurschap voor kinderen.
Deze groei aan inkomsten wordt benut voor de exploitatie en niet alleen voor projecten.
De stijgende inkomsten zijn nodig om de betaalde staf uit te breiden. Uitbreiding is nodig met
capaciteit ten behoeve van:








tentoonstellingsbeleid
conservatortaken
communicatie/PR/marketing
fondsenwerving en subsidies
educatie
catering, horeca en (web)winkel
projecten.

De betaalde staf zou daarmee groeien van 3,2 fte naar 6,9 fte. Daarnaast groeit de
directie/operationeel management naar een capaciteit van 1,3 naar 1,4 fte.
De personeelslasten en -kosten zullen voor een beperkt deel worden doorbelast naar de begrotingen
van afzonderlijke projecten, afhankelijk van de criteria van fondsen en subsidies. Jaarlijkse
monitoring is hierbij op zijn plaats.

Kwaliteitsverbetering museum
In veel opzichten zal het museum moeten moderniseren en meer kwaliteit en diversiteit moeten
bieden. De koers die daarbij zal worden gevolgd, is hierboven uiteengezet: op weg naar een museum
over watersnood en waterveiligheid.
Meer concreet zijn daarnaast nog de volgende punten aan de orde:


De caissons zijn belangwekkend, cultuurhistorisch erfgoed, maar zij zijn niet berekend op een
gebruik als museum. De daken en muren vertonen door de combinatie van staal en beton
duidelijke tekenen van slijtage. Het blijft daarom ten alle tijde noodzakelijk te investeren in
onderhoud, omwille van de veiligheid van bezoekers en vrijwilligers. Een meerjarenonderhoudsbegroting is opgesteld om hiermee rekening te kunnen houden.



In de caissons zal een meer interactieve en innovatieve invulling gegeven worden aan het
verhaal over de ramp van 1953, waterveiligheid en innovaties. Gebruik makend van
modernere technieken en vormgeving, zoals Oral History en in het 4e caisson, met meer
videomateriaal, multimediatafels en andere apparatuur leidt tot regelmatig terugkerende
vervangingskosten. Derhalve is een reserve gevormd voor de specifieke apparatuur in het 4e
caisson.



Een nieuw horecapaviljoen op het ingesloten buitenterrein kan een belangrijke verbetering
van het verblijfsklimaat bieden in het museum en het verdienvermogen vergroten.
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Realisering wordt voorzien in 2018. Tot die tijd zal de koffiehoek beperkt gerestyled worden
en zal een terras worden gemaakt op het ingesloten buitenterrein bij mooi weer.


De entree in combinatie met het keukentje zijn niet langer berekend op de bezoekersomvang
van het museum, zowel qua bezoekersstroom op drukke dagen als qua aantallen groepen.
(ruim 600 p. jr. in 2013 en 2014). In 2015 zal een verbouwplan voor aanpassing entree en
vergroting keuken worden uitgevoerd. Omdat een en ander impact heeft op de start van de
routing in caisson 1 zal dit nadrukkelijk hierbij betrokken worden.



De huisvesting van de medewerkers laat te wensen over (te weinig ruimte en geen daglicht)
nog afgezien van de toekomstige uitbreiding van de formatie en het gegeven dat ook een
aantal toevoegingen aan het museum wenselijk zijn. Derhalve zal een verkenning
plaatsvinden naar een meer optimale huisvesting van medewerkers.
De caissons vormen de uitstraling van het museum bij aankomst. Versterking van het beeld
van de ramp d.m.v. de herbouw van één of twee noodwoningen zal derhalve onderzocht
worden om de kantoorfunctie in onder te brengen.
Tevens zal gekeken worden naar een eventuele koppeling (bijv. entree) met andere functies
in het museum. De vrijkomende ruimtes kunnen dan benut worden voor een beter
geoutilleerde bibliotheek/informatiecentrum/vergaderruimte en een moderne videoruimte
voor Oral History.

Organisatie


Het Watersnoodmuseum is ondergebracht in de Stichting Nationaal Monument Watersnood
1953.



De organisatie past de Governance Code Cultuur toe.

Bestuur


De Stichting kent een bestuur van zes leden en is thans gebaseerd op het bestuur-model.



In de periode van dit meerjarenbeleidsplan zal via een groeitraject naar het Raad van
Toezichtmodel worden overgegaan hetgeen uiterlijk in 2018 zal worden geïmplementeerd.
Mochten de doelen van dit meerjarenbeleidsplan eerder worden gehaald (bijv. een
opbrengst van meer dan € 900.000) dan zal het Raad van Toezichtmodel eerder worden
ingevoerd.



De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur als collectief en m.b.t. een individueel
lid zijn vastgelegd in de notitie profielschets bestuursleden Watersnoodmuseum
(bestuursreglement). Naast de inhoudelijke portefeuilleverdeling zal in de komende periode
ook gekeken worden naar aspecten als de mate van afstand, deskundigheid welke benodigd
zijn in het Raad van Toezichtmodel. Middels een stappenplan zal hier naar omgevormd
worden.



De voorzitter en de leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.



De zittingsduur van bestuursleden bedraagt max. 2x 4 jaar.



Vacatures in het bestuur worden openbaar gemaakt.
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Directie


De directie opereert als eenheid naar buiten toe en vertegenwoordigt het museum.



De directie voert de taken uit welke gedelegeerd zijn door het bestuur.



De directie stuurt medewerkers en vrijwilligers aan.



Eind 2014 is de notitie Arbeidsvoorwaarden Watersnoodmuseum vastgesteld door het
bestuur. De arbeidsovereenkomsten van directie en medewerkers worden hierop gebaseerd.



Indien het Raad van Toezichtmodel wordt ingevoerd zal de directie gedeeltelijk een andere
taak en rolopvatting krijgen als statutaire bestuurders. Beleid, uitvoering en verantwoording
komen dan bij de bestuurders te liggen en de Raad van Toezicht houdt toezicht daarop.

Personeel


Het Watersnoodmuseum kent een beperkt aantal personeelsleden. Zij voeren werkzaamheden
uit m.b.t. de administratie, secretariaat en boekingen alsmede t.b.v. facilitaire- en
huismeesterstaken.



Het geringe personeelsbestand maakt het museum kwetsbaar en een aantal vanzelfsprekende
taken m.b.t. een museum van deze omvang worden thans niet of onvoldoende uitgevoerd. In de
periode van dit meerjarenbeleidsplan dient een verdere versterking plaats te vinden. Het tempo
ervan zal mede bepaald worden door de budgettaire kaders.



In bijlage 2 is de gewenst formatie nader uitgewerkt.

Vrijwilligersbeleid





De inzet van vrijwilligers blijft het fundament waarop het museum gebouwd is. Om dat
fundament zeker te stellen zal de directie vrijwilligersbeleid opzetten, met afspraken over taken,
bevoegdheden, verantwoordelijkheden en mate van inzet. De basis zal zijn dat de vrijwilligers
zich betrokken voelen en gewaardeerd weten. Als dat goed geregeld is, is dat ook het
uitgangspunt voor het werven (aparte campagne) van nieuwe vrijwilligers, die nodig zijn om de
continuïteit te waarborgen.
Bij omgang van het huidige vrijwilligersbestand is een vrijwilligersraad gewenst. I.o.m. de
vrijwilligers zal nader bezien worden of tot de instelling ervan kan worden overgegaan.
Met betrekking tot de periodes van piekbelasting (m.n. vakantieperiodes) zal het
vrijwilligersbestand worden aangevuld met werkstudenten. Gerichte werving zal hiertoe,
jaarlijks, plaatsvinden.

Samenwerking
Buitengebied Ouwerkerk
Het Watersnoodmuseum neemt deel in de stichting Buitengebied Ouwerkerk. Hierin participeren
tevens camping De Vier Bannen en restaurant De Vierbannen. In deze stichting zijn ondergebracht
alle voorzieningen en activiteiten welke in het buitengebied, direct aansluitend aan het museum, zijn
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(of worden) gerealiseerd. Dat geldt ook voor PR en promotieactiviteiten. Het museum betaalt een
jaarlijkse bijdrage aan de stichting en de directeur van het museum is penningmeester in het bestuur.
Regio-ambassadeurs
Het Watersnoodmuseum wil zo goed mogelijk verankerd zijn in de diverse regio’s waar de
watersnoodramp van 1953 heeft plaatsgevonden. Hiertoe zijn zogenaamde regio-ambassadeurs
aangesteld. Een verdere uitbreiding zal plaatsvinden.
De regio-ambassadeurs verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
Zeeuwse bibliotheek/Scoop
De werkzaamheden m.b.t. de salarisadministratie, financiële administratie en boekhouding zijn
ondergebracht bij de Zeeuwse bibliotheek/Scoop.
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Meerjarenbegroting 2015 - 2018













Als doelstelling is geformuleerd 100.000 bezoekers in 2018. De cijfers in de
meerjarenbegroting m.b.t. 2015, 2016, 2017 zijn gebaseerd op een groeipad daar naar toe
respectievelijk 75.000, 80.000 en 90.000 bezoekers.
De entreeprijzen worden 1 x per 2 jaar aangepast (2015 en 2017). In 2015 met 12,5% voor
volwassenen en 33,3% voor kinderen van 6-12 jaar.
De opbrengsten van koffiehoek en winkel stijgen jaarlijks met 5%.
De opbrengst overige inkomsten stijgt van € 100.000 in 2015 naar € 150.000 in 2017.
Daar bovenop draagt de Provincie Zuid-Holland € 28.000 bij gedurende 3 jaar (2015, 2016,
2017).
Uitgangspunt is dat de personeelskosten nooit hoger zijn dan max. 60% van de netto
inkomsten. Hieraan wordt voldaan.
Nadrukkelijk wordt bezien of een deel van de personeelskosten doorbelast kan worden.
Dit zal afhankelijk zijn van de criteria van de benodigde fondsen en subsidies inzake m.n. de
te ontwikkelen programma's jeugdwatersnoodmuseum en het wereldwijdewaterweb.
Een vijftal posten wordt thans in de meerjarenbegroting opgenomen:
- Bijdrage kosten buitengebied;
Kosten buitengebied lopen via deze bijdrage aan de St. Buitengebied.
- Bijdrage groot onderhoud;
Gebaseerd op grondige analyse onderhoudskosten gebouwen en voorzieningen.
- Bijdrage caisson 4;
Gebaseerd op inrichtingskosten en apparatuur caisson 4.
- Tentoonstellings- c.q. activiteitenbudget;
Noodzakelijk t.b.v. de te organiseren tentoonstellingen en activiteiten.
- Budget inzake digitaal museum.
- Voor 2017 en 2018 wordt een jaarlijks budget van € 50.000 opgenomen t.b.v. het
Nationaal Kennis- en herinneringscentrum.
Een eigen vermogen van € 0,5 mln. dient nagestreefd te worden (per 31-12-2014 € 400.000).
Gedurende de periode van dit meerjarenbeleidsplan zal hieraan moeten worden voldaan
(uitgezonderd evt. calamiteiten).
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-9.611
-46.602
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-31.059

-2.000
2.000

44.364
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-26.855

36.224

winst
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-34.488

-1.967
955

-3.037
4.050
-2.173
61.022

winst
2015

-43.969

-202
849

88.791

winst
2014

-27.434
-6.250
-23.112
-43.590
-57.924

-201
5.456

22.726

winst
2013

-41.118
-34.071

18.788

winst
2012

-8.237
-28.265
-43.097

-84
3.570
-145.883
-70.586

winst
2011

-11.435
-20.846
-24.967

verlies
2010

Gebaseerd op 75.000 bezoekers in 2015, 80.000 bezoekers in 2016, 90.000 bezoekers in 2017 en 100.000 bezoekers in 2018
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
312.681 321.245 283.939 470.997 456.555 460.000 490.000 580.000 640.000
-13.035 -27.266 -26.582
-25.000 -25.000 -25.000 -30.000
74.394
75.569 63.496
97.339 102.463
88.846
99.507 117.543 137.133
-92.173 -34.628 -30.320 -59.242 -64.661
-39.000 -41.600 -46.800 -52.000
60.352
91.111 62.700 109.888 116.558
89.048
99.733 117.810 137.445
-43.799 -46.365 -23.200 -42.272 -42.621
-34.600 -36.906 -41.519 -46.133
130.809
35.898 37.477
98.323
56.791 128.000 153.000 178.000 150.000
-55.984
-1.755
-3.528 -63.827
-8.124
386.280 441.075 377.529 583.940 590.379 667.294 738.734 880.034
-116.551 -186.494 -201.576 -281.960 -292.991 -340.000 -380.000 -420.000
-96.701 -126.961 -51.830 -74.053 -61.276
-56.700 -60.000 -62.500
-15.620
-15.620 -15.620 -15.620

Winst- en verliesrekening
Inkomsten entreegelden
Inkoopkosten entreegelden
Opbrengst winkel
Inkoopkosten winkel
Opbrengst horeca
Inkoopkosten horeca
Overige inkomsten
Inkoopkosten overige
Netto inkomsten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Groot onderhoud
Bijdrage caisson 4
Inventariskosten
Bijdrage Buitengebied
Verkoopkosten
Kosten voorlichting
Algemene kosten en kantoorkosten
Tentoonstellingsbudget/activiteiten
Budget digitaal museum
Nationaal Kennis- en herinneringscentrum
Afschrijvingen
Financiële baten en lasten
Bijzondere baten en lasten
Winst (verlies)

Balans einde jaar
Cijfers 2010 tm 2014 zijn vastgestelde cijfers
Cijfers 2015 tm 2018 zijn begrotingscijfers
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Risicoparagraaf
De navolgende risico’s op hoofdlijnen worden benoemd:
* het aantal vrijwilligers neemt betekenisvol af
- hierdoor zal de druk op het team toenemen
- bij het p-budget zal alsdan hiermee rekening moeten worden gehouden


Beheersmaatregel:
- een actief en succesvol vrijwilligersbeleid; ‘boeien en binden’.

* het niet halen van bezoekersprognoses
- hierdoor zullen de netto-inkomsten bij entree, koffiehoek en winkel niet gehaald worden.


Beheersmaatregel:
- versterking eigen vermogenspositie
- substantiële verhoging communicatie-, marketing- en pr-budget
- sturing op uitgaven gedurende het jaar

* onvoorziene calamiteiten m.b.t. gebouwen, collectie dan wel claims e.d.
- bij een organisatie van deze omvang kan dit nadrukkelijk een kostenfactor van betekenis
zijn of worden; denk ook aan de daarbij behoren advieskosten e.d.


Beheersmaatregel:
- in de begroting zijn voorzieningen opgenomen voor groot onderhoud en aanpassingen
aan het 4e caisson
- noodzakelijke verzekeringen voor bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers zijn
afgesloten

* tegenvallende projectfinanciering
- hierdoor worden de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan niet doeltreffend
gehaald


Beheersmaatregel:
- project wordt niet uitgevoerd dan wel qua condities bijgesteld
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Bijlage 1 Financiering


Aanpassing prijsstelling entreegelden: 2015 / 2017



Verruiming openingstijden



Omzetstijging in winkel/koffiehoek: scherpere marges; groeidoelstelling omzet 5% per jaar



Crowdfunding en donaties t.b.v. ondersteuning museum en afzonderlijke projecten



Fondsenwerving t.b.v. concrete projecten



Legaten: blauwdruk voor notarissen



Vrienden: aantal omhoog



Sponsoring
o
30-tal bedrijven € 1.250 per jaar (totaal € 37.500 per jaar);
o
Aansluitende sponsoractiviteiten; jaarlijkse veiling, loterij, feel good-diner, € 12.500
per jaar;
o
Waterinnovatieclub van 5 ‘Founding Fathers or Mothers’
Groep van 5 overheden, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties die
gedurende 5 jaar € 30.000 per jaar bijdragen € 150.000 per bedrijf of organisatie.
Cultureel Aandeelhouderschap; verkenning met regionale bank;
o
museum maakt (attractieve) projectenlijst
o
vb. ter waarde van € 350.000
o
1000 coupures van € 350 tegen een rente van 2% (5 jaar vast!)
o
betekent een jaarlijkse last van € 7.000
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Bijlage 2: Personeelssterkte
Op dit moment heeft het museum de volgende betaalde krachten in dienst:







twee personen administratie/secretariaat voor 2x 18 uur p/w = 36 uur p/w; 0,9 fte;
een coördinator voor groepsboekingen: 20 uur p/w; 0,5 fte;
twee huismeesters (ieder 36 uur p/w); 1,8 fte;
een operationeel manager 32 uur p/w; 0,8 fte;
directeur voor 20 uur p/w; 0.5 fte;
totaal 3,2 fte medewerkers en 1,3 fte directie

Bij het hierboven beschreven beleidsplan past op termijn de volgende bezetting.
Functie
Directie
Directeur
Operationeel manager
Medewerkers
Secretariaat/administratie
Huishoudelijk/facilitair
Coördinator groepsboekingen
Communicatie/PR/marketing
Projectmedewerker
Educatie
Horeca/winkel/catering
Financiën
Conservator
Tentoonstellingscoördinator/-beleid
Informatisering/automatisering/digitaal
museum/inhuur
Sponsoring, fondsenwerving, subsidies etc.
Vrijwilligersbeleid

fte
0,6
0,8
1,0
1,8
0,5
0,4
0,8
0,4*
0-urencontract
inhuur/samenwerking Zeeuwse
Bibliotheek/Scoop
0,4 **
0,4
regulier inhuur / 0,8***
0,4
takenpakket operationeel
manager
inhuur

Technisch onderhoud
Totaal
Directie
Medewerkers
Exclusief inhuur/samenwerking

1,4
6,9 + pm

*Sinds 1 februari 2015 is een educatief medewerkster voor de musea op Schouwen-Duiveland
aangesteld die ook voor het Watersnoodmuseum zal gaan werken op kosten van de gemeente S-D.
**De mogelijkheden om op dit punt tot samenwerking te komen met het Zeeuws museum of het
Stadhuismuseum zal nader worden verkend.
***Indien het project Digitaal museum wordt uitgerold is een borging van kennis en kunde op het
vlak van ICT en nieuwe digitale media absoluut noodzakelijk. E.e.a. zal verkend worden in samenhang
met te werven fondsen.
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Bijlage 3: Meerjareninvesteringsplan 2015-2018

2015:

2015 e.v.

2017:

2018:

- verbouw entree

€ 0,05 mln

- aanleg terras / beperkte re-styling koffiehoek

€ 0,05 mln

- jeugdwatersnoodmuseum

€ 1 mln

- wereld wijde waterweb

€ 0,5 mln

- digitaal museum

€ 0,5 mln

- realisering kantoorgebouw personeel

€ 0,6 mln

- inrichting videoruimte Oral History

€ 0,2 mln

- realisering horecapaviljoen

€ 0,6 mln
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Bijlage 4: Meerjarenplanning 2015-2018
2015:
















Vaststellen meerjarenbeleidsplan
Vaststellen vrijwilligersbeleid
Samenstellen denktank met deskundigen en vrijwilligers t.b.v. verdieping aspecten Ramp
1953
Samenwerking met Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee.
Digitaal museum: intentieovereenkomst platform Deltawerken.com (maart 2015),
Actualisering websitecontent; vaststellen plan van aanpak en bijbehorend budget
Aanschaf software t.b.v. ontsluiting digitale materialen en videomateriaal
Jeugdwatersnoodmuseum: planontwikkeling ism ontwerpbureau Podium
Plannen tbv exploitatiekansen nader uitwerken, w.o. terras binnentuin en aanlegsteiger
Herinrichting caisson 1, in combinatie met verbouwing entree
Toeristische clusters: uitwerking busroute Antwerpen-Zeeland, arrangementen met partijen
als Bruine Vloot, culinair Zeeland (Vierbannen en Oesterij) en/of accommodaties
Pop-up museum: Goeree-Overflakkee, Zeeland (SD en Walcheren) optioneel
Nadere invulling uitwerking Nationaal Kennis- en herinneringscentrum Watersnood 1953
Nadere verkenning project Wereld Wijde Water Web
Inventarisatie mogelijkheden (her)huisvesting buiten caissons van medewerkers
Conferentie waterveiligheid voor studenten en professionals uit watersector
Opzetten sponsorbeleid en verkenning naar cultureel aandeelhouderschap

2016:










Jeugdwatersnoodmuseum; uitvoering 1e fase
Wereld Wijde Water Web; oriëntatiefase, koppeling digitaal museum
Digitaal museum; uitvoering 1e fase
Voorbereiding overzichtstentoonstelling ‘geschonken kunstvoorwerpen’
Acquisitiecampagne voorbereiden tbv groepen
Gerichte campagne m.b.t. de regio’s Rotterdam, Antwerpen, West-Brabant
Plan maken (projectplan en bouwplan) voor herhuisvesting medewerkers
Plan maken (projectplan en bouwplan) voor herinrichting vrijgekomen kantoorruimtes
Verkenning Biënnale van Ouwerkerk

2017:








Jeugdwatersnoodmuseum; uitvoering 2e fase
Digitaal museum; uitvoering 2e fase/ Wereld Wijde Water Web; uitvoering 2e fase
Fondsenwerving en evt uitvoering externe huisvesting personeel (geschenkwoningen)
Herinrichting vrijgekomen kantoorruimtes (o.a. Videoruimte Oral History)
Overzichtstentoonstelling ‘geschonken kunstvoorwerpen’
Ontwikkeling ontwerp/plan horecapaviljoen
Voorbereiding overzichtstentoonstelling ‘Kunstenaars helpen’ reconstructie uit 1953

2018+:





Opening overzichtstentoonstelling ‘Kunstenaars helpen’ reconstructie uit 1953
Realisatie horecapaviljoen
Bestuur naar Raad van Toezichtmodel (uiterlijke uitvoertermijn)
65-jarige herdenking Watersnoodramp 1953.
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Bijlage 5:
Om een aantal kengetallen te vergelijken is gebruik gemaakt van het benchmarksysteem Museana
van De Nederlandse Museumvereniging. In dat systeem zijn 210 Nederlandse musea opgenomen.
Op de eerste plaats is gelet op de inkomsten uit entreegelden, horeca en winkel en de inkoopkosten
van horeca en winkel. Daarnaast is specifieker gezocht naar een vergelijk met musea uit Zeeland,
musea met ±80.000 bezoekers of musea met betrekking tot herinneren/herdenken. Er zijn overigens
enkel cijfers van 2013 beschikbaar. Daarom is het niet mogelijk om ontwikkelingen te constateren.

Overzicht in %: Watersnoodmuseum vs. gemiddelden alle deelnemende musea
60

55

50
40

32

30
20

14

10

19

10
2

12
3

45

0

3

20

8
1

02

Watersnoodmuseum

8
2

Gemiddelde alle musea (210)

0

Afbeelding B5.1 Overzicht in %: Watersnoodmuseum vs. gemiddelden musea. Bron: Museana gegevens 2013

Omzet in %: inkomsten uit entree
60

Watersnoodmuseum

55

Gemeentelijke Musea Zierikzee

50
43

Zeeuws Maritiem MuZEEum

40

Zeeuws Museum
28

30

Landgoed Fraeylemaborg
Marinemuseum

17

20

Museum Catharijneconvent

11

10

10

6
2

2

Museum Speelklok

3

Airborne Museum 'Hartenstein'

0

Herinneringscentrum Kamp
Westerbork

Inkomsten uit entree

Afbeelding B5.2 Omzet in %: inkomsten uit entree. Bron: Museana gegevens 2013

Bovenstaande grafiek toont dat het Watersnoodmuseum in vergelijking tot een aantal Zeeuwse
musea (blauw), musea met ± 80.000 bezoekers (rood) en musea m.b.t. herinneren (grijs) veel meer
inkomsten haalt uit de entreegelden. Uit de gegevens van Museana blijkt dat de meeste andere
musea (met uitzondering van het Airborne Museum) in dit rijtje veel andere middelen halen uit
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diverse overheidssubsidies en/of fondsen. Het valt op dat de overige Zeeuwse musea grotendeels
worden gesubsidieerd vanuit gemeente of provincie.
Omzet en inkoopkosten interne horeca (in %)
12

Watersnoodmuseum
Gemeentelijke Musea Zierikzee

10
10

Zeeuws Martitiem Museum
8

Zeeuws Museum

7

Landgoed Fraeylemaborg

6

Marinemuseum
4
4

3

Museum Catharijneconvent

3

Museum Speelklok

2

1

1
0 0

1
0

1
0

1
0 0 0 0 0

Airborne Museum 'Hartenstein
0

0
Inkomsten interne horeca

Herinneringscentrum Kamp
Westerbork

Inkoopkosten horeca

Afbeelding B5.3 Omzet en inkoopkosten interne horeca in %. Bron: Museana gegevens 2013

In afbeelding B5.3 is te zien dat veel van deze musea geen interne horeca heeft. Ook valt op dat het
Watersnoodmuseum meer inkomsten haalt uit zijn interne horeca dan de andere musea in dit
overzicht. Ook qua inkoopkosten is de marge (t.o.v. de omzet) beter of gelijk (bij het Zeeuws
Maritiem Museum) aan de andere musea.
Omzet en inkoopkosten verkoop winkel (in%)
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Afbeelding B5.4 Omzet en inkoopkosten verkoop winkel in %. Bron: Museana gegevens 2013
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Qua Zeeuwe musea en in vergelijking tot de vier musea met ±80.000 bezoekers lijkt het erop dat de
winkel van het Watersnoodmuseum meer omzet draait. Hierbij valt wel direct op dat zowel het
Watersnoodmuseum als Landgoed Fraeylemaborg meer inkoopkosten dan omzet van de winkel
hebben. Voor het watersnoodmuseum is dat te verklaren doordat er tijdens het herdenkingsjaar
(2013) twee boeken in eigen beheer werden uitgegeven en daarnaast het boek ‘Watersnoodramp’
van Kees Slager werd ingekocht voor meerdere jaren. Dit betreft dan ook een voorraad die veel
langer meegaat dan enkel het jaar 2013. Met kennis van deze gegevens is het cijfer van 13%
teruggebracht naar 9% voor het jaar 2013.
Overzicht aantal vrijwilligers en aantal fte per museum
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Gemiddeld (210 musea)
Afbeelding B5.5 Overzicht aantal vrijwilligers en fte per museum. Bron: Museana gegevens 2013

In afbeelding B5.5 is te zien dat het Watersnoodmuseum, samen met het Marinemuseum, in
vergelijking tot de andere musea een groot aantal vrijwilligers heeft. Ook lijkt het dat de meeste
musea voldoende vrijwilligers hebben. Bij de meeste musea zijn er beduidend meer vrijwilligers dan
betaalde krachten (op een enkeling na zoals Museum Catharijneconvent). Het Watersnoodmuseum
heeft het minste aantal fte. Het aantal bezoeken per fte ligt hiermee ook veel hoger dan bij veel
andere musea: ± 20.000 per fte (Watersnoodmuseum) t.o.v. 10.000 gemiddeld van alle 210 musea.*
*NB. Het daadwerkelijke aantal fte op de loonlijst kwam voor het Watersnoodmuseum neer op 4,5 (in het jaar
2013). Bij alle musea is een aantal fte genoteerd voor vrijwilligers en anderen die gedurende het jaar betaald
werden voor hun werkzaamheden. Vandaar dat ook bij het Watersnoodmuseum dit getal uit komt op 6.4.
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